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Sjøområdeplan Nordmøre - sluttbehandling Aure kommune 

 

Vedlegg 

1 Sjoomradeplan_040418_aure 

2 Sjoomradeplan_samlet_040418_nordmore 

3 Horingsuttalelser-2gangs-horing-samlet* 

4 Planomtale_datert_03042018 

5 Planbestemmelser_datert_03042018 

6 Merknader-og-vurderinger-til-sjoomradeplana-godkjenning-av-plan 

7 SV: Kommentarer til merknader nye areal til akvakultur Gjerdevika. 

 

 

*) Høringsuttalelse fra private/ organisasjoner som gjelder Aure er på s. 28,29,30 og 31. 

 

Link til Sjøområde planen for Aure kommune og plan dokumenter: 

https://www.tingvoll.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/kommunale-planer-og-

planlegging/sjoomradeplan-nordmore/ 

 

 

Saksopplysninger 

Planarbeidet er et interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningsloven kap. 9 

(interkommunalt plansamarbeid). Planarbeidet har vært organisert som et prosjekt med felles 

prosjektleder. Prosjektleder Jens-Eric Eliassen har hatt bistand fra en arbeidsgruppe (en/to 

fagperson fra hver kommune). Etter at Eliassen sluttet i april 2017 har Tingvoll kommune som 

vertskommune for plansamarbeidet samordnet videre saksbehandling. Arbeidsutvalget i Orkidé 

og en representant fra Nesset kommune er styringsgruppe for prosjektet. 

Første gangs høring 
Orkidé Nordmøre Regionråd vedtok 17.10.2016 å oversende forslag til interkommunal 

sjøområdeplan for Nordmøre til politisk behandling i kommunene. 

https://www.tingvoll.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/kommunale-planer-og-planlegging/sjoomradeplan-nordmore/
https://www.tingvoll.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/kommunale-planer-og-planlegging/sjoomradeplan-nordmore/


Etter vedtak i alle kommunene lå planforslaget ute til høring og offentlig ettersyn med 

høringsfrist 31. januar 2017. Til sammen kom det inn ca. 60 uttalelser. Det var innsigelser fra 

flere regionale og statlige instanser til planforslaget. 

Andre gangs høring 
Plandokumentene har blitt revidert og vilkår fra innsigelsesmyndighetene er i hovedsak tatt 

hensyn til og innarbeidet i planen. 

Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre ble i alle deltakerkommunene 

vedtatt sendt på høring for andre gang i løpet av høsten 2017. Det ble kunngjort offentlig 

ettersyn i 4 aviser, Romsdals budstikke, Tidens Krav, Aura Avis og Driva i uke 49, med 

høringsfrist 19. januar 2018. I tillegg har plana vært tilgjengelig på kommunenes hjemmesider i 

høringsperioden. Relevante statlige og regionale myndigheter har vært tilskrevet direkte, det 

samme gjelder andre som kom med høringsuttalelser under første høring. 

Det er mottatt 22 merknader. Disse er samlet i et eget vedlegg «Merknader ved andre gangs 

høring» der uttalelsene er gjengitt i sin helhet. 

Godkjenning av plan 
Hvert kommunestyre skal gjøre vedtak for sjøarealet i sin kommune. Plana består derfor av 11 

forskjellige plankart, men har felles planbeskrivelse og planbestemmelser. 

Konsekvensutredninger og risiko- og sårbarhetsanalyser (KU/ROS) er dokumenter som tilhører 

de enkelte kommunene.  

Når de 11 plankarta slås sammen får vi et kart som viser «Sjøområdeplan Nordmøre». 

Tingvoll kommune har som vertskommune for planarbeidet samordnet revisjon av 

plandokumenter og laget forslag til felles saksframlegg.  Alle kommunene har bidratt med 

innspill til de merknadene som har kommet inn og det skal være avklaringer i de enkelte 

kommunene på Rådmanns nivå. 

I den grad det er behov for drøftinger utover felles saksframlegg skjer det ved at den enkelte 

kommune tar det inn i saksframlegget. 

Vurdering 

Av praktiske hensyn er alle uttalelsene med kommunenes vurderinger (Rådmannens vurdering) 

samlet i et dokument «Merknader og vurderinger etter andre gangs høring» (vedlagt). Her 

framgår det hvordan den enkelte merknad er vurdert og hvilke enderinger som eventuelt er gjort 

i dokumenter. 

