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, den 14 des. 2007

UTREDNING OM BETALING FOR BRUK  AV AREAL  I KYSTSONEN -
INNSPILL

Det vises til skriv av 15. nov. 2007 der kommunene blir bedt om innspill i forbindelse med utredningen
om betaling for bruk av areal i kystsonen.
Rødøy kommune er en kystkommune på Helgeland, der store deler av kommunen består av hav,- områder
som benyttes til fiske og til havbruksnæringen.
Havbruksnæringen har gjennom de siste par tiårene utviklet seg slik at de opptar stadig større arealer. I
enkelte områder kan være konfliktområder mellom tradisjonell næringsvirksomhet i kystsonen og
havbruksnæringen. Kommunen kan derfor være nødt til å prioritere, og det kan i mange tilfelle være et
komplisert valg.
Etter hvert_Ø teknologien har utvikletseg gjennom de_siste_årene har arbeidsplassene blitt færre i
havbruksnæringen. Færre og færre produserer større og større volum. For kommunene som ligger i
kystsonen og bidrar til denne store og stadig voksende næringsvirksomhet har det vært en stor skuffelse
at så lite av ressursene legges igjen i nærmiljøet.
Det er på denne bakgrunn vi ser fram til at utredningen om betaling for bruk av areal i kystsonen skal bli en
realitet. Etter vår oppfatning vil dette være en helt rimelig kompensasjon for oss kyst kommuner som
tilrettelegger og bidrar til at det produseres for store verdier i våre kystområder.
Dersom det tilrettelegges og gjennomføres en slik kompensasjonsordning vil dette påvirke og styrke
arbeidet med å få til gode løsninger både for tradisjonelt fiske og havbruksrelarterte næringer i
kystsonen.
Rødøy kommune har utarbeidet kystsoneplan. Kystsoneplanen er et viktig redskap for å få til planlegging
og utnyttelse av kystsonen og de nære havområder.
Ettersom de meste ettertraktede lokaliteter begynner å fylles opp er det selvsagt umulig at det ikke blir
interessekonflikter. I dette arbeidet har det lokale fiskarlaget vært med i arbeidet for å få til gode løsninger
som alle kan leve med, men det står ikke til å underslå at interessekonfliktene tilspisser seg.
Rødøy kommune ser det svært positivt at det legges opp til betaling for bruk av areal i kystsonen, og gir
full tilslutning til arbeidet som er i gang.
Beregningen av kompensasjon kan selvsagt gjøres på en rekke måter, den enkleste slik vi ser det vil være
å beregne kompensasjon utfra produksjonsvolumet.

Rødøy kommune  ser fram til at kompensasjonsordningen blir innført i tråd med de signaler som ligger i
skriv av 15. nov. 2007.
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