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UTTALETIL REVIDERT STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV
STRANDSONEN LANGS SI E N - REF 19/ 2670
Røvær Øyt ing viser t il høringen som er lagt ut på regj eringen.no hvor det st år at alle som
ønsker det kan utt ale seg i ovennevnt e sak. Røvær Øyt ing vil benytt e seg av denne mulighet en.
Øya Røvær ligger ca. 11 km vest av Haugesund i Rogaland. Røvær er således den vest ligst e
bydelen i Haugesund kommune. Røvær har vært og er fr emdeles et livskraft ig samfunn, men
som i likhet med andre dist rikt ssamf unn har øya nedgang i innbyggert allet . Innbyggert allet pr.
0 1.01.2020 er nå på 77, og fremt iden er helt avhengig av en mer differensiert forvalt ning av
st randsonevernet enn t ilfellet har vært .
Haugesund kommune er i høringsut kast et plassert i sone 2, men dett e ivaret ar ikke Røvær sine
nåværende og fremt idige behov. Vårt øysamf unn kan ikke likest illes med pressområdene på
fast landet i Haugesund. Vi vil i det følgende gj øre nærmere rede for hvordan Røvær
differensierer seg fra fast landet , og hvorfor øysamf unnet må plasseres i sone 3.
Primærnæringene som fiske og jordbruk har vært og er fremdeles vikt ige næringer på Røvær.
Vi kan si at Røvær er et fiskevær som har endret seg i t akt med ut viklingen av øya. Nå er den
st ørst næringen innen fiskerivirksomhet en fiskeoppdrett et på øya, og både fiske og
f iskeoppdrett har sine arealer langs sj øen. I t illegg har t urist næringen, tjenest eyt ende og
offent lige t ilbud blitt vikt ige arbeidsplasser på Røvær. Spesielt t urist næringen er et
sat singsområde for Røvær. Det kan her nevnes at Røvær har både hot ell og kaf e.
Røvær har 1-10-skole, barnehage, but ikk og et godt rut et ilbud som muliggj ør pendling både t il
og fr a fast landet. Disse 4 f unksj onene må minimum være t ilst ede i et samf unn, dersom unge
skal bosett e seg. Det kan sammenlignes med et bord . Tar d u bort et ben vil bordet vakle. Like
vikt ig for bo rdet , er gulvet det st år på; rammevilkårene som ligger i Plan- og bygningsloven
{PBL). Siden vi er en øy har 100-met ersbeltet vaert et pro blem på Røvær, og skapt merarbeid
og fr ust rasj on for de som har byggeplaner.
Sent rum på Røvær ligger nemlig ved sj øen, omkranset av viker og holmer, og det er ikke
mange plasser på øya en kan bygge ut en at en kommer i konflikt med 100-me t ersbelt et langs
sj øen. Når det er sagt så har øya ut mark og fr iluft sområder som ivaret ar allemannsrett en. Det
er pr. i dag over 70% av bebygd bebyggelse om ligger innenfor 100-met ersbelt et langs sjøen.
Det er med bekymring vi leser ret ningslinj ene for sone 2, punkt 9.1 og 9.2, at byggeforbudet
langs sj e n skal «praktiseres strengt », at man skal legge til grunn «en restrik ti v holdnin g » og at
«ny bebyggelse bør trekkes så langt unna sj øen som m ulig ». Nyansene som ellers fr emgår for
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ret ningslinj ene for sone 2, tror vi dessverre forsvinner på veien mellom kommune og
høringspart er.
Røvær t ilhører som kj ent en bykommune, Haugesund, og vi er og har aldri vært et
pressområde i kommunen på arealene eller andre t ing. Derfor er reelle plassering i son e 3,
ifølge punkt 10, hvo r vi må regnes som et område med «mindre press på arealene».
Ret ningslinj e 10.1 vil da gj øre det enklere for bykommunen Haugesun d legge t il grunn lo kale
forhold, samt idig som ret ningslinj e 10.2 og 10.3 i langt st ørre grad muliggjør videreut vikling av
Røværs «sent rumskj erne» gj ennom fort ett ing også langs sj øen.

a

Røvær ligger ut i havet i et værut satt havområde, og vi lever av og i t akt med nat uren og havet.
Røvær Øyt ing som er øyas «velforening» er derfor skuffet over at Røvær er plassert i sone 2 i
den differensiering st at en nå legger opp t il. Røvær burde klart vært i sone 3 på samme måt e
som øykommunene Ut sira, Bokn, Bømlo og Kvitsøy. Røvær har de samme ut fordringer som
våre naboøyer Ut sira og Espevær på Bømlo.
Røvær Øyt ing ber derfor om at øygruppen Røvær som t ilhører Haugesund kommune blir flytt et
fra sone 2 t il sone 3 i den differensiering som nå skal gj elde i forvalt ningen av st randsonen
langs kyst en. Det vil gi po lit ikerne i Haugesund kommune et bedre grunnlag for t ilrett elegge i
sine planer for øya Røvær, som er i en særst illing på flere områder i bykommunen Haugesund.

a

Tidligere har Røvær kommet uheldig ut av at vi t ilhører en bykommune. Det har vi oft e sett
gj ennom de offent lige virkemidlene for dist rikter. Røvær har ikke har kunnet nytt e fordel av
disse siden vi t ilhører en bykommune. Denne gangen fa nges vi av samme grunn opp av son e 2,
selv om de sammenlignbare øy naboene vare - og kyst en for vr i g - havn er i sone 3. Vi er av
den klare oppfat ning at det må ikke legges hindringer i veien i planprosesser for små
øysamf unn som Røvær. Vi er avhengig av at forholdene legges t il rett e slik at Røvær kan får de
samme rammevilkår som øykommuner der er nat urlig a sammenligne seg med.
Det legges ved et kart over Røvær som vise dagens bebyggelse innenfor 100-met ersbelt et. I
dett e f elt et ligger det vi på Røvær kaller sent rum. Med sj øen på alle kant er og fr aflytt ing ber vi
om a bli flyt t et t il sone 3, slik at vi rent planmessig vil kunne bli gj enst and for en reell
differensiering i årene fremover.
Røvær, 29.7.2020
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