
Nesset kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Nesset kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 01.10.2013

Tidspunkt: 14:00 – 17:00

Orientering om Romsdal regionråd (ROR) og ”Forprosjekt interkommunalt samarbeid i 
Romsdal” v/Britt Rakvåg Roald, daglig leder

Orientering om Vekstkommuneprogrammet v/John Helge Frøystad, prosjektleder

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 
vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Rolf Jonas Hurlen Vivian Høsteng
Ordfører Politisk sekretær
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 Romsdal Regionråd, Torget 4, 6413 Molde 
 e-post: Brittrr@romsdalregionrad.no 
 Telefon: +47 41 55 28 03 
 

 

 

Referat fra styremøte ROR 23. 08. 2013 

 

Sted:   Torget 4, Molde 

Dato:  23. august 2013 

Tid:  Kl 14:15-16:00 

 

Til stede: Torgeir Dahl, Bernhard Riksfjord, Liv Husby, Arild Kjersem, Geir Inge Lien, Britt Rakvåg Roald 

 

Saker til behandling 

 

Sak 20/13 Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra styremøte 31. mai 

   

Vedtak: 

  Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat fra styremøte 31. mai 

 

Sak 21/13 Orientering fra daglig leder 

 

  Vedtak: 

 Styret tar orientering fra daglig leder til etterretning 

 Styret ber daglig leder ta initiativ til at 2 tillitsvalgte inkluderes i 

styringsgruppen for forprosjektet 

 Styret ber daglig leder ta initiativ til å arrangere et fellesmøte mellom 

regionrådene i Møre og Romsdal våren 2014 

 

 



 

 Romsdal Regionråd, Torget 4, 6413 Molde 
 e-post: Brittrr@romsdalregionrad.no 
 Telefon: +47 41 55 28 03 
 

 

Sak 22/13 Tilskuddskurs i regi av ROR (vedlegg) 

   

Vedtak: 

 Styret i ROR finner det ikke hensiktsmessig at ROR arrangerer tilskuddskurs. 

 Styret ber daglig leder sende henvendelsen videre til de enkelte kommuner 

 

Sak 23/13 Økonomisk status i ROR 

 

 Vedtak: 

  Styret tar orienteringen om den økonomiske statusen i ROR til orientering 

 

Sak 24/13 Høringsuttalelser/uttalelser fra ROR 

 

Vedtak: 

 Styret stiller seg bak forslagene til høringsuttalelser om Hurtigbåtsambandet 

Molde-Vestnes og regional delplan tannhelse, og ber daglig leder 

videreformidle dem.  

 Styret i ROR gir daglig leder fullmakt til å utforme høringsuttalelser på vegne 

av ROR. Styret i ROR skal godkjenne alle uttalelser/høringssvar før de sendes. 

 Generelt om høringer/uttaler: 

o Daglig leder i ROR kan brukes som støtte/koordineringsledd for 

høringsuttalelse i de tilfeller kommuner ønsker å uttale seg og har 

behov for hjelp fra andre kommuner/ROR mht argumentasjon.  

o Daglig leder i ROR bidrar til dialog mellom medlemskommunene i 

saker der noen kommuner har mer spesialisert kompetanse enn 

andre innenfor et høringsområde. 

 

  



 

 Romsdal Regionråd, Torget 4, 6413 Molde 
 e-post: Brittrr@romsdalregionrad.no 
 Telefon: +47 41 55 28 03 
 

 

Sak 25/13 Sykehussaken 

 

Vedtak: 

 Daglig leder blir medlem av sykehusgruppen i ROR. Med unntak av dette 

opprettholdes nåværende organisering av arbeidet med sykehussaken 

 Viktig informasjon om saken legges fortløpende ut på nettsiden til ROR 

 Følgende personer oppnevnes til kommunal referansegruppe: 

o Torgeir Dahl (vara: Geir Inge Lien) 

o Bernhard Riksfjord (vara: Rolf Jonas Hurlen) 

o Britt Rakvåg Roald (vara: Britt Flo) 

 

Sak 26/13 Møteplan ROR høst 2013  

 

  Vedtak: 

  Styret godkjenner møteplanen. Datoene er:  

 Styremøter – 20.09, 18.10, 22.11 

 Medlemsmøte 18.10 

Daglig leder sender ut innkalling. 

 

Sak 27/13 Prosjektpresentasjon Barnevernsamarbeidet v/prosjektleder Liv Aasen 

 

  Vedtak: 

Daglig leder tar initiativ til et møte med de aktuelle partene for å se på veien videre i 

prosjektet.   

 

  



 

 Romsdal Regionråd, Torget 4, 6413 Molde 
 e-post: Brittrr@romsdalregionrad.no 
 Telefon: +47 41 55 28 03 
 

 

Sak 28/13 Eventuelt 

1. Prosjekt psykolog hos fastlege 

Styreleder og daglig leder orienterte om prosjektet 

2. Meta-Molde 

Påmeldingsfrist 1. september, god påmelding nå 

3. Per Øvermo slutter som rådmann i Fræna. Konst rådmann Arild Kjersem 

stiller fra nå av i sitt sted. Daglig leder ordner en hilsen fra styret i ROR til Per. 

 

 

Torgeir Dahl (sign)      Britt Rakvåg Roald (sign) 

Styreleder       Daglig leder (sekretær) 
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KONTROLLUTVALGET I

NESSET KOMMUNE 

MØTEPROTOKOLL
Møte nr: 3/13
Møtedato: 04.09.2013
Tid: kl 13.00 – kl 14.30
Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus
Sak nr: 17/13 – 19/13
Møteleder: Paul E. Nauste, leder (Ap)
Møtende medlemmer: Lars Myrset, nestleder (Frp)

Vigdis Fjøseid (Ap)
Forfall: ingen
Ikke møtt: ingen
Møtende vara: ingen
Fra sekretariatet: Åse Solveig Eriksen, kontrollsekretær
Fra revisjonen: Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor
Av øvrige møtte: Liv F. Husby, rådmann 

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. 

Det fremkom ingen merknader til sakliste.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL 

PS 17/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30. APRIL 2013

PS 18/13 REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 19/13 UTREDNING OM NY FELLES REVISJONSORDNING I MØRE OG ROMSDAL

PS 17/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30. APRIL 2013

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 30. april 2013 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)
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PS 18/13 REFERAT OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

RS 04/13 Kontrollutvalget – endring av organisasjonsform - melding om vedtak i Nesset 
kommunestyre 30.05.2013 i K sak 34/13 

RS 05/13 Protokoll fra møte i Samarbeidsforumet for kontrollutvalgene 06.05.2013 

RS 06/13 Møteprotokoll fra styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 28.08.2013

Sekretæren refererte fra det konstituerende møtet i styret for Kontrollutvalgs-
sekretariatet for Romsdal. Nesset kommune var representert ved styremedlem 
Paul Nauste.

Orienteringssaker:

OS 06/13 Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. – egenkontroll 
mv. 

OS 07/13 KU sekretariatet og Samarbeidsforumet. Årsmelding 2012  

Ved en feil ble ikke årsmeldingen for KU sekretariatet og Samarbeidsforumet 
for 2012 vedlagt møtedokumentene. Årsmeldingen ettersendes 
utvalgsmedlemmene.

OS 08/13 Rapport fra tilsyn med samtykkekompetanse og bruk av tvang Nesset kommune 
2013 – 2 avvik - Helsetilsynet v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 08.05.2013 

Rådmann Liv F. Husby redegjorde for avvikene som var avdekket under 
tilsynet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

PS 19/13 UTREDNING OM NY FELLES REVISJONSORDNING I MØRE OG ROMSDAL

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å utrede alle sider ved å inngå i et 
interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkes-
kommune om en felles revisjonsordning. Utredningen skal legges fram for 
kommunestyret før eventuelle forhandlinger.
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2. Dersom det er ønskelig fra andre kommuner/revisjonsdistrikt om å slutte seg til den 
interkommunale revisjonsordningen, gir kommunestyret kontrollutvalget fullmakt til å 
innlemme disse i utredningen.

3. Kommunestyret velger kontrollutvalgets leder til å være kommunens representant i et 
representativt organ som skal utnevne styringsgruppen for prosjektet og fastsette 
mandatet for utredningen.  

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren og distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte om prosessen så langt og 
svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

Paul E. Nauste Lars Myrset Vigdis Fjøseid
leder nestleder

Åse Solveig Eriksen
kontrollsekretær



Nesset kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/238-15

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset kommunestyre 76/13 01.10.2013

Utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og Romsdal

Vedlegg
1 Samlet Saksframlegg sak 1913 Utredn. om ny rev.ordn
2 Notat fra KR2 130813
3 Forslag til mandat fra interimsarb.gr. 30 august

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å utrede alle sider ved å inngå i et interkommunalt 
samarbeid mellom kommunene i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, Kommunerevisjonsdistrikt 2 i 
Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune om en felles revisjonsordning. 
Utredningen skal legges fram for kommunestyret før eventuelle forhandlinger.

2. Dersom det er ønskelig fra andre kommuner/revisjonsdistrikt om å slutte seg til den 
interkommunale revisjonsordningen, gir kommunestyret kontrollutvalget fullmakt til å innlemme 
disse i utredningen.

3. Kommunestyret velger kontrollutvalgets leder til å være kommunens representant i et representativt 
organ som skal utnevne styringsgruppen for prosjektet og fastsette mandatet for utredningen.

Saksopplysninger

I henhold til kommunelovens § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvar 
med den kommunale forvaltningen.

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av 
kommunestyret, jfr. kommunelovens § 77 nr. 1.

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 04.09.2013 utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og 
Romsdal.



Kontrollutvalget legger fram saker direkte til kommunestyret. Vedlagt følger derfor kontrollutvalgets 
saksframstilling med innstilling til kommunestyret, samt tilhørende vedlegg.



NESSET KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 
Arkiv: 
Saksbehandler: 
Dato: 

2013-1543/03
216
Åse S. Eriksen 
30.08.2013

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato
PS 19/13 Kontrollutvalget 04.09.2013

Kommunestyret

UTREDNING OM NY FELLES REVISJONSORDNING I MØRE OG ROMSDAL   

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å utrede alle sider ved å inngå i et 
interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkes-
kommune om en felles revisjonsordning. Utredningen skal legges fram for 
kommunestyret før eventuelle forhandlinger.

2. Dersom det er ønskelig fra andre kommuner/revisjonsdistrikt om å slutte seg til den 
interkommunale revisjonsordningen, gir kommunestyret kontrollutvalget fullmakt til å 
innlemme disse i utredningen.

3. Kommunestyret velger kontrollutvalgets leder til å være kommunens representant i et 
representativt organ som skal utnevne styringsgruppen for prosjektet og fastsette 
mandatet for utredningen.  

Kontrollutvalgets behandling – 04.09.2013

Sekretæren og distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte om prosessen så langt og 
svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
  
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

Sekretærens innstilling

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å utrede alle sider ved å inngå i et 
interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkes-
kommune om en felles revisjonsordning. Utredningen skal legges fram for 
kommunestyret før eventuelle forhandlinger.

2. Dersom det er ønskelig fra andre kommuner/revisjonsdistrikt om å slutte seg til den 
interkommunale revisjonsordningen, gir kommunestyret kontrollutvalget fullmakt til å 
innlemme disse i utredningen.

3. Kommunestyret velger kontrollutvalgets leder til å være kommunens representant i et 
representativt organ som skal utnevne styringsgruppen for prosjektet og fastsette 
mandatet for utredningen.  



Saksopplysninger

I henhold til lov 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 78 
nr 3 og 4 skal kommunestyret/fylkestinget selv velge revisor. Vedtaket skal treffes på 
grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 

I medhold av bestemmelsen har Kommunaldepartementet gitt Forskrift 15.juni 2004 nr 905 
om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor 
kontrollutvalgets oppgaver ved valg av revisjonsordning fremkommer i kapittel 7. 

Styret for Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal (KD2) vedtok i sitt møte i oktober 
2012 å kontakte andre revisjonsenheter i fylket for å utrede en ny interkommunal revisjons-
ordning. Henvendelsen gikk i første omgang til leder av kontrollutvalget i Møre og Romsdal 
fylkeskommune. Kontrollutvalget i fylkeskommunen (KUmr) drøftet saken i møte 28.11.2012 
og ble enige om å slutte seg til initiativet, men ønsket å få fullmakt fra fylkestinget til å gå 
videre med spørsmålet. Fylkestinget behandlet i møte 22.04.2013 i sak T-4/13 anbefalingen 
fra kontrollutvalget og fattet følgende vedtak:

1. Fylkestinget gir kontrollutvalet fullmakt til å greie ut alle sider ved å inngå i eit
interkommunalt samarbeid med kommunane i Kommunerevisjonsdistrikt 2 om
felles revisjonsordning. Utgreiinga skal leggjast fram for fylkestinget, før evt
forhandlingar.

2. Dersom det er ønske frå andre kommunar/revisjonsdistrikt om å slutte seg til
den interkommunale revisjonsordninga, gir fylkestinget kontrollutvalet fullmakt til 
å innlemme desse i utgreiingane.  
    

Etter vedtaket i fylkestinget er det sendt ut invitasjon til Distriktsrevisjon Nordmøre IKS 
(DRN), Kommunerevisjonsdistrikt 3 Møre og Romsdal IKS og Søre Sunnmøre 
kommunerevisjon IKS, samt til de respektive kontrollutvalgssekretariatene for kommunene i 
revisjonsdistriktene.

For å komme i gang med arbeidet ble det nedsatt en interimsarbeidsgruppe bestående av 
revisjonssjefene, tillitsvalgte og kontrollutvalgssekretærene i KD2 og M&R fylkeskommune. 
Meningen med interimsarbeidsgruppen var å bli enige om en oppstartsprosedyre som kunne 
legges fram for styret i KD2 og kontrollutvalgene. Gruppen hadde sitt første møte 8. mai i år. 
I etterkant av dette møtet har også Distriktsrevisjon Nordmøre IKS (DRN) sluttet seg til 
gruppen og deltatt på møte i interimsarbeidsgruppen med revisjonssjef, tillitsvalgt og 
kontrollutvalgssekretær. Representantskapet for DRN vedtok i sitt møte 26.06.2013 å gi sin 
tilslutning til den videre prosess som innebærer at interimsarbeidsgruppen fortsetter sitt 
arbeid.   

Kort presentasjon av revisjonsenhetene:
Distriktsrevisjon Nordmøre IKS (DRN), som har sitt hovedkontor i Kristiansund, består av 7 
revisorstillinger og en sekretær, tilsammen 7,8 årsverk. Revisjonsdistriktet omfatter 
kommunene Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Surnadal og Tingvoll og 
ledes av distriktsrevisor Bjarne Dyrnes. Distriktet er organisert som et interkommunalt 
selskap (IKS) med eget styre og representantskap og hadde en omsetning i 2012 på 
kr 7 158 214.- (omsetning mot kommunene utgjorde i 2012 ca kr 6 100 000.-).

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal (KD2), som har sitt hovedkontor i Molde, 
består av fem revisorstillinger som utgjør 5 årsverk. Revisjonsdistriktet omfatter kommunene
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes og ledes av 
distriktsrevisor Sigmund Harneshaug. Distriktet er organisert som et interkommunalt 
samarbeid etter kommunelovens § 27 og er et eget rettssubjekt med eget styre. KD2 hadde en 
omsetning i 2012 på kr 5 002 180.-. 



I tillegg til de 17 kommunene omfatter oppdragsporteføljen for disse revisjonsenhetene alle 
kommunale foretak og interkommunale selskap som kommunene har eller er medeier i.

Fylkesrevisjonen, som er underlagt Møre og Romsdal Fylkeskommune, består av seks 
revisorstillinger som utgjør 5,5 årsverk. Revisjonsenheten ledes av fylkesrevisjonssjef Finn 
Åge Ødegård. I tillegg til fylkeskommunen utfører fylkesrevisjonen revisjon av Midt-norsk 
Kompetansesenter for tannhelsetjenesten IKS og Åknes/Tafjord Beredskap IKS. Brutto 
driftsutgift i 2012 var på kr 4 963 477.-.   

Videre framdrift i utredningsarbeidet:
Møte i kontrollutvalgene i de respektive kommuner for behandling av fullmaktsak til 
kommunestyrene: september/medio oktober.
Kommunestyrene behandler fullmaktsak oversendt fra kontrollutvalgene: september/oktober.
Nytt møte i interimsarbeidsgruppen for å forberede møtet i det repr. organ: 31. oktober.
Møte i det representative organ: medio november.
Styringsgruppen innkalles til møte kort tid etter dette.   
   
Vedlagt følger:

 Ny revisjonsordning for kommunene i Møre og Romsdal – notat fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2, datert 13.08.2013 

 Kommunal revisjon i Møre og Romsdal – notat av 30.08.2013 fra 
interimsarbeidsgruppen 

VURDERING

Revisjon er ikke noe mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå mål. Revisjonen skal være 
uavhengig og objektiv samtidig som den skal medvirke til at kommunene når sine mål. 
Revisjonsordningen er et viktig instrument i den folkevalgte kontrollen med forvaltningen og 
ivaretar en sentral funksjon i vårt demokratiske styringssystem.  

I en liten organisasjon kan det være en utfordring å opprettholde nødvendig kompetanse og 
sikre rekruttering. Ved å etablere en større enhet vil fagmiljøet bli større og sterkere, noe som 
kan påvirke rekrutteringen i positiv retning. En større enhet gir også grunnlag for spiss-
kompetanse på flere områder. Ved dagens organisering i små enheter er en også mer sårbar 
ved sykdom og ferieavvikling etc. 
     
Som nevnt ovenfor er det kommunestyret/fylkestinget som avgjør hvilken revisjonsordning 
kommunen/fylkeskommunen skal ha og ansetter revisor, etter innstilling fra kontrollutvalget. 
Revisjonsordningen kan enten være egen revisjon, deltakelse i interkommunalt samarbeid 
eller inngå avtale med privat revisor. Interkommunale revisjonsordninger er de mest vanlige 
revisjonsordningene i landet som kan omfatte kommuner og fylkeskommuner. Den vanligste 
organisasjonsformen er interkommunale selskap (IKS). 

Det er mange ulike hensyn som må utredes og vurderes i valg av revisjonsordning. De berørte 
partene skal medvirke i prosessen, og de enkelte parters rettigheter og plikter skal ivaretas i 
det videre arbeidet. Kontrollutvalget må derfor få fullmakt til å fastsette et mandat for en 
utredning, velge utredningsmåte og fastsette framdrift. Det vil være kontrollutvalget som skal 
foreslå for kommunestyret valg av løsning og i tilfelle – framforhandle og legge fram til 
godkjenning ev. avtale/selskapsvedtekter m.m. om deltakelse i et interkommunalt samarbeid 
om revisjon. Det er derfor i denne saken ikke lagt opp til en grundig utredning om fordeler 
eller ulemper ved ulike revisjonsordninger da kommunestyret først må gi kontrollutvalget 
fullmakt til å delta i utredningene. 

Selv om det i første omgang er snakk om en eventuell sammenslåing av revisjonsenhetene for 
kommunene på Nordmøre og Romsdal samt Møre og Romsdal fylkeskommune, ser kontroll-
utvalget det som positivt dersom de øvrige revisjonsdistriktene i fylket ønsker å slutte seg til 



samarbeidet. En tilnærmet fylkesomfattende revisjonsorganisasjon med deltakere fra et flertall 
av kommunene og fylkeskommunen, vil bli en tung faglig aktør som representerer et unikt 
revisjonsfaglig miljø som en bare kan finne i de store revisjonsselskapene. En slik 
kunnskapsorganisasjon kan være til god hjelp for våre mange mindre kommuner og utgjøre 
kompetansearbeidsplasser av stor verdi for fylket. Invitasjon om deltakelse er sendt de øvrige 
revisjonsdistriktene og kontrollutvalgssekretariatene i fylket. 

For å få etablert en styringsgruppe som skal ta ansvar for utredningsarbeidet, må det velges en 
representant fra hver kommune til et representativt organ som skal utnevne styringsgruppen. 
Det representative organ må ha fullmakt til å utrede mandatet og oppdraget til styrings-
gruppen om hva som skal utredes, hvordan utredningsarbeidet og prosessledelsen skal 
organiseres, samt den videre framdriftsplan og tidsfrister. En forutsetter at kostnadene knyttet 
til utredningsarbeidet dekkes over revisjonsenhetenes budsjett. 

Grunnlaget for utredningen er framtidens utfordringer og hvordan disse skal møtes. 
Utredningen skal beskrive krav og målsettinger som er relevant for kommunene å stille til en 
framtidig revisjonsordning. Videre skal den belyse fordeler og ulemper ved en sammenslåing 
av revisjonsenhetene sammenholdt med dagens ordninger med fokus på økt kompetanse og 
høyere kvalitet på tjenestene. I tillegg til dette skal alternative organisasjonsmodeller og 
samarbeidsordninger være en del av utredningen. Nærmere detaljer om mandatet går fram av 
notatet fra interimsarbeidsgruppen.

Anbefalinger
Kontrollutvalgene har i flere møter det siste året blitt løpende orientert om den prosessen som 
har vært i gang med tanke på å se på mulighetene for å etablere en større revisjonsordning. 
Utvalgene har gitt uttrykk for at de ser positivt på å få utredet spørsmålet om samarbeid med 
andre revisjonsdistrikt og vil anbefale kommunestyret å gi kontrollutvalget fullmakt til å starte 
utredningen.      

Kontrollutvalget ser også positivt på at det er sendt ut invitasjon om deltakelse til de øvrige 
distriktene om å slutte seg til samarbeidet og anbefaler kommunestyret å gi kontrollutvalget 
fullmakt til å innlemme disse i utredningen.

På bakgrunn av den kunnskap kontrollutvalgets leder har til revisjonens arbeid, anbefales 
kommunestyret å velge utvalgets leder til det representative organ som skal utnevne 
styringsgruppen og fastsette mandat og andre føringer for utredningsarbeidet.

Avslutning
Målsettingen med utredningsarbeidet er å skape en revisjonsenhet som framstår så optimal 
som mulig for alle aktører. Det vil derfor være vesentlig å ha klart for seg på hvilke tidspunkt 
i prosessen de ulike problemstillinger bør avklares. På dette stadiet er det viktig å få avklart 
hvilke fullmakter kontrollutvalget må ha for å kunne gå videre i prosessen. Det legges derfor 
opp til at de kommuner som ønsker å delta i utredningsarbeidet fatter et likelydende vedtak. 
Det vil vanskeliggjøre den videre framdrift i saken dersom det på nåværende tidspunkt blir 
stilt vilkår til spesielle utfall av utredningen. På bakgrunn av dette legges saken fram med 
ovenstående forslag til vedtak.

Åse Solveig Eriksen
kontrollsekretær
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Møre	og	Romsdal	– kommunal	revisjon

Ønske om å få etablert et interkommunalt samarbeid om revisjon for alle kommuner og fylkeskommunen 

i Møre og Romsdal har flere ganger vært oppe til vurdering. 

