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Sjøområdeplan for Nordmøre. Utlegging til 2.gangs høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg 

1 Sjøområdeplan for Nordmøre. Arealplankart 11 kommuner. 

2 Sjøområdeplan for Nordmøre. Bestemmelser 

3 Sjøområdeplan for Nordmøre. Planomtale 

4 Sjøområdeplan for Nordmøre. Vurdering av merknader etter 1.gangs høring 

5 Aktive fiskeredskaper. Kaste og låsettingsplasser mv - Aure kommune Sjøområdeplan 

Nordmøre 

6 050417 Kartskisse endringer fra VKA til V vedlegg til vedlegg 5 

7 Sjøområdeplan for Nordmøre. Utdrag fra KU - to nye VKA områder på Gjerdevika 

8 050917 Arealplan kart sjø - Aure til KOMUT 130917 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunene på Nordmøre har utarbeid felles plan for arealbruk i sjø.  

Sjøområdeplanleggingen skal ved hjelp av økosystembasert forvaltning, legge grunnlag for 

verdiskaping i sjøområdene på Nordmøre.  

 

Aure kommune sluttet seg til som deltager i prosjektet i kommunestyrevedtak 28/13 den 

28.05.2013.  

Prosjektmål: 

1. Felles kommunedelplan (pbl §11) for sjøområdene vedtatt av kommunene med arealdel 

(kart/GIS), bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensvurdering  

2. Rutinebeskrivelse (metode) for saksbehandling  

3. Opplegg for implementering og evaluering av felles planverk 

4. Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase  

 



Etter gjennomført prosjekt forventes nytten å bli: 

 Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling 

 Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer sjøbasert arealbruk 

 Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet 

 

Prosjektet er gjennomført som et interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningslovens § 

9. Planen skal derfor vedtas i alle deltakende kommuner (§ 9-3). Den enkelte kommune skal 

være forvaltningsmyndighet for sine sjøarealer. 

Aure kommune vedtok planprogrammet i kommunestyret i KOM-sak 67/14.    

 

Arbeidsutvalget i Orkidé vedtok i møte den 1.september å tilrå at forslag til sjøområdeplan for 

Nordmøre sendes kommunene med anmodning om planforslaget legges ut til høring.  

 

Følgende dokumentene for Aure kommune er lagt ved saksframstillingen: 

 

1) Sjøområdeplan for Nordmøre. Arealplankart 11 kommuner. 

2) Sjøområdeplan for Nordmøre. Bestemmelser 

3) Sjøområdeplan for Nordmøre. Planomtale 

4) Sjøområdeplan for Nordmøre. Vurdering av merknader etter 1.gangs høring 

5) Aktive fiskeredskaper. Kaste- og låsettingsplasser mv - Aure kommune Sjøområdeplan 

Nordmøre 

6) 050417 Kartskisse endringer fra VKA til V vedlegg til vedlegg 5 

7) Sjøområdeplan for Nordmøre. Utdrag fra KU - to nye VKA områder på Gjerdevika 

8) 050917 Arealplan kart sjø - Aure til KOMUT 130917 

NB!!! Kartet sendes ut pr. post også. 

 

Øvrige dokumenter (kart, utredninger mv.) for hele planområdet (alle11 kommunene) kan 

hentes ved å gå inn på følgende lenke: Sjøområdeplan Nordmøre 

 

Hver kommune fremmer sjøområdeplanen til politisk behandling for å legge den ut til 2. 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. 

 

 

Vurdering 

Begrepsavklaring 

I det nye plankartet er forkortelsene for formål nye, forkortelsene NFFFA, NFF, A osv. er ikke 

benyttet, men erstattet med bokstavene VKA, V, VFE osv. For å lette overgangen gis det derfor 

en oversikt under som viser sammenhengen mellom gammel og ny forkortelse: 

 

Ny  Gammel 

VKA  NFFFA (flerbruksområde: natur, ferdsel, fiske, friluftsliv og akvakultur) 

V  NFFF (flerbruksområde: natur, ferdsel, fiske, friluftsliv) 

VFE  F (ferdsel) og H (havneområde) 

VS  S (småbåthavn) 

 

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


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. 

