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Utredning om betaling  for bruk av  areal i kystsonen  -  innspill fra Kristiansand
kommune

Det vises til brev fra Finansdepartementet av 15.11.2007 der det stilles en del spørsmål
vedrørende bruk av kystsonen mv. Denne tilbakemeldingen gis administrativt med bakgrunn
i spørsmålene 7-9, som er rettet til kommunene, og Kristiansand kommunens erfaringer med
søknader om konsesjon for oppdrett av skalldyr mv.

Kristiansand kommune har vedtatt kommunedelplan for kystsoneplan fra 1995.
Hovedfokuseti planen er disponering av kystpære landområder. Planen viser i_ en viss
utstrekning arealer for bruk og vern av sjøområdene, som båtleder, strandsettingsområder,
trålfelt, anlegg for oppdrett av fisk, skaldyr mv, kaste og låssettingsplasser og naturområder
med verneverdi. Eksisterende båtplasser og badeplasser er vist med symbol, ikke definerte
arealer.

Kristiansand kommune starter i disse dager arbeidet med revisjon av kommuneplanen. I
denne revisjonen vil disponering av sjøarealene ha økt fokus. Kommuneplanen vil avløse
eller overstyre gjeldende kystsoneplan.

Det er fem områder hvor det foreligger eller har vært gitt konsesjoner for oppdrett av skalldyr
i Kristiansand. Det er Randsvik på grensa til Lillesand i Aust-Agder, Kragevika ved
Flekkerøy, Draugen ved Varoddbroa og Torsøya i Randesund. Konsesjon ved Stangenes ble
trekt tilbake fra Fiskeridirektoratet sommeren 07 pga for sein igangsetting jf vilkår fra
Havnevesenet. Ved søknad om konsesjon gikk kommunens faste utvalg for plansaker,
Byutviklingstyret, mot to av søknadene, hvor av en var innenfor  areal  avsatt til oppdrett i
kystsoneplanen. I en tredje søknad, som også var i samsvar med kystsoneplanen, anbefalte
byutviklingsstyret en del vilkår til konsesjon. Konfliktene var knyttet til områdenes verdi som
rekreasjons/båtutfarts- og friluftsområde herunder nærhet til skjærgårdsparkareal.

Erfaringene er at kommunen med sin uttalerett i oppdrettssaker har begrenset innflytelse, all
den tid sakene er unntatt fra behandling etter kap XVI  i plan - og bygningsloven.  I begge de
konkrete tilfellene,  der kommunen gikk i mot konsesjon,  ble slik innvilget.  Økt kommunal
innflytelse kan muligens løses ved at kommunen i framtidig planarbeid er mer bevisst på å
avsette arealer i sjø til friluftsformål med mer.
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Kristiansand kommune har ikke behandlet spørsmålet om betaling for bruk av sjøarealene.
Det forutsettes imidlertid at friluftsliv og rekreasjon ikke bli omfattet av et eventuelt
betalingssystem.
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