Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør
Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden
Telefon: 97672957
Vår referanse: 19/6267
Deres referanse:

Rh Oppmåling Rune Hemnes ENK
Slettebøvegen 84
4270 ÅKREHAMN

Dato: 08.05.2019

Tilbakemelding på varsel om oppstart av privat detaljreguleringsarbeid for
Solborg, gnr 112 bnr 6 m.fl. - Karmøy kommune Rogaland
Vi viser til brev datert 2 5 .4.2019 om ovennevnte planoppstart.
Formålet med planen er deling av tomt og tilrettelegging for å bygge to adskilte
frit tstående bolighus, med aktuelle bygge grenser. Planområdet er på ca. 3.0 daa (3043
m2), og ligger nordøst på Kolnes i Karmøy kommune. Endelig plan forslag kan bli noe
mindre i areal enn vist ved oppstart.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri - og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave er bl.a. å sikre eksistens og
utviklingsmuligheter f or marine næringer - herunder ved ivaretakelse av marint
biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse i kystsonen.
Vurdering og innspill
Det er registrert gytefelt for torsk utenfor planområdet. For nærmere detaljer, se
even tuelt Fiskeridirektoratets kartverktøy https://www.fiskeridir.no/Kart
http://www.fiskeridir.no/ .
Fiskeridirektoratet region Sør kan foreløpig ikke se at den aktuelle planen vil kunne
medføre spesielle negative konsekvenser for gytefeltet, men erfaringsmessig vil planer
om bolig - og fritidsboliger nær sjø ofte medføre ytterligere ønsker og behov som brygger
o.l. Dersom man skal sikre seg at marint biologisk mangfold generelt sett ikke skal
berør es negativt, må det i minst mulig grad foretas inngrep som sprenging, mudring og
utfylling i sjø. Det forutsetter eventuelt noen avbøtende tiltak mot forurensing og
skadelige uts lipp til sjø. Videre forutsettes i tilfelle en beskrivelse og vurdering av
pla nens virkninger på miljøverdier i sjø, jf. plan - og bygningsloven § 4- 2 første ledd. For
å unngå negative konsekvenser i størst mulig grad for den marine biologien, bør mer
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inngripende tiltak og særlig støyende arbeider, dersom de finnes nødvendige og kan
tillates, foregå i vinterhalvåret når livet i sjøen er mest i ro.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Breveter godkjent elektronisk og sendesuten håndskrevenunderskrift.
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