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Rådmannens innstilling 

Eide planutvalg 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.   
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Enstemmig vedtak (6 stemmer) 

Eide planutvalg 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.   

 

 

 

 

 

Ingress:( Kort innledende avsnitt som oppsummerer hovedpunktene i saken) 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interkommunal sjøområdeplan ble lagt ut på 1. gangs høring med frist 31.januar 2017. 

Det kom inn en del innsigelser til planen som nå har vært oppe til revidering. Revidert 

plan må nå legges ut til 2. gangs høring før videre behandling. Arbeidsutvalget i Orkidé 

vedtok 1. september 2017 at områdeplanen sendes ut på 2. gangs høring. 



1 Plankart 

2 Bestemmelser 

3 Planomtale 

4 Oversiktskart 11 kommuner 

5 KU 

6 Arealformål Eide 

7 Bestemmelsessoner Eide 

8 Hensynssoner Eide 

9 Skjema vurdering 

10 Merknad Fylkesmannen 

11 Merknad fylkeskommunen 

12 Merknad Statens vegvesen 

13 Merknad Fiskeridirektoratet 

 

1.0 Saksopplysninger 

Plandokumentene er tilgjengelige på Sjøområdeplan Nordmøre på Tingvoll kommunes 

hjemmesider (www.tingvoll.kommune.no). 

 

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. 

 

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, det gjelder i Tingvoll kommune. Her er også enkelte lokaliteter tatt ut etter stor lokal 

motstand.  

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


 

De viktigste endringene framgår 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, bestemmelsessoner 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 produksjonsøkning. 

B pkt. 3.1.1.A. Halsa 

Næringsforening 

Halsa kommune 

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. 



 

Det pågår også saksbehandling av enkeltsøknader om oppdrettsanlegg etter annet lovverk 

parallelt med sjøområdeplana, herunder lokalitetene «Svanøya» og «Brattleia» på Smøla, som 

ikke ligger inne i planforslaget. 

 

Hver kommune fremmer sjøområdeplanen til politisk behandling for å legge den ut på andre 

gangs høring. Tingvoll kommune som vertskommune står for kunngjøring og utsending og er 

mottaksadresse for alle høringsuttalelser, 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. 
 

2.0 Merknader som er innkommet til planforslaget som berører Eide kommune: 
Eide kommune har gått gjennom innkomne merknader/innsigelser og i samsvar med arbeidsgruppen 

er det gjort endringer i planmaterialet. 

 

 

I bestemmelsene er det tatt inn følgende punkt som gjelder for Eide: 

 

«3.1.1. B. Spesielle hensyn for vern av vill laks og sjøørret (jf. pbl. 11-11 nr. 7)  
For Eide kommune:  

Det tillates ingen nyetablering av oppdrett av laks, ørret og regnbueørret (anadrome arter) i Eide 

kommune i arealene gitt i tabellen under. Oppdrett av andre arter er tillatt. 

 

 VKA- og H190 arealer i Eide  
Eide  VKA 02  VKA 03  VKA04  VKA 04 1551 

Utvidelse av 
Krekvikbogen                                    

H190_05 1551 
Krekvikbogen». 

 

  

Statens vegvesen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har reist innsigelse til følgende punkt: 

 Framstilling av kommunedelplaner knyttet til Atlanterhavsvegen. Det er vist forskjellig i 

kartet fra Eide og Averøy 
 

Vurdering fra Eide kommune 

Kommunedelplan for Atlanterhavsvegen er tatt ut fra sjøområdeplankartet og vises som et hvitt 

område. Kommuneplanen for Atlanterhavsvegen vises likt i både Eide kommune og Averøy 

kommune. 

 

Fra merknad Møre og Romsdal Fylkeskommune:  

Kulturminne nyere tid:  

Kvitholmen fyrstasjon i Eide er freda og et nasjonalt verdifullt kulturminne. Vi foreslår hensynssone 

rundt holmen som overlapper noe med formål i sjøarealplanen. Vi ber om at formålet blir justert 

etter hensynssona, eller at bestemmelsene til arealformålet ikke åpner for synlige tiltak innenfor 

hensynssona. 