Høsten 2012 ble en invitasjon til samarbeid sendt fra styret i Kommunerevisjonsdistrikt II til 

kontrollutvalget i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Denne invitasjonen ble behandlet i kontrollutvalget 

og deretter i fylkestinget. Det ble her vedtatt å utrede alle sider ved et samarbeid med 

Kommunerevisjonsdistrikt II, i tillegg ble det åpnet for at andre kommuner i fylket kan bli med i 

utredningsarbeidet. Fylkestinget vedtok også at utredningen skal legges fram for fylkestinget før 

eventuelle forhandlinger om etablering av en felles revisjonsenhet.

Etter positivt vedtak i fylkestinget har interessentene i samarbeidet satt ned en interimsarbeidsgruppe

med deltagere fra kontrollutvalgene og fra revisjonsenhetene. Interimsarbeidsgruppen har sendt 

invitasjon til alle kommuner v/kontrollutvalgssekretariatet og revisjonsdistrikt i fylket, og invitert dem til å 

delta i arbeidet. Etter denne invitasjonen er det foreløpig Distriktsrevisjon Nordmøre IKS som har meldt 

sin interesse for å delta i utredningen, og derved er blitt med i interimsarbeidsgruppa.

Interimsarbeidsgruppa har nå følgende deltagere:

Navn Rolle Fra

Ingvild Bye 
Fugelsøy

Revisor/tillitsvalgt
Distriktsrevisjon 
Nordmøre IKS

Anny Sønderland Revisor/tillitsvalgt
Kommunerevisjonsdistrikt 
II

Ronny Rishaug Revisor/tillitsvalgt Fylkesrevisjonen

Åse Eriksen Sekretær
Kontrollutvalgene i 
Romsdal

Harald Svendsen Sekretær
Kontrollutvalgene på 
Nordmøre

Hans Blø Sekretær
Kontrollutvalget i 
fylkeskommunen

Sigmund 
Harneshaug

Revisjonssjef
Kommunerevisjonsdistrikt 
II

Finn Å. Ødegård Revisjonssjef Fylkesrevisjonen

Bjarne Dyrnes Revisjonssjef
Distriktsrevisjon 
Nordmøre IKS

Interimsarbeidsgruppa mener utredningsarbeidet må ha en forankring hos alle deltagere og foreslår at det 

etableres en styringsgruppe som leder dette arbeidet. De som ønsker å delta i utredningen inviteres til et 

møte i representativt organ hvor styringsgruppen velges, og hvor mandatet for utredningen blir fastlagt. 

Interimsarbeidsgruppen legger i dette notatet fram forslag  til mandat, organisering og framdriftsplan for 

utredningen. 



Prossesskart

Mandatet for	utredningen

Alle kommunene som er invitert med i utredningen er godt fornøyd med sine revisjonsenheter i dag. Det 

er derfor framtidens utfordringer og hvordan disse skal møtes som er grunnlaget for utredningen. 

Arbeidsmarkedet er stramt i vår region, og det har vært utfordringer med rekruttering av revisorer ved 

enkelte anledninger. Kommunal revisjon vil også av enkelte arbeidssøkere kunne oppleves som en nisje i 

markedet, noe som kan gi større utfordringer på området i framtiden. En større revisjonsenhet gir større 

fagmiljø og kan bidra til breiere og bedre rekruttering. Utredningen bør derfor ha som fokus hvordan en 

kan bidra til å beholde og rekruttere kompetansen kommunene har behov for i framtida.

Trenden i revisjonsbransjen er større enheter, noe som også reflekterer samfunnsutviklingen innen 

kommunesektoren. Samhandlingsreformen er et eksempel som stiller nye krav til kompetanse for både 

kommunene selv og kommunens revisor. Blir det færre og større kommuner i fremtiden er det med på å 

forsterke behovet for større revisjonsenheter.

Vi foreslår at utredningen blir gjennomført etter følgende mandat:

Utredningen skal innledningsvis beskrive revisjonens oppgaver, lovmessig grunnlag og intensjoner 

for den kommunale revisjonsordningen, herunder avgrensning i forhold til rådmannens ansvar for 

internkontroll og tilsynsmyndighetenes virkefelt. 

Utredningen skal beskrive hvilke krav og målsettinger som er relevant å stille til en framtidig 

interkommunal revisjonsordning. Videre skal den belyse fordeler og ulemper med en 

Kommunestyret

• Kommunestyret vedtar å delta i utredningen

• Kommunestyret velger en representant til  et representativt organ

Kontrollutvalget

• Fortrinnsvis kontrollutvalgsleder blir valgt som representant til representativt organ

Representativtt 
organ

• Konstituerende møte velger en styringsgruppe for arbeidet

• en representant fra ett av kontrollutvalgene i hver revisjonsenhet, alternativt representant fra styrende organ i revisjonsdistriktet

• Konstituerende møte setter mandat for utredningen 

Styringsgruppe

• Styringsgruppe velger organisasjon for arbeidet

• Styringsgruppen velger eventuelt å engasjere utredningsleder

Arbeidsgruppe

• Arbeidsgruppe lager utredning som styringsgruppen legger frem for kontrollutvalgene og kommunestyret/fylkestinget 



sammenslåing av revisjonsenhetene sammenholdt med dagens ordninger, herunder i hvilken grad 

en sammenslåing av enhetene kan bidra til økt kompetanse, høyere kvalitet på 

revisjonstjenestene, høyere produktivitet eller andre fordeler. Dagens kompetansebeholdning i 

revisjonsenhetene må også kartlegges.

Alternative organisasjonsmodeller og samarbeidsordninger skal være en del av utredningen. Her 

skal det belyses hva slags bindinger og forpliktelser en eventuell endring av revisjonsordningen vil 

innebære for kommunene, herunder muligheten for framtidig uttreden av ordningen. Ansattes 

rettigheter og forpliktelser belyses i utredningen.

Det skal belyses hvordan eierkommunene kan utøve eierstyring dersom revisjonen organiseres som 

et interkommunalt selskap(IKS).

Utredningen skal også kort beskrive forholdet mellom revisjonsenheten og sekretariatet for 

kontrollutvalgene.

Organisering	av	utredningsarbeidet

Det har vært gjennomført flere utredninger om kommunal revisjon i Norge de siste årene. Vi har sett på 

organisering av en tilsvarende utredning på Romerike som førte frem til et felles revisjonsselskap for 

kommunene der. Vi foreslår i hovedsak å bruke den samme organisering av vår utredning. 

Som nevnt innledningsvis foreslår vi at det etableres en styringsgruppe som leder utredningsarbeidet. 

Vi har i dag to revisjonsselskap og fylkesrevisjonen som har meldt sin interesse for å delta i 

utredningsarbeidet. Styringsgruppen kan bli veldig stor dersom alle aktuelle kommuner og 

fylkeskommunen skal være representert. Vi foreslår derfor at det blir ett medlem fra ett av 

kontrollutvalgene som tilhørere hver revisjonsenhet i styringsgruppen, til sammen blir det da 3 

medlemmer pr dato. For å ha en sterkest mulig forankring politisk mener vi at det er kontrollutvalgsledere

som fortrinnsvis må velges til dette. Et alternativ kan være å velge leder av representantskapet eller styret 

for revisjonsenheten, noe som gir en god forankring mot dagens revisjonsenhet på overordnet nivå. I 

tillegg mener vi det må være en representant fra de ansatte i styringsgruppen, denne velges av de ansatte.

Vi foreslår også at det settes ned en arbeidsgruppe som skal gjennomføre utredningen.

I arbeidsgruppen foreslår vi at revisjonssjefene i aktuelle enheter deltar, samt at de ansatte får velge en 

representant. Prosessen involverer svært mange kommuner og flere revisjonsenheter så vi anbefaler også 

at det vurderes å ta inn en ekstern utredningsleder som kan lede prosjektet.

Dersom flere revisjonsdistrikt/kommuner ønsker å delta i utredningen mener vi at det på samme måte 

som ovenfor, også da velges en kontrollutvalgsleder fra en av kommunen i det aktuelle revisjonsdistriktet 

inn i styringsgruppen.

Det bør også velges personlige varamedlem til alle deltagere i styringsgruppen.



Styringsgruppen og arbeidsgruppen kan selv velge sin organisering, men vi anbefaler at det velges en leder 

for hver av disse som har et særskilt ansvar for fremdriften i arbeidet.

Framdriftsplan

Vi ser mange fordeler med en effektiv framdrift på utredningen. Det er likevel svært mange kommuner 

involvert og arbeidet vil nødvendigvis ta tid. 

Vi legger frem følgende forslag til overordnet fremdriftsplan:

- Konstituerende møte med valg av styringsgruppe – innen 30.11.2013

- Utredning lagt frem av styringsgruppen – innen 30.04.2014

- Behandling i respektive kommunestyre/fylkesting – innen 30.06.2014

- Forhandlingsfase for etablering av ny revisjonsenhet – 1.7 til 31.12.14

- Eventuell etablering av ny revisjonsenhet – innen 30.6.2015

Det er mest praktisk å etablere en ny revisjonsenhet 1.7.2015 pga revisjonsarbeidet for regnskapsåret 

2014 blir avsluttet i løpet av første halvår 2015.

De kommuner som ønsker å delta i arbeidet må avklare dette innen konstituerende møte i 

styringsgruppen. 

Vi ser at utredningsarbeidet må delvis gjennomføres i årsoppgjøret som er den mest krevende tid for 

revisjonsenhetene, vi tror derfor det må beregnes såpass tid på dette.



Nesset kommune Arkiv: 027/009

Arkivsaksnr: 2008/247-6

Saksbehandler: Leif Arne Mo

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 23/13 12.09.2013

Nesset formannskap 101/13 19.09.2013

Nesset kommunestyre 77/13 01.10.2013

Flytting eller rehabilitering - kommunal pumpestasjon på eiendommen gnr. 27 
bnr. 9

Rådmannens innstilling

Pumpestasjonen på gnr. 27 bnr. 9 rehabiliteres på eksisterende plassering grunnet usikre kostnader ved 
flytting av stasjonen samt en mer værutsatt plassering ved flytting av pumpestasjonen. Tiltaket 
finansieres ved låneopptak.

Prosjektet gis en bevilgning på kr 448 000 og finansieres med opptak av lån. Lånet nedbetales over 32 
år.

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2013 

Utvalget utførte befaring uten at eier var informert eller tilstede.

Utvalg for teknisk, næring og miljø satte fram følgende tilleggsforslag:
Dagens pumpehus oppgraderes tilnærmet utseende på bolighuset”. 

Siste setning i rådmannens innstilling endres slik: 
Prosjektet gis en bevilgning på kr 500 000 og finansieres med opptak av lån. Lånet nedbetales 
over 32 år.

Tilleggsforslag fra TNM enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 



Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2013

Pumpestasjonen på gnr. 27 bnr. 9 rehabiliteres på eksisterende plassering grunnet usikre kostnader ved 
flytting av stasjonen samt en mer værutsatt plassering ved flytting av pumpestasjonen. Tiltaket 
finansieres ved låneopptak.

Dagens pumpehus oppgraderes tilnærmet utseende på bolighuset. 

Prosjektet gis en bevilgning på kr 500 000 og finansieres med opptak av lån. Lånet nedbetales over 32 
år.

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 16.09.2013

Det var enighet om å sette rådmannens innstilling opp mot forslaget fra utvalg for teknisk, næring og 
miljø.

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø fikk 0 stemmer og falt. 7 stemte imot. Rådmannens 
innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Pumpestasjonen på gnr. 27 bnr. 9 rehabiliteres på eksisterende plassering grunnet usikre kostnader ved 
flytting av stasjonen samt en mer værutsatt plassering ved flytting av pumpestasjonen. Tiltaket 
finansieres ved låneopptak.

Prosjektet gis en bevilgning på kr 448 000 og finansieres med opptak av lån. Lånet nedbetales over 32 
år.

Saksopplysninger

Kommunal kloakkpumpestasjon på gnr. 27 bnr. 9 var bygd i 1985 og har nå behov for utskiftning. I 
månedsskiftet juni/juli ble det klaget på kloakklukt og overløp fra stasjonen, og det ble nødvendig å 
grave opp rundt denne. Der viste det seg at utløpsrøret var lekk pga. korrosjon. Dette ble midlertidig 
lappet med reparasjonsmuffe, men hele samlestokken og for så vidt resten av røropplegget og pumper i 
stasjonen er i dårlig forfatning og bør byttes ut. P.t. står det åpent rundt stasjonen. Det ble sendt ut 
tilbudsforespørsel på ny pumpestasjon til Xylem (tidl Flygt, leverandør av opprinnelig stasjon), Øwre-
Johnsen og Grundfos. Vi har fått tilbud fra Xylem og Øwre-Johnsen på ny stasjon, Xylem har også gitt 
pris på rehabilitering av eksisterende stasjon. På grunn av nærhet til bolighus kan ikke dagens 
pumpestasjon fjernes uten å risikere setningsskade på dette. Grunneier Snorre Langset har sagt seg 
villig til å bidra med 100 000 kr dersom pumpestasjonen flyttes. Foreslått plassering er ute i flomålet. 
Dette vil sannsynligvis medføre en tilleggskostnad rundt 200 000 kr ex mva (løst anslått) samt 
ekstrakostnad pga omlegging av rør og elektrisitet ned til ny stasjon. Prisen for ny stasjon av 
konvensjonell type blir i størrelsesorden den samme som for rehabilitering av den eksisterende.



Vurdering

Dagens kloakkpumpestasjon må rehabiliteres eller erstattes med ny. Dagens plassering er uheldig pga 
konflikt med bolighus 2 m unna. Flytting innebærer en betydelig merkostnad samt at plassering er mer 
utsatt i forhold til vær. Dersom ny plassering for pumpestasjon velges vil det ved senere arbeider 
rundt pumpestasjonen ikke være fare for setningsskader på nærliggende bygning, noe som kan være et
problem ved arbeider rundt dagens pumpestasjon. Ved rehabilitering av pumpestasjon vil det være 
nødvendig å slippe ut betydelige mengder kloakk lokalt i det tidsrommet rehabilitering pågår. Det er 
antatt å ta 3 – 4 arbeidsdager å rehabilitere den gamle pumpestasjonen. Saksbehandler har vært i 
kontakt med kommuneoverlege Bergljot Vinjar og Fylkesmannen (ved Senioringeniør Gunnhild Liva 
Austvoll), som bekrefter at kloakkutslippet i forbindelse med rehabilitering av pumpestasjon kan 
tillates, men det fordrer at innbyggere blir informert.

Økonomiske konsekvenser

Alternativ 1, rehabilitering av kloakkpumpestasjon:
Kostnad for rehabilitering av dagens stasjon er på ca 448 000 kr ex mva, grunnarbeider medregnet. Det 
kan påregnes noen ekstrakostnader ved tilkobling av strøm.

Alternativ 2, flytting av kloakkpumpestasjon
Bygging av ny pumpestasjon og sanering av den gamle vil koste rundt 640 000 kr ex mva alt inkludert, 
dette er dog et estimat og en kan risikere at grunnarbeidene blir dyrere enn antatt. Grunneier har sagt 
seg villig til å bidra med 100 000 kr dersom denne løsningen velges, slik at totalt beløp ved flytting
blir rundt 540 000 kr.

Leverandør Løsning Pris
Xylem Rehabilitering eksisterende pumpestasjon 327 500
Xylem Ny pumpestasjon med glassfibersump 331 000
Xylem Ny pumpestasjon med sump i PE (mer robust) 468 500
Øwre-Johnsen Pumpestasjon med separat maskinhus 690 000

Vi har fått inn prisoverslag fra Nesset bygg på arbeid ifbm rehabilitering av eksisterende stasjon på 
106 700 kr ex mva. Dette er arbeid som må utføres uansett hvilken løsning som velges. Dersom ny 
stasjon bygges blir byggearbeider i den forbindelse i tillegg, løselig anslått til rundt 120 000 – 200 000 
ekstra dersom foreslått ny plassering blir valgt. Nesset bygg ville ikke gi en pris på dette pga usikre 
grunnforhold i flomålet og risiko for setningsskader på eksisterende natursteinsmur og tilhørende 
betongdekke.

Finansiering av tiltak som velges må gjøres ved opptak av lån. Utgifter til lån vil igjen bli tatt med ved 
beregning av selvkost for vann og avløpstjenester til innbyggerne.

Betydning for folkehelse
Kommunen har ansvar for å sikre avløp og kloakkutslipp slik at ikke miljø og omgivelser blir 
forurenset og videre kan føre til risiko for sykdom.



Nesset kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/845-2

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 25/13 12.09.2013

Nesset formannskap 102/13 19.09.2013

Nesset kommunestyre 78/13 01.10.2013

Eresfjord vannverk - Plan for gjennomføring av tiltak for å bedre vannkvalitet iht 
sak 88-13 i formannskapet

Rådmannens innstilling

Prøveboring av en grunnvannsbrønn i fjell (brønn 1) på kommunal grunn ved Eresfjord vannverk 
utføres i uke 37. Er prøveboring vellykket, utføres det en prøveboring i fjell (brønn 2) 100 meter fra 
Eresfjord vannverk i retning Kvidalen. Gir brønn 1 og 2 god vannkvalitet og tilstrekkelig vannmengde, 
settes arbeid i gang fortløpende med å etablere permanente brønner med pumper og teknisk 
installasjoner. 

Er prøveboring i brønn 1 mislykket, vil det utføres prøveboring i løsmasse lenger ned i bygden. Ved 
tilstrekkelig vannmengde og god vannkvalitet vil det bli etablert permanente brønner med pumper og 
teknisk installasjoner, dette etter avtale med grunneiere og mulige berørte parter. 

Prosjektet gis en bevilgning på inntil 850 000,- kroner og finansieres med opptak av lån. Lånet 
nedbetales over 32 år.

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2013 

Prøveboring av en grunnvannsbrønn i fjell (brønn 1) på kommunal grunn ved Eresfjord vannverk 
utføres i uke 37. Er prøveboring vellykket, utføres det en prøveboring i fjell (brønn 2) 100 meter fra 
Eresfjord vannverk i retning Kvidalen. Gir brønn 1 og 2 god vannkvalitet og tilstrekkelig vannmengde, 



settes arbeid i gang fortløpende med å etablere permanente brønner med pumper og teknisk 
installasjoner. 

Er prøveboring i brønn 1 mislykket, vil det utføres prøveboring i løsmasse lenger ned i bygden. Ved 
tilstrekkelig vannmengde og god vannkvalitet vil det bli etablert permanente brønner med pumper og 
teknisk installasjoner, dette etter avtale med grunneiere og mulige berørte parter. 

Prosjektet gis en bevilgning på inntil 850 000,- kroner og finansieres med opptak av lån. Lånet 
nedbetales over 32 år.

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 16.09.2013

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Prøveboring av en grunnvannsbrønn i fjell (brønn 1) på kommunal grunn ved Eresfjord vannverk 
utføres i uke 37. Er prøveboring vellykket, utføres det en prøveboring i fjell (brønn 2) 100 meter fra 
Eresfjord vannverk i retning Kvidalen. Gir brønn 1 og 2 god vannkvalitet og tilstrekkelig vannmengde, 
settes arbeid i gang fortløpende med å etablere permanente brønner med pumper og teknisk 
installasjoner. 

Er prøveboring i brønn 1 mislykket, vil det utføres prøveboring i løsmasse lenger ned i bygden. Ved 
tilstrekkelig vannmengde og god vannkvalitet vil det bli etablert permanente brønner med pumper og 
teknisk installasjoner, dette etter avtale med grunneiere og mulige berørte parter. 

Prosjektet gis en bevilgning på inntil 850 000,- kroner og finansieres med opptak av lån. Lånet 
nedbetales over 32 år.

Saksopplysninger

Eresfjord vannverk, med vannkilde Dokkelva og med midlertidig vannkilde Kvidalselva har over lang 
tid og særlig sist sommer vært plaget med dårlig kvalitet på råvann, både høyt partikkelinnhold og 
innhold av bakterier. Dette har flere ganger i det siste medført uakseptabel kvalitet på vann ut til 
forbruker, med kokepåbud og utkjøring av vann i tanker som konsekvens. Det er særlig ved kraftige 
regnskyll og stor vannføring i elvene at en risikerer problemer med vannkvaliteten, på grunn av økt
partikkelinnhold i vannet og dermed dårligere effekt av kloring. Dokkelva har vært godkjent som 
vannkilde, hvor terrenget i Dokkelva og klorbehandling har utgjort to hygieniske barrierer. Mattilsynet 
har signalisert at terrenget i Dokkelva ikke vil bli akseptert som hygienisk barriere, og at 
godkjenningen av vannverket vil bli trukket tilbake. Nesset kommune vil få dispensasjon til å drive 
med dagens løsning frem til en ny løsning blir funnet. Eresfjord vannverk må enten finne en ny 
vannkilde, eller installere en ny hygienisk barriere. 

Gjennomsnittlig døgnforbruk ved Eresfjord vannverk er normalt 375 m3 per døgn. Ved 
jordbruksvanning vil døgnforbruket være opp mot 10 000 m3. Vanning av jordbruksareal har vært lite 



brukt siste årene, men en må likevel ta hensyn til dette ved dimensjonering av en ny hygienisk 
barriere. En ny hygienisk barriere som skal rense så store mengder vann vil være meget kostbar. 

Den mest nærliggende løsningen er å benytte grunnvann som vannkilde med Dokkelva som 
reservekilde. Ved jordbruksvanning vil en kunne sette på Dokkelva. Ved behov for jordbruksvanning 
er det normalt tørt i terrenget og lite vannføring i Dokkelva, og erfaringsmessig er vannkvaliteten da 
god. Bruk av grunnvannskilde vil være en god løsning med hensyn på vannkvalitet og kostnad, mot å 
installere en ny hygienisk barriere som er dimensjonert for et forbruk på 10 000 m3.

Utførte og planlagte tiltak:

1. Rådmannen og avdelingsleder for vann hadde møte med Småkraft AS, ved Trygve Mathiesen, 
torsdag 29.8.13. Det ble da enighet om at Småkraft også har ansvar for dagens vannkvalitet ved 
Eresfjord vannverk, men at Småkraft AS ikke hadde ansvar alene, da terrenget ved Dokkelva i 
utgangspunktet var en tvilsom hygienisk barriere for et vannverk. Det vil derfor være naturlig å 
bli enig om en fordeling av kostnader for å bedre vannkvaliteten.  Nesset kommune vil derfor 
sende et krav til Småkraft AS, hvor en fordeling av utgifter ved utbedring av Eresfjord 
vannverk vil bli foreslått.

2. Heistad Brønnboring AS ble kontaktet 3.9.13 og hadde befaring ved vannverket samme dag, og 
teknisk enhet har bestilt prøveboring ved dagens vannbehandlingsanlegg (på kommunens 
eiendom) i slutten av uke 37. Selve prøveboring vil ta en arbeidsdag og det vil deretter være 
behov for en kapasitetstest i brønn som vil ta 2 – 3 dager. Vannkvaliteten må også testes i 
denne perioden. Hvis kapasitet og kvalitet er god, vil prøvebrønnen kunne utnyttes uten noe 
videre form for boring. Ved vellykket prøveboring vil det da være teknisk mulig å gå over til 
grunnvann i løpet av forholdsvis kort tid. Det vil trolig være behov for å lage 2 brønner, og 
disse bør være lokalisert minst 100 fra hverandre. Hvis første prøveboring er vellykket, vil 
andre brønnboring utføres i retning Kvidalen, slik at eksisterende rørsystem for inntaket i 
Kvidalen kan benyttes. Det vil være behov for å få tillatelse fra grunneier. Vannet fra brønnene 
vil pumpes inn i eksisterende basseng i Eresfjord vannverk. 