Forhold som gjelder Aure kommune finnes på følgende sider i dokumentet: 

s. 1 – Fylkesmannens merknader. 

s. 4, 5 og 6 – Fiskeridirektoratets merknader. 

s. 8 – fire merknader private / organisasjoner. 

 

Merknader – Aure kommune 

 

Det er kommet inn fire merknader fra private eller organisasjoner til planforslaget som kun 

angår Aure kommune. 

 

Ingvar Gjerdevik. Uttalelsen er lagt ved. Uttaler seg om bl.a. følgende: 

- Lusesituasjon for eksisterende konsesjon på Gjerdevika 

- Foreslåtte nye flerbruksområder (VKA) vil fortrenge lokale interesser mht fiske og 

friluftsliv, og forringe verdien for lokalbefolkningen. 

 

Kommentar: 

Lusesitasjon eksisterende konsesjon Gjerdevika: Salmar har kommentert dette jfr. mail. Salmar 

bekrefter tidligere informasjon om at det ikke har vært behov for å gjennomføre behandling mot 

lakselus under siste produksjonssyklus 2016 – 2017. 



Til en viss grad er det riktig at et oppdrettsanlegg fortrenge lokale interesser for fiske og 

friluftsliv men en må også legge til grunn at fiskeforbudet gjelder inntil 100 meter fra anlegget 

og ferdselsforbudet inntil 20 meter fra anlegget. Det er også tatt inn i bestemmelsene § 4.2 om 

VKA (flerbruks-) områder at ved utlegging av nye oppdrettslokaliteter skal fiskere kontaktes for 

å få til avbøtende tiltak ved plassering av fortøyninger og anker. 

 

De nye områdene er arealmessig avgrenset minimum 150 meter fra land bl.a. som et avbøtende 

tiltak for friluftsinteresser i området. 
 

Gjerdevika Båtforening. Uttalelsen er lagt ved. Uttaler seg om bl.a. følgende: 

Konsekvenser for fritidsfiske og ferdsel. Fri ferdsel. 

Forringe bokvaliteten for fastboende og hyttebeboere. 

Frykt for støy, forurensning mv. ved evt. utlegging av anlegg. 

 

Kommentar: 

Fiske- og ferdsel er kommentert under merknaden fra Ingvar Gjerdevik. I forhold til forringelse 

av bokvalitet både for fastboende og hyttebeboere kan en forstå dette, men Aure har en lang 

kystlinje som alltid har vært brukt som ressursgrunnlag for næringsutøvelse. Oppdrett er fortsatt 

en relativt ny næring men har vært tilstede i kommunen i mer enn 40 år. Næringen er viktig for 

Aure, både direkte og indirekte. I det perspektivet må en kanskje regne med at enkelte kvaliteter 

ved å bo enten som fastbeboende eller som hyttebeboende blir utfordret i takt med utvikling av 

nye næringer.  

 

Per Gjerdevik. Uttalelsen er lagt ved. Uttaler seg om bl.a. følgende: 

Planlagt lokalitet ligger midt i farleden for kysttrafikk. 

Fiskeområde. Lakselus. Viser til omtale i planbeskrivelsen av forhold knytt til utfartsområder, 

småbåthavner og hytteområder. 

 

Kommentar: 

Kystverket har som sektormyndighet hatt anledning til å komme med høringsuttalelser til 

foreslått arealbruk i planen. Det betyr at foreslåtte nye VKA områder på Gjerdevika er vurdert 

av Kystverket og funnet akseptabel. Så er det slik at dersom det aktualiserer seg med nytt anlegg 

i disse området så skal Kystverket gjøre eget vedtak til lokaliseringen etter bestemmelsene i 

Hamne- og farvannsloven. 

Forholdene omkring lakselus kommentert i tidligere i saksframlegget. 

Omtale i planbeskrivelsen er å forstå som retningsgivende for vurderinger i planen. Konkret 

arealdisponering og bestemmelsene er styrende for arealbruken. Området rundt Gjerdevika er 

ikke spesielt satt av med hensynssone med spesielle hensyn. 

 

Aure og Tustna Fiskarlag. Uttalelsen er lagt ved. Uttaler seg om bl.a. følgende: 

Høringsdokumentene var sendt til feil e-postadresse. 

