
 

Tingvoll kommune 
 
Økokommunen –  
bedre løsninger for mennesker og miljø 

Arkiv: 130 

Arkivsaksnr: 2016/1669-78 

Saksbehandler:  Per Gunnar Løset 

  

 
Saksfremlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 51/2017 22.08.2017 

 

Sjøområdeplan for Nordmøre - andre gangs høring 
 
Vedlegg 
1 Plankart Tingvoll - Andre gangs høring 
2 Plankart Nordmøre - Andre gangs høring 
3 Planbestemmelser - Andre gangs høing 
4 Planbeskrivelse - Andre gangs høring 
5 Tabell med merknader/innsigelser og rådmannens vurderinger 
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Saksopplysninger 
 
Orkidé Nordmøre Regionråd vedtok 17.10.2016 å oversende forslag til interkommunal 
sjøområdeplan for Nordmøre til politisk behandling i kommunene.  
 
Etter vedtak i alle kommunene lå planforslaget ute til høring og offentlig ettersyn, fra 
kunngjøring i alle aktuelle aviser og på kommunenes hjemmesider, fra 12.12.2016 fram til 
31.01.2017. Det ble gitt utsatt frist for noen av høringsinstansene. Til sammen kom det inn 
ca. 60 uttalelser.  
 
Etter at prosjektleder Jens-Eric Eliassen sluttet i stillingen i april 2017 har Tingvoll 
kommune, som vertskommune, hatt ansvar for å ferdigstille sjøområdeplana. 
 
Arbeidsgruppen i Orkidé, som består av planleggere fra alle kommunene, har gjennomgått 
uttalelsene og gitt sine vurderinger for sin kommune. Det er ingen vesentlig uenighet i 
arbeidsgruppen på de overordnede vurderingene i planen, og det er ikke uenighet mellom 
kommuner som trenger avklaring. Plankart er oppdatert, Planbestemmelser og 
Planbeskrivelse (omtale) er noe omarbeidet og endret, samt at det er gjort redaksjonelle 
endringer. Mindre justeringer vil bli tatt inn ved endelig revisjon av dokumentene før endelig 
vedtak av plan. 
 

http://www.tingvoll.kommune.no/filOversikt.aspx?MId1=1187&FilkategoriId=119
http://www.tingvoll.kommune.no/


Av praktiske hensyn er det laget et eget vedlegg som inneholder et sammendrag av 
uttalelsene, samt arbeidsgruppens vurderinger. Her framgår også hvilke endringer som er 
gjort med bakgrunn i de enkelte uttalelsene. 
 
Det var innsigelse til planforslaget fra Fylkesmannen, fylkeskommunen, Fiskeridirektoratet, 
Statens vegvesen og NVE.  Det vises også til dialogmøtet på fylkeshuset i Molde 09.03.2017 
mellom fylkeskommunen, Fylkesmannen, Fiskeridirektoratet og kommunene vedrørende 
innsigelsene. 
 
I hovedsak er alle innsigelser fra statlige og regionale myndigheter tatt til følge og innarbeidet 
i revidert planforslag.  
 
Konsekvensutredningene er revidert, noe som har medført at flere oppdrettslokaliteter er tatt 
ut fra plana, de fleste i Tingvoll kommune. Her er også enkelte lokaliteter tatt ut etter stor 
lokal motstand.  
 
De viktigste endringene fragår av tabell under: 
Endringer Dokument 

K=Plankart 
B=Planbest.  
O=planomtale 

Merknad/innsigelse 
FM=Fylkesmannen 
FK=Fylkeskomm. 
SVV= Statens vegv. 
FDIR=Fiskeridir. 

Bestemmelse om sikkerhet ved inngrep i sjøbunnen B pkt. 2.3 NVE 
Bestemmelse om installasjoner under fjordspenn, 
(H740) 

K + B pkt. 4.7 NVE 

Bestemmelse om kulturminner under vann B pkt. 2.4 NTNU 
Bestemmelse om støy i planleggingen B pkt. 2.1 FM 
Bestemmelse om terskelfjorder i Aure og Halsa K + B pkt. 3.1.2 FM 
Beskrivelse av planens samlede virkninger  O Kap. 6 FK, FM 
Kulturminner av stor verdi avsatt, (H730), KU revidert K + B pkt. 4.6 FK 
Bestemmelsessoner fjordkryssinger,  Halsafjord og 
Todalsfjord 

K + B pkt. 4. FK, SVV 

Kaste- og låssettingsplasser, bestemmelsesoner K + B pkt. 4.12 FDIR, FM 
Gyte-  og oppvekstområder for uer, blålange og torsk, 
H560 

K + B pkt. 4.4 FDIR, FM 

Ålegress og Koraller, H560  K + B pkt. 4.4 FDIR, FM 
Fiskefelter aktive redskaper avsatt i ytre havområder 
(V), Kristiansund, Smøla og Averøy 

K + B pkt. 
3.1.1.C 

FDIR 

VKA4, VKA5, VKA6, VKA7 og VKA8 i Tingvoll tas 
ut av plana 

K FDIR, FM 

VKA10 Sandvikholmen (utvidelse) i Tingvoll tas inn i 
plan med rekkefølgebestemmelse 

K + B pkt. 3.2 FK 

VKA16 og VKA17 i Tingvoll tas ut av plana K Underskriftsliste 
Vågbø, m.fl. 

VFE12 i Tingvoll tas ut av plana, VKA13 flyttes 
lengre utover i Torjulvågen 

K Torjulvågen bygdalag 

   
Nytt område «Spesielle hensyn for vern av vill laks og 
sjøørret (jf. pbl. 11-11 nr. 7.» VKA02, VKA03, 
VKA04 mm. i Eide kommune 

B pkt. 3.1.1.B. Eide kommune 

Reduksjon av areal til «Spesielle hensyn for vern av 
vill laks og sjøørret (jf. pbl. 11-11 nr. 7)»; VKA02 i 
Halsa kommune utgår fra denne begrensingen i 

B pkt. 3.1.1 Halsa Næringsforening 
Halsa kommune 



produksjonsøkning. 
Foreslått utvidelse av oppdrettsformål i Aure 
kommune: ny/utvidet lokalitet Berrøya/Gjerde 280417 
og ny lokalitet Indre- og Ytre Fiskholmen (Plankart 
oppdateres evt. før dokumenter oversendes 
høringsinstansene hvis Aure kommune fatter 
vedtak om dette) 

K + KU SalMar Farming AS 

 
Aure kommune vurderer etter innspill fra SalMar Farming AS å foreslå utvidet areal til 
oppdrettsvirksomhet. Det er utarbeidet KU og disse finnes bakerst i KU for Aure kommune. 
 
Hver kommune fremmer sjøområdeplanen til politisk behandling for å legge den ut på andre 
gangs høring. Tingvoll kommune som vertskommune står som mottaksadresse for alle 
høringsuttaler, og kaller inn arbeidsgruppen til nye møter etter fristens utløp og bearbeider 
evt. uttalelser. Planen justeres eventuelt og deretter fremmes planen til endelig behandling i 
den enkelte kommune. 
 
Vedtaket forutsetter at Arbeidsutvalget i Orkidé og øvrige kommuner gjør tilsvarende vedtak. 
 

Vurdering 
Arbeidsutvalget i Orkidé mener at revidert planforslag i tilstrekkelig grad tar hensyn til 
innsigelser og merknader ved første gangs høring og at plandokumentene kan sendes på 
andre gangs høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker.  
 

Økokommunevurdering: 
Dersom innstillingen vedtas, vil denne saken ha 
positiv   
nøytral x  
negativ   
   

Evt. merknader: 

effekt på kommunens arbeid som økokommune. 

 

Rådmannens innstilling 
Tingvoll formannskap vedtar i samsvar med pbl § 9-3, jf. § 11-4, at forslag til interkommunal 
plan for sjøområdene på Nordmøre sendes på andre gangs høring og legges ut til offentlig 
ettersyn i minst 6 uker.   
 
 

Behandling i Formannskapet - 22.08.2017  
 
Det ble stemt over innstillingen, som ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Tingvoll formannskap vedtar i samsvar med pbl § 9-3, jf. § 11-4, at forslag til interkommunal 
plan for sjøområdene på Nordmøre sendes på andre gangs høring og legges ut til offentlig 
ettersyn i minst 6 uker.   
 
 
 