3. Uttak av grunnvann for videresalg er konsesjonspliktig. Teknisk enhet var i kontakt med NVE 
3.9.13 og fikk signal om at en konsesjonssøknad for drikkevannsforsyning vil bli gitt prioritet. 
En konsesjonssøknad kan ikke sendes før en prøveboring har vært utført, da data fra 
prøveboring skal inngå i konsesjonssøknad.

4. Mattilsynet ble kontakt 3.9.2013, og signaliserte at en nevnte løsning vil kunne godkjennes av 
Mattilsynet. Mattilsynet ba om et møte vedrørende denne løsningen og dette er planlagt 
mandag 9.9.13 klokken 14:00. Kommuneoverlegen er også informert og invitert til dette møtet.

Vurdering

Etablering av ny hygienisk barriere vil være meget kostbar, da denne må dimensjoneres for et 
døgnforbruk på 10 000 m3. Ved Eidsvåg vannverk er døgnforbruket 750 m3 og Asplan Viak har her 
gitt et kostnadsestimat på membranfilteranlegg eller sandfilteranlegg (Moldeprosess) til 10 – 12 
millioner kroner. Grunnvannsboring vil derfor være et rimelig og godt alternativ, som kan iverksettes 
fort for å bedre vannkvaliteten.

Boring i nærhet av Eresfjord vannverk vil være gunstig, da det vil gi lave kostnader med å legge rør og 
trekke frem strøm til brønner. Grunnen ved Eresfjord vannverk består av 10 – 15 meter løsmasse og 
deretter grunnfjell. Brønner i grunnfjellet vil være 100 – 120 meter dyp. 



Dersom prøveboring i fjell er mislykket, er alternativet å bore lenger ned i bygden. Det er i dag uttak 
av grunnvann i Eresfjord ved Nauste vannverk og Eirawater AS, og det er dermed nokså sikkert at en 
kan finne godt grunnvann i tilstrekkelige mengder lenger ned i bygden. Dette vil imidlertid bli dyrere å 
etablere og benytte, da en må legge rør opp til dagens behandlingsanlegg (anleggskostnad) og pumpe 
vannet opp til vannverket fra brønner (energikostnad). 

Økonomiske konsekvenser

Alle kostnadsestimat er eks. mva. Prøveboring vil koste ca kr 50 000,- per brønn. Hvis prøveboringer 
er vellykket vil denne kunne brukes uten noe videre boring. Etablering av pumpe, tekniskutstyr og 
rørsystem i forbindelse med brønn vil koste ca kr 43 000,-. I tillegg vil det komme noe ekstra 
kostnader på EL arbeid, da pumpene vil måtte gå på 400 V. Estimert ferdig kostnad per etablert brønn 
vil være ca. kr 115 000,-. Det vil være behov for to brønner, slik at totalkostnad ved etablering av to 
brønner i rimelig nærhet til Eresfjord vannverk vil være minimum kr 230 000,-.

Hvis prøveboring i grunnfjell ved Eresfjord vannverk mislykkes, vil etablering av to brønner i 
løsmasse lenger ned i bygden ha tilnærmet lik etableringskostnad. Det vil da påløpe ekstra kostnader 
for å legge rør og strøm fra Eresfjord vannverk til brønner. Driftskostnader vil også være høyere ved 
denne løsningen, da en må pumpe drikkevannet over lenger distanse og større høydeforskjell. Det er 
usikkert hvor disse brønnene kan etableres, og dette må også avklares med grunneiere og mulige 
berørte parter, eks. Nauste vannverk og Eirawater AS. Basert på tidligere tilbud for legging av 
vannrør, vil det koste 550,- per meter med nedlagt rør i grunn (graving av grøft, levering og legging av 
110 mm PVC rør, 400 V kabel, levering og utlegging av omfylling). For å nå løsmasse lenger ned i 
bygden, vil det sannsynligvis være nødvendig å grave en grøft med lengde 400 – 1 000 meter 
(220 000,- – 550 000,- kroner). Total kostnad ved etablering av to løsmassebrønner estimeres til 
520 000 – 850 000,- kroner, avhengig av hvor langt ned en må grave for å etablere løsmassebrønner.

Betydning for folkehelse

Eresfjord vannverk har de siste årene levert dårlig vannkvalitet. Periodevis høyt partikkel- og 
bakterieinnhold i drikkevannet er en helsefare for alle abonnenter ved Eresfjord vannverk, men da 
spesielt syke og svake.



Nesset kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/821-1

Saksbehandler: Håvard Tjelle-Sørvik

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 22/13 12.09.2013

Nesset formannskap 103/13 19.09.2013

Nesset kommunestyre 79/13 01.10.2013

GID 026/002 - Vannskade Olav Johan Hole

Vedlegg
1 Kartskisse alternativ 

1
2 Kartskisse alternativ 

2

Rådmannens innstilling

Kommunestyret bevilger kr 806 000 for å løse problemet med overvann på GID 026/002. Samtidig gis 
det en bevilgning på kr 550 000 for framføring av vannledning til Lensmannsbrekka for å sikre 
brannvann til området.

Prosjektet finansieres med opptak av lån på kr 1 356 000. Lånet nedbetales over 32 år.

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2013 

Utvalg for teknisk, næring og miljø fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret bevilger kr 860 625 til å løse problemet med overvann på GID 026/002 i 
henhold til alternativ 2. Prosjektet finansieres med opptak av lån på kr 860 625. Lånet 
nedbetales over 32 år.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2013 

Kommunestyret bevilger kr 860 625 til å løse problemet med overvann på GID 026/002 i henhold til 
alternativ 2. Prosjektet finansieres med opptak av lån på kr 860 625. Lånet nedbetales over 32 år.



Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 16.09.2013

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Kommunestyret bevilger kr 860 625 til å løse problemet med overvann på GID 026/002 i henhold til 
alternativ 2. 

Prosjektet finansieres med opptak av lån på kr 860 625. Lånet nedbetales over 32 år.

Saksopplysninger

I forbindelse med utbygging av kommunal infrastruktur på og ved Øvre veg har kommunen ledet 
overvann gjennom steingjerde mellom gbnr 26/2 og 25/3 og inn på gbnr 26/2 (eier Olav Johan Hole), 
uten at dette vannet videre er ført i lukket system. Vannet følger derfor terrenget over gbnr 26/2 til det 
selv finner vegen til grøfter langs Lensmannsbrekka. Dette medfører store ulemper for gbnr 26/2 i 
form av at vannet kommer til overflaten på ulike plasser på eiendommen, blant annet i frukthagen like 
ved tunet.

I tillegg har kommunen vest på eiendommen gbnr 26/2 tidligere tatt en grøft fra Lensmannsbrekka og 
om lag 100 m nordover. Dette ble gjort for mange år siden, men er aldri blitt fullført, og grøften ligger
fortsatt åpen. 

En del av beboerne langs Lensmannsbrekka blir i dag forsynt med vann fra en 75 mm vannledning 
som går fra Øvre veg og kommer ned øst for huset på gbnr 26/7, noe vest for Holes eiendom. Det er 
ikke etablert brannkum her, da ledningen ikke kan levere nok vann ved en branninnsats.

Øst på gbnr 26/2 kommer mye av overvannet fra Hammervollhagen rett ut i terrenget og følger 
terrenget om lag 100 m før det blir fanget opp av et bekkeinntak og ført videre i lukket grøft til sjøen. 
Det er ikke etablert grøft her, så vannet går i dagen, noe som gjør at også dette området er veldig vått. I 
dette området hadde vi en flomsituasjon sist vinter, hvor veldig mye vann kom ned til gbnr 27/151 
(Hammervollhagen 43). Dette hadde nok sin årsak i den ekstreme situasjonen vi hadde sist vinter, med 
barfrost og sterk kulde, men også her kommer mye av vannet fra kommunal infrastruktur. 

Eier av gbnr 26/2 har flere ganger tidligere vært i kontakt med kommunen angående denne saken, men 
kommunen har så langt ikke tatt tak i problemet, annet enn å ha laget et kostnadsoverslag. I møte i 
hovedutvalg for teknisk, næring og miljø 23.5.2013 ble det gjennomført en befaring på gbnr 26/2. Et 
samlet hovedutvalg ba om at saken skulle utredes og tas opp i første møte etter ferien.

Rundt 2008 utarbeidet Teknisk drift et kostnadsoverslag på å føre overvannet i rør til grøftesystemet 
ved Lensmannsbrekka, samtidig som at overvannet fra Hammervollhagen også legges i rør. Dette 
forslaget er videreført og kostnadene er indeksregulert til 2013-nivå. Dette forslaget er illustrert i 
vedlagt kart, alt. 1. Som et alternativ til dette forslaget er det nå også utarbeidet et forslag som kun 
håndterer overvannet, illustrert i vedlagte kart, alt. 2. I det følgende kommer en liten beskrivelse av de 
to alternativene:



Alt.1
I alternativ 1 føres overvann fra steingjerdet i lukket grøft vest og sørover til man når grøftesystemet i 
Lensmannsbrekka. Sammen med overvannsledningen legges også vannledning fra eksisterende 
vannkum ved Øvre veg. Det etableres brannventil ved Lensmannsbrekka, da det ikke tidligere er 
etablert brannkummer her. Ledningene legges delvis i tidligere etablert grøft vest på gbnr 26/2 og 
denne lukkes.

Nord for gbnr 27/151, vest for Hammervollhagen, er det allerede en åpen grøft etter en flomsituasjon 
sist vinter. Her bør det legges overvannsledning som samler opp overvann og føres østover til 
eksisterende bekkeinntak ved Hammervollhagen. Fra dette bekkeinntaket går overvannet i lukket 
ledning om lag 100 m før vannet blir satt rett i terrenget. Her foreslås å etablere nytt inntak, eventuelt 
ny kum, og føre ledningen videre sørover til eksisterende bekkeinntak ved Bergtunvegen.

Alt. 2
Alternativ 2 håndterer kun overflatevannet i området, hvor vannet som kommer gjennom steingjerdet 
nord på gbnr 26/2 samles opp i en åpen skålgrøft og føres østover til dyrkamarka. Her føres så vannet 
videre i lukket grøft sørøstover til overflatevannet fra Hammervollhagen kommer ut i terrenget. På 
denne strekningen kan det se ut som at man ikke unngår å treffe fjell ved graving. Kostnadene 
forbundet med denne strekningen er derfor noe usikre. Herfra føres vannet videre i lukket grøft sørover 
til eksisterende bekkeinntak ved Bergtunvegen. Overflatevannet nord for gbnr 27/151 foreslås håndtert 
som i alternativ 1. 

Vest på gbnr 26/2 foreslås overvannet delvis ført i tidligere etablert grøft. Denne lukkes. For å sikre 
brannvann i området kan en se på muligheten for å etablere en brannventil på den eksisterende 
vannledningen som kommer ned vest for gbnr 26/2. Dimensjonen på denne ledningen er 75mm (3”). 
Dette er i utgangspunktet for liten dimensjon til å kunne gi tilstrekkelig brannvann, men kan aksepteres 
som en nødløsning for en førsteinnsats og inntil man får koblet slanger til det øvrige nettet. Faren med 
denne løsningen sett fra et vannforsyningsperspektiv er at når vannledningen ikke klarer å gi nok vann 
til pumpene, risikerer man at det dannes undertrykk i ledningen og man drar inn fremmedvann i 
rørsystemet.

Som nevnt over ble prosjektet kostnadsberegnet i 2008. Disse tallene er videreført og indeksregulert til 
2013-kroner. Konsumprisindeksen har ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) mellom juli 2008 og juli 
2013 steget med 9,3 %. Byggevareindeksen for grave- og grunnarbeider har derimot i samme periode 
steget med 13,9 %.  Det er sistnevnte indeks vi har lagt til grunn ved kostnadsberegningen.  

De anslåtte kostnadene forbundet med dette prosjektet kan settes opp i følgende tabell:

Alternativ 1 Alternativ 2
Materialer Enhet Kr. Enhet Kr.
400 DV (overvannsledning) 200 m á kr. 1000,-/m 200.000,- 200 m á kr. 1000,-/m 200.000,-
250 DV (overvannsledning) 90 m á kr. 500,-/m 45.000,-
200 DV (overvannsledning) 250 m á kr. 300,-/m 75.000,- 250 m á kr. 300,-/m 75.000,-
160 mm vannledning 240 m á kr. 500,-/m 120.000,-
Bekkeinntak m/rist 1 stk á kr. 8.000,- 8.000,- 2 stk á kr. 8.000,- 16.000,-
Diverse rørdeler r.s. 15.000,- r.s. 15.000,-
Kummer overvann 4 stk á kr. 8.500,- 31.400,- 3 stk á kr. 8.500,- 25.500,-
Kummer vann 3 stk á kr. 27.500,- 82.500,-
Armaturer til vannkummer 3 stk á kr. 40.000,- 120.000,- Brannventil 10.000,-
Muffebend r.s. 10.000,- r.s. 10.000,-
Sum materialer 706.900,- 351.500,-



Arbeid Enhet Kr. Enhet Kr.
Skogrydding r.s. 20.000,- r.s. 20.000,-
Grøftearbeid inkl. 
masser/legging

540 m á kr. 600,-/m 324.000,- 450 m á kr. 600,-/m 270.000,-

Opparb. av skålgrøft 150 m á kr. 200,-/m 30.000,-
Mont. av overvannskum 4 stk á kr. 4.000,- 16.000,- 3 stk á kr. 4.000,- 12.000,-
Mont. av vannkum 3 stk á kr. 6.000,- 18.000,- Mont. brannventil 5.000,-
Sum arbeid 378.000,- 337.000,-

Total kostnad eks mva 1.084.900,- 688.500,-
Total kostnad inkl mva 1.356.125,- 860.625,-
Av dette utgjør vannledning 550.000,-

Vurdering

Hva gjelder håndtering av overvannet er altså begge alternativene noenlunde like. Merkostnaden på kr.
550.000,- i alternativ 1 omfatter framføring av vannledning til Lensmannsbrekka. Alle beboere her er 
tidligere knytt til den offentlige vannforsyningen, så vi får ingen nye abonnenter med å føre fram 
denne vannledningen. Vi har heller ikke registrert at abonnentene her har øvrige problemer med 
drikkevannet. Det som dermed blir stående igjen som hovedargumentet for å velge alternativ 1 blir å 
sikre brannvann til området. Løsningen med å montere brannventil på den eksisterende vannledningen 
er ikke god. Med en slik løsning må brannvesenet måtte bruke dyrebare minutter og ressurser på å
legge lange strekk med brannslanger for å knytte på andre brannventiler.

Grunneier er forelagt alternativene og kan akseptere begge, da begge alternativene håndterer 
overvannet i området og får bukt med de vannproblemene eiendommen har hatt. 

Økonomiske konsekvenser

Det anslås dermed at alternativ 1 har en totalkostnad på kr. 1 356 125,- inklusive mva, hvorav 
kr. 550 000,- er investering i forhold til brannvann og kr. 806 125,- er investering i forhold til tiltak for 
å redusere overvann. Alternativ 2 har en totalkostnad på kr. 860 625,- inklusive mva.

Betydning for folkehelse
Sikring av lett tilgjengelig brannvann ved en brannsituasjon kan være avgjørende i forhold til 
brannvesenes innsats og brannens omfang. Tiltaket vil ha betydning for innbyggernes trygghet.
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Nesset kommune Arkiv: 131

Arkivsaksnr: 2012/461-32

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 98/13 19.09.2013

Nesset kommunestyre 80/13 01.10.2013

Sluttbehandling - Planprogram for Interkommunal plan for Romsdalsfjorden

Vedlegg
1 Innspill fra Avinor AS
2 Innspill fra Birgitte Lindset og Bård Inge Våge, eiere av gnr.198 bnr.1 i Rauma kommune
3 Innspill fra Den norske kyrkja, Møre bispedømeråd
4 Innspill fra Eira elveigarlag
5 Innspill fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
6 Innspill fra Fiskeridirektoratet, Region Møre og Romsdal
7 Innspill fra Forsvarsbygg
8 Innspill fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
9 Innspill fra grunneiere i Fiksdalselva ved Ivar Magne Bergheim
10 Innspill fra grunneiere på Gjelsten ved Roald Gjelsten
11 Innspill fra Jernbaneverket
12 Innspill fra Kongelig Norsk Båtforbund
13 Innspill fra Kystverket Midt-Norge - Foreløpig svar
14 Innspill fra Kystverket Midt- Norge
15 Innspill fra Midsund kommune, Rådet for funksjonshemma
16 Innspill fra Molde og Romsdal Havn IKS
17 Innspill fra Møre og Romsdal fylkeskommune
18 Innspill fra Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge
19 Innspill fra Norges rederiforbund
20 Innspill fra Norsk forening mot støy
21 Innspill fra NTNU Vitenskapsmuseet
22 Innspill fra Olav Aas for Aas Mekaniske Verksted AS
23 Innspill fra Riksantikvaren
24 Innspill fra SalMar Rauma AS
25 Innspill fra Statens vegvesen, Region Midt
26 Planprogram for Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, plannr. K201201



Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan-og bygningslovens § 11-13 fastsetter Nesset kommunestyre planprogram for 
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden,  slik det ligger som vedlegg til saken, revidert 11.9.2013. 

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Med hjemmel i plan-og bygningslovens § 11-13 fastsetter Nesset kommunestyre planprogram for 
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, slik det ligger som vedlegg til saken, revidert 11.9.2013. 

Saksopplysninger

Tiltakshaver for planarbeidet er : Molde kommune, Midsund kommune, Nesset kommune, Rauma kommune og 
Vestnes kommune.
Forslag til planprogram har ligget ute til offentlig ettersyn i tiden 1.5. – 17.6.2013, jfr F-sak 026/13.
Det er kommet 25 innspill i saken.

Denne saksutredningen blir lagt frem felles for alle fem kommunene, med ett felles planprogram.

Følgende endringer er foretatt i planprogrammet:
- Vurdering av nye områder for småbåthavner er tatt ut.
- Nasjonale og regionale planer og forventninger som grunnlag for planarbeidet er oppdatert.
- Vurdering av fremtidig behov for opplagsområder er nevnt spesifikt.
- Planområdet er fremhevet i kartutsnittet.
- Organisasjonskartet er endret; Molde og Romsdal Havn IKS er representert i arbeidsgruppa ved Bjørnar 

Aksevoll og Liv Fleischer Husby er nytt medlem for Nesset kommune i Styringsgruppa.

De endringene som er gjort i planprogrammet gir ikke grunnlag for ny utlegging. Saken blir dermed lagt frem 
for behandling.

Vurdering av mottatte innspill

Innspill 1. Avinor AS

Viser til reguleringsplanen for Molde lufthavn Årø. Viser videre til sikkerhetsområdet rundt lufthavnen og 

restriksjonsområdet rundt innflygningslysene.

Presiserer at det innenfor nevnte nærområder rundt Molde lufthavn Årø ikke må etableres noen form for 

sjøbasert virksomhet.

Innspillet inneholder detaljert presentasjon av restriksjoner knyttet til lufthavnen, og bruk av hensynssoner og 

bestemmelser i forbindelse med disse.

Det bes om at nevnte hensynssoner samt tilhørende bestemmelser og saksbehandlingsrutiner innarbeides i den 

interkommunale planen for Romsdalsfjorden.



Kommentar

Tas til følge. Innspillene innarbeides i planen.

Innspill 2. Birgitte Lindset og Bård Inge Våge, eiere av gnr.198 bnr.1 i Rauma kommune

Ønsker å vite hva planene har å si for dem som grunneiere.

Kommentar

Tas til orientering. På nåværende tidspunkt har man ikke oversikt over hvilken innvirkning planen vil ha for den 

enkelte grunneier. Om det skulle bli en aktuell problemstilling vil vi komme tilbake til saken på et senere 

tidspunkt.

Innspill 3. Den Norske Kyrkja, Møre bispedømeråd

Ingen merknader til planprogrammet.

Det er etablert et forprosjekt om kystpilgrimsleia Stavanger – Nidaros, hvor Møre bispedømeråd forventer at 

Veøya i Romsdalsfjorden vil bli et viktig kirke- og kulturhistorisk punkt. Kan være aktuelt å nevne i 

planprogrammet og kommende planforslag.

Kommentar

Tas til følge. Eventuell aktivitet i sjøen vil innarbeides som element i planen.

Innspill 4. Eira elveeigarlag

Behov for å kartlegge laksens vandringsruter i sjøen, slik at ikke oppdrettsanlegg kommer i konflikt med disse. 

At det tas hensyn til lokal kunnskap for å ivareta biologisk mangfold anses som viktig.

Kommentar

Tas til orientering. Foreliggende kunnskap og pågående forskning angående temaet i innspillet inngår som 

element i planarbeidet.

Innspill 6. Fiskeridirektoratet, Region Møre og Romsdal 

Fiskeridirektoratet er statlig sektormyndighet for forvaltning av akvakultur i medhold av Lov om akvakultur, og 

den marine ressursforvaltningen hjemlet i havressurslova.

Fiskeridirektoratet skal etter forvaltningsreformen med virkning fra 1. januar 2010 fremdeles arbeide for 

akvakulturinteressene der de utgjør de den samfunnsmessig beste utnyttelsen av kystsonen, samt ivareta 

oppgavene med tilsyn og kontroll av akvakulturvirksomheten.

Nasjonale interesser og føringer skal ivaretas med bakgrunn i bl.a. Stortingsmeldinger, årlige statsbudsjett, 

tildelingsbrev og Stortingsproposisjoner.

Regjeringens målsetting er en videreutvikling av fiskeri- og havbruksmeldingen, og fiskeridirektoratet arbeider 

derfor for en fortsatt god utnyttelse av de marine ressursene innenfor bærekraftige rammer. Sjømatnæringen er 

svært viktig for Møre og Romsdal fylke, både lokalt og regionalt.

Generelt om planprogrammet



Overordnede rammer er godt og oversiktlig beskrevet. Opplegget for medvirkning og strategi for denne er svært 

bra, med god tilrettelegging for bred medvirkning. Plantemaene er bra og oversiktlig beskrevet.

Svært positive til hvordan arealformålene planlegges vurdert og dokumentert. Dette vil bidra til konkrete og 

kunnskapsbaserte avveininger og vurderinger av arealinteressene, samt dokumentasjon av disse.

Status i planområdet og behovet for utredninger er grundig og informativt beskrevet. Dette viser kompleksiteten 

i arbeidet og at det ikke er mulig å utføre alle oppgaver innenfor rammene til prosjektet. Ses positivt på 

presiseringen av at det kan være behov for supplering med lokal kunnskap bl.a. med tanke på naturmangfold, 

samt at det søkes å registrere havbruksnæringens behov og kartlegge arealer for bærekraftig 

havbruksvirksomhet som skal inngå i arealavveiningene. 