  
Nausttuft på Ørjavika i Eide kommune. Dette kulturminnet er prioritert i regional delplan for 

kulturminne og merkes med hensynssone.  
 

Vurdering fra Eide kommune:  

Det er i kartet avsatt hensynssone rundt Kvitholmen fyr H570_01 og ved nausttuft i Ørjavika 

H570_02. 

 



Akvakultur  
Eide kommune  

Vka 02:  

Grensene til buffersona (H190_02) mellom Vka02 og V04 og Vka02 og V05 bør trekkes i rette 

linjer ut til kommunegrensa. Dette fordi at grensene da blir enklere å ta stilling til samtidig som en 

oppnår et mer helskaplig bilde opp mot avsatt areal på andre sida av kommunegrensa. 

 
Avsett areal er knapt. Det oppfyller kanskje dagens behov, men det er lite rom for utvikling og til å 

møte framtidige utfordringer. Vi rår at både akvakultur-området og buffersona (H190) rundt blir 

gjort større.  

 

Vurdering fra Eide kommune:  

Eide kommune ønsker ikke at det blir endret på grensene mellom Vka02 og V04 og Vka02 og V05 i 

Ørjavika.  

Kommunen begrunner dette med at det i området Lyngstad - Ørjavika er etablert flere boligfelt i 

området nær sjøen. Ved å utvide området for oppdrett vil dette kunne føre til at det blir et økt 

konfliktnivå mellom oppdrett og befolkningen i området. 
 

V09:  

Etablering av et område som foreslått, vil i praksis sterkt avgrense mulige etableringer av 

akvakulturanlegg selv om arealet utenfor er avsatt til flerbruksområde inklusiv akvakultur. Vi tilrår 

at dette området blir redusert mot øst mot lokaliteten Krekvik-bugen. Dette for å skape nødvendig 

fleksibilitet for akvakulturanlegget som er etablert der.  

 

Vurdering fra Eide kommune:  

Eide kommune ser at det kan være behov for å justere noe på arealformålet mellom V09 og området 

for det eksisterende oppdrettsanlegget i Krekvikbogen.  
Ny grense vist i kart. 
 

Fra merknad Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Koraller: 

Studier tyder på at det er betydelig risiko for stor negativanlegg effekt på koraller som vokser 

nærmere enn 250 meter fra et anlegg. Det bør avsettes ei hensynssone på minimum 1000 meter. 

 

Vi viser til vedlagt temakart over forekomster av ålegras og koraller i kommunen. 

Ålegrasforekomstene er ikke i direkte konflikt med nye område i planen, mens 

korallforekomsten ligger innenfor det nye flerbruksområdet VKA06. Vi foreslår at disse 

områdene blir vist som hensynssone i kartet med egen retningslinje. Når det gjelder 

korallforekomsten har vi innsigelse til planen inntil denne er vist. Forslag til utforming av 

retningslinjer er vist lenger oppe under merknader til planforslaget. 

 
Vurdering fra Eide kommune:  

Det er lagt inn hensynsone H560_1over korallforekomsten i plankartet. Retningslinjer er tatt 

inn i bestemmelsene. 

 

Fra merknad Fiskeridirektoratet 

Alle innsigelsespunkta er knyttet til manglende avsettinger av område av nasjonal og vesentlig 

regional verdi. Dette er kaste- og låssettingsområde, område for aktive redskap (definert 

som redskap i bevegelse; t.d. reketrål, snurrvad og not) og naturmangfold. Områda er lista opp 

nedenfor. Nærmere opplysninger om disse datasetta finnes m.a. i Fiskeridirektoratets 

elektroniske kartverktøy. 

 

Eidekommune 1551. Manglende avsetting av en kaste- og låssettingsplass i 

Gautvikbogen (1032).ER 



 
Vurdering fra Eide kommune:  

Det er satt av bestemmelsessone B1 for kaste- og låssettingsplass i plankartet 

3.0 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. 

 

 