De nye områdene som er lagt ut til flerbruksformål vil være i konflikt med fiskeriinteresser. 

 

Kommentar: 

Det er rett at høringsdokumentene ble sendt til en mailadresse som hadde vært for Aure og 

Tustna Fiskarlag tidligere i planprosessen. Da en ble klar over det, ble planen sendt til riktig 

mottaker og Fiskarlaget fikk utvidet høringsfrist. Denne feilen anses derfor som rettet opp. 

 

Nye flerbruksområder – VKA. 

Det er utarbeidet KU før områdene ble tatt inn i forslag til 2.gangs utlegging av planen.  

 

Ny lokalitet Berrøya/utvidelse Gjerde 



KU viser at det er potensiale for konflikt med reketrålfelt i sørlig del av skissert område, samt 

konflikt med områder for garn, line og jukse i deler av område. To kaste- og låssettingsplasser i 

Rostillvågen og Grøtnesvågen på Grisvågøya vil kunne være i konflikt hvis områder legges ut 

som flerbruksområde (VKA).  

 

Salmar Farming AS har informert kommunen om at eksiterende lokalitet på Gjerde viser svært 

gode produksjonsresultater, lokaliteten har senest i 2017 levert fisk til slakting som ikke 

behøvde behandling for lus. Lokaliteten har gode strømforhold, er lite eksponert for rådene 

vind- og bølgeretning. 

 

Ytre- og Indre Fiskholman 

Det vises til KU for området. Rekefelt strekker seg inn i området i øst, garn og linefelt går inn i 

området i nordlig del av området. Ingen registrerte Kaste- og låssettingsplasser. 

 

Kommentar:  

Arealbruken på begge områdene må avveies mellom interessene til tradisjonelle fiskerier (V-

formål) og areal for akvakultur (VKA-formål). KU peker på avbøtende tiltak dersom området 

tas i bruk til VKA-formål, bl.a. tett dialog med fiskarlag/lokale fiskere og fiskeridirektoratet ved 

evt. søknad om konsesjon og lokalisering av anlegg, også ved evt. utsetting av anlegget 

(ankerfester mv.). Dette er også tatt inn som et krav i planbestemmelsene kap. 4.2. 

Dette er tiltak som Aure kommune opp gjennom årene har til dels gode erfaringer med. 

 

Området ved Ytre- og Indre Fiskholman er, etter innspill fra Fiskeridirektoratet, redusert i 

nordøstlig retning for å redusere konflikten med reketrålfeltet.  

Områdene framstår fra oppdrettsaktøren som kjenner området fra før av som svært godt egnet 

som VKA-område.  

 

Med de endringene som er gjort og kravet i bestemmelsene om at fiskere skal kontaktes ved evt. 

utlegging av anlegg mener Rådmannen at en har en balansert bruken av områdene mellom to 

næringsinteresser. 

Rådmannen tilrår derfor at områdene inngår vedtas i planen med de begrensninger som det er 

redegjort for. Sentralt i begrunnelsen for det er at eksisterende VKA-områder som er egnet til 

oppdrett av laks og ørret for det meste er tatt i bruk. I forslaget til ny plan er også et foretatt 

betydelig reduksjon av områder til akvakultur fordi en har prioritert tradisjonelle fiskerier. Dette 

gjelder 8 konkrete områder der flerbruksformålet et redusert til fordel for fiskeriformålet. I 

tillegg er et akvakulturområde og et flerbruksområde tatt ut i sin helhet henholdsvis Rottøya og  

Det er gjort følgende endringer i plandokumenter: 

Endringer      

 

Dokument  

K=Plankart  
B=Planbest.  
O=Planomtale 

 

Merknad/innsigelse  

FM=Fylkesmannen  
FK=Fylkeskomm.  
FD=Fiskeridir. 
SVV= Statens vegv. 

Sunndal kommune: Mindre teknisk justering av 

planavgrensning mot eksisterende kommuneplan. 

K  

Gjemnes, Smøla, Tingvoll, Eide og Halsa: 

Har oppdatert KU ang. kulturminner 

KU/ROS FK 

Bestemmelsene, punkt 2.4 gis tillegg: 

Det samme gjelder tiltak som kan ha negativ 

virkning på kulturminner på land. Alle saker skal 

sendes fylkeskommunen for endelig avklaring. 