Generelle innspill til arbeidet

FdirMR positive til det interkommunale arealplanarbeidet. Kommunene i samarbeidet har behov for ny/ 

oppdatert plan, hvor avsatte områder er tilpasset dagens bruk, behov og kunnskap. 

Presiseres at all ny arealbruk må vurderes ut fra virkningene på de marine ressursene og fiskeri- og 

havbruksnæringens behov i kommunene. 

Første fase av kartlegging av fiskeridata i Møre og Romsdal er sluttført, og fase to med verifisering er påbegynt 

i Romsdalsfjorden.

Det forutsettes at det foretas en oppdatering av sjøområdene angående fiskeriinteressene, for å redusere 

potensialet for fremtidige interessekonflikter.  

Det anbefales at gyte- og oppvekstområder, samt kaste- og låssettingsplasser kartfestes med arealformål Fiske 

«F», eller som NFFF-område. Viktige regionale/ nasjonale områder for marint biologisk mangfold må ivaretas. 

Utarbeidelse av temakart for sentrale plantema kan være en viktig del av planprosessen og  virke 

konfliktsløsende. Presiseres at temakart ikke er juridisk bindende tilsvarende arealplankart, og dermed viktig at 

det knyttes retningslinjer til temakartene i planbestemmelsene.

Opplyses om at kartlegging av fiskeriinteressene og godkjente akvakulturlokaliteter finnes på nettsidene til Fdir, 

og at FdirMR vil være behjelpelig med ytterligere informasjon/ data.

Havbruksnæringen er avhengig av tilrettelegging av tilstrekkelige arealer til ønsket aktivitet. Sentral målsetning 

bør ta sikte på at potensialet i næringen utnytte optimalt, samtidig som andre samfunnshensyn ivaretas. 

Mulighet for havbruksvirksomhet må ikke ekskluderes fra store sjøområder uten at det foreligger berørte 

arealinteresser.

Nasjonale føringer tilsier at havbruksnæringens arealutnyttelse blir best mulig, og at arealkategorier som 

ekskluderer havbruk bør brukes med forsiktighet, etter konkret vurdering mot andre interesser.

I omtalen av akvakulturloven fremgår det at tilgang på areal er et viktig element for videre vekst i næringen. 

Tilgang til og effektivisering i utnyttelsen av avsatt areal skal fremmes gjennom bred interesseavveining, med 

vekt på god sameksistens.

Møre og Romsdal fylke uttaler bl.a. gjennom den nylig vedtatte fylkesplanen at vekst og utvikling i fiskeri- og 

havbrukssektoren er et viktig satsningsområde.



FdirMR mener at ekskludering av akvakultur fordrer at det etter reelle interesseavveininger, foreligger 

interessekonflikter av en slik grad at de ikke er forenelige med akvakulturvirksomhet. 

FdirMR ser det generelt som nødvendig at utvikling av akvakulturvirksomhet sikres gjennom avsetting av 

tilstrekkelig areal som tilrettelegger for mindre justeringer uten dispensering fra plan. Eksisterende lokaliteter 

må som et minimum sikres med enbruks arealkategori (A), eller som flerbruksområde (NFFFA).   

Det anbefales normalt at akvakulturområder (A) i planen strekkes minimum 600-800 meter ut fra land, dersom 

ikke konflikt med farleder oppstår.

Det må avsettes tilstrekkelig areal til at fortøyninger kan inkluderes i området, eller at det i bestemmelsene 

presiseres differensiert bruk av vannsøyle og bunn til fortøyninger ut over avsett areal.

Fiskerimyndighetene prioriterer å sikre fiskeri- og havbruksnæringen gode betingelser gjennom aktiv 

medvirkning i planleggingsprosesser. Gjøres ved at havbruksaktører og fiskerlag lokalt deltar i 

planleggingsprosessen, og gis anledning til å definere sine behov.

Kystsonen er svært attraktiv for rekreasjon og næringsvirksomhet, samtidig som dens verdi defineres av i 

hvilken grad den er ren, levende og mangfoldig.  En forutsetning for ivaretakelse av kystsonens verdi er grundig 

planlegging av bl.a. sjønære hytte- og boligtomter, småbåthavner, havneanlegg, industriområder og avløpsnett.

Anbefales at alle tiltak og aktiviteter lokaliseres slik at de i minst mulig grad påvirker kystsonen og livet i sjøen 

negativt.

Fiskeridirektoratets vurdering er at det bør foreligge en strategi for småbåthavner. Ønskelig at denne legger opp 

til færre, større anlegg og at de søkes lokalisert med minst mulig påvirkning på miljøet, (herunder fysiske 

inngrep og utslipp).

Det bør videre stilles strenge krav til tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning. FdirMR foreslår følgende 

vilkår:

 Båthavner med servicebrygge/ slipp og sjønære opplagsområder skal være utstyrt med oljeskiller. Dette 

vil redusere forurensningen fra land til sjø vesentlig.

 Det tilrettelegges for kildesortering av avfall i småbåthavnene, og miljøfarlig avfall (batterier, olje, lakk. 

Maling og andre kjemiske produkter) skal tas hånd om på en forsvarlig måte.

Bryggeanlegg og bølgebrytere bør utformes og plasseres med tanke på å opprettholde tilstrekkelig 
vanngjennomstrømning for å opprettholde god vannkvalitet.

Innspill til den enkelte kommune:

i. Innspill til Midsund kommune

Registrert flere ulike fiskeriinteresser. Påpekes spesielt 4 områder for aktive redskap, reketrål i 

Harøyfjorden, Midøyfjorden, sør for Dryna og i Grunnefjorden.

Det er observert koraller sør av Otrøya og Midøya i Midfjorden, øst av Otrøya og nord/nordvest for Otrøya 

i Harøyfjorden. 

Forekomst av Ålegress er i følge Artsdatabanken registrert ved Rakvåg og på to lokaliteter ved Tautra.

( Påpekes spesielt at det er registrert 4 områder for reketrål og 3 forekomster av Ålegress. Videre er det 

observert koraller i Midfjorden og i Harøyfjorden. )

Per i dag 8 godkjente akvakulturlokaliteter i sjø. Dette er alle matfisklokaliteter for laks, ørret og 

regnbueørret, med unntak av lokaliteten Midsundbukta som er en slaktemerdlokalitet for matfisk.



ii. Innspill til Vestnes kommune

Vestnes kommune har fiskeriinteresser av ulike kategorier. Påpekes spesielt gyteområdet for torsk og 

lysing i Tresfjorden, samt 3 områder for aktive redskap, reketrål i Tomrefjorden, Midfjorden og 

Romsdalsfjorden.

Det er registrert en forekomst av ålegress ved Sjøelva i Tresfjord.

Det er 5 akvakulturlokaliteter for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø.

iii. Innspill til Nesset kommune

Registrert flere viktige fiskeriinteresser i Nesset kommune. Påpekes spesielt 2 kaste- og låssettingsplasser, 

4 gyte- og oppvekstområder, samt 2 områder for aktive redskap, 1 reketrål og 1 snurpenot.

Registrert 2 forekomster av ålegress i Artdatabanken.

Det er 2 godkjente havbrukslokaliteter for stamfisk i sjø i kommunen, 1 av disse ligger i planområdet.

iv. Innspill til Rauma kommune

Registrert en rekke ulike fiskeriinteresser. Påpekes spesielt 2 gyteområder for lysing, 6 kaste- og 

låssettingsplasser, samt 2 områder for aktive redskap, reketrål.

Registrert 3 forekomster av ålegress.

Det er 4 godkjente akvakulturlokaliteter i sjø. 2 matfisklokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, 1 

stamfisklokalitet og 1 østerslokalitet.

v. Innspill til Molde kommune

Registrert flere ulike fiskeriinteresser. Påpekes spesielt 1 gyteområde for torsk og hyse, 1 kaste- og 

låssettingsplass, 3 områder for aktive redskap (2 reketrål og 1 snurpenot).

Registrert korallforekomst i Julsundet og 2 forekomster av ålegress.

Det er 1 godkjent akvakulturlokalitet for matfisk. 

Generelt avsatt relativt begrenset areal for akvakultur, og jamfør Miljødepartementets vedtak av 3.9.2010 

bør utvikling av mulighetene for akvakulturnæringen vurderes grundig, med reell interesseavveining.

Dette vil for alle kommunene være i tråd med formålet i planprogrammet, og i tråd med nasjonale føringer 

og retningslinjer.

Oppsummering

En sentral målsetting for planleggingen bør være å ta sikte på at potensialet for fiskeri- og havbruksnæringen 

skal utnyttes optimalt, at næringene skal kunne videreutvikles, samtidig som andre viktige hensyn og interesser 

ivaretas på en god måte. Fremover vil det være en felles hovedutfordring å videreutvikle, styrke og beholde 

Møre og Romsdal som ledende sjømatfylke.

FdirMR forutsetter at kommunene tar hensyn til fiskeri. Og havbruksnæringens ulike interesser og behov i sjø-

og strandsonen. For både akvakultur og tradisjonell fiskerinæring gjelder at områder må avsettes og ivaretas i 

samsvar med dagens bruk og behov, samt at det tas høyde for arealbehov i fremtiden.

Ingen ytterligere merknader.



Kommentar

Tas til etterretning. Virkningene på de marine ressursene og fiskeri- og havbruksnæringens behov vurderes ved 

ny arealbruk. Oppdatering av fiskeriinteressene blir foretatt og viktige områder kartfestes med formål  inkludert 

«F». 

Viktige områder for marint biologisk mangfold ivaretas i den grad det er mulig med tanke på svært mangelfulle 

registreringer i planområdet. 

I den grad det er formålstjenlig vil det fremstilles temakart med retningslinjer i planbestemmelsene.

Fastsetting av arealformål vil bli gjort på bakgrunn av et best mulig kunnskapsgrunnlag, og etter reelle 

interesseavveininger og prioriteringer. 

Eksisterende lokaliteter for akvakultur sikres som et minimum med arealformål inkludert «A», og 

fortøyningsarealer inkluderes i planen. En intensjon med planleggingsarbeidet vil være å unngå fremtidige 

dispenseringer fra planen. 

Fiskeri- og havbruksinteressene vil inkluderes i planleggingsprosessen.

Fastsetting av eventuelt nye områder for småbåthavner tas ut av planprogrammet, da kommunene anser det 

som lite egnet til å inngå i et interkommunalt planarbeid. Det foreligger flere vedtak om kartlegging av 

småbåthavner i kommunene, og hensynet vedrørende behov for nye småbåthavner skal således ivaretas lokalt 

av den enkelte kommune.

Innspill 5. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Er svært positive til det interkommunale arealplanarbeidet i Romsdalsfjorden.

Ingen kommentarer til planprogrammet.

Understreker forventning om at havbruksnæringen involveres i arbeidet, samtidig som næringen er innstilt på å 

bidra med kunnskap og kompetanse.

Kommentar

Tas til orientering.

Innspill 7. Forsvarsbygg

Heimevernet og Sjøforsvaret uttaler at planen ikke vil få noen innvirkning på deres virksomhet.

Ingen merknader eller kommentarer til planprogrammet.

Kommentar

Tas til orientering

Innspill 8. Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen har ut fra sine ansvarsområder følgende merknader:

Generelt

Miljøverndepartementet har gitt ut en veileder for konsekvensutredning til arealdel av kommuneplanen som vil 

være relevant for arbeidet.

Viktig ikke å være for ambisiøs i planprogrammet angående hvor grundig ulike tema skal utredes. Utfordringa 

blir å gi ei tilstrekkelig konkret og kvalifisert vurdering av konsekvensene av endret arealbruk. 

Konsekvensutredninga må beskrive konsekvenser både for enkeltområde og for den samla planen.

Kommentar



Tas til orientering. Helhetlig, kunnskapsbasert og bærekraftig planlegging forutsetter tilgang på gode data 

innenfor de ulike plantemaene. Omfang, kvalitet og tilgjengelighet på foreliggende registreringer og data har 

for enkelttema og samlet vist seg svært mangelfullt.  

Natur- og miljøverninteresser

Utredningene av konsekvensene av planen må dekke naturverdier, allmenne interesser eller andre 

miljøinteresser også utenfor planområdet.

Tilstøtende arealbruk/-interesser på land må være viktig for planlegginga i sjø.

Kommentar

Tas til orientering.

Til korreksjon: Kystkonturen er basert på NGO 1954, men er ikke sammenfallende med denne linjen.

Landbruksinteresser

Arealbruk i sjø kan i enkelte tilfeller ha innvirkning på landbruksareal på land. Peker på at interessene knyttet til 

landbruk må vurderes i de tilfeller de blir utfordret. 

Kommentar

Tas til etterretning. Landbruksinteressene anses ikke som et sentralt tema for denne planen, og innarbeides 

således ikke som eget tema i planprogrammet.

Innspill 9. Grunneiere i Fiksdalselva v/ Ivar Magne Bergheim

Det er ikke etablert eget elveeierlag.

Mengden fisk i elva varierer fra sesong til sesong, med bakgrunn i blant annet vannføring. Stor interesse blant 

enkelte for å fiske i elva. Viktig at planarbeidet legger opp til at elva blir ivaretatt som lakseelv. 

Kommentar

Tas til orientering

Innspill 10. Grunneiere og brukere av eiendommer på Gjelsten v/ Roald Gjeldsten

Meget positive til at planprosessen legger opp til bred medvirkning.

Grunneiere i Gjelstenområdet har tidligere påklaget lokalisering av oppdrettslokaliteten Dragneset, uten å få 

medhold. Planlagt anlegg vil ha nærhet til Gjelstenelva, samt båndlegge 2 laksesett i Korsvika.

Gjelstenområdet preges av gammelt kulturlandskap, gode fiskeplasser, rikt dyre- og fugleliv og er således mye 

brukt som ferie- og rekreasjonssted. 

Gjelstenvassdraget er vedtatt varig vernet. 

Det blir satset på turistnæring i området.

Bekymring for at planlagt oppdrettsanlegg vil medføre økt støynivå, visuell forringelse, negativ innvirkning på 

villfisk, båndlegging av gode fiskeplasser, undergraving av turistnæringen og på den måten forringe kvalitetene 

området har som ferie- og rekreasjonssted.

Kommentar

Tas til orientering.

Det forutsettes at;

i. infrastruktur og industriaktivitet i 100- metersonen skal inngå i Interkommunal plan for Romsdalsfjorden .



Kommentar

Tas ikke til følge.

Begrunnelse: Planområdet er avgrenset mot land i Kystkonturen. Planarbeidet skal imidlertid se 

sammenhengen mellom sjø og land, og således ta hensyn til landområdene.

ii. St.prp. nr. 18 (1991-1992) Verneplan for vassdrag tas med som et eget punkt under kapittel 1.4.

Kommentar

Tas ikke til følge.

Begrunnelse: Planområdet er avgrenset til å gjelde kun sjøarealet. Verneplan IV for vassdrag omfatter 

vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meters bredde langs med disse, samt andre deler av 

nedbørsfeltet, og utgjør således ikke et sentralt dokument for planlegging i sjø.  Eventuell miljøpåvirkning 

tiltak og aktivitet i sjø kan ha på landområdene er i planarbeidet ivaretatt gjennom annet lovverk. 

iii. resultater fra forskning og vitenskapelige undersøkelser blir gjort offentlig tilgjengelige.

Kommentar

Tas til orientering.  Forskningsresultater eies av de ulike forskningsprosjektene. Disse vil være tilgjengelig 

i den grad de blir offentliggjort. Ved forespørsel vil prosjektledelse og kommunene være behjelpelig med 

fremskaffe denne informasjonen.

iv. det føres en åpen prosess hvor publikum har tilgang til referater, sentrale dokumenter, resultater fra 

undersøkelser etc.

Kommentar

Tas delvis til følge. Plan for medvirkning og prosess fremgår av planprogrammet. Ved henvendelse til 

kommunene vil alle offentlige dokumenter etc. kunne fås.

v. eiere og brukere av eiendommer på Gjelsten blir høringsinstans i det videre planarbeidet.

Kommentar

Tas til følge.

Som registrert høringspart vil dere automatisk få tilsendt videre høringsdokumenter.

Innspill 11. Jernbaneverket

Ingen merknader. Forbehold om merknader senere i prosessen.

Kommentar

Tas til orientering

Innspill 12. Kongelig Norsk Båtforbund, Region Nordvest

Positiv til planarbeidet.

Båtlivsundersøkelse fra 2012 har gitt verdifull informasjon og faktabasert grunnlag for fremtidige planer. 

Fritidsbåtflåten legger igjen et betydelig årlig beløp, med stor betydning for de som betjener denne. KBNF har 

videre miljø og sikkerhet som satsningsområde, og presiserer viktigheten av at fremtidige planer ivaretar 

hensynet til at eksisterende havner (inkludert gjestehavner) får muligheter til å utvide sine arealer.  Oppfordrer 

videre om at det i områder med størst etterspørsel i planperioden blir planlagt nye områder for småbåthavner.

Arbeider videre med utplassering av fortøyningsbøyer i uthavner.



Kommentar

Tas til orientering. Båtlivsundersøkelsen vil være en kilde for planarbeidet. Det skal undersøkes hvordan det 

best skal avmerkes areal for havner i planen. 

Fastsetting av eventuelt nye områder for småbåthavner tas ut av planprogrammet, da kommunene anser det 

som lite egnet til å inngå i et interkommunalt planarbeid. Det foreligger flere vedtak om kartlegging av 

småbåthavner i kommunene, og hensynet vedrørende behov for nye småbåthavner skal således ivaretas lokalt 

av den enkelte kommune.

Uthavner vil utgreies som en del av planarbeidet.

Innspill 13. Kystverket – Foreløpig svar

Redegjøring for oppgaver, forløp og forventet saksbehandlingstid.

Kommentar

Tas til orientering

Innspill 14. Kystverket

Kystverket har det faglige ansvaret for trygge og farbare havner og i Norge. Dette utfører Kystverket som 

forvaltende myndighet av «Lov om havner og farvann, loslova og deler av plan- og bygningslova, samt 

gjennom funksjonen som servicebedrift for sjøveis trafikk.

Kystverket har ansvar for farleier på sjø, og alle innretninger i tilknytning til disse skal godkjennes av 

Kystverket.

Presiseres at alle tiltak langs med land og ut i sjø skal behandles etter Lov om havner og farvann.

Planprogrammet fremstår grundig, informativt og oversiktlig. Ut fra Kystverkets syn ville planen gi en mer 

helhetlig og oversiktlig forvaltning om den også omfattet tilstøtende strandsone. Planlegginga bør i stor grad se 

sammenhengen med arealbruken på landsida.

Kommentar

Tas til orientering. Planarbeidet er avgrenset til å gjelde kun sjøområdene. Planarbeidet vil i stor grad se 

sammenhengen med arealbruk på land.

Nasjonal Transportplan 2013 – 2023 foreslås tatt inn i planprogrammet, da Tresfjordbrua ligger inne som tiltak i 

sjøområda.

Kommentar

Tas til følge. Nasjonal transportplan 2014 – 2023 tas inn i planprogrammet.

Kystverket er innstilt på å bidra i planarbeidet og finne konstruktive løsninger på problemstillingene nevnt i 

kapittelet om samferdsel.

Generelle uttalelser til arbeidet med arealplan Kystverket anser å være viktige ved planlegging i sjø- og 

kystareal:

i. Plan- og bygningsloven

Ber om at det tas hensyn til sikre og farbare sjøareal. Motsatt fall vil kunne føre til innsigelse.



Kommentar

Tas til følge. Emnet inngår i planarbeidet.

ii. Ny Lov om havner og farvann 

Medfører endring i kommunenes myndighet og forvaltningsansvar, blant annet særlig plikt til å sørge 

for trygghet og fremkommelighet i sitt sjøområde.

Av farledsforskrifta fremgår detaljert for Kystverkets myndighet og ansvar innenfor hoved- og bileder.  

Kystverkets ansvar ender normalt ved inngangen til havneområdet.

Tiltaksforskrifta omhandler tiltak som alltid skal behandles av Kystverket.

Presiserer at alle tiltak i sjø krever godkjenning etter Lov om havner og farvann.

Kommentar

Tas til orientering

iii. Planverktøy

Råder til at karttjenesten Kystinfo blir benyttet i planarbeidet.

Informasjon på sjøkart 33 og 34, samt bind 4 av Den Norske Los vil være nyttige.

Kommentar

Tas til følge. Nevnte planverktøy danner grunnlag for registreringsarbeidet.

iv. Vannforskrifta og EUs vanndirektiv

Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand i vannforekomster.

Kommentar

Tas til orientering. Vannmiljø er et tema i planarbeidet.

v. Nødhavner

I planområdet er det 7 foreslåtte lokaliteter for nødhavner i krisesituasjoner som er under utredning. 

Nødhavnene skal ikke båndlegges i arealplaner eller reguleringsplaner, men kan kartfestes som 

informasjon. 

På grunn av fare for forurensning kan det være formålstjenlig med avstand til andre bruksformål i 

sjøarealene.

Kommentar

Tas til følge. Nødhavner inngår som planelement.

vi. Farleder

Presiseres viktigheten av at hoved- og bileder blir prioritert sjøveis ferdsel. 

Lokale leder har i mange tilfeller stor lokal betydning, og bør hensynstas i planarbeidet.

Det er vanlig at farledene fremstilles med linjesymbol i plankartet.

Kommentar

Tas til følge. Farledsystemet inngår som tema i planarbeidet. Planarbeidet søker å kartfeste farleder 

som flater.

vii. Ankringsplasser

Avmerka ankerplasser på sjøkarta forutsettes sikra og opprettholdt for fremtidig bruk.

Det bes særskilt om at oppdrett/ havbruk ikke blir etablert på disse plassene.



Kommentar

Tas til følge. Ankringsplasser tas inn og sikres i planen.

viii. Reserverte ankringsplasser, ankringsområde

Dette er større ankringsplasser knyttet til farledssystemet, og krever egen arealkategori i arealplanen. I 

Romsdalsfjorden er det 3 slike områder (v/ Åndalsnes sentrum, i Karlsøyfjorden og sør for Tautra).

Kommentar

Tas til følge. Ankringsområder blir tatt inn i planen som egen arealkategori. 

I forbindelse med planlagt cruisetrafikk til Eresfjord vil det kunne bli behov for ankringsområde i 

Eresfjorden.

ix. Opplagsområde

Sjøområde avsett av kommunene til langtidslagring opplag. Omfang og behov bør revideres i 

planarbeidet. Dette gjelder i hovedsak Vestnes kommune.

Kommentar

Tas til følge. Vurdering av opplagsområde inngår i planarbeidet.

x. Fyrlykter

Kystverket har mange fyrlykter i Romsdalsfjorden som ikke må skjermes av noen form for innretninger 

innenfor hvit lyktesektor. Ønskelig med god avstand til hvit sektor ved tiltak i sjø for sikker ferdsel og 

navigasjon, spesielt i viktige hoved- og bileder.

