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UTTALELSE TIL UTREDNING OM BETALING FOR BRUK AV AREAL I
KYSTSONEN

Kommunen viser til departementets høringsbrev datert 15.11.07. Kommunen avgrenser seg til å
svare på pkt 7. – 11. i høringsbrevet.

Fra 1.1.2008 slår Kristiansund og Frei kommuner seg sammen til Kristiansund kommune. Dette
brevet er et felles svar fra de to nåværende kommunene.

Til pkt 7.
Ingen av kommunene har utarbeidd en egen kystsoneplan, men bruk av av de strandnære sjøom-
rådene har vært vurdert i forbindelse med de jevnlige revisjonene av arealdelen av kommune-
planen i de to kommunene. For Frei kommunes del har dette medført at seks områder i gjeldende
arealdel av kommuneplanen er avsatt til oppdrettsanlegg, mens det ikke er avsatt noe sjøareal til
oppdrettsvirksomhet rundt Kristiansund. Bruk av kystsonen i den sammenslåtte kommunen
forutsettes også i framtiden å bli avklart som del av arbeidet med den løpende revisjonen av
arealdelen av kommuneplanen.

Til pkt 8.
Den sammenslåtte kommunen vurderer å ha tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre en
forsvarlig planlegging av den overordnede bruken av egen kystsone, både hva gjelder landsiden
og sjøsiden, med unntak av å kunne foreta egnethetsvurderinger av sjøareal til oppdrettsvirksom-
het. Her vil kommunen være avhengig av innspill fra bransjen og regionale/statlige organer.
Ulempen med dette er at kommunen gjerne får seg forelagt søknad om å få ta i bruk enkelt-
stående eller få, avgrensede områder til oppdrett med den virkning at kommunens vurderinger av
alternative lokaliseringer eller lokaliseringsmønstre blir vanskeliggjort. Kommunen vil derfor
drøfte med bransjen hvorvidt bransjen kan påta seg ansvar for en mer samlet egnethetsvurdering
av kystsonen rundt kommunen vår.

Til pkt 9.
Kommunen kan svare bekreftende på departementets forespørsel om kommunen opplever at det
foreligger interessekonflikter om bruk av kystsonen. En langsiktig og helhetlig forvaltning av
strandsonen er den største miljøvernutfordringen til den sammensluttede kommunen. 100-
metersbeltet, særlig i dagens Frei kommune, har store landskaps-, kulturminne-, natur- og
friluftslivsverdier. Strandsonen er over tid blitt svært oppstykket av mindre utbyggingstiltak, og i
en framtidig forvaltning må det rettes fokus på dyr og vegetasjonssamfunn sine behov for store
og sammenhengende leveområder. Strandsonen, særlig på sørsiden av øya har mange
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fornminner, særlig gravhauger, som er automatisk fredet etter kulturminneloven. Frei har lagt
vekt på å få fram en prioritert liste over områder i strandsonen som skal sikres som friområder,
særlig bade- og oppholdsområder. De mange oppdrettsanleggene har flere negative konsekvenser
som forurensing i sjø, konflikter i forhold til sjøfugl, støy m.v. Nye oppdrettsanlegg og beslag på
ytterligere areal i kystsonen vil være problematisk både ut fra miljøhensyn og allmennhetens
bruk av strandsonen. Dispensasjonspraksisen i kommunen når det gjelder søknader om
utbygging i strandsonen, har resultert i en bit for bit-forvaltning med betydelig nedbygging av
strandsonen som konsekvens. Knapphet på kystareal vil således være en utfordring for videre
utvikling av oppdrettsvirksomhet i kommunen.

Til pkt 10.
Betaling til kommunene for bruk av areal i kystsonen kan etter vår vurdering kunne bidra til
sterkere fokus på og en bedre tilrettelegging av areal til almennhetens bruk av kystsonen, evt.
også sikring av kulturminner. Det vil imidlertid være av mindre betydning for sikring av biolog-
isk mangfold og hindre forurensing og støy. Fastlegging av tillatt arealbruk gjennom planer og
planbestemmelser etter plan- og bygningsloven vil trolig være bedre egnet, jfr. pkt 11 i forespør-
selen fra departementet. Dersom det blir aktuelt å innføre en betalingsplikt for bruk av sjøareal-
ene, kan disse midlene gi kommunen en bedre finansiell mulighet til å gjennomføre mer helhet-
lige egnethetsvurderinger og planlegging av kommunens samlede kystsone, jf. siste del av vår
merknad til pkt 8.
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