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Sak 2022/28: Søknad om tillatelse til ankringsskilt på Storholmen
Bakgrunn
Kragerø kommune har 22.04.22 søkt om tillatelse til oppsetting av ankringsskilt på 7/77
Storholmen ved Stangnes.
Kragerø kommune har i 2020/2021 lagt kommunale vann- og avløpsledninger i sjø fra
Brokkheller ved Portør ut til kommunegrensen mot Risør. Kommunen har undersøkt hvor det
er størst fare for at fritidsbåter som ankrer opp kan komme til å hekte seg fast i og eventuelt
dra opp sjøledningene. Skjærgårdstjenesten har informert om at sundet mellom Storholmen
og Stangnes er et populært oppankringssted. Kommunen ønsker derfor å sette opp et
«ankring forbudt»-skilt med underskilt rørledning på Storholmen. Kragerø kommune vil eie
og være ansvarlig for skiltet.
Kommunen ønsker i første omgang bare å sette opp skilt på Storholmen og ikke andre
steder på strekningen. Alle kommunale VA-ledninger ligger i sjøkartet, men de ønsker et skilt
akkurat der fordi det erfaringsmessig er et populært sted å ankre opp.
Kommunen anfører at eventuelle ledningsbrudd som følge av ankring kan forurense området
med avløpsvann og stanse forbindelsen med ledninger fra sør.
Søknader til Kystverket og til kommunens bygningsmyndighet vil bli sendt hvis
nasjonalparken gir tillatelse.
Eier av Storholmen er Kragerø kommune.
Skiltet planlegges satt opp på en liten holme i sundet mellom Storholmen og Stangnes som
er ca. 60 meter bredt.

Kommunen ønsker skiltstørrelse 100 x 100 cm på hovedskiltet, og 100 x 30 cm på
underskiltet. Skiltet vil være i tråd med forskrift om farvannsskilt.

Kommunens vurdering er at oppsetting av skiltet vil ikke innebære vesentlige inngrep i
naturen, men vil gi en viss visuell påvirkning.
Selve oppsettingen vil etter kommunens mening overholde miljørettsreglene i
naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. De legger opp til
minimal boring i fjell for å sette ned stolpe for skilt, og lite eller ikke noe vedlikehold. De vil
sørge for at skilt ikke settes opp i hekketid for sjøfugl fra 15. april til 15. juli.
Kommunen vurderer oppsetting av skiltet til å ha stor samfunnsmessig betydning og som
viktig for naturmangfoldet fordi det minimerer sannsynligheten for at vann- og
avløpsledningene blir skadet. Det vil redusere faren for lekkasje av avløpsvann.
Forholdet til verneforskriften og naturmangfoldloven
Bestemmelse i verneforskriften:
§ 3. Vern av landskapet
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
i) Oppsetting av skilt og merking av stier.
Retningslinjer i forvaltningsplanen:
Skilt skal utformes og plasseres slik at de ikke gir negativ landskapsvirkning. Normalt skal
skilt plasseres inntil stier og veger. Det kan gis tillatelse til å sette opp skilt andre steder hvis
landskapsvirkningen er liten.
Forvalters vurdering
Forholdet til miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven
§ 8 om kunnskapsgrunnlaget:
Landskapsverdi i området er vurdert av Asplan viak i 2014. Kunnskap om andre naturverdier
er lite relevant i saken.
§ 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning:
Skiltet vil antakelig ha liten virkning for økosystemet, men samlet belastning er relevant i
saken. Det kan være behov for flere skilt i forbindelse med ledninger i sjø og det er planer
om skilting av fartsgrenser på sjø i Kragerø havnedistrikt. Avgjørelsen i denne saken kan gi
presedens for søknader om et ukjent antall andre skilt.
Forholdet til bestemmelsen og retningslinjene
Bestemmelsen og retningslinjene er tiltenkt stiskilt som vanligvis har liten størrelse og
dempede farger, og ikke skilt av denne typen, men bestemmelsen er generell og gjelder
også slike skilt.
Andre ledd i retningslinjene tilsier at søknaden bør avslås, etter som det neppe kan sies at
landskapsvirkningen er liten. Storholmen er ubebygd med lite tekniske innretninger (antakelig
noen båtfester). Østsiden av Stangnes nord til hyttebebyggelsen er også ubebygd og uten

innretninger bortsett fra jernstenger inne på land som markerer en eiendomsgrense. Et skilt
av denne størrelsen i markerte farger vil redusere preget av at området har lite eller ingen
innretninger.
Alternativt kan styret behandle saken etter forskriftens § 11 om generelle dispensasjonsbestemmelser: Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften dersom det
ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det
nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.
Saken bør da vurderes opp mot første alternativ (om tiltaket ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig). Det vil da være en vurdering i
forhold til landskap som er en del av verneformålet og om verdien blir påvirket nevneverdig.
Forvalter heller til at det ikke er tilfelle.
Ellers har ikke tiltaket tilstrekkelig samfunnsmessig interesse til å bli vurdert opp mot tredje
alternativ. Det er forbeholdt nasjonale og viktige regionale interesser.
Saken fremmes uten innstilling.
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