Kommentar

Tas til følge. Fyrlykter er tatt inn som element i planarbeidet.

xi. Etablerts fiskerihavner

Fiskerihavner er bygd for å sikre fiskeriinteressene, og ved interessekonflikter vil disse bli prioriterte. 3 

fiskerihavner i planområdet. Vurdering av behovet for eksisterende, samt eventuelle nyetableringer 

naturlig i planprosessen. Alle tiltak skal godkjennes av Kystverket.

Kommentar

Tas til følge. Fiskerihavner inngår som element i planarbeidet.

xii. Tinglyste retter

Kystverket har tinglyste retter knyttet til arealet i havner der de har innretninger eller har utført andre 

tiltak. 

Kommentar

Tas til orientering.

xiii. Beredskapsmessige hensyn, ROS-arbeid

Planarbeidet må se på behovet for vurdering av sikkerhet og forurensning i forbindelse med ulykker/ 

uhell i hoved- og bileder.

Kommentar

Tas til følge. Vurdering om emnet inngår i planarbeidet vil bli foretatt.



xiv. Container-/ næringsareal

Fiskeri- og/eller skipsvirksomhet kan ha behov for fremtidige sjø-/havnerelaterte industriområder.

Kommentar

Tas til orientering.

xv. Olje- petroleumsbaser

Stiller ei rekke funksjonelle krav som må avklares med Kystverket.

Kommentar.

Tas til orientering. Anses ikke som relevant for planarbeidet.

xvi. Tidligere områder for dumping av fartøy og kondemneringsområde

Bør fremgå av planen med tanke på plassering av installasjoner, ved havari etc.

Kommentar

Tas til følge. Områdene tas inn som element i planen.

xvii. Dumpingplass for ammunisjon

Bør fremgå av planen som hensynssone med skravur.

Kommentar

Tas til følge. Områdene tas inn som element i planen.

xviii. ISPS

Gjelder sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger m. v. Havnesikringsmyndighet og 

terminaleier er ansvarlige.

Kommentar

Tas til orientering.

xix. Akvakultur

Kystverket er i samråd med Fiskeridirektoratet særlig oppmerksom på arealdisponering i forhold til 

akvakultur. Gjør oppmerksom på tredimensjonal arealbruk i sjø. Kystverket sett ofte vilkår i forhold til 

oppankring og fortøyningsblåser, med tanke på sikkerhet, trygg ferdsel og redusert arealbeslag.

Minner om at anlegga i utgangspunktet ikke skal komme i konflikt med hvit lyktesektor, ha god avstand 

til ankringsområder, farleder, nødhavner og områder for kabler og rør i sjø. 

Søknad om akvakulturanlegg skal alltid behandles av Kystverket. 

Kommentar

Tas til følge. Lokalisering av akvakulturanlegg inngår som tema i planarbeidet, og ovennevnte hensyn 

vil bli ivaretatt i planen.

Innspill 15. Midsund kommune -Rådet for funksjonshemma

Presiserer viktigheten av god tilgjengelighet til friluftsområder og badestrender for funksjonshemma og 

funksjonsfriske. 

Bes om at det ikke gis løyve til etableringer som kan forringe disse områdene for dagens og fremtidige brukere.    

Kommentar



Tas til orientering.

Innspill 16. Molde og Romsdal Havn IKS

Styret i Molde og Romsdal Havn IKS fattet følgende vedtak på møte 15.5.2013: Molde og Romsdal Havn IKS 

ønsker 1 person med maritim kompetanse i styringsgruppen. Bjørnar Akselvoll foreslås dermed som medlem i 

styringsgruppen.

Vedlagt ligger dokumentet «Molde og Romsdal Havn IKS  -Et interkommunalt havnesamarbeid» som gir en 

beskrivelse av havneselskapets formål, administrative og forvaltningsmessige oppgaver, mm.  

Havneselskapet har fått vedtatt lokale forskrifter som gjelder i kommunenes sjøområder:

1. Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann i Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og 

Vestnes kommuner (Ordensforskriften).

2. Forskrift om fartsbegrensning i Molde havnedistrikt, mm.

Det vurderes med dette at Molde og Romsdal Havn IKS bør være representert i styringsgruppen for 

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden.

Kommentar

Tas delvis til følge. Bjørnar Akselvoll tas inn som medlem i arbeidsgruppa. Begrunnes i at det anses som mest 

formålstjenlig, da det operative arbeidet i all vesentlighet skal utføres arbeidsgruppa. En slik organisering 

medfører at vi i langt større grad vil kunne dra nytte av Bjørnar Akselvoll og Molde og Romsdal Havn IKS sin 

kompetanse i planarbeidet.

Innspill 17. Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut fra sine ansvarsområder følgende merknader:

Generelt

Fylkeskommunen støtter opp om og bidrar økonomisk til planarbeidet.

Positivt at arbeidet er i gang, og prosessen vil tjene som eksempel for andre tilsvarende planarbeid.

Planfaglig vurdering

Det er gjort grundig arbeid med planprogrammet, og det har vært drøftet i Regionalt planforum, med alle 

relevante regionale myndigheter til stede. 

Planprogrammet går grundig gjennom formål med og rammer for planarbeidet, gir god oversikt over 

planprosessen og har en detaljert gjennomgang av utredningsbehovet.

Kommunene vil kunne nyte godt av at alle temadata søkes digitalt fremstilt og tilgjengeliggjort for generell 

arealplanlegging.

Planområdet, dvs. sjøareala innenfor kommunegrensene kunne med fordel vært fremhevet i kartutsnittet i 

planprogrammet.

Fylkesplan for Møre- og Romsdal 2013-2016 står nevnt som «under utvikling». Planen er vedtatt.

Kommentar

Tas til orientering. Gjelder avsnitt 1-3.



Tas til følge. Gjelder avsnitt 4-5. Sjøarealene fremheves i kartutsnitt. Fylkesplan for M&R 2013-2016 endres til 

vedtatt. 

Akvakultur

Havbruksnæringa er avhengig av at gode og store nok areal blir tilrettelagt for akvakultur i plansammenheng. At 

havbrukspotensialet skal kunne utnyttes optimalt, samtidig som andre samfunnsinteresser blir ivaretatt, bør være 

ei sentral målsetting i kystsoneplanlegging. Mulighet for etablering av havbruk må ikke ekskluderes fra store 

sjøområde uten tydelig negativ innvirkning på andre interesser.

Minner om nasjonale føringer for havbruk nevnt i planprogrammet, samt Fylkesplanen for Møre og Romsdal.

Angående fordeling av sjøareal til akvakultur må dette vurderes ut fra de samme kriterier som annen 

virksomhet, hvor det gjøres en reell vekting av arealinteressene og eventuell ekskludering av akvakultur må 

begrunnes. 

Eksisterende akvakulturlokaliteter må som et minimum fastsettes som Akvakulturområde eller flerbruksområde. 

Områdene må være så store at de innbefatter lokalitetene inkludert fortøyninger, og at det kan foretas mindre 

justeringer av anlegget, uten at det fordrer dispensasjon fra plan.  Dette gjøres enten ved at det avsettes store nok 

arealer til at fortøyningsarealet inkluderes akvakulturområdene, eller ved at det i bestemmelsene presiseres bruk 

av vannsøyle og sjøbunn til fortøyninger ut over avsatt areal. 

Områder avsatt til akvakultur i planen må strekke ut i sjø. Det vises til Fiskeridirektoratets anbefalinger med 

normalt minimum 600-800 meter utstrekning fra land, dersom dette ikke kommer i konflikt med farleder.

Kommentar

Tas til etterretning. Akvakultur skal vurderes på lik linje med andre arealformål.

Fastsetting av arealformål vil bli gjort på bakgrunn av et best mulig kunnskapsgrunnlag, og etter reelle 

interesseavveininger og prioriteringer. 

Eksisterende lokaliteter for akvakultur sikres som et minimum med arealformål inkludert «A», og 

fortøyningsarealer inkluderes i planen. En intensjon med planleggingsarbeidet vil være å unngå fremtidige 

dispenseringer fra planen. 

Kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap

Fornøyd med at det i planprogrammet er tatt med behov for å kartlegge kulturminne under vann og på land som 

kan bli påvirket av arealbruk i sjø.

Vil sammen med NTNU Vitenskapsmuseet bidra til arbeidet.

Bes om at databasen «Askeladden» blir benyttet i kartleggingsarbeidet, samt den regionale delplanen for 

kulturminner som er under utarbeidelse i M&R fylkeskommune.

Presiserer viktigheten av at det ikke legges til rette for større installasjoner i sjøarealer med tilknytning til 

viktige kulturminne på land. Dette kan være grunnlag for innsigelse.

Kommentar

Tas til følge. Askeladden og Regional delplan for kulturminner inngår i planarbeidet. Sikring av kulturminner 

på land skal være et element i planen.

Friluftsliv

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er av interesse for fylkeskommunen. Prosjektet nevnt i 

planprogrammet har hatt dårlig fremdrift, og nærmere avklaringer må gjøres underveis i planprosessen.

Kommentar



Tas til orientering. For å ivareta friluftsinteressene på en god måte i planarbeidet er vi avhengige av å få på 

plass kartleggingene av friluftslivsområdene. Kartleggingsprosjekt for de 5 kommune i sjøplansamarbeidet har 

oppstartmøte i slutten av september. 

Konklusjon

Det vises til nevnte bemerkninger. Påpekes at fylkeskommunen deltar videre i prosessen gjennom sin 

observatørrolle, og at fagetatene bidrar med råd og rettledning ved behov.

Kommentar

Tas til orientering.

Innspill 18. Norges rederiforbund

Ingen kommentar.

Kommentar

Tas til orientering

Innspill 19. Norsk forening mot støy

Støtter prinsippet om helhetlig og økosystembasert forvaltning, ettersom støy ofte henger sammen med annen 

helse- og miljøpolitikk.

Tilgjengelig kunnskap og pågående forskning om støy, medførende helseskader og helsegevinster ved 

støyreduksjoner må inkluderes i interesseavveiningene.

God forebyggende støypolitikk vil bidra til å gjøre kommunene mer attraktive for bosetting og turisme.

Det forutsettes at utbyggere følger Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanleggingen.

Presiseres at beregningene må ta hensyn til økt støybelastning i forbindelse med fergeløs E-39.

Kommentar

Tas til følge. Tilgjengelig kunnskap og forskning angående støy tas inn i planarbeidet i den grad det er relevant. 

MD’s retningslinje for støybehandling inngår som element i planarbeidet. Støy i forbindelse med ny E-39 tas 

inn i planarbeidet i den grad det blir aktuelt. 

Innspill 20. NTNU, Vitenskapsmuseet 

Viktig å komme inn i planprosessen så tidlig som mulig for å sikre effektiv saksgang.

Ikke foretatt mange marinarkeologiske undersøkelser i Romsdalsfjorden.

Registrerte vernede kulturminner på land i Askeladden og kulturminner i sjø i Sjøfunnregisteret. I tillegg viser 

skriftlig nedtegnelser områder knyttet til maritim ferdsel og virksomhet. 

Sjøfunnregisteret opplyser om vernede skipsvrak uten nøyaktig påvist lokalisering, og potensialet for ytterligere 

uregistrerte kulturminner i Romsdalsfjorden er dermed ansett å være tilstede.

Bes om at arealplanen viser til kulturminnelovens bestemmelser vedrørende kulturminner under vann, med 

henvisning til at alle planer med tiltak i sjø må vurderes av NTNU Vitenskapsmuseet før det kan gjøres vedtak i 

planene. Presiseres at dette også gjelder tiltak som ikke fremmes gjennom arealplaner, som for eksempel 

mudrings- og dumpingsarbeid.



Uttaler generelt at det ved all fremtidig regulering av- og inngrep i sjø og vassdrag som arealplanen vil ligge til 

grunn for, må påberegnes at NTNU Vitenskapsmuseet kan kreve marinarkeologisk undersøkelse.

Registrerte kulturminner omfattet av § 14 (skipsfunn, last etc.) ikke kan frigis gjennom en plan. Inngrep krever 

da dispensasjon fra Riksantikvaren i hvert enkelt tilfelle.

Ingen anmerkninger ut over dette.

Kommentar

Tas til følge. Kulturminnelovens bestemmelser vedrørende kulturminner under vann tas inn i planen.

Innspill 21. Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

NVE skal bidra til at hensynet til vassdrag, flom-, erosjon og skredfare, samt energianlegg blir innarbeidet i 

arealplaner. 

Skredfaren med tanke på anlegg knyttet til sjøarealene må vurderes. Det må gå frem av plandokumentet 

hvordan naturfare er vurdert. 

Informasjon om potensiell skredfare finnes på Skrednett. Romsdalsfjorden er i stor grad dekt av NGI sine snø 

og steinskredkart, og kan brukes til å avgrense skredfaren.

Utredning av naturfare i arealplaner må også omfatte eksisterende utbygde områder. Fareområder fremstilles i 

plankartet som hensynssoner med tilhørende bestemmelser. Det rådes til å markere fareutsatt sjøareal utenfor 

byggeområder. 

Kommentar

Tas til følge. Fareområder blir behandlet og fremstilt på vanlig måte i planen.

Innspill 22. Olav Aas for Aas Mekaniske Verksted AS

Bes om at det tas hensyn til trafikkområde i sjø vest for verftet i Vestnesbukta. 

Fremtidige planer kan innebære utfylling i sjøen mot øst, innenfor areal regulert som trafikkområde i 

sjø/vassdrag.

Bes om at opplagsområder for skip blir opprettholdt og tilgjengeliggjort for lagring av skip i fremtiden. Noen av 

disse lokalitetene er i dag tatt i bruk av oppdrettsanlegg.

Kommentar

Tas til orientering. Reguleringsplanprosess i Vestnes kommune skal omhandle nevnte område.

Angående opplagsområder vises det til innspill 12; Kystverket.

Innspill 23. Riksantikvaren

Henviser til Møre og Romsdal fylkeskommune som representant for kulturminneforvaltningen i plansaker etter 

plan- og bygningsloven. Eventuelle merknader fra direktoratet vil innarbeides i fylkeskommunens uttalelser.

Kommentar

Tas til orientering.

Innspill 24. SalMar Rauma AS



SalMar Rauma har en betydelig oppdrettsaktivitet og er den største aktøren i Romsdalsregionen. Driften 

omfatter hele verdikjeden fra stamfisk til slakteri (Aukra kommune), og arealbehovet er dermed sammensatt og 

differensiert. 

Ønsker å bidra til at kartleggingen av havbruk/akvakultur blir så godt, helhetlig og objektivt som mulig, og at 

det dannes et godt grunnlag for fremtidig utvikling av havbruksnæringen i Romsdalsregionen. Kan bidra med 

dokumentasjon om eksisterende virksomhet og fremtidige behov. 

SalMar ASA har ønske om økt satsning og etablering i regionen, forutsatt at rammebetingelsene er til stede.

Kommentar

Tas til orientering.

Innspill 25. Statens vegvesen, Region Midt

Positive til planarbeidet, og merker seg at samferdsel er et integrert tema i et viktig dokument.

Ingen øvrige kommentarer på nåværende tidspunkt.

Kommentar

Tas til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Det er bevilget kr 100 000 fra Kraftfondet til planarbeidet, k-sak 072/12. 

Betydning for folkehelse
Ikke vurdert spesielt. Inngår i en rekke temaer i planprosessen. 
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Molde kommune  -  Offentlig ettersyn - Planprogram for Interkommunal plan for
Romsdalsfjorden  -  Uttalelse fra Avinor

Vi viser til e-post av 02.05.2013 vedrørende overnevnte plansak.

Etter det vi kan se vil den interkommunale planen berøre Molde lufthavn Årø.
Deler av sikkerhetsområdet for lufthavnen er sjøareal. Sikkerhetsområdet strekker seg
150 meter til begge sider fra senterlinje rullebane. I tillegg strekker sikkerhetsområdet
seg ca. 150 meter ut i sjøen ved begge baneender, dvs, ut til de ytterste tverrbarene
med innflygingslys. Innenfor disse områdene er det ikke lov til å etablere tiltak som vil
utgjøre nye hinder. Det vises for øvrig til reguleringsplanen for lufthavnen som trådte i
kraft 17.02.2005.

Utenfor de ytterste tverrbarene har Avinor enkeltstående innflygingslys ut i sjøen i en
lengde av 120 meter. Det er et eget restriksjonsområde rundt innflygingslysene som skal
sikre at

• Ingen objekter, med unntak for antenner for instrumentlandingssystem, skal
gjennomtrenge et plan gjennom innflygingslysene ut til 60 meter fra senterrekken
sideveis, og som avsluttes 60 meter i forlengelsen av ytterste innflygingslys.

• Ingen av innflygingslysene skal være skjulte sette fra luftfartøy under innflyging.

Innenfor ovenfor nevnte nærområder rundt Molde lufthavn Årø, må det ikke etableres
havbruksnæring eller annen type sjøbasert virksomhet.

Luftfartstilsynet har stilt krav om at bestemmelser for hinderfrihet i forbindelse med inn-
/utflyging blir ivaretatt ved de enkelte lufthavnene. Avinor har følgelig et behov for å
innarbeide lufthavnens restriksjonsplan/byggerestriksjonskart i den interkommunale
planen for Romsdalsfjorden. Restriksjonene vil også bli innarbeidet i neste revisjon av
arealdelen til kommuneplanen for Molde.

Luftfartsloven krever at planflatene i restriksjonsplanen behandles på en slik måte av
planmyndighetene at det kan påvises kontroll over områdene og bruken av disse. Det er
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disse flatene som bestemmer blant annet hvilke minima den enkelte lufthavn vil få ved
flyoperasjoner.

Luftfartsloven og retningslinjer som tidligere er sendt flyplasskommunene fra
Samferdselsdepartementet, presiserer at hovedregelen er at hinderfriheten rundt
flyplassene skal ivaretas gjennom Plan- og bygningslovens (PBL) bestemmelser.
I PBL § 11-8 er det fastsatt at kommuneplanens arealdel i nødvendig utstrekning skal
vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold
som inngår i PBL § 11-8 siste ledd bokstav a til f, skal markeres i arealdelen som
hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Når et område senere tas
under regulering, gjøres disse forholdene gjeldende i reguleringsplanen.

Restriksjonsplanen/byggerestriksjonskartet for Molde lufthavn Årø må derfor legges inn
som egen hensynssone H190 (annen sikringssone) på den interkommunale planen.
Hensikten med å skille ut en egen hensynssone på denne måten, er å vise hvilke viktige
hensyn som må iakttas innenfor sonen, uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges
for. I dette tilfelle dreier det seg om høyderestriksjonene etter
restriksjonsplanen/byggerestriksjonskartet for lufthavnen, hjemlet i kap. 10 i Forskrift om
utforming av store flyplasser (BSL E 3-2), som igjen er hjemlet i Luftfartsloven § 7-1.
Videre må det stilles krav i bestemmelsene om at alle nye reguleringsplaner innenfor
restriksjonsområdet skal innarbeide høyderestriksjonene i form av hensynssoner.

Med bakgrunn i dette oversendes kopi i A2-format av gjeldende restriksjonsplan/
byggerestriksjonskart (BRA-kart) for Molde lufthavn Årø, tegning ENML-P-10 datert
18.08.2009 (vedlegg 1). Yttergrensen for restriksjonene er markert med tykk heltrukket
rød strek. Vi antar det er naturlig og legge inn denne yttergrensen som en hensynssone
på plankartet, og at overnevnte restriksjonsplan/byggerestriksjonskart (BRA-kart) legges
som et eget vedlegg, som mer detaljert viser høyderestriksjonene.

Når det gjelder bestemmelse for hensynssonen, foreslås følgende tekst:

Andre sikringssoner, hoyderestriksjonerlbyggerestriksjoner omkring Molde
lufthavn  Aro  (H190)

Innenfor hensynssone H190 gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med
koter (sorte streksymboler) på restriksjonsplanen/byggerestriksjonskatlet for
Molde lufthavn Årø, Avinors tegning ENML-P-10 datert 18.08.2009. For områder
beliggende mellom de viste koter, skal høyderestriksjonen beregnes gjennom
interpolasjon. Innenfor restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder
(bygninger, vegetasjon, anlegg eller andre innretninger) som overstiger
høyderestriksjonene som angitt på plankartet. Vegetasjon skal holdes under
hinderflatene, og nødvendig fjerning av vegetasjon vil bli gjennomført av Avinor.
Vedlagte saksbehandlingsrutine gjelder for håndtering av utsjekk mot
hinderflatene rundt rullebanen på Molde lufthavn Årø.

Alle nye reguleringsplaner innenfor hensynssone H190 skal innarbeide
høyderestriksjonene i form av egen hensynssone på reguleringsplanene, jf. Plan-
og bygningsloven §§ 12-6 og 12-7. Alternativt må det i nye reguleringsplaner
angis bestemmelser med maksimal tillatt mønehøyde på bygninger og anlegg
som ikke overstiger høyderestriksjonene i restriksjonsplanen/ byggerestriksjons-
kartet for Molde lufthavn Årø.

Alle søknader om etablering av nye bygninger og anlegg innenfor hensynssone
H190, dvs, områder med byggerestriksjoner rundt navigasjonsinstrumenter



ved Molde lufthavn Årø vist med røde streksymboler på Avinors tegning
ENML-P-10 datert 18.08.2009, skal håndteres etter vedlagte saksbehandlings-
rutine.

Vedlegg 2 viser hvordan Avinor ser for seg en normal saksgang i forhold til utsjekk mot
hinderflatene rundt rullebanen, vist i BRA-kartet. Mens vedlegg 3 viser hvordan Avinor
ser for seg en normal saksgang i forhold til utsjekk mot byggerestriksjonsflatene rundt
navigasjonsanleggene, vist i BRA-kartet. Foruten navigasjonsinstrumentene inne på
lufthavnen har Avinor navigasjonsinstrumenter stående på Reknesholmen og Tautra.

Vedlegg 4 viser flystøysoneberegninger for Molde lufthavn Årø for perioden 2011 —
2022, datert 23.04.2013, beregnet av SINTEF IKT (rapport A24189) etter
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støysonekartet viser hvilken
støybelastning lufttrafikken er beregnet å ville påføre områdene rundt flyplassen frem til
2022. Hovedformålet med T-1442/2012 er å gi kommunene grunnlag for å innarbeide
flystøysonegrensene i sine kommune- og reguleringsplaner, for derved å minimalisere
de problemer som flystøy kan medføre i områder til støyfølsom bruk. Avinor ber om at
vedlagte flystøysonekart legges til grunn i arealdisponering i den interkommunale
planen. Det må også presiseres at Miljøverndepartementets retningslinje (T-1442/2012)
presiserer at en del personer kan være plaget av støy også utenfor gul sone.

Rød og gul støysone må legges inn på plankartet som egne hensynssoner H210 og
H220 etter PBL § 11-8 a (Sikrings-, støy- og faresoner). Det må knyttes nødvendige
bestemmelser til hensynssonene.

Avinor forslår at følgende tekst benyttes som bestemmelse til hensynssonene:

Hensynssone, Rød støysone rundt Molde lufthavn Årø (H210)
Innenfor rød støysone, hensynssone H210, kan det ikke bygges ny støyfølsom
bebyggelse.

Hensynssone, Gul støysone rundt Molde lufthavn Årø (H220)
Innenfor gul støysone, hensynssone H220, kan ny støyfølsom bebyggelse
vurderes dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Ved søknad om tillatelse etter Plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2 for tiltak
på bolig innenfor hensynssone H220, skal det utarbeides rapport med
bygningstegninger og utomhusplan som viser støyisolering/støyavskjerming i
henhold til teknisk forskrift. Nødvendige støyreduserende tiltak skal være
gjennomført før ferdigattest kan gis.

Det er av stor betydning for Avinor at det ikke etableres villedende belysning i nærheten
av innflygingslysanleggene. Avinor vil at følgende generelle bestemmelse legges til
arealdelen:

Villedende belysning ved Molde lufthavn Årø
Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen
rundt lufthavnen og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken.

Det bes om at overnevnte hensynssoner samt tilhørende bestemmelser og
saksbehandlingsrutiner innarbeides i den interkommunale planen for Romsdalsfjorden.



Vi gjør oppmerksom på at overnevnte bestemmelser er tilpasset landarealer. Dersom
sjøområdene fylles opp og bebygges eller det etableres forankrede installasjoner i sjøen,
er det viktig at hensynssonene og bestemmelsene ivaretas gjennom planen.

Avinor vil med det første oversende restriksjonsplanen/byggerestriksjonskartet og
flystøysonekartet digitalt til Interkommunal plan for Romsdalsfjorden på e-post:

ostmottak@molde.kommune.no

Med vennlig hilsen
AVINOR AS

Einar K. Merli
Senioringeniør

4 Vedlegg
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Arne	Håkon	Sandnes
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Hei!

Brevet vi har fått forteller oss ingenting om hva planene innebærer. 
Vi ønsker å få vite hva det vil si for oss som grunneigere. 

Mvh 
Birgitte Lindset og Bård Ivar Våge. 
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DEN NORSKE KYRKJA
Møre bispedømeråd

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Dato: 10.06.2013

i4/e/Q

Vår ref: 12/744-14 IMH Tlf 71 25 06 81 Dykkar ref: E-post 02.05.2013

INTERKOMMUNAL PLAN FOR ROMSDALSFJORDEN  -  FRÅSEGN

Møre bispedømeråd har ikkje merknader til programmet for ein interkommunale plan for
sjøområda i Romsdalsfjorden.

Vi vil likevel nemne eit forhold som kan vere aktuelt for det seinare planforslaget og som evt
også kan nemnast i planprogrammet: Det er etablert eit  Forprosjekt om kystpilegrimsleia
Stavanger  — Nidaros.  fler deltar fylkeskommunane og bispedøma langs strekninga, også Møre
bispedøme og Møre og Romsdal fylkeskommune. Riksantikvaren er likeeins involvert i
prosjektet. Visjonen er å etablere Kystpilegrimsleia som ei samanhengande reiserute til
Nidaros. Den vil inngå i «St. Olavsvegane til Trondheim» og «Europeisk kulturveg.» Møre
bispedømeråd forventar at Veøya i Romsdalsfjorden  vil bli eit viktig kyrkje- og kulturhistorisk
punkt i denne kystpilegrimsleia.

Vi reknar elles med å kunne kome attende med evt innspel når planen vert sendt på høyring i
mars 2014.

Ising

( (-JL“--
Per Inge Haug
avdelingsleiar

Kopi:
- Møre og Romsdal fylkeskommune

E-post: rnoere.bdr(c, kirken.no Telefon: 71 25 06 70
Moldetrappa I Web: http://www.kirken.no/more Telefaks:
6415 MOLDE Org. nr.: 971 367 601 Bankkontonr: 7694 05 01128

nge Morten Haarstad
seniorrådgjevar



     INTERKOMMUNAL PLAN FOR ROMSDALSFJORDEN 
 
     INNSPILL TIL PLANPROGRAM 
 
 
                EIRA ELVEEIGARLAG HAR SETT IGJENNOM 
PLANPROGRAMMET FOR INTERKOMMUNAL PLAN FOR 
ROMSDALSFJORDEN.  
VI MENER DET ER BEHOV FOR Å KARTLEGGE LAKSEN SINE 
VANDRINGSVEIER  I SJØEN. BÅDE SMOLTUTVANDRING OG 
LAKSEN SINE RUTER INN IGJEN TIL ELVENE I FJORDSYSTEMET 
BURDE VÆRT KARTLAGT. DETTE FOR Å IKKE LEGGE 
OPPDRETTSANLEGG MIDT I LØYPA. VI VIL VISE TIL HVORDAN 
VILLREINEN SINE TREKK ER GODT KARTLAGT OG EN UNNGÅR Å 
BYGGE HYTTER OG ANDRE HINDRINGER I TREKKET. DET BLE 
GJORT MANGE FEIL I FJELLHEIMEN FØR DET BLE TATT HENSYN 
TIL VILLREINEN. 
                SETNINGEN PÅ SIDE 16 SOM SIER: ”BIOLOGISK 
MANGFOLD KAN I ENKELTE OMRÅDER VÆRE AKTUELT Å 
OPPDATERE/SUPPLERE MED LOKAL KUNNSKAP” SYNS VI ER ET 
MEGET GODT OG VIKTIG POENG I PLANPOGRAMMET. 
 
              
                             FOR EIRA ELVEIGARLAG  PER EVEN OPSAL 
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Deresreferanse

Høring – Planprogrammet for arealplan Romsdalsfjorden

Viser til «Meldingomoppstartav interkommunalplanfor Romsdalsfjordenogutleggingav
planprogrammettil offentlig ettersyn»

Fiskeri- oghavbruksnæringensLandsforening(FHL) MidtnorskHavbrukslagfinner detsvært
positivat kommunene vedRomsdalsfjordengårsammenomå få etablertenfellesarealplanfor
fjorden.Organisasjonenhartidligereetterlystdennetypesamhandling,somer viktig for enbest
mulig utnyttelseav sjøarealet.Vi hartro påat kommunesamarbeidetogsåvil haenpositiv effekt
medå lettearbeidsmengdentil denenkeltekommunene,mulighettil å utnyttehverandres
kompetanseogetablereengodforvaltningspraksis.

FHL midtnorskhavbrukslaghar ingenkommentarertil planfor gjennomføringeller organisering
avarbeidet,somettervåroppfatninger i henholdtil gjeldendelover og forskrifter.Vi erogsåav
denoppfatningatplanogorganiseringerhensiktsmessigmedtankepååfå etablertengodog
funksjonellplan.

Vi ønskerlikevel å understrekebetydningenav brukermedvirkningi arbeidet medetableringav
arealplanen. Havbruksnæringener enav landetsstørsteeksportnæringerogerderforenviktig
brukerav kystarealet.Vi forventerderforat næringenblir involvert i arbeidet,samtidigsom
næringenogsåer innstilt å bidramedkunnskapogkompetansesomkanlettearbeidetmedplanen.
FHL haralleredeharhattmøtermedprosjektleder,somvi haroppfattetsomgodeogkonstruktive.
Detteeret godtutgangspunktfor detvideresamarbeidet.

Fiskeri- oghavbruksnæringensLandsforeningerenmedlemsstyrtorganisasjonsomrepresenterer
majoritetenav havbruksnæringen,ogalle selskapmedunntakav Misundsomdriver i
Romsdalsfjordenermedlemmeri FHL. Organisasjonener tilknyttet Næringslivets
Hovedorganisasjon(NHO).

Mvh

JonArneGrøttum
RegionsjefFHL MidtnorskHavbrukslag
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MIDSUND, VESTNES, RAUMA, NESSET OG MOLDE KOMMUNE  -
UTTALELSE TIL HØRING AV  PLANPROGRAM FOR INTERKOMMUNAL
PLAN FOR ROMSDALSFJORDEN

Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (FdirMR) viser til e-post av 2.5.2013 fra
Molde kommune, som på vegne av de fem aktuelle kommunene har sendt
planprogram for interkommunal plan for Romsdalsfjorden på høring. Planen
omfatter sjøområdene i Midsund, Vestnes, Nesset, Rauma og Molde kommune.

Statlig sektormyndighet
Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal er statlig sektormyndighet for
forvaltningen av akvakultur i medhold av lov av 17. juni 2005 nr. 79: Loy om
akvakultur, og den marine ressursforvaltningen hjemlet i loy av 6. juni 2008 nr. 37:

Lov om forvaltning av viltleyande marine ressursar (havressurslova).

Etter forvaltningsreformen som ble gjennomført med virkning fra 1. januar 2010, ble
blant annet myndigheten til å fremme innsigelser på vegne av akvakulturinteressene
lagt til fylkeskommunene. Fiskeridirektoratets regionkontorer skal imidlertid
fremdeles arbeide for akvakulturinteressene der de utgjør den samfunnsmessig beste
utnyttelse av kystsonen. Fiskeridirektoratets regionkontorer skal som før også ivareta
oppgavene med tilsyn og kontroll av akvakulturyirksomheten.

Fiskeridirektoratet skal ivareta nasjonale interesser og føringer med bakgrunn i bl.a.:

-

St. meld. Nr. 48 (1994 -
- St. meld. Nr. 43 (1998 -

St. meld. Nr. 12 (2001 -
St. meld. Nr. 42 (2000 -
samordning

1995), Havbruk - en drivkraft i norsk kystnæring
1999), Vern og bruk av kystsona
2002), Rent og rikt hav
2001), Biologisk mangfold, Sektoransvar og

Postadresse:  Jktbok, l5 Sntrurn 5804 131SGUN Besoksadresse:Parkgata 3 Telefon: 03405 Telefaks: 70123520
Organisasjonsnn ')71203 420 E-postadresse: postmottak,,,tiskeridir.no Internett www.tiskeridir.no



- St. meld. Nr. 19 (2004 2005), Marin næringsutvikling, Den blå åker

- St. meld. Nr. 26 (2006 2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

I tillegg kommer føringer gitt hvert år i statsbudsjettet og i tildelingsbrevet til

Fiskeridirektoratet. I St.prp. nr. 1 (2012 — 2013) for Fiskeri- og kystdepartementet er

målsetningen for Fiskeridirektoratets arbeid med marin arealforvaltning definert som

følger:

"Direktoratet skal gjennom en helhetlig tilnærming og kompetanse sikre at felles ressurser i

kystsonen og til havs kan benyttes innenfor bærekraftige rammer".

Det er også et mål om at det skal være:

"En balansert og bærekraftig utnyttelse av arealer, med utviklingsmuligheter for fiskeri- og

havbruksnæringen".

Videre heter det bl.a. at:
"Fiskeridirektoratet deltar i areal- og verneplanprosesser som berører havet og kystsonen, for å

sikre areal til utnytting og høsting av naturressurser og matproduksjon i sjø innenfor

bærekraftige rammer".

"Direktoratet deltar i andre prosesser hvor rammebetingelsene for bruk av hav og kystsone

legges, som for eksempel oppfølgingen av plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og det

videre arbeidet med marin verneplan".

Regjeringens målsetting er en videreutvikling av fiskeri- og havbruksnæringen.

Fiskeridirektoratet er derfor opptatt av å opprettholde en god utnyttelse av de

marine ressursene langs kysten innenfor bærekraftige rammer. Sjømatnæringen med

den tradisjonelle fiskerinæringen og havbruksnæringen er svært viktig for Møre og

Romsdal fylke, både lokalt og regionalt.

Generelt om planprogrammet
De overordnede rammene for planlegging av sjøområdene er godt og oversiktlig

beskrevet i planprogrammet. Opplegget for medvirkning og medvirkningsstrategien
er etter vår vurdering svært bra, og legger godt til rette for bred medvirkning. Likeså

er de ulike plantemaene beskrevet og omtalt på en bra og oversiktlig måte.

Vi ser svært positivt på måten de ulike arealformålene planlegges vurdert og

dokumentert, jf. kapittel 3.4 Arealanalyse i planprogrammet. Dette vil medvirke til
gjøre en konkret og kunnskapsbasert avveining og vurdering av ulike arealinteresser,

og samtidig sikre at dette blir dokumentert.

2



Når det gjelder kapittel 4 Status i planområdet og behovet for utredninger, mener vi
at dette er gjennomført og beskrevet på en grundig og informativ måte. De beskrevne
behov for ulike utredninger viser kompleksiteten i arbeidet, og signaliserer at det på
enkelte områder også ligger oppgaver som ikke er mulig å gjennomføre innenfor
rammene til dette prosjektet. Det er derfor nyttig at man har klargjort at når det for
eksempel gjelder naturmangfold, og i forbindelse med biologisk mangfold, kan være
aktuelt å oppdatere/supplere data med lokal kunnskap i enkelte områder. På samme
måte ser vi det som positivt at det i kapittel 4.7 Havbruk blant annet er sagt at man
skal søke å kartlegge egnede arealer for bærekraftig havbruksvirksomhet, avklare
hvilke former for havbruk som er aktuelle i planområdet og hvilket behov
havbruksnæringen har for tilgjengelig areal, både eksisterende og nytt, og vurdere
dette opp mot andre interesser i arealavveiningene.

Generelle innspill til arbeidet med interkommunal plan for Romsdalsfjorden:
FdirMR ser positivt på at de fem deltakende kommuner er kommet i gang med
arbeidet med en interkommunal plan for sjøområdene i Romsdalsfjorden. Midsund
kommune har per i dag ingen plan for sine sjøområder. Planen for sjøområdene til
Rauma kommune er svært gammel, og har betydelige behov for revidering og
oppdatering. Vestnes kommune har også en relativt gammel plan fra 2006, og
sammen med planen for Molde kommune fra 2009 har også disse et behov for
oppdatering og revidering.

Det er derfor viktig for å få på plass en god og oppdatert plan for sjøområdene i
Romsdalsfjorden, og tilpasse avsatte områder etter dagens bruk, behov og
eksisterende kunnskap. Vi gjør oppmerksom på at all ny arealbruk i sjøområdene må
vurderes ut fra virkningene på de marine ressursene og fiskeri- og
havbruksnæringens behov i kommunene. Med bakgrunn i ovennevnte skal
Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal ivareta de marine ressursene i regionen,
samt bidra til at fiskeri- og akvakulturnæringen i regionen får gode rammevilkår.

Første fase av kartleggingsarbeidet av fiskeridata i Møre og Romsdal fylke ble
sluttført i alle kommuner i 2010. For kommunene i Romsdalsfjorden foreligger data
for aktive og passive redskap, kaste- og låssettingsplasser, gyteområder og
korallforekomster. Fase to med ny gjennomgang, revisjon og oppdatering er
påbegynt og pågår fortløpende. Midsund kommune er blant de kommunene som til
nå er ferdig behandlet i denne omgang.

Ved utarbeidelse av arealplan for sjøområdene forutsetter FdirMR at kommunene vil
foreta en oppdatering av sjøområdene med kjente opplysninger når det gjelder
fiskeriinteressene (for eksempel viktige fiskefelt, gyte- og oppvekstområder for fisk,
kaste- og låssettingsplasser, viktige områder for biologisk mangfold i sjø m.v.). Dette
for at man i framtiden i størst mulig grad skal kunne unngå interessekonflikter
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mellom fiskeriinteresser og t.d. turisme, fritidsbebyggelse, akvakultur eller andre
utbyggingsformål i strandsonen.

FdirMR anbefaler generelt at viktige gyte- og oppvekstområder, og kaste- og

låssettingsplasser tas inn i det juridisk bindende plankartet og avsettes spesielt i
kartet med arealformål "Fiske" (F), eller som NFFF- område. Viktige regionale
og/eller nasjonal områder for marint biologisk mangfold må også ivaretas.

Det kan være et alternativ å utarbeide temakart for å sikre både denne type aktivitet

og andre sentrale plantema, noe som i enkelte tilfeller kan være en god løsning.
Utarbeidelse av temakart kan løse mange konflikter, likeså være en viktig del av
arealplanprosessen. Men dersom temakart velges, må kommunen ta høyde for at

disse ikke er juridisk bindende på samme måte som arealplankartet vil være. Dersom

temakart benyttes kan det være viktig at det er knyttet retningslinjer til disse i
planbestemmelsene.

Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratets kartlegging av tradisjonelle
fiskeriinteresser og godkjente akvakulturlokaliteter finnes på vår nettside,
www.fiskeridir.no under "Kartverktøy". FdirMR vil også være behjelpelig med

ytterligere data og informasjon dersom det er ønskelig.

Havbruksnæringen er avhengig av at egnede arealer er tilrettelagt i
plansammenheng for akvakulturvirksomhet, og at disse arealene er tilstrekkelig store

til den ønskede virksomhet. En sentral målsetting ved planlegging av kystsonen bør
ta sikte på at potensialet for havbruk skal kunne utnyttes optimalt, samtidig som

andre samfunnshensyn ivaretas. Muligheten for etablering av havbruksvirksomhet
må derfor ikke ekskluderes fra store sjøområder uten at det foreligger andre berørte

arealinteresser.

I den forbindelse vil vi minne om nasjonale føringer for havbruk. I St.meld. nr. 48

(1994-95), "Havbruk - en drivkraft i norsk kystnæring" heter det:  "Arealbrukskategorier

som utestenger oppdrett bør brukes med forsiktighet og etter at konfliktpotensialet er vurdert

konkret".  I Regjeringens strategi for en konkurransekraftig havbruksnæring (2007)

sies det at Regjeringen vil  "bidra til at havbruksnæringen får god tilgang på areal i

kystsonen og at deres arealutnyttelse blir best mulig".

I Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) om Lov om akvakultur (akvakulturloven) går det fram at

"Tilgang på areal er ett viktig element for videre vekst i akvakulturnæringen. Tilgangen kan

økes ved å få nye arealer avsatt til akvakultur og ved å effektivisere bruken av eksisterende

areal. Loven skal fremme dette hensynet gjennom en bred interesseavveining iforliold til

andre brukerinteresser i kystsonen der det legges vekt på god sameksistens".
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Møre og Romsdal fylke har også uttalt at man skal satse innen fiskeri og havbruk, og

at fylket anser det som en viktig oppgave å medvirke til vekst og utvikling i fiskeri-
og havbruksnæringen. I Fylkesplan 2013-2016 for Møre og Romsdal fylke uttales det
blant annet at  "Havbruk, kraftbasert prosessindustri og landbruk er næringar som treng

langsiktig tilgang på naturressursar. Det er viktig å sikre krafttilgang og areal som kan gje

grunnlag for berekraftig vekst".  Etter vår vurdering gir dette klare signal til
kommunene om hva regionalt nivå legger vekt på.

Fordeling av sjøareal til akvakultur må vurderes ut fra de samme kriterier som annen

virksomhet. FdirMR mener at det skal gjøres en reell veiing av arealinteressene, og at

det skal begrunnes hvorfor akvakultur eventuelt må ekskluderes. Det vil si at det for
eksempel må foreligge interessekonflikter som er av en slik grad at disse interessene

ikke er forenelig med akvakulturvirksomhet.

Som en oppfølging av dette ser Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal det
generelt som nødvendig at det blir satt av tilstrekkelig sjøareal som sikrer etablering,

drift og utvikling for akvakulturvirksomhet, og for akvakulturlokaliteter som er

godkjent etter Lov om akvakultur (akvakulturloven). Eksisterende
akvakulturlokaliteter må som et minimum sikres som et enbruk akvakulturområde
(A) eller som flerbruksområde (NFFFA). Områdene må være så store at eksisterende

tillatelser blir sikret tilstrekkelig areal. I tillegg bør en ha anledning til å foreta mindre
utvidelse og justering av anlegget uten at det er nødvendig med dispensasjon fra
plan.

Områder som avmerkes i planen til akvakultur (A) må strekkes ut i sjøen. Vi

anbefaler normalt minimum 600 - 800 meter i utstrekning fra land, dersom dette ikke
kommer i konflikt med skipsleder for båter. Akvakulturanlegg i sjø vil ha

fortøyninger som strekker seg langt ut over det synlige anlegget. Lengde på
fortøyninger vil være avhengig av dybde og strøm på lokaliteten, samt krav til et
rømningssikkert anlegg. Kommunene må derfor ta høyde for dette ved at en enten

setter av tilstrekkelig store areal til at fortøyningssystemet kan inkluderes i området,
eller ved at en i retningslinjene til arealdelen presiserer bruken av vannsøyle og bunn
ved at fortøyningene kan ha en utstrekning ut over akvakulturområdet på
vannflaten.

Fiskeri- og havbruksnæringen representerer store brukere av sjøareal. Planlegging av

sjøarealene legger premisser for denne bruken. Å sikre næringen gode betingelser og
tilstrekkelig areal for utvikling gjennom aktiv og tidlig medvirkning i
planleggingsprosesser, er derfor et prioritert område for fiskerimyndighetene. Dette

gjøres i første rekke ved at havbruksaktører og fiskarlag lokalt deltar i
planleggingsprosessen, inngår i referansegrupper/ressursgrupper, og gis anledning

til å definere og dokumentere sine behov.
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Kystsonen er svært verdifull og attraktiv for rekreasjon og næringsvirksomhet, men
er samtidig veldig sårbar. En forutsetning for kystsonens verdi er at den er ren,
levende og mangfoldig. Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig
aktivitet i så liten grad som mulig skal påvirke kystsonen og livet i sjøen negativt.
Dette er spesielt viktig ved bl.a. planlegging av hytte- og boligtomter på land i
tilknytning til sjø, småbåthavner, havneanlegg, industriområder og avløpsnett.

Vi vil anbefale at alle planlagte inngrep eller aktiviteter som kan påvirke livet i sjøen,
søkes lokalisert der hvor de gjør minst skade på miljøet. Dette innebærer for
eksempel å forhindre skader på naturtyper som er sjeldne eller særlig verdifulle.

Etter Fiskeridirektoratets vurdering bør alle kystkommuner ha en strategi for
lokalisering og utbygging av småbåthavner. Fiskeridirektoratet ønsker at
småbåthavner plasseres der de forårsaker minst negativ påvirkning på miljøet, og at
plassene søkes samlet på færre, større anlegg fremfor å belaste mange områder. I
tillegg til de fysiske inngrepene i naturen (mudring, anlegging av bølgedempere,
bygging av moloer m.m.), medfører småbåthavner økt belastning på miljøet som
følge av utslipp av drivstoff, olje og miljøgifter fra båtene både mens de ligger på
sjøen, og i forbindelse med vedlikehold ved utsetting og opptak. FdirMR ser det som
positivt at det etableres felles småbåthavner for å begrense inngrepene i strandsonen,
og at det fastlegges en klar strategi for lokalisering av småbåthavner.

Kommunene bør etter vår vurdering stille klare og strenge krav til tiltak for å
redusere den negative miljømessige påvirkningen fra båthavner. Fiskeridirektoratet
Region Møre og Romsdal vil foreslå at følgende innføres som vilkår for nyetablering
og utvidelse av havner, samt vurderes for alle større eksisterende anlegg:

• Båthavner med servicebrygge/slipp og sjønære opplagsområder skal være utstyrt med

oljeskiller. Dette vil redusere forurensingen fra land til sjø vesentlig.

• Det tilrettelegges for kildesortering av avfall i småbåthavnene, og miljøfarlig avfall

(batterier, olje, lakk, maling og andre kjemiske produkter) skal tas hånd om på en

forsvarlig måte.

• Bryggeanlegg og bølgebrytere bør utformes og plasseres med tanke på å opprettholde

tilstrekkelig vanngjennomstrømning for å opprettholde god vannkvalitet.

FdirMR har følgende innspill til hver enkelt av de deltagende kommunene i arbeidet
med interkommunal plan for Romsdalsfjorden:

Innspill til Midsund kommune:
I Midsund kommune er det registrert flere ulike fiskeriinteresser. Vi vil gjøre spesielt
oppmerksom på at det er registrert fire områder for aktive redskap, reketrål. Dette er
i Harøyfjorden, Midfjorden, sør for Dryna og i Grunnefjorden.
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Det er ingen offisielt registrerte korallforekomster i kommunen, men vi har fått
informasjon fra fiskere om at det på sørsiden av Otrøya og Midøya i Midfjorden er
observert glasskorall, risengrynskorall og sjøtre på 150-200 meters dybde. På østsiden
av Otrøya er lignende observasjoner gjort, og i Harøyfjorden langs kanten
nord/nordvest for Otrøya er det observert stor piperenser på 50-100 meters dybde.

I følge Artsdatabanken er det registrert ålegress ved Rakvåg (Otrøya) og på to
lokaliteter ved Tautra.

Midsund kommune har per i dag åtte godkjente akvakulturlokaliteter i sjø.

Lokalitetene Bogen MD, Dryna, Hellaren, Juvika, Setevika, Setevika Nord og
Terningen er alle matfisklokaliteter for laks, ørret og regnbueørret. Lokalitet

Midsundbukta er en slaktemerdlokalitet for matfisk.

Innspill til Vestnes kommune:
Vestnes kommune har fiskeriinteresser av ulike kategorier. Vi gjør spesielt
oppmerksom på gyteområdet for torsk og lysing i Tresfjorden, utenfor Vikebukt. Det

er også registrert tre områder for aktive redskap, reketrål, i Tomrefjorden utenfor
Fiksdal, i Midfjorden (kommunegrensen til Midsund), og i Romsdalsfjorden, Faksen.

I Artsdatabanken er det registrert en forekomst av ålegress i Tresfjord, ved utløpet av

Sjøelva.

Det er etablert fem akvakulturlokaliteter for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i

sjø. Dette er lokalitetene Myrane, Dragneset, Furneset, Gjermundnesholmene og
Gjermundnes.

Innspill til Nesset kommune:
Det er registrert flere viktige fiskeriinteresser i Nesset kommune. Vi gjør spesielt
oppmerksom på to kaste- og låssettingsplasser i Jevika og Lia, og fire gyte- og

oppvekstområder i indre Eresfjorden, Vistdalsbukta, Eresfjorden og Eidsvågen.
Det er også registrert to områder for aktive redskap, reketrål i indre Langfjorden og

snurpenot i midtre Langfjorden.

Det er registrert to forekomster av ålegress, ved Rød (Ljøstra) og Eidsvågen
(Eidsvågleira) i Artsdatabanken.

Det er to godkjente havbrukslokaliteter for stamfisk i sjø i kommunen, Merraberget
og Sandnesbukta.
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Innspill til Rauma kommune:
I Rauma kommune er det registrert en rekke ulike fiskeriinteresser. Vi vil gjøre

spesielt oppmerksom på at det er registrert to gyteområder for lysing i kommune.
Dette er i Rødvenfjorden og Isfjorden (utenfor Andalsnes). I tillegg er det seks kaste-

og låssettingsplasser, i Skålhamn og Kåvika, ved Set og Innfjorden øst, og ved
Isfjordstranda og ytre Breivik (Breivikgjerdet).

Det er også registrert to områder for aktive redskap, reketrål i indre Romsdalsfjorden

og sør av Sekken.

I Artsdatabanken er det registrert en forekomst av ålegress i Rødvenfjorden (Eid,
Frisvollbukta). I rapporten "Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma kommune"
fra 2004 av John B. Jordal og Steinar Stueflotten er det også registrert forekomst av

ålegress i indre del av Isfjorden ved utløp av Breivikelva, og i Rødvenfjorden

(Hamrevågen).

Rauma kommune har per i dag fire godkjente akvakulturlokaliteter i sjø. Lokalitetene
Skarbukta og Lybergsvika er matfisklokaliteter for laks, ørret og regnbueørret.
Lokalitet Kormeset er en stamfisklokalitet, og Vågstrandpollen en østerslokalitet.

Innspill til Molde kommune:
Det er registrert flere ulike fiskeriinteresser i Molde kommune. Vi gjør spesielt

oppmerksom på det registrerte gyteområdet for torsk og hyse i Bolsøysundet, og en
kast- og låssettingsplass i indre Fannefjorden. Det er også registrert tre områder for

aktive redskap, reketrål i Karlsøyfjorden og Veøyfjorden, og snurpenot i
Moldefjorden.

Mareano og DN har registrert en korallforekomst i Julsundet, sørvest av Julneset. I
Artsdatabanken er det registrert to forekomster av ålegress, i Leirgrovvik og

Nesjestranda (Holmaleira).

I Molde kommune er det kun en godkjent akvakulturlokalitet, Seterneset, for matfisk.

Generelt er det avsatt relativt begrenset areal for akvakultur i kommunens
sjøområde. Jamfør vedtak fra Miljøverndepartementet av 3.9.2010 bør spørsmålet om

utvikling av mulighetene for akvakulturnæringen vurderes grundig og med en reell
interesseavveining ved denne "rulleringen/oppdateringen" av kommuneplanens

arealdel for sjøområdene.

Dette vil generelt for alle kommunene og for Molde kommune spesielt være i tråd

med planprogrammets beskrivelse av formålet med planarbeidet. Her sies det blant

annet at  "Planen skal skape grunnlag for en mer helhetlig forvaltning av sjoområdene i

regionen"  og at  "Det skal vurderes spesielt å sikre havbruksnæringa bærekraftige areal, god
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sameksistens mellom havbruk, fiskeri og villfisk, samt god sameksistens med miljø-,

friluftsinteresser og turisme".  Dette er også i samsvar med nasjonale føringer og
retningslinjer.

Oppsummering
Ved planlegging av kystsonen bør en sentral målsetting være å ta sikte på at
potensialet for fiskeri- og havbruksnæringen skal kunne utnyttes optimalt, at
næringene skal kunne videreutvikles, samtidig som andre viktige hensyn og

interesser ivaretas på en god måte. Det vil være en felles hovedutfordring fremover å
videreutvikle, styrke og beholde Møre og Romsdal som det ledende sjømatfylket i

landet.

Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal forutsetter at kommunene tar hensyn til

fiskeri- og havbruksnæringens ulike interesser og behov i sjø- og strandsonen. Det
må avsettes og ivaretas områder for både akvakultur og tradisjonell fiskerinæring

som er i samsvar med dagens bruk og behov, samt tas høyde for fremtidige
arealmessige behov.

Vi har ingen ytterligere merknader til forslag til planprogram for interkommunal
plan for Romsdalsfjorden.

Med hilsen

e (
Ole-Einar Jakobsen

fung. regiondirektør e c:—
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kva endringane i arealbruk vil innebere for registrerte verdiar av ulike slag. Konsekvens-
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definert til sjøområda utanfor kote null (NGO 1954), må tilstøytande arealbruk/-interesser
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Høyring planprogram - Interkommunal plan for Romsdalsfjorden
Viser til tilsendte dokument frå Alexander Connor, Vestnes kommune: Høyring planprogram - 
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden.
Høyringsdokumentet vart sendt til meg, som har vidaresendt til 3 andre grunneigarar i Fiksdalselva, 
Fiksdal. Vi har enno ikkje organisert elveeigarlag, men det er ope for fiskekortsalg når elva har stor nok 
vassføring. Det skil seg difor frå sommar til sommar kor mykje fisking det er.  
Fiksdalselva er ei lakseelv, og er som sagt avhengig av ei viss vassføring for at fisk går opp og at det blir 
opna for fisking. Når det er forhold til det, er det attraktivt, særleg for lokalbefolkninga, å nytte seg av 
høvet til å fiske her. Det varierer frå år til år kor mykje fisk som går opp, men ved gode forhold kan også 
stor fisk gå opp. Det er lenge sidan det har vore drive kultivering, truleg var det sist på slutten av 60- og 
byrjinga av 70-talet. Sjølv om fangstmengdene ikkje er slik som på midten av 70-talet, er det stor interesse 
blant enkelte å fiske her. Det er viktig at elva blir teken vare på som lakseelv, og at dette blir teke inn i 
planprosessen. Ulike ugunstige påverkingar kan gjere at elva blir redusert eller fell heilt bort som lakseelv. 
Håper det blir teke omsyn til dette vidare i planprosessen.

Venleg helsing
Ivar Magne Bergheim
6394 Fiksdal
Tlf. 90183674
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Grunneiere og brukere av eiendommer på Gjelsten

v/ Roald Gjelsten

Kristian Auberts vei 22.

0760 Oslo Oslo, 12. juni 2013

Vestnes kommune

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden – kommentarer til opplegg for planprogram

Innledning

Vi var en gruppe grunneiere og brukere av eiendommer på Gjelsten som kom sammen og 

opptrådte felles da vi i 2011 oppdaget at Fylkeskommunen hadde gitt tillatelse til oppdrett av 

laks og ørret med lokalitet Korsvika på Gjelsten under navnet Dragneset som ligger 800 meter 

lenger mot vest. Vestnes kommune hadde bidratt til den nye lokaliseringen ved å dispensere fra 

de opptrukne grensene for oppdrettsanlegg i sin egen kystsoneplan. Dispensasjonen gjorde at 

ankerfestene for anlegget kom lenger inn i fjorden enn planen tilsa. Klagene våre på bruken av 

feil stedsnavn i den offentlige utlysningen ble avvist på rent formelt grunnlag i alle ankeinstanser 

og konsesjonen opprettholdt uten at våre argumenter kom med i vurderingene.

Vi ser på denne bakgrunn meget positivt på det arbeidet som nå er igangsatt og som 

legger opp til bred medvirkning fra dem som blir berørt av planen og konsekvensene av den. En 

rekke andre grunneiere på Gjelsten enn den gang er med på denne henvendelsen. En samlet 

oversikt over eiere og personer med bruksrett som står bak, framgår av vedlegget.

Den innsikten vi fikk og som forundret oss aller mest i de prosessene vi var igjennom 

med ankene knyttet til anlegget på Korsvika, var den tilsynelatende mangel på sammenheng 

mellom den stenge reguleringen i 100-metersbeltet på land i strandsonen og de reglene som 

gjelder for bruken av sjøarealene utenfor. Slik Fylkeskommunen og Fiskeridirektoratet tolket det,

kan en bedrift søke om å anlegge et stort industrianlegg i en fjord uten å gi nabovarsel til den 

som eier strandlinjen innenfor, så sant anlegget ligger utenfor marbakken. I vårt tilfelle har en av 

grunneierne, Leif Jarle Løviknes, i løpet av nærmere 30 års drift, opparbeidet en meget solid 

næring basert på utleiehytter til tyske turister. Tredje generasjon i enkelte familier er nå faste 

leietakere og kommer igjen år etter år. Andre har de siste årene investert betydelig i fritidsboliger 

og naust. Det er 17 fastboende på Gjelsten, men i tillegg er det vel 50 personer som er eiere og 



 

2

 
 

brukere av fritidsboliger. Disse har Gjelsten som sitt faste feriested. Når en trekker inn de som 

kommer som gjester og turistene som leier hytter av Løviknes, er det forsiktig anslått mellom

200 og 250 personer som årlig på denne måten bruker Gjelsten til ferieformål og rekreasjon i 

lengre perioder. Videre fisker båtfolk fra ulike steder rund fjorden ofte på de tradisjonelle

plassene utenfor Gjelsten. De lokale og tilreisende som foretrekker å nyte naturen ved å gå tur, 

bruker Gjelstendalen der det også er merkede turstier, samt gode muligheter for å sanke både bær 

og sopp.

Gjelstenmarka er rik på hjort og rådyr. I tillegg holder både havørn og storfugl til i 

området Sollia. Ulike måkearter og terner bruker Gjelstenholmen som reirplass. Ternene var 

fraværende noen år, men er nå tilbake på sin gamle hekkeplass, om enn ikke i samme antall som 

i tidligere perioder; bestanden har minket. Hele området er preget av stillhet, fred og ro.

Kommentarer til forslaget til planprogram  

Når det gjelder formålet med planarbeidet (pkt. 1.2), er siktemålet i utgangspunktet (1) ”å sikre 

havbruksnæringa bærekraftige areal” eller (2) å gjennomføre en studie av mulighetene for å drive 

miljømessig forsvarlig havbruk i god sameksistens med fiskerivirksomhet, sikring av 

villfiskstammer, turistnæring og friluftinteresser i Romsdalsfjorden? Hva med virksomhet på 

land i strandsonen knyttet til oppdrettsanlegg? I konsesjonsvilkårene for Korsvikaanlegget er det 

for eksempel et absolutt krav fra mattilsynet at det skal bygges et destruksjonsanlegg på land i 

nær tilknytning til mærene. Vi forutsetter at slike anlegg med kaier, tilknytningsveier og 

eventuell annen planlagt industrivirksomhet i 100-meterssonen skal inngå som del av en 

kystsoneplan.

På sidene 5 og 6 lister forslaget til planprogram en rekke aktuelle lover, forskrifter og 

planer. Vi på Gjelsten savner en referanse til St.prp.nr.18 (1991-92) Verneplan IV for vassdrag

der Stortinget vedtok varig vern av Gjelstenvassdraget (der benevnt Hjelsten). Vedtaket bygget

på et betydelig forskningsarbeid som pågikk i mange år. En oppsummering av 

forskningsresultatene der Gjelstenvassdraget og omgivelsene rundt fikk gode karakterer, fremgår 

av NOU 1991: 12A og B, begge med samme navn som proposisjonen. Stortingets vedtak var en 

etablering av en landsdekkende, helhetlig plan for å verne en kjede av meget nøkternt utvalgte 

type- og referansevassdrag. Senere avviste Stortinget et forslag om veibygging langs elva Gaula

for å understreke at vernet ikke bare gjelder selve vannstrengen, men også tilliggende områder

som bidrar til å gi vassdraget dets karakter. Vi forutsetter at St.prp.nr.18 (1991-92) Verneplan IV 

for vassdrag der Stortinget ga Gjelstenvassdraget varig vern, blir tatt med og vektlagt under 

utarbeidelsen av den delen av kystsoneplanen som dekker Ytre Tomrefjord.
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Gjelsten var så sendt som for hundre år siden et trafikkmessig knutepunkt på sørsiden av 

fjorden med kai og regulære dampskipsanløp.  Det vernede vassdraget med kvernhus og sagbruk, 

Gjelstendalen med skog og dyreliv, gårdstunene med omkringliggende bøer, samt fjorden med 

fiskemulighetene, utgjør et veldokumentert, flere hundre år gammelt kulturlandskap der få 

inngrep gjør at det også i dag framstår som relativ uberørt. Kilenotfisket etter laks var fra lang tid 

tilbake en viktig og regulert rettighet der enkelte av fiskeplassene roterte mellom hovedgårdene 

etter et fastsatt mønster. Fisket var så godt at tjenestefolkene i sine kontrakter tok forbeholdt om 

ikke mer enn to laksemåltid i uken. Etter hvert ble kilenøtene erstattet av laksegarn laget av 

nylon. Dette fisket med krokgarn pågikk etter tradisjonelt mønster fram til siste halvdel av 1980-

årene. To sett var knyttet til Korsvika, et var på Reitbukta og to på Gjelstenbukta. Et eventuelt 

anlegg på Korsvika vil båndlegge begge laksesettene der og ha en avstand på mindre enn en 

kilometer til osen av Gjelstenelva der villaks går opp. De planlagte mærene kan således forårsake

mange direkte og indirekte påvirkninger som kan være negative for mulighetene til å bevare

helheten i denne landskapsmessig unike perlen ved innseilingen til Tomrefjorden.

På tross av en rekke henvendelser og forespørsler om hvilke undersøkelser som er foretatt 

knyttet til godkjenningen av havbruk på lokalitet Korsvika (benevnt Dragneset i sakspapirene), 

har vi fått få konkrete svar på eller informasjon om som klargjør hva som reelt er gjennomført av 

undersøkelser. Siden vi ikke har observert aktiviteter i området de siste årene eller mottatt 

dokumentasjon som indikerer det motsatte, har vi en følelse av at lite vitenskaplig baserte data er 

innhentet i Ytre Romsdalsfjord om forhold knyttet til fjordbassengets oseanografi, hydrografi og 

forekomster av villfisk og skalldyr. Vi er spesielt opptatt av strømforholdene og områder med 

hard bunn, noen av disse vet vi er oppvekstområder for hummer. Vår samlede lokale erfaring 

med strømforholdene etter år med fiske ved bruk av garn, snøre, line og teiner tilsier dessuten at 

deler av avfallet fra et anlegg på Korsvika som er langgrunn, dels vil havne i bukta foran 

utleiehyttene til Leif Jarle Løviknes, dels i bakevjene bak Gjelstenflua, Gjelstenholmen og 

Storberget. Vår bekymring er at det vil påvirke kvaliteten på skalldyr og villfisk i dette området 

som inneholder noen av de beste og mest benyttede fiskeplassene i Ytre Romsdalsfjord. Her har

gjelsteninger og andre romsdalinger hentet middagsmat i generasjoner. For oss er det derfor 

viktig at planbeskrivelsen og konsekvensutredninger når det gjelder faktoren virkninger (2.1.2), 

både inneholder vitenskaplig baserte analyser av risiko forbundet med havbruk og drøftinger av 

muligheter knyttet til annen aktivitet som turisme, fritids- og friluftsliv. Vi forutsetter at både 

resultatene av avsluttede vitenskaplige undersøkelser og nye som blir gjennomført som del av 

planprogrammet angående strøm- og bunnforhold, samt forskning knyttet til villfisk og skalldyr, 

blir gjort offentlig tilgjengelig.
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Medvirkning(2.4)

Det fremgårav utkastetat ”Alle offentlige organerharrett ogplikt til ådelta….” (2.4.1).Hva

medossandre?Leggesdetopptil enåpenprosessfor eksempelvedat møtereferater,resultater

av undersøkelser,andresentraledokumentosv.gjørestilgjengeligpånettetpåenhjemmeside

eller portalmedlesetilgang?Vil bruk av kommunenesinternettsiderkunneivaretadette?Hva vil

i såfall ligge derav opplysninger?Når deter høringsrunder,hvemer høringsinstanser(2.4.2)?

Er detmulig for ossdirekteberørteeiereog brukereav eiendommerpåGjelsten,somgruppeå

bli registrertsomegenhøringsinnstans?

Oppsummering

Vi, grunneiereog brukereav eiendommer påGjelsten,ble pågrunnav brukenav navnet

Dragneset,for sentoppmerksom påhvasom foregikk dadettidligereble gitt konsesjontil

havbrukpåKorsvika.Vi erderforgladefor at det i dennerundener åpnetoppfor å kunne

kommemedi planprosessen.Vi er fortsattsværtbekymretfor at et kjempeanleggsomdet

planlagte,pågrunnav jevnlig, periodiskgenereringav mekaniskstøy, visuell forringelseog

mulighetenfor forringetkvalitet påvillfisken i området, medstorsannsynlighetkanundergrave

grunnlagetfor denetablerteturistdriftenpåGjelstennesetog i betydelig gradforringe

livskvalitetentil defastboendeog demsom for øvrig brukersjøenog strandsonentil rekreasjon.

Mærenemedforankringervil båndleggestorearealerav debeste,kjentefiskeplassenei Ytre

Romsdalsfjordknyttet til Gjelsten.Om sommerener dissei dagligbruk ikke bareav turistene,

menogsåav lokalefrit ids- og sportsfiskere.Yrkesfiskeresetterdessutenjevnlig garnog teineri

områdetåretrundt.Nårdengamlekystsoneplanenfor Vestneslikestilt e turismeog oppdrettsom

næringsveier, og vektla turismesom satsingsområde,fremstårdetsommerennunderligat

planleggingenav et slikt industrianleggpåsjøenselvmedgjeldendelovgigning,ikke dengang

skullekrevenabovarsel,inkludertå tilsi varselfra kommunen.

Vi harovenforformulertet antall forutsetningereller forespørslersom deter vikt ig for

ossat detblir tatt hensyntil i denvidereplanprosessen.Vi forutsetterat:

� destruksjonsanleggmedkaier,tilknytningsveierogeventuellannenplanlagt

industrivirksomheti 100-meterssonenskal inngåsomdel av ensamordnetkystsoneplan

� St.prp.nr.18(1991-92) VerneplanIV for vassdragderStortingetgaGjelstenvassdraget

varig vern,blir tatt medi grunnlagetog vernefaktorenevektlagtunderutarbeidelsenav

kystsoneplaneni områdetYtre Tomrefjord
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� resultateneav avsluttedevitenskapligeundersøkelserog nye som blir gjennomført som

delav planprogrammetangåendestrøm- og bunnforhold i Ytre Romsdalsfjord,samt

forskningknyttettil villfisk og skalldyr,blir gjort offentlig tilgjengelig.Det er særlig

vikt ig for ossat områdetKorsvikamedGjelstenholmenog Gjelstenfluablir grundig

kartlagt

� det i fortsettelsenblir enåpenprosessdermøtereferater,resultaterav undersøkelser,

andresentraledokumentosv.leggesut pånettetpåenhjemmesideeller portalmed

lesetilgang

� berørteeiereog brukereav eiendommerpåGjelstensom gruppe,blir godkjentsomegen

høringsinnstans

Avslutning

Vi grunneiereog brukereav eiendommerpåGjelstensom leggerfram dissekommentarene,tror

at detarbeidetsomnåerstartet,er denretteveienå gå.En samlet,helhetligplanfor bruk av

kystsonenog fjordbassengeterennødvendighetfor å sikreenbalansertutnyttelseav fjorden.Vi

håperat ogsåandreforhold og interesserennå ”sikre havbruksnæringabærekraftigeareal”blir

tillagt vekt i utarbeidelsenav denneplanen. Gjelstensstrandsonemedfiskeplassenei fjorden

utenforog miljøet i Gjelstendalenmeddetvarigevernedevassdraget, gammelskog,variert

fugle- og dyreliv og kulturlandskapet, framstårpåmangemåterfortsattsomennaturmessigidyll,

pregetav stillhet, fred og ro. Vi håperat planenmunnerut i løsningersomsikrerat såvel

fastboende,somfrit idsbrukere,turisterog andretilreisendekanfå opplevedetteunikestykket

norskfjordkultur ogsåi fremtiden.

