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Interkommunal sjøområdeplan for Nordmøre - godkjenning av plan
Rådmannens innstilling
Sunndal kommunestyre vedtar i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-15, jf. § 9-3,
kommunedelplan for sjøområdene i Sunndal kommune. Planbeskrivelse og planbestemmelser
er revidert 03.04.2018 og plankart er revidert 07.04.2017.
Behandling i Økonomi- og planutvalget - 29.05.2018
Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.
Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:
Sunndal kommunestyre vedtar i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-15, jf. § 9-3,
kommunedelplan for sjøområdene i Sunndal kommune. Planbeskrivelse og planbestemmelser
er revidert 03.04.2018 og plankart er revidert 07.04.2017.

Behandling i Kommunestyret - 13.06.2018
Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sunndal kommunestyre vedtar, i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-15, jf. § 9-3,
kommunedelplan for sjøområdene i Sunndal kommune. Planbeskrivelse og planbestemmelser
er revidert 03.04.2018 og plankart er revidert 07.04.2017.
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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. 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 rådmannsnivå.
Merknader og vurderinger etter andre gangs høring
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Alle uttalelsene med kommunens vurderinger er 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.
Endringer etter andre gangs høring:
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
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.
Aure:
Korrigeringer i plankart for Aure kommune, gjelder
avgrensninger for VKA48 Berrøya og VKA49
Indre/Ytre Fiskholmen
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.
Eide: Tillegg i bestemmelsene punkt 4.12 Kaste og
låssettingsplasser: Eide B1
Kristiansund: VKA01 1505 Valneset tas ut av
plankartet

Dokument
K=Plankart
B=Planbest.
O=Planomtale

Merknad/innsigelse
FM=Fylkesmannen
FK=Fylkeskomm.
FD=Fiskeridir.
SVV= Statens vegv.
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Ingen av merknadene etter andre gangs høring gjelder direkte forhold i Sunndal kommune.
Omtale av planforslaget slik det nå foreligger
Areal for lokalisering av anlegg for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret (anadrome arter) har
fått en del oppmerksomhet i dette planarbeidet, og er av særlig interesse for Sunndal pga.
konflikten med villaks og sjøørret. Det store bildet i det framlagte planforslaget er at nytt areal
for akvakultur stort sett er foreslått i ytre områder, for eksempel rundt Smøla og ytre deler av
Kristiansund. Inne i fjordene blir areal for akvakultur stort sett beholdt som i dag, med kun
noen få utvidelser.
Av hensyn til villaks og sjøørret har Surnadal, Sunndal og Tingvoll kommuner i hele
planprosessen vært tydelige på at areal for oppdrett av anadrome arter bør trekkes lengst mulig
ut fjordsystemene. Fra før har de indre delene av både Halsa-/Surnadalsfjorden og Tingvoll/Halsafjorden status som Nasjonal laksefjord, og i Halsa-/Surnadalsfjorden gjeld dette innafor ei
rett linje mellom Surnadalsneset vest for Flessen og Aksneset i Tingvoll. Innenfor denne grensa
er ikke oppdrett av laks og sjøørret og regnbueørret lov. Oppdrett av andre arter kan derimot
tillates. Fra naturfaglig hold er det påpekt at grensa for nasjonal laksefjord burde vært trekt
vesentlig lenger ut.
Etablering av nye anlegg for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret må i tillegg til nødvendige
tillatelser fra fiskeri- og forurensningsmyndighetene, også ha tillatelse fra planmyndigheten,
dvs. aktuell kommune. Surnadal, Sunndal og Tingvoll kommuner går derfor inn for å ikke åpne
for nyetablering av anlegg for oppdrett av anadrome arter på sine areal i en stor sone utenfor
eksisterende grense for nasjonal laksefjord, og dette blir tatt inn som del av de juridisk
bindende bestemmelsene til plana (kap. 3.1.1. A). I praksis blir dermed grensa for nasjonal
laksefjord trekt noe lenger ut. Etablering av anlegg her kan kun skje etter dispensasjon fra
kommunedelplana. Halsa kommune vil ikke gå inn for dette. Se for øvrig s. 1 i dokumentet
«Merknader og vurderinger».
Hvilke areal dette dreier seg om kommer fram på dette kartet:
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Plankartet for Sunndal (vedlagt) viser at store deler av sjøarealet har tofarget skrå skravur med
forkortelsen VKA Kombinerte formål. Her kan det etableres anlegg for akvakultur, men altså
ikke for anadrome arter pga. Nasjonal laksefjord og et større areal utafor kor kommunen sjøl
ikke åpner for slik arealbruk. Aktuelle arter her kan derimot være marine arter som torsk eller
blåskjell. Den andre dominerende fargen i plankartet er ensfarget lyseblå med forkortelsen V
Bruk og vern av sjø med tilhørende strandsone. Her kan det ikke etableres anlegg for akvakultur
av noe slag. Denne arealkategorien gjelder gjennomgående for områder nærmere land og inne i
fjordene enn kategorien VKA for å unngå oppdrettsanlegg i disse områdene. Oppdrettsanlegg
medfører ofte forurensing og uønska støy, lys og installasjoner. Områder med sterk lyseblå
farge er areal som blir endra fra VKA til V. Sluttproduktet for Sunndal sin del er at det i
størstedelen av sjøarealet nærmest land og inne i fjordene ikke kan etableres anlegg for
akvakultur av noe slag. Eventuelle anlegg for akvakultur må derimot bruke areal lenger vekk fra
land vist som VKA. Slike etableringer må også ha tillatelse fra hhv. fiskeri- og
forurensningsmyndighetene og kystverket. Denne arealbruken er i stor grad en videreføring av
vår eksisterende plan for sjøområdene.
Vurdering
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.
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Plana gjelder fra kommunestyrets vedtak, jf. pbl § 11-6. Kommunestyrets vedtak om
kommuneplan kan ikke påklages, jf. pbl § 11-15.

Utskrift til:

Plansjefen for videre ekspedering.

Rett utskrift 21.06.2018:
Brit Helene Resell
utvalgssekretær
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