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Rådmannens forslag til vedtak
Gjemnes kommunestyre vedtar i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-15, jf. § 9-3,
kommunedelplan for sjøområdene i Gjemnes kommune. Planbeskrivelse og planbestemmelser
er revidert 03.04.2018 og plankart er revidert 07.04.2017.

Behandling i Formannskapet - 15.05.2018

Enstemmig forslag til vedtak
Gjemnes kommunestyre vedtar i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-15, jf. § 9-3,
kommunedelplan for sjøområdene i Gjemnes kommune. Planbeskrivelse og planbestemmelser
er revidert 03.04.2018 og plankart er revidert 07.04.2017.

Behandling i Kommunestyret - 29.05.2018

Enstemmig vedtak
Gjemnes kommunestyre vedtar i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-15, jf. § 9-3,
kommunedelplan for sjøområdene i Gjemnes kommune. Planbeskrivelse og planbestemmelser
er revidert 03.04.2018 og plankart er revidert 07.04.2017.

Saksutredning
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.
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 plana.
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.
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.
Det er gjort følgende endringer i plandokumenter:
Endringer

Sunndal kommune: Mindre teknisk justering av
planavgrensning mot eksisterende kommuneplan.
Gjemnes, Smøla, Tingvoll, Eide og Halsa:
Har oppdatert KU ang. kulturminner
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.
Bestemmelsene, nytt punkt, første del som
retningslinje siste som bestemmelse:
4.13 H570 Kulturvern (jf. pbl § 11-8 d)
"Hensynssona gjelder regionalt og nasjonalt viktige
kulturverdier. Det er viktig å opprettholde den
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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: B
FK
Begrensningen skal ikke være til hinder for
oppankring av anlegg i Averøy.
Aure:
K
FM
Korrigeringer i plankart for Aure kommune, gjelder
avgrensninger for VKA48 Berrøya og VKA49
Indre/Ytre Fiskholmen
Aure:
B/K
FD
Rettinger i tabell under punkt 4.12 Kaste og
låssettingsplasser.
Rettinger i plankart vedr. samme. VKA39 tas ut av
kartet nytt B47 tas inn.
Eide: Tillegg i bestemmelsene punkt 4.12 Kaste og B
FD
låssettingsplasser: Eide B1
Kristiansund: VKA01 1505 Valneset tas ut av
K
plankartet
Kommunedelplana 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. Plana 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.
Konsekvenser for økonomi
Vedtaket medfører ingen konsekvenser.
Konsekvenser for organisasjon, ansatte, HMS og likestilling
Vedtaket medfører ingen konsekvenser.
Konsekvenser for miljø
Vedtaket vil gi en mer forutsigbar og gjennomtenkt forvaltning av sjøområdene.
Konsekvenser for barn/unge, folkehelse og universell utforming
Vedtaket medfører ingen konsekvenser.

Batnfjordsøra, 10.04.2018
Rådmannen i Gjemnes