Påvegneav eiereogbrukereav eiendommerpåGjelsten

Roald Gjelsten

roald.gjelsten@ifs.mil.no

Mobil 97525042
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VEDLEGG

Grunneiere og brukere av eiendommer på Gjelsten som står bak denne 

henvendelsen

Ingvar Eidsvik eier gnr.77/bnr.16 & gnr.77/bnr.26

Torbjørn Eidsvik bruksrett gnr.77/bnr.16

Gaute K. Gjelsten eier gnr.77/bnr.45

Knut A. Gjelsten deleier gnr.77/bnr.19

Marit Gjelsten deleier gnr.77/bnr.19

Palma Gjelsten eier gnr.77/bnr.31

Roald Gjelsten bruksrett gnr.77/bnr.45

Nils G. Gjelsten eier gnr.77/bnr.7

Torbjørn Gjelsten eier gnr.77/bnr.20

Hanne J. Gjendem bruksrett gnr.77/bnr.45

Grete K. Jansen eier gnr.77/bnr.18

Jan Henning Løviknes eier gnr.77/bnr.77/47

Leif Jarle Løviknes eier gnr.77/bnr.3 & gnr.77/bnr. 32

Audun Villy Marken eier gnr.77/bnr.1
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Bjørn A. Sveia eier gnr.77/bnr.8

Bertil Tafjord eier gnr.77/bnr.52

Birgit M. Veum eier gnr.77/bnr.56



Fra: Nordhus Marte[Marte.Nordhus@jbv.no]
Dato: 18.06.2013 13:55:39
Til: Postmottak
Tittel: Offentlig ettersyn av forslag til planprogram og oppstart av planarbeidet for Romsdalsfjorden

Jernbaneverket har fått varsel om oppstart av interkommunal plan for Romsdalsfjorden og utlegging av 
planprogram til offentlig ettersyn.

Vi har ingen merknader til planprogrammet slik det foreligger, men tar forbehold om å komme med 
merknader senere i prosessen.

Med vennlig hilsen

Marte Nordhus
Planlegger

Jernbaneverket (JBV)
Plan og utvikling nord
Mobil: 901 51 086
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Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, 
Rådhusplassen 1 
6413 Molde 
 

 

Planprogram for Interkommunal plan for Romsdalsfjorden. 
 
Kongelig Norsk Båtforbund, Region Nordvest har mottatt høringsdokumentet, og er positivt 
innstilt til dette forsøket på å få til en plan for sjøområdene i de kommunene som 
samarbeider om dette. 
 
Kongelig Norsk Båtforbund, KNBF er en landsdekkende organisasjon med tilslutning 
fra mer en 230 båtforeninger og over 34.000 medlemmer, fordelt over syv regioner.. 
KNBFs overordnede formål er ”Et bedre sjøliv”, og organisasjonen arbeider med alle 
sider av sjølivet, for at man skal oppnå dette målet. 
I 2012 fikk KNBF i samarbeid med diverse andre aktører utarbeidet en Båtlivsundersøkelse 
som har gitt oss verdifull informasjon og fakta om fritidsbåtlivet, som vil gi et faktabasert 
grunnlag for framtidige planer og beslutninger basert på slik fritidsbåtlivet ser ut pr. i dag. 
Denne undersøkelsen viser at det er betydelige beløp som legges igjen av fritidsbåt flåten 
i løpet av et år, og at dette har stor betydning for mange som i større eller mindre grad satser 
på å betjene fritidsbåtflåten. 
 
KNBFs arbeid består også i stor grad av å betjene vår medlemmer for at hver og en skal 
kunne får forståelse for viktigheten av de regler og forskrifter som finnes, og at det leves 
opp til dette for å få ”et bedre båtliv”. 
Vi er spesielt opptatt av at Miljøet blir korrekt ivaretatt, og en egen komite i KNBF har 
utarbeidet, og fortsetter arbeidet med videre utarbeiding av ”veiledere” for Miljø handtering 
for småbåtfolket. 
I nært samarbeid med denne komiteen arbeider også Sikkerhet- og utdannings komiteen 
med alt som kan gjøre sjølivet sikrere. 
 
KNBF ser det derfor viktig at det i framtidige planer blir tatt hensyn til at eksisterende båt- 
havner får muligheter til å utvide sine arealer, slik at alle nye forordninger vedrørende 
sikkerhet og miljø kan implanteres. Det er også viktig at det blir tatt hensyn til at gjeste- 
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havner får samme muligheter. Det bør videre tas hensyn til at det har vært stor økning i antallet nye 
brukere av småbåter, og at det derfor planlegges nye områder for småbåt havner 
der en ser for seg at det vil bli størst etterspørsel i planperioden. 
Vi arbeider også i nært samarbeid med Friluftsrådene for å få utplassert fortøyningsbøyer 
i uthavner, og for at det i forbindelse med disse også kan utarbeides planer for handtering 
av avfall med mer. 
 
Vi står tilgjengelig for videre samarbeid, og ser fram til en positiv plan for de berørte 
kommuner. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Kongelig Norsk Båtforbund 
Region Nordvest 
 
 
Rolf Voldsund       Kristian Tornes 
936 99 717      952 37 612 
Leder       Nestleder 
Sign       Sign 



KYSTVERKET
Midt-Norge

Molde kommune
Rådhusp. 1
6413 MOLDE

Deres ref: Vår ref: Arkiv nr: Saksbehandler: Dato:
2013/1644-2 Børre Tennfjord 13.05.2013

Offentlig ettersyn -Planprogram for Interkommunal plan for Romsdalsfjorden
— Molde kommune m/fl. — Møre og Romsdal fylke.

FORELØPIG SVAR

Kystverket har mottatt henvendelse vedrørende ovenforstående sak. Dette foreløpige svaret
redegjør for oppgaver, forløp og forventet saksbehandlingstid.

Havne- og farvannsloven har ingen tidsfrister for behandling av saker etter nevnte lov. Plan- og
bygningsloven har derimot bundet opp deler av saksbehandlingen med bestemte frister. Vår
behandling er innrettet på å tilfredsstille kravene om behandlingstid til en hver tids gjeldende
regelverk.

Nedenfor er det satt inn hvilken behandling og sakstype Kystverket anser Deres sak for.

Sakstype Registrert
Behandling av saker og tiltakssøknader om tiltak etter HFL §§ 27, 28 og 43
Høring av saker vedkommende dispensasjoner etter PBL § 19-1
Høring av plansaker etter PBL §§ 6-2, 7-2, 8-3, 9-3, 10-1, 11-14 og 12-1
Saker som hører inn under annen lovhjemling enn nevnt ovenfor

Saksbehandler i Kystverket
Kystverket har tildelt denne saken til vår medarbeider  Oddbjørn Sæther
Saksbehandleren er å treffe på telefon  70 16 01  55

Saksbehandling
Det forutsettes at innsendte dokumentasjon er kvalitetssikret og komplett. Dersom det foreligger
store mangler, vil Kystverket ta kontakt i løpet av 1-2 uker for å avklare videre behandling og hvilken
kompletterende dokumentasjon som må sendes inn. Er saken komplett, vil den bli saksbehandlet og
vedtak/høringsuttalelse vil bli fattet innenfor lovpålagt frist.

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson



KYSTVERKET
Midt-Norge

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden
Rådhusp. 1
6413 MOLDE

Dykkar ref: Vår ref: Arkiv nr: Saksbehandlar: Dato:
2013/1644-5 Tormod Hjørungnes Engen 24.06.2013

Fråsegn - Varsel om oppstart av planarbeid og offentleg ettersyn av
planprogram for "Interkommunal plan for Romsdalsfjorden" - Midsund
Vestnes, Rauma, Molde og Nesset kommunar - Møre og Romsdal fylke

Vi viser til dykkar elektroniske oversending 02.05.2013 av varsel om oppstart av planarbeid
og framlegg til planprogram for interkommunal plan for Romsdalsfjorden.

Kystverket

Kystverket har det faglege ansvaret for trygge og farbare hamner og farvatn i Noreg og
forvaltar dette ansvaret i hovudsak på to vis:

1. Kystverket er eit  mynde  som forvaltar  "Lov om havner og farvann"  med
forskrifter, loslova med forskrifter og deler av plan- og bygningslova. Etaten deltek
også i nasjonal, regional og lokal samfunnsplanlegging som fagkunnig
sektormynde.

2. Kystverket er ei  servicebedrift  for skipsfart, fiskeflåte, fritidsflåte og andre som
nyttar eller ferdast langs kysten. Denne funksjon vert utøvd dels gjennom
utbygging, vedlikehald og drift av infrastruktur (fiskerihamner, farleier,
navigasjonsinnretningar m v) og dels ved å stille til disposisjon ulike tenester for
brukaren (lostenester, trafikksentraltenester og enkelte andre sjøtrafikktenester).

Kystverket har ansvar for farleier på sjø og innretningar knytt opp til desse (irekna
infrastruktur i form av kaier, navigasjonsinstallasjonar, areal, landverts tilknyting m. v.). Alle
tiltak og planar på areal der staten har investert i hamneanlegg (m.a. moloar,
fiskerihamner, flytebrygger m.m.) skal godkjennast av Kystverket.

Kystverket vil gjere merksam på at alle tiltak/byggjearbeid langs med land og ut i sjøen
(bygningar, kaier, molo, bruer, kablar, leidningar, fortøyingar, oppdrettsanlegg m. v.) skal i
tillegg til handsaming etter plan- og bygningslova også handsamast etter  Lov om havner og
farvann av 17. april 2009 nr. 19.  Type tiltak og lokalisering avgjer om kommune eller
Kystverket står for utøvinga av rnynde etter lova.

Midt-Nor e - Plan- o k stforvaltnin savdelin en

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ALESUND

Telefon: +47 07847 I nternett: www.kystverket.no
Telefaks: +47 70 23 10 08 E-post: post@kystverket.no
Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 970 237 372

Vi ber om at brev, sakskorrespondanse og e-post vert adressert til Kystverket, ikkje til avdeling eller enkeltperson



Merknader til planprogrammet

I det heile synest planprogrammet grundig, informativt og oversikteleg i høve føremål,
utfordringar og rammer omkring det føreståande planarbeidet med Romsdalsfjorden.

Når det gjeld planavgrensinga hadde Kystverket sett føre seg at planen også omfatta
tilgrensande strandsone slik som i ein tradisjonell kystsoneplan. Dette vil etter vårt syn gi
meir heilskapeleg og oversikteleg forvalting av kommunane sine areal. Vi forstår det likevel
slik at kommunane vil innlemme sjøareala i sine respektive kommuneplanar og såleis
ivareta den heilskapelege arealforvaltninga. Det er samanheng mellom aktivitetane på land
og i sjø og difor bør planlegginga av sjøareala i stor grad skjele til arealbruken på landsida.

I kapittelet om overordna rammer for planlegging av sjøområda bør kanskje Nasjonal
Transportplan 2013 -2023 vere nemnt då Tresfjordbrua ligg inne som tiltak i sjøområda.

I kapittelet om samferdsel og behova for utgreiing er det nemnt ulike problemstillingar
innanfor Kystverket sitt forvaltingsområde. Kystverket er innstilt på å bidra i planarbeidet og
finne konstruktive løysingar på desse problemstillingane. Nokre av desse er omtala i dei
generelle merknadane under.

Generelle merknader til arbeidet med interkommunal plan for Romsdalsfjorden

Under er det lista opp ein del generelle og spesifikke moment som Kystverket meiner er
viktig i høve arbeidet med planlegging i sjø- og kystareal. Prosjektgruppa lyt vurdere det
som synest relevant for Romsdalsfjorden.

Plan- og bygningslova
Generelt ber vi om at det vert teke omsyn til sikre og farbare sjøareal og viser til plan- og
bygningslova § 11.7 pkt 6 og § 11.11 pkt 3 og 6 som omhandlar føresegner omkring
arealføremål i sjø. Kystverket er i hovudsak interessert i trygge og farbare sjøareal samt å
ivareta intensjon med staten sine investeringar. Eventuelle planformål på tvers av
Kystverket sine interesser kan føre til motsegn.

Ny Lov om havner og farvann
Kystverket ynskjer å informere om at ny Lov om havner og farvann vart gjeldande 1.1.
2010. Det inneber at kommunane har fått endra forvaltningsansvar og mynde i sitt
sjøområde, jamfør §§ 7 og 9 i ny lov. Det som før var hamnedistrikt er nå oppheva. Plikter
som vert pålagt kommunen i den nye lova omfattar særskilt plikt til å sørgje for tryggleik og
framkjømd i eige sjøområde. Dersom tiltak generelt røyver ved Kystverket sin eigedom eller
ansvarsområde er Kystverket mynde etter lova. Ei eiga forskrift, farledsforskrifta, klargjer
Kystverket sitt mynde og ansvar innanfor hovudlei og bilei meir detaljert. Der er 32
stamnetthamner i denne forskrifta, ingen lokalisert i Romsdalsfjorden. Særskilt for desse
hamnene er at hovudlei og bilei er trekt heilt inn til kai. Kystverkets sitt ansvar i hovudlei og
bilei sluttar normalt ved inngangen til hamneområdet.

Farledsforskrifta skil mellom kommunalt sjøområde og hovud- og bilei. Det betyr mellom
anna at kommunen skal handsame søknadar om tiltak i kommunalt sjøområde og
Kystverket søknader om tiltak i hovudlei og bilei. Eit unnatak frå denne føresegna er
tiltaksforskrifta. Tiltak som er nemnde i denne forskrifta skal alltid handsamast av
Kystverket.
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Vi gjer merksam på at alle tiltak/bygg/etableringar i sjø krev eige løyve etter føresegnene i
Lov om havner og fatvann.

Planverkty
Kystverket rår til at det i planleggingsarbeidet vert nytta Kystverket si kartteneste Kystinfo
på www.kystverket.no. Her finn ein sjøkart og andre sjørelaterte opplysningar.
Informasjon på sjøkart nr. 33 og 34 vil vere nyttig i planarbeidet saman med bind 4. av Den
Norske Los. Der vil ein finne informasjon viktig for all ferdsle på Romsdalsfjorden, det seg
vere navigasjonsinstallasjonar (lykter, blink, merker, bøyer, stakar), farleier, molo,
ankringsområde, sjøkablar, sjøleidningar m. v.

Vassforskrifta og EU sitt vassdirektiv
Vassforskrifta er den norske gjennomføringa av EU sitt direktiv for vassførekomstar. Dette
er eit av EU sine mest viktige miljødirektiv. Hovudmålet er å sikre god miljøtilstand i
vassføreomstar, både vassdrag, grunnvatn og kystvatn. Dette skal gjerast gjennom å
førebyggje vidare forverring av kvalitet, betring av tilstand og fremje berekraftig bruk av
vassressursane.

Forskrifta deler landet inn i 11 vassregionar basert på nedbørfelt med éin fylkeskommune
som mynde i kvar vassregion. I kvar av dei 11 vassregionane skal det utarbeidast
heilskaplege forvaltningsplanar med miljømål og tiltaksprogram med betringstiltak
der miljøtilstanden ikkje er god.

Naudhamner
Kystverket har i si beredskapsplanlegging utpeika naudhamner for skip i ulike
krisesituasjonar. I Romsdalsfjorden finn ein 7 slike føreslegne lokaliseringar som er under
utgreiing og ikkje endeleg vedtekne. Naudhamnene skal ikkje bandleggjast i arealplanar
eller reguleringsplanar, men ein kan kartfeste desse som informasjon. Skip som vert anvist
til naudhamner kan stå i fare for å leke og forureine og det kan vere tenleg med avstand til
andre brukarføremål i sjøareala.

Farleier
Det er viktig at framtidig arealdisponering tek høgde for at hovudlei og bilei vert prioritert
sjøverts ferdsle. Transport og ferdsle på sjøen må ikkje verte hindra av til dømes plassering
av fortøyingar, lekter, prammar, oppdrettsanlegg m.m. Kystverket har ansvar for farleier på
sjø og installasjonane knytt til desse. Lokale leier har i mange høve stor lokal betydning og
bør takast omsyn til i arealdisponeringa. Viktige lokale leier er som oftast vist i sjøkarta,
men ligg ikkje alltid innanfor farleiarealet som Kystverket rår over i medhald av
"farledsforskrifta." Det er vanleg at farleiene vert framstilt på plankartet med linjesymbol.

Ankringsplassar
På sjøkarta finn ein avmerka ankerplassar (markert med eit anker) på naturgitte og i mange
høve historisk hevdvunne lokalitetar. Kystverket ser på desse som viktige og føreset at
desse vert sikra og opprettheldt for framtidig bruk. Kystverket ber om at ein særskilt ser til
at oppdrett/havbruk med tilhøyrande fortøyingar ikkje vert etablert på desse plassane.

Resetverte ankringsplassar, ankringsområde.
Dette er ankringsplassar av ein viss storleik som er knytt til farleisystemet. Dei er særskilt
viktige då dei stor grad nyttast av losteneste og anna nyttetrafikk, cruisebåtrafikk m.m.
Desse er i nokre høve arealavgrensa gjennom forskrift og lyt få eigen arealkategori i ein
arealplan. I Romsdalsfjorden finn ein tre slike lokaliseringar, ein utanfor Andalsnes
sentrum, ein i Karlsøyfjorden og ein sør om Tautra.
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Opplagsområde
Nokre kommunar har i sine arealplanar avsett sjøområde til langtidsankring opplag. Dette
er eit arealføremål som ein i planarbeidet bør revidere omfanget og behovet for. Det er i
hovudsak Vestnes kommune som i dag har slike område i sine sjøareal.

Fyrlykter
Kystverket har ei rekke fyrlykter i Romsdalsfjorden. 1 samband med utbyggingsplanar må
bygg og liknande ikkje førast opp slik at dei kan kome til å skjerme for lyset frå lyktene.
Vidare må det i sjøen ikkje etablerast bygg, installasjonar, oppdrettsanlegg, fortøyingar
m.m. innanfor kvit lyktesektor. For sikker ferdsle og navigasjon er det og ynskjeleg med
god avstand frå kvit sektor til eventuelle tiltak i sjøareala, særskilt der kvitsektorane ligg
viktige hovud- og bifarleier.

Etablerte fiskerihamner
Staten sin intensjon med bygging av fiskerihamner er å sikre fiskeriinteressene og trygge
liggetilhøva for yrkesfiskarar. Ved eventuelle interessekonfliktar vil fiskeriinteressene verte
prioritert. Alle tiltak og planar på areal og haneanlegg m. v. der staten har gjort
investeringar skal godkjennast av Kystverket. Innanfor Romsdalsfjorden sitt planområdet
finn ein berre tre slike hamner, Drønnesundvågen og Uggelvik i Midsund kommune og
Molde sentrum. I plansamanheng vil det vere naturleg å vurdere behovet for dei
eksisterande hamnene og eventuelt nye, og lokalisering av desse.

Fiskerihamnekrav/nye utbyggingstiltak
Fiskerihamnekrav frå kommunar vil måtte konkurrere om nasjonale tildelingar. Det er difor
spesielt viktig at eventuelle hamnekrav vert grundig dokumentert og at nytte-
kostvurderingar vert ein vesentleg del av utgreiingane. Alle tiltak og planar på areal der
staten har gjort investeringar i hamneanlegg m.m. skal godkjennast av Kystverket.

Tinglyste  rettar
I samband med planar om auka innsats i hamnene der Kystverket har moloar eller andre
innretningar eller har utført andre arbeid/tiltak, har Kystverket tinglyste rettar til areal i og
rundt desse hamnene. Eventuelle utbyggingstiltak i slike hamner må ikkje settast i gang
eller utførast utan at dette på førehand er godkjent av Kystverket.

Beredskapsmessige omsyn, ROS-arbeid
I planarbeidet lyt ein sjå om der er behovet for vurdering av tryggleik og forureining knytt til
ulykker/uhell i bilei og hovudfarlei og kva konsekvensane vil vere for næringsinteresser,
samfunn og natur.

Container-/næringsareal
I områder relatert til større fiskeri- og/eller skipsverksemd vil det ofte vere behov for
etablering av framtidige industriområde relatert til sjø/hamner. I arealplanlegginga må ein ta
omsyn til at mykje av den framtidige transporten vil kunne skje ved bruk av container. Det
kan difor vere naudsynt å få avsett fellesområde nær sjø for plassering av containerar eller
lager. Ved bruk av containerar vil det vere behov for ope og tilgjengeleg areal for
omlasting/lossing og nærleik til kai med gode djupneforhold.

Olje-/petroleumsbasar
Ved planlegging av olje-/petroleumsbasar er det ei rekke funksjonelle krav som må vere
tilstades. Av desse er djupne, maritime tihøve (seglingstilhøve, manøvrering, ver, ankring,
bunkring etc.),arealtilgang, infrastruktur, miljørisiko m.m. Dette er nokre av omsyna som
kan nemnast ved slike etableringar. Om kommunane har konkrete planar for eit slikt tiltak
ber Kystverket om å verte kontakta.
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Tidligare områder for dumping av farty og kondemneringsområde
Desse områda bør gå fram av planen. Dette mellom anna på grunn av plassering av
installasjonar i sjø. Vidare kan dei ha verdi ved havari av farty. Havarerte farty kan då om
mogleg førast til eit slikt område når det er fare for at fartyet går under.

Dumpingplass for ammunisjon
Om der eksisterer områder for dumping av ammunisjon bør dette gå fram av planen og
merkast som omsynssone med skravur.

ISPS
I tråd med forskrift om sikring av hamner og hamneterminalar mot terrorhandlingar m. v.
skal det utarbeidast ei sårbarheitsvurdering og sikringsplan for kvar hamn/ hamneterminal.
I hamner er det hamnesikringsmynde som er ansvarleg for utarbeiding og gjennomføring
av omskrive tiltak. For hamneterminalar er det terminaleigar som er ansvarleg mynde.
Sårbarheitsvurderingar og sikringsplanar skal godkjennast av Kystverket og eit
godkjenningsbevis (Statement of Compliance) vert utstedt. Godkjende hamneterminalar og
hamner vert innrapportert til IMO og til EU.

Akvakultur
Kystverket er i samråd med Fiskeridirektoratet særskilt merksam på arealdisponeringa i
høve akvakultur. Med plan- og bygningslova sine arealbrukskategoriar er der høve til å
avklare denne aktiviteten i sjøareala i høve anna bruk som ferdsle, fiskeri og anna maritim
verksemd. Det kan vere verd å merke seg den todimensjonale arealbruken i sjø, der ulike
aktivitetar kan etablerast på same arealflate om dei høvesvis finn stad på sjøbotnen, i
vassøyla eller på overflata. I løyva til akvakultur vert det ofte frå Kystverket si side sett
vilkår om at anlegga sine opphalartaug skal trekkast inn til anlegget sine rammefortøyingar
og at førtøyingsblåser skal vere trekt nærast mogleg inn til anlegget. Vilkåra vert sett med
omsyn til ferdsle og tryggleik samt for å redusere arealet anlegga legg beslag på.
Kystverket minner vidare om at anlegga i utgangspunktet ikkje skal kome i konflikt med kvit
lyktesektor samt at plasseringa skal være i god avstand frå ankringsområde, farlei,
naudhamner og områder med kablar og røyr i sjø. Kystverket gjer vidare merksam på at
søknad om akvakulturanlegