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Uttale til interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre – 2.gangs 

offentlig ettersyn 

Statens vegvesen viser til kunngjøring om offentlig ettersyn datert 4.12.2017. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Saksopplysninger 

Formålet med planarbeidet har vært å lage en felles kommunedelplan for sjøområdene for 

kommunene på Nordmøre inkludert Nesset. Planen er nå ute til 2.gangs offentlig ettersyn 

etter kommunenes behandling av innsigelser og merknader fra forrige høring. 

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet 

Det er flere dokumenter som gir føringer for dette planarbeidet med tanke på areal- og 

transportplanlegging. Vår vurdering og uttale bygger blant annet på disse: 

 Nasjonal transportplan (NTP) 

 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Fylkesplan for Møre og Romsdal fylkeskommune  

 Statens vegvesens normaler, retningslinjer og veiledninger 
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Vår vurdering av planforslaget 

Statens vegvesen hadde innsigelse til planforslaget for å ivareta hensynet til fremtidige 

fjordkryssinger. Vi hadde også merknader til planen for flere forhold.  Vi registrerer de 

viktigste av våre merknader er ivaretatt i planforslaget.  

 

Innsigelse til fremstilling av kommunedelplaner 

Formålet med vår innsigelse var at oppdrettslokalitetene i planen ikke måtte være i konflikt 

med det videre arbeidet med de nye fjordkryssingene. Det nye planforslaget viser en 

bestemmelsessone rundt arealet til de aktuelle fjordkryssingene med en 

reguleringsbestemmelse om at alle søknader om nye tiltak eller søknader om endringer i 

eksisterende godkjente tiltak skal sendes til Statens vegvesen for uttalelse. Vi er fornøyd 

med intensjonen i dette og mener bestemmelsen vil ivareta våre interesser. Med dette kan vi 

trekke vår innsigelse til planforslaget.  

 

Oppdrettslokalitet H190_09_1560 Halsbukta 

Tingvoll kommune har valgt å videreføre lokaliteten Halsbukta i planen, med en kommentar i 

KU at den muligens må forskyves/flyttes. Eventuelle søknader om endringer av denne 

lokaliteten skal vurderes i forhold til bestemmelsessone B5. 

 

 Vi savner en vurdering av de miljømessige ulempene (støy,- støv,- og nedfall) ved å 

opprettholde lokaliteten H190_09_1560 Halsbukta medfører. Videre detaljer må avklares 

videre i reguleringsplan for ny E9, men for oss er det viktig at planen ikke legger opp til 

arealbruk i sjø som kan legge hindringer for fremtidig utbygging. Vi vil heller ikke holdes 

ansvarlig for de ulempene/konsekvensene av ny arealbruk i område medfører da vi vurderer 

at det fremtidige vegsystemet over Halsafjorden kan ha negative konsekvenser for denne 

lokaliteten. Vi vil oppfordre kommunen til å gjøre en nærmere vurdering av dette. 

 

Konklusjon 

Vi har foretatt en vurdering av de nye plandokumentene og trekker med dette vår innsigelse. 

Vi viser ellers til våre merknader til lokaliteten Halsbukta, og inviterer dere eller til å ta 

kontakt dersom dere har spørsmål eller ønsker avklaringer.  

 

Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Lisbeth Smørholm 

seksjonsleder Linda Heimen 

 førstekonsulent 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 



  

 

 

3 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE 
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