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Utredning om betaling for bruk av areal i kystsona  -  innspel

Viser til dykkar førespurnad i brev av 15.11.2007.

Punkt 7
Kommunen har ikkje kystsoneplan. Kommunen er i ferd med å starte arbeidet med
strategiplanar. Vi reknar med at kyst/sjøområdet blir eitt av dei områda ein vil sjå nærare på.

Punkt 8
Den generelle kompetansen er tilfredstillande. Vi opplever likevel at det er lite forsking og
eksakt kunnskap, særleg innanfor biologien. Dei forskjellige aktørane sit på ein del
opplysningar som til vanleg ikkje er tilgjengelege. Vi opplever også at lovverket og
forvaltningsmynde som gjeld for området ikkje er særleg tilpassa kvarandre.
Vi kan nemne plan- og bygningslova, havne- og farvannslova, oppdrettslova, havbeitelova og
saltvannsfiskelova, naturvernlova samt dei ulike konsesjonslovene.

Punkt 9
Kommunen opplever interessekonfliktar mellom dei ulike brukarane av omtalte sjøområde.
Det gjeld i høve til havbeitelova (hummar), taretråling, oppdrett, vindmøller og turisme.
Vi ser heilt klart at det er blitt større interesse for å utnytte denne typen areal dei siste åra.
Dei fleste aktivitetane som allereie fins, eller pr. i dag er planlagde, er svært arealkrevjande.
Det er nok her å nemne areal til ein ]akse-/torskeoppdrettskonsesjon, taretråling,
vindmøllepark, areal til rørleidningar, el-kablar, turisme og areal freda etter naturvernlova.
Dette er areal som i stor grad også blir nytta til ordinært fiske og rekreasjon. Vi ser at det er
aukande interesser for ein type bruk som det ikkje har vore på arealet tidlegare. Dette trur vi
vil bli vesentleg meir av i framtida. Eksempelvis har vi knapt nok starta å nytte den naturlege
biomassen som er innafor arealet.
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Punkt 10.

Litt kommunefakta
Kommunen er ein øykommune med svært avgrensa kommunikasjon.
I kommunen bur det ca 1300 innbyggarar.
Kommunen har eit totalareal  på 1 000 kvkm  rekna ut til 12 milsgrensa. Av dette utgjer
landareal berre 20 kvkm. Det er då sjølvsagt at vi er svært opptekne av sjøarealet.
Det er det som er både historia og framtida vår.

Litt historikk
Innbyggarane i kommunen og eksistensen til kommunen har alltid hatt det vesentlege
grunnlaget i havarealet. Vi har alltid rekna det som "vårt "areal og ein del av kommunen.
Tidlegare var fiske ein del av gardsdrifta (fiskarbonden). Tare og skjelsand vart nytta til
gjødsel/jordforbetringsmiddel. Seinare vart dette delt, ein fekk motorbåtar (sjarkar). Etter
kvart fall denne kombinasjonen meir eller mindre bort. I staden utvikla det seg ein
lokalindustri som gav arbeidsplassar og sørva den lokale fiskeflåten. Seinare vart båtane
større med fiske i fjerne farvatn. Desse båtane har etter kvart fått eigarar utanfor kommunen,
gjerne i ein eller anna by. Delar av vårt sjøområde vart no "overteke" av lokale griindarar
som såg ei mulegheit i lokal næring innafor oppdrett. Dette gav gode arbeidsplassar og vart
dermed akseptert i mange år. Etter kvart er desse tekne over av større firma, ofte med
utanlandsk eigarskap. Det er ikkje lenger lokale arbeidsplassar/tilhøyre, og dermed er den
allmenne aksepten frå dei andre brukarane av same arealet ikkje like framtredande lenger.
Same historia kan ein til dels også nytte for tarehaustinga.
Det nye området er tiltak etter havbeitelova. Så lenge dette er konsesjonar som i praksis er
omsettelege, ser vi for oss eit liknande scenario. Når det gjeld eventuelt bruken av arealet til
el-produksjon frå vindmølleparkar, reknar vi med at dette blir med eigarskap utanfor
kommunen (landet).

Konklusjon
Det er ikkje tvil om at for dei fleste som bur på ein slik stad, så er det på grunn av nærleik til
naturen, for oss vil det seie sjøarealet ut til 12 mila. Sjølv om det er staten som er grunneigar,
er det heller ikkje tvil om at vi ser på dette som vårt og ein del av fellesverdiane som vi har
vore med og skal vere med å forvalte og hauste av.
Vi som bur her ser på kystareala på nøyaktig same måte som landareala staten eig, og at
dei same reglane må gjelde ,  uavhengig om det er på sjø eller på land.
Vi har forståing for at dei som skal investere i desse områda vil ha kostnaden så lav som
muleg, likevel meiner vi at på sikt er alle best tente med gjensidig forståing av kvarandre sine
interesser. Dette kan best skje ved at ein legg prinsippet om yting og motyting til grunn.
Om det skal skje i form av eigedomsskatt og/eller avtalefridom er ikkje vesentleg. Det
vesentlege, slik Sandøy kommune ser det, er at vårt "utmarksareal" blir likestilt med
"utmarksarealet" til innlandskommunane.
Det er ikkje lenge sidan ein statsråd var ute i media og meinte at ein bør sjå på kompensasjon
til dei kommunane som får store kraftlinjer over "sitt areal ".

Punkt 11
Her vil betre samordning av lovverket vere klart konfliktdempande. Vi meiner også at ein bør
sjå på staten sin iver etter å krevje konsesjonsavgifter for bruk av våre område.
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Til slutt vil vi presisere at ein ikkje må innføre eller endre ordningar som medfører
endring av allereie inngåtte avtalar .  Det er ordningar som lokalsamfunnet har tufta si
framtid på og som brukarane har lagt  inn i sine  driftskalkylar.

Dersom det blir innført ordningar som fører til endringar av våre avtalar, vil lokalsamfunna på
kysten bli kraftig opprørte. Vi vil føle oss tilsidesette og har følgjeleg ikkje mulegheit til å stå
ansvarleg for dei disposisjonane (framtidige utgifter) som alt er gjort og som er basert på dei
forventa inntektene kommunane har/far frå dette området. Uttrykket om at slaget på
Stiklestad vil framstå som ein god gammaldags bygdedans, vil i tilfelle vere på sin plass.

Med helsing
for Sandøy kommune

Oddvar My lebust
ordførar

Lasse Larsson Fjø` oft-
Rådmann
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