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• Høringsfristen gikk ut 31. januar 2017

• Utsatt frist for noen av innsigelsesmyndighetene

• Innkommet ca 58 merknader og innsigelser (motsegner)

• Prosjektleder Jens-Eric Eliassen arbeidet med gjennomgang av 
merknader og revidering av plandokumenter fram til april.

• Tingvoll kommune har deretter ferdigstilt dokumenter til 2. gangs 
høring
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DOKUMENTER

• Plankart revidert

• Planbestemmelser revidert 

• Planbeskrivelsen revidert med beskrivelse av planas virkninger

• KU-er, hver enkelt kommune har revidert sine

• Forslag til felles saksframlegg

• Eget vedlegg med merknader/innsigelser og «Rådmannens» 
vurderinger

• Link til alle dokumenter
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VESENTLIGE ENDRINGER – AREAL

• Ytre farvann Kristiansund – Fra V til VKA



VKA 10 1505



VESENTLIGE ENDRINGER – AREAL

• Ytre farvann Kristiansund – Fra V til VKA

• Sone begrenset oppdrett (Tingvollfjorden og Halsafjorden + Eide)



Unntatt Halsa



Ålvundfjorden/Todalsfjorden/Halsafjorden



Gjelder VKA2, VKA3, VKA4, samt 
eksisterende Krekvikbogen i Eide



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



VESENTLIGE ENDRINGER – AREAL

• Ytre farvann Kristiansund – Fra V til VKA

• Sone begrenset oppdrett (Tingvollfjorden og Halsafjorden + Eide)

•Naturverdier – avsatt i plankart (H560)
• Gyte- og oppvekstområder for rødlistearter m.m. 

Blålange og uer, Torsk, Ålegress og Koraller



Koraller, sirkel 
radius 1 km

Gytefelt, 
oppvekstområder



Ålegress H560_6 i Aure



Korall

Korall

Eksempel: konflikt med gyte-
og oppvekst. VKA05 Aspøya 
1560 Tingvoll er tatt ut.

Gyte- og oppvekstområde
uer og blålange



VESENTLIGE ENDRINGER – AREAL

• Ytre farvann Kristiansund – Fra V til VKA

• Sone begrenset oppdrett (Tingvollfjorden og Halsafjorden + Eide)

•Naturverdier – avsatt i plankart (H560)
• Gyte- og oppvekstområder for rødlistearter m.m. 

Blålange og uer, Torsk, Ålegress og Koraller

•Kaste og låssettingsplasser – bestemmelsessoner (B)



Kaste- og låssetting - B



Eksempel Kaste og 
låssettingsplasser i Aure (Bxx)



VESENTLIGE ENDRINGER – AREAL

• Ytre farvann Kristiansund – Fra V til VKA

• Sone begrenset oppdrett (Tingvollfjorden og Halsafjorden + Eide)

•Naturverdier – avsatt i plankart (H560)
• Gyte- og oppvekstområder for rødlistearter m.m. 

Blålange og uer, Torsk, Ålegress og Koraller

•Kaste og låssettingsplasser – bestemmelsessoner (B)

• Fiskeriområder – aktive redskap – Ytre farvann



Fiskeriområder 
aktive redskaper



VESENTLIGE ENDRINGER – AREAL
• Ytre farvann Kristiansund – Fra V til VKA
• Sone begrenset oppdrett (Tingvollfjorden og Halsafjorden + Eide)

• Naturverdier – avsatt i plankart (H560)
• Gyte- og oppvekstområder for rødlistearter m.m. 

Blålange og uer, Torsk, Ålegress og Koraller

• Kaste og låssettingsplasser – bestemmelsessoner (B)
• Fiskeriområder 
• Kulturminner av nasjonal og viktig regional verdi (H570)



Sone Kulturminne

Justert grense

Kongshaug 
krabbe

Kuli på Smøla



Honnhammeren i 
Tingvoll

Sone kulturminne



H570_01

Gjemnessundbrua 



Årvågfjorden

Foldfjorden

Skålvikfjorden

Terskelfjorder – Oppdrett uten 
foring og utslipp



Fjordkryssinger 

Atlanterhavsvegen 
utenfor planområdet

Halsafjordkryssing -
bestemmelsessone

Todalsfjordkryssing -
bestemmelsessone





Plankartet for hele 
området. 

Hver kommune skal 
vedta et plankart for 
sin kommunen som 
blir juridisk 
bindende.



2. gangs høring 1. gangs høring



ENDRINGER LOKALITETER I TINGVOLL
• VKA4, VKA5, VKA6, VKA7 og VKA8 tas ut av plana - naturverdier

• VKA16 og VKA17 tas ut av plana – lokale protester

• VKA13 flyttes lengre utover i Torjulvågen – lokale protester

• VFE12 oppankring i Torjulvågen tas ut av plana – lokale protester 

• VKA10 Sandvikholmen (utvidelse) tas inn i plan med rekkefølgebestemmelse 
etter innsigelse fra fylkeskommunen



VKA 04 Gyl
Plankart skal 
korrigeres

Viser kart til første gangs 
høring



ENDRINGER I AURE
• Ny lokalitet – SalMar Farming AS

• Ny/utvidet oppdrettslokalitet Berrøya/Gjerde 280417 og ny 
oppdrettslokalitet Indre- og Ytre Fiskholmen



NY  
Indre og Ytre 
Fiskholmen

UTVIDELSE 
1576 Gjerde

Forslag fra SalMar Farming i AURE



Hogsneset i Averøy
• Mange protester
• Planforslaget er tilpasset eksisterende situasjon

NB! Etablerte konsesjoner kan ikke endres i arealplan



Verneplan Smøla
• Plankartet korrigeres

Sone B = V

Sone A = VKA



Raudsand -
deponi

Smøla -
Søknader 
oppdrett

Større arealsaker 
ikke medtatt i plana

Andre ?

Svanøya



Tabeller med Hensynssoner og Bestemmelsessoner er vedlegg til plana

Eksempel Hensynssoner på Averøya



BESTEMMELSER 
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• V: sosikode 6001 «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone», 
for alle områder der det ikke tillates akvakultur. 



BESTEMMELSER 

• V: sosikode 6001 «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone», 
for alle områder der det ikke tillates akvakultur. 

• VKA: sosikode 6800 «Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten 
tilhørende strandsone», der det tillates akvakultur. Innenfor dette området er 
Akvakultur gitt fortrinnsrett dersom det etter søknad er gitt nødvendige 
tillatelser etter annet lovverk.



BESTEMMELSER 

• Spesielle hensyn for vern av vill laks og sjøørret 
• Halsa kommune ute av sona

• Eide kommer inn med 3 lokaliteter VKA2, VKA3,VKA4 og 
eksisterende H190_05_1551 Krekvikbogen



BESTEMMELSER 

• 2.1 Støy i planleggingen

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, med 
gitte støygrenser, skal ligge til grunn ved behandling av reguleringsplaner 
og byggesaker. 



BESTEMMELSER 

• 2.4 Kulturminner under vann

For kulturminner under vann jfr. kml § 14 skal NTNU Vitenskapsmuseet 
gjøre en vurdering før planer kan godkjennes. Dette gjelder også for 
tiltak som ikke fremmes gjennom arealplaner, som for eksempel 
mudrings- og dumpingsarbeid



BESTEMMELSER 

• 3.1.1 V Fiskefelt aktive redskaper

I følgende områder har fiske prioritet, men friluftsliv og ferdsel er tillatt. 
Etablering av akvakulturanlegg tillates ikke.

Aktive redskaper fiskefelt (Arealnummer i Plankart oppgitt)

Kristiansund  V04 V05 V06 V07 V08 V09

Smøla  V 01 V 02 V 03 V 05 V 06 V 07 V 08 V12 V13 V14 V15

Averøy  V17



BESTEMMELSER 

• 3.1.2 Terskelfjorder



BESTEMMELSER 

• 3.2 VKA (Natur, fiske, ferdsel, friluftsliv og akvakultur) 

Etablering av akvakulturanlegg kan tillates etter søknad. 

Installasjoner på akvakulturanlegg skal som hovedregel ikke komme 
nærmere land enn 50 meter, og bunnfester skal ned på minst 10 meters 
dyp, slik at det blir fri ferdsel for småbåter langs land. 



BESTEMMELSER 

• 4  Fjordkryssinger – Halsa og Todal

Tiltak innenfor sonene B5 Kommunedelplan Tingvoll og B10 
Kommunedelplan Halsa, må ikke komme i konflikt med framtidig E39 
og bru over Halsafjorden. Alle søknader om nye tiltak eller søknader om 
endringer i eksisterende godkjente tiltak skal sendes til Statens vegvesen 
for uttalelse.

Tiltak innenfor sonene B1 Kommunedelplan Surnadal og B1 
Kommunedelplan Sunndal, må ikke komme i konflikt med framtidig 
vegtrasé og bru over Todalsfjorden. Alle søknader om nye tiltak eller 
søknader om endringer i eksisterende godkjente tiltak skal sendes til 
Statens vegvesen for uttalelse.



BESTEMMELSER 

• 4.4 Bevaring naturmiljø – H560

Sone hvor det tillegges spesiell hensyn til forekomster av korallrev, 
ålegress og gyteområder av uer, blålange og torsk. Forslag om eventuelle 
tiltak i disse områder må utløse kunnskapsinnhenting og det må ikke 
tillates aktivitet som kan skade forekomsten. 



BESTEMMELSER 

• 4.6 Båndlegging kulturminner – H730

Hensynssone for fredete kulturminner. Det er ikke tillat å sette i gang 
tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminner innenfor disse 
områdene.



BESTEMMELSER 

• 4.10 Hensynssone for høyspennings luftledning – H370

Ved planlegging av nye tiltak nær hensynssone for høyspennings 
luftledning må aktuelle nettselskaper kontaktes for ytterligere 
opplysninger om spenningsnivå eller om andre elektriske installasjoner. 
Disse opplysninger skal håndteres i samsvar med beredskaps-
/sikkerhetsregelverk. 



BESTEMMELSER 

• 4.12 Bestemmelsessoner for Kaste- og Låssettingssoner

I følgende områder har fiske prioritet, men friluftsliv og ferdsel er tillatt. 
Etablering av akvakulturanlegg tillates ikke. 

Kristiansund  B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 1

Tingvoll B 1 B 2 B 3 B 4

Halsa  B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9

Smøla  B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11

Averøy  B 1 B 2 B 3 B 4 B 5

Aure  B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11

B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22

B 23 B 24 B 25 B 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 B 32 B 33

B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44

B45 B46 B47 B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55

B55 B56 B57 B58 B59 B60

15 soner er strøket i 
Aure kommune. I bruk 
til annet i dag eller 
foreslått til oppdrett i 
plana.



PLANBESKRIVELSE (OMTALE) og KU



PLANBESKRIVELSE (OMTALE) og KU

• Rydding i tekst

• Bedre beskrivelse av planas virkninger tatt inn, vesentlig i kap. 6

• KU for hver kommune skal være oppdatert



Det vil si ca 280 % økning i areal til oppdrett

Stor økning skyldes: 
• oppdrett i ytre farvann
• ankringssoner 



KONSEKVENSUTREDNING KONSEKVENS

TEMA VURDERING DATAKILDER

Miljø og naturressurser

PLanformål: land LNRF-område. Spredt boligbebyggelse. Hyttefelter.

LNRF-områder på nærliggende holmer.

Bestander av anadrom laksefisk 57 km sjølinje fra munningen av Driva (Nasjonalt laksevassdrag).

          Lakselus Noe lakselus Lusedata.no

          Lakserømming fra merder Få rømminger. Fiskeridirektoratet.no

Laksefakta.no

Landskap Ingen spesielle.

Kulturminner/kulturmiljø

Gravminne Sør for Sallaupen, ved Nastadmyran, ved Nålsundet. 6 

gravminner ved Kulturminnesok.no

Nausthaugen. Ingen berøres.

Tilstøtende arealer                      I sjø:

I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

(6001)

Strandsone og lokale vassdrag Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.

Klima Liten påvirkning.

Gyteområde

To Gyteområder for uer i området V av Flatholmen og SørVest av 

Sallaupneset.
Fiskeridirektoratet.no

kartløsninger

Naturvernområde Ingen i sjø.

Naturmangfold

Ingen relevante registreringer. Mange fugleregistreringer. Noe oter. 