 

 

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.  

 

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 

 

Spesielle forhold som kun gjelder Aure kommune 

 

Aktive redskaper  

Se vedlagte kart 1 og kart 2 datert for hånd 5/4-2017/BOS 

 

Det vises til uttale fra Aure og Tustna Fiskarlag 18.1.2017 (side 9 vedlegg 4) 

Aure kommune tar uttalelsen i hovedsak til følge og prioriterer følgende områder satt for aktive 

fiskeredskaper, arealformål V.  

 

Område mrk. 1 – Sørvågen Kunna: VKA 29 formålet tas helt ut, erstattes med V. 

Område mrk. 2 – Jøssøyvika: Se kart 1, V området avgrenses mot VKA 26 området som 

inntegnet og merket med grønn textliner. 

Område mrk. 3 – Sør for Lesundøya tas inn som V område. 

Område mrk. 4 – Kallandsvågen, tas inn som V område. 

Område mrk. 5 – Dromnessundet: Se kart  2, V området avgrenses mot VKA 21 og 23 området 

som inntegnet og merket med grønn textliner. Formål V nord for linja gis formål V.  Sør for 

linja: formål som i  kartet. (VKA 23, VKA 22, VKA 21 og VKA 44 vises slik det er i kartet). 

Område mrk. 6 – Imarsundet: Se kart 1, V området avgrenses mot VKA 34 og deler av VKA 32. 

som inntegnet og merket med grønn textliner. VKA 32 nord for linja tas ut og VKA 33 tas ut. 

Sør for linja:  Formål som i kartet. (VKA 34 og rest av VKA 32 vises slik det er i kartet.) 

Område mrk. 7 – Legg inn formål V som tegnet i kartet, reduser tilgrensende formål tilsvarende 

der det er behov for det. 

Område mrk. 8 - Se kart 1, V området avgrenses mot VKA 31 området som inntegnet og merket 

med grønn textliner. 

 

Med dette er merknad fra Aure og Tustna Fiskarlag i stor grad tatt til følge. 

 

Kaste- og låssettingsplasser 

I Aure kommune skal følgende legges til grunn for framstilling av arealkartet mht kaste- og 

låssettingssoner. 



Kaste- og låssettingssoner som helt eller delvis er i konflikt med nåværende og framtidig VKA 

områder skal vike, dvs. skal ikke vises i kartet. 

Øvrige kaste- og låssettingssoner beholdes som bestemmelsessoner som vist i kartet. Med det så 

er det om lag 45 kaste- og låssettingsplasser satt av som bestemmelsessoner i Aure kommune. 

 

Nytt innspill om arealbruk 

SalMar Farming AS fremmer forslag på to nye flerbruksområder områder (VKA). Det gjelder 

utvidet areal i tilknytning til Gjerdavika (Berrøya/utvidelse Gjerde) og nytt område ved Ytre- og 

Indre Fiskholman. Det er utarbeidet KU og disse finnes bakerst i KU for Aure kommune. 

 

Ny lokalitet Berrøya/utvidelse Gjerde 

Det vises til KU for området. 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. Disse 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. 

 

Rådmannens kommentar 

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

formål) og areal for akvakultur (VKA-formål). KU peker på avbøtene 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 tiltak som Aure kommune opp gjennom årene har til dels gode erfaringer med. 

 

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

som VKA-område.  

Rådmannen innstiller på at begge områdene tas inn i sjøarealplanen som legges ut til 2.gangs 

høring. 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 det foretatt betydelig 

reduksjon av områder til akvakultur fordi en har prioritert tradisjonelle fiskerier jfr. oversikten 

over 8 konkrete områder. I tillegg er et akvakulturområde og et flerbruksområde tatt ut i sin 

helhet henholdsvis Rottøya og Rådmannens innstilling 

 

Aure kommune 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 Hovedutvalg for kommuneutvikling - 13.09.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak 

 

Aure kommune 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.   

 

 

 

 

 


