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INNSPILL I F.B.M. UTREDNING OM BRUK AV AREAL I KYSTSONEN

Smøla kommune har følgende innspill i fbm. utredning om betaling for bruk av areal i
kystsonen:

Smøla er en øykommune lengst nord i Møre og Romsdal. Rundt Smøla er det 5800 øyer,
holmer og skjær. Smøla har ca 1500 km kystlinje, noe som utgjør ca 25% av fylkets totale
kystlinje. Kystsonen nyttes i dag av kystfiskere, oppdrettere og til rekreasjon, ferie og fritid.
På hovedøya Smøla ligger også Nord-Europas største vindpark, driftet av Statkraft SF. Bruk
av denne kystsona har vært viktige elementer i debatten som har pågått mellom
lokalsamfunnet på Smøla og regionale-/nasjonale myndigheter. Spesielt har denne debatten
vært i fokus rundt arbeidet med ny verneplan for Smøla, som nå ligger hos Regjeringa for
endelig behandling.

Havbruk

Området rundt Smøla har varierte forhold for oppdrett. I de første årene ble de grunne
områdene i lune viker benyttet til plassering av oppdrettsanlegg. Etter hvert som volumet i de
enkelte anlegg har økt, og den tekniske standarden på utstyret har utviklet seg, er anleggene
blitt lokalisert på dypere og mer værutsatte lokaliteter. Denne utviklinga har de senere år gitt
oss et helt annet og langt mer fordelaktig bilde av Smøla som framtidig oppdrettskommune
hva gjelder gode lokaliteter. Dette bildet bekreftes gjennom erfaring med drift av eksisterende
oppdrettsanlegg, samt lokalitetsundersøkelser.

Det vil likevel være feil å eksklusivt henvise oppdrettsnæringa til disse områdene. En kjenner
ikke til hvilken utvikling den tradisjonelle oppdrettsnæringa står overfor, like lite som en kan
forutse hvilke behov for lokaliteter oppdrett av utradisjonelle og nye arter kan utløse.
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Bruken av gode oppdrettslokaliteter er selve grunnstammen i verdiskapingen i en
kystkommune som Smøla.
Det har lenge gått i retning av en sterk sentralisering av foredlingsindustrien i f.b.m. oppdrett,
og dette medfører store begrensninger i mulighetene for verdiskaping i
produksjonskommunene.

Bruk knytta til oppdrett styres gjennom konsesjoner og lokalitetstildelinger. Flere lover
kommer til anvendelse med hensyn til planlegging og aktivitet i kystsonen:

- Plan- og bygningsloven
- Lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.
- Lov om saltvannsfiske
- Lov om laks og innlandsfiske
- Lov om vern mot forurensninger
- Lov om tiltak mot sjukdommer hos ferskvannsfisk
- Lov om friluftsliv
- Lov om naturvern
- Lov om viltet
- Vassdragsloven
- Lov om fornminner
- Privatrettslige forhold

Lov og regelverket som oppdrettsnæringen skal forholde seg til, og som regulerer næringens
muligheter og begrensninger viser kompleksiteten som næringen skal forholde seg til både i
f.b.m etablering og videre drift.
Smøla kommune ønsker at det blir utredet en ressursavgift fra oppdrettsnæringen til
kommunen, ut i fra produksjonsvolum (fisk). Samtidig bør konsesjonsavgift utredes, med
tanke på at det lokalt bør legges igjen en større andel av en slik avgift.

Vindkraft

På hovedøya Smøla ligger Nord-Europas største vindpark, med 68 vindturbiner, driftet av
Statkraft SF. Vindparken ble åpnet i 2005. Statkraft betaler eiendomsskatt årlig til kommunen
for bruk av arealene. Smøla kommune og grunneierne i området fikk også en
engangskompensasjon fra selskapet i forbindelse med utbygginga.

Det er grunn til å tro at vindkraftutbygging vil være en av de viktigste aktiviteter i den norske
kystsonen i årene fremover. Det gjelder både på land og i nærstående sjøområder. Smøla
kommune og andre vindkraftkommuner har så langt positive ringvirkninger med hensyn til
- eiendomsskatt
- sysselsetting i anlegg – og driftsperiode (direkte og indirekte)
- aktivtetsskaper for ulike typer næringsutvikling

Men, ut over dette er Smøla kommunes klare mening at de økonomiske fordelene for et
lokalsamfunn som blir berørt av en vindkraftutbygging, er langt fra tilstrekkelig med dagens
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ordning (kun valgfri eiendomsskatt). En av de mest avgjørende faktorene for å få fart på
vindkraftutbygging – og nå de nasjonale målene for vindkraftproduksjon – er innføring av et
skatteregime (naturressursskatt og konsesjonsavgift ) mest mulig i tråd med det som gjelder
for vannkraft. Dette vil skape en langt større lokal aksept, jfr. stadig økende motstand.

Fiske

Fiske har til alle tider vært grunnlaget for bosettinga på Smøla. Gode naturgitte forutsetninger,
nærhet til ressursene og kunnskap og tradisjon har holdt dette ved like opp gjennom årene.

Fiskeryrket har imidlertid i tida etter 1970 vært på vikende front. Folketallet i kommunen har
gått ned, men andelen fiskere har relativt sett blitt ytterligere redusert.

I dag har vi en situasjon som er prega av denne utviklinga. Rekrutteringa til fiskeryrket er
svak, og flåten har en relativt stor overvekt av båter under 10 m i forhold til
fylkesgjennomsnittet. Denne overvekten av små fartøyer understreker viktigheten av å ivareta
fiskeriinteressene i de nære sjøområdene.

Ferie og fritid

Smøla har de siste åra vært en særdeles raskt voksende reiselivskommune. Både i kystsona og
på øyene rundt Smøla har det vokst fram mange fritidsboliger og ferieanlegg.
Det er videre utarbeidet en tematisk kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og
friluftsliv i Smøla kommune. Denne berører sjøområdene med hensyn til friluftsområder,
utfartssteder og fiske i saltvanns-straumer.

Andre forhold:

Virkninger på miljøtilstanden lokalt/regionalt/nasjonal.

Når det gjelder interessemotsetninger og mulige konsekvenser som dette har videre
utvikling er Verneplan Smøla et sentralt tema. Ut i fra nasjonale interesser båndlegger
verneplanen store områder som kan komme i konflikt med lokale interesser for
næringsutvikling. I slike tilfeller bør det ligge an til kompensasjonsordninger fra stat til
kommune. For øvrig ser en behovet for å utarbeide forvaltningsplan som følge av
verneplan.

Smøla kommune har bredt kunnskapsgrunnlag og kompetanse knyttet til planlegging i
kystsonen.

Det ligger et naturlig konfliktfelt i spørsmålet om lokalisering av havbruksanlegg generelt.
Areal disponert av f. eks. oppdrettsanlegg vil nødvendigvis til en viss grad fortrenge
fiskeriinteressene. Kommunen og de lokale næringsinteressene har imidlertid lang erfaring
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i å samarbeide for å finne gode løsninger vedr. arealdisponeringa. Både fiskerne og
oppdretterne har svært konstruktivt bidratt i dette samarbeidet. Størst restriksjoner er en
redd for det blir gjennom verneplan for Smøla. En ser ikke knapphet på kystareal som et
problem, sett med bakgrunn i de store sjøarealer som er tilgjengelige pr. i dag.

Konklusjon

Smøla kommune er av den oppfatning at det bør legges en særskilt avgift til kommunene på
bruk av areal i kystsona – på land og sjø - for oppdrett, havbruk (oppdrett og havbeite) og
vindkraft.
Avgifta bør knyttes opp mot produksjonsvolum, med en pris pr. tonn produsert fisk, skjell og
skalldyr.
Naturressursskatt og konsesjonsavgift må også innføres på utbygging av vindparker på land,
og i et framtidig bilde på offshoremøller - basert på antall produsert kilowattimer –. Dette er
direkte sammenlignbart med det eksisterende kraftskattregimet i vasskraftskommuner. Slike
avgifter vil kunne legge til rette for bruk av midlene til videre arealplanlegging, ny
næringsvirksomhet og utbygging i kystkommuner. Gjennom et slikt system
(ulempeserstatning) vil en bidra til å dempe konfliktnivået mellom ulike interessegrupper, og
en sterkere positiv holdning fra lokaldemokratiet.

Med hilsen
Smøla kommune

Iver Nordseth Kirsten Stensø Skaget
ordfører rådmann