B FK 

Bestemmelsene, nytt punkt, første del som 

retningslinje siste som bestemmelse:  

4.13 H570 Kulturvern (jf. pbl § 11-8 d) 

B FK 



"Hensynssona gjelder regionalt og nasjonalt 

viktige kulturverdier. Det er viktig å opprettholde 

den visuelle opplevelsen av landskapet som 

grunnlag for kunnskap og opplevelser, med vekt på 

forholdet mellom kulturminnene og fjorden.  

Før tiltak settes i verk skal saka legges fram for 

regional kulturvernmyndighet for avklaring i 

forhold til visuell og faktisk påvirkning. Dette 

gjelder tiltak både på vannoverflata, i vannsøyla og 

på sjøbunnen. Det gjelder også endring eller 

flytting av eksisterende anlegg og forankringer."» 

Bestemmelsene punkt 3.1.1.B. gis følgende tillegg: 

Begrensningen skal ikke være til hinder for 

oppankring av anlegg i Averøy. 

B FK 

Aure:  

Korrigeringer i plankart for Aure kommune, gjelder 

avgrensninger for VKA48 Berrøya og VKA49 

Indre/Ytre Fiskholmen  

K FM 

Aure:  

Rettinger i tabell under punkt 4.12 Kaste og 

låssettingsplasser.  

Rettinger i plankart vedr. samme. VKA39 tas ut av 

kartet nytt B47 tas inn. 

B/K FD 

Eide: Tillegg i bestemmelsene punkt 4.12 Kaste og 

låssettingsplasser: Eide B1 

B FD 

Kristiansund: VKA01 1505 Valneset tas ut av 

plankartet 

K  

 

Kommunedelplanen er behandlet i samsvar med plan- og bygningsloven kap. 11, jf. kap. 9. 

Regionale og statlige myndigheter har varslet at de trekker innsigelsene de opprinnelig hadde, 

på visse vilkår og med anbefalinger. Planforslaget er nå revidert på nytt og vurderes å oppfylle 

alle krav som ble stilt fra relevante myndigheter. Planen kan dermed vedtas i kommunene. 

Plana gjelder fra kommunestyrets vedtak, jf. pbl § 11-6.  

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. pbl § 11-15. 

 

Rådmannens innstilling 

Aure kommune vedtar i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-15, jf. § 9-3, 

kommunedelplan for sjøområdene i Aure kommune. Planbeskrivelse og planbestemmelser er 

revidert 03.04.2018 og plankart er revidert 04.04.2018. 

 

 

 

 

Behandling i Hovedutvalg for kommuneutvikling - 09.05.2018  

Utvalget fremmet følgende omforent forslag til endring: 

VKA -området ved Berrøya reduseres i østlig del med 600meter og erstattes med  

V-område. Dette vil ivareta fiskeriene på Gjerderyggen. 

Jfr. kart under. 

 



Votering: 

Fellesforslaget til utvalget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Aure kommune vedtar i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-15, jf. § 9-3, 

kommunedelplan for sjøområdene i Aure kommune, med endring: 

VKA -området ved Berrøya reduseres i østlig del med 600meter og erstattes med  

V-område. Dette vil ivareta fiskeriene på Gjerderyggen. 

Jfr kart under:  

 

 

 

 

 

600 m 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Planbeskrivelse og planbestemmelser er revidert 03.04.2018 og plankart er revidert 04.04.2018. 

 

 

 

 

Behandling i Kommunestyre - 22.05.2018  

Ingvar Gjerdevik (Sp) fremmet følgende forslag i møtet; 

Kommunestyret fremmer følgende forslag til endring: 

VKA-områdene 48 og 49 (Ytre/indre Fiskholman, Berøya og Gridsvågøya) i Aure kommune 

taes ut av planforslaget. 

 

Tilråding fra Hovedutvalg for kommuneutvikling og forslag fremmet i møtet ble stilt opp mot 

hverandre og votert over. 

 

Forslag fremmet i møtet ble vedtatt med 14 mot 6 stemmer. 

Vedtak 

 

Aure kommune vedtar i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-15, jf. § 9-3, 

kommunedelplan for sjøområdene i Aure kommune, med endring:  

VKA-områdene 48 og 49 (Ytre/indre Fiskholman, Berøya og Gridsvågøya) i Aure kommune tas 

ut av planforslaget. 

 

 

 

 



 