Noe sild. Naturbase.no
Helse og trivsel

Forurensning/bunn Lite forurensing på bunn. MOM-undersøkelser

Forurensning/støy Noe støy, jamfør bestemmelse.

Forurensning/lys Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.

Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer. Forskrift FOR-2008-06-17-822

Friluftsliv, strandsone Strandsone noe berørt.

Friluftsliv

Friluftsliv noe berørt. Det er stor fritidsbåttrafikk og hyttefelter i 

området.

Folkehelse Noe negativ påvirkning. 
Næring og transport

Næringsliv og sysselsetting Oppdrett gir arbeidsplasser.

Ferdsels- og trafikksikkerhet Hindrer ikke ferdsel.

Havner
Ingen hindring for havner i nærheten.

Kr.sund og Normøre havn 

IKS.

Kilenøter Ingen registreringer i arealet, 4 registreringer ved land. Merknad fra folkemøte.

Fiske: aktive redskaper (reketrål) Reketrålfelt i den Nordlige og Vestlige delen av arealet. . Fiskeridirektoratet.no

Passive redskaper (gar, line, jukse) Fiskefelt på gyteområder med passive redskaper. Avbøtende tiltak.

Låssettingplass (for sei, sild bl.a) Ingen Fiskeridirektoratet.no
Infrastruktur

Teknisk infrastruktur Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser. Tingvoll kommune.

Tilgang til lokaliteten.
Konfliktpotensiale Middels konfliktpotensiale.

Risiko- og sårbarhetsvurdering

Skredfare/grunnforhold Ingen fare  for jord- eller snøskred. Skrednett.no

Vær og vind Moderat bølgehøyde.

Sjøstraum

Årlig midlet strømhastighet: Noe til betydelig NordØstgående straum 

midtfjords, og Sintef (SINMOD)

noe mindre ved holmene.

Annet

Merknader med høringfrist 170217: TA UT OPPDRETTSLOKALITET VKA-06 FREIFJORD. VED R. RUSTE.

Stor trafikk med lystbåter, 

fisking og friluftsliv.

Drikkevannsrør/forsyning til 

Kristiansund.

Samlet vurdering

Egnet som oppdrettslokalitet, avbøtende tiltak må benyttes.

Positivt for kommunen/arbeidsplasser.

Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt 

sett.
Avbøtende tiltak: Vanskelig å få til avbøtende tiltak.
Konfliktpotensiale Stort konfliktpotensiale.
Konklusjon - oppsummering Det foreslåtte området tas ikke inn i planen.

NY Konklusjon – lokalitet tas ut

Reketrålfelt - negativt

Gyteområde uer og blålange - negativt

Nye vurderinger

Vannledning til Kristiansund 

Eksempel KU 
– Lokalitet 
Freifjorden i 
Tingvoll



SAKSFRAMLEGGET



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 

 

Oppsummering og 
utkvittering av innsigelser og 
merknader



KONKLUSJON

• Innsigelser (motsegner) i det vesentlige tatt til følge
• Nasjonale og regionale myndigheter bør kunne trekke sine innsigelser

• Merknader fra andre – organisasjoner, lag, foreninger og 
privatpersoner – særlig fra Tingvoll og Averøya
• Tingvoll 

• Har vektlagt flere merknader og tatt ut/flyttet flere lokaliteter

• Averøy
• Har i liten grad tatt merknader til følge



VURDERINGER AV EFFEKTMÅL

• ORKidé satte opp følgende effektmål ved utarbeidelse av dette 
prosjektet (se kapittel 1.2):

• 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 
• Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i 

regionen 
• Sikre god sameksistens mellom havbruk/fiskeri og miljø- og 

friluftsinteresser.



Tingvoll kommune 

• sender dokumenter på høring og sørger for kunngjøring
NB! Alle kommuner sender melding om vedtak til Tingvoll 

kommune

• klargjør høringsuttalelser til ny behandling og innkaller til møte i 
arbeidsgruppa før endeling behandling – hvis behov

• ferdigstiller plandokumenter.

PROSESSEN VIDERE



Ting å tenke på..

• Behov for Rullering

• Dispensasjonsbehandling
• Bør være en noenlunde lik praksis i kommunene!

• Hvordan skal ferdig plan presenteres?? «planhefte» ?



Ytre farvann sett fra Tustna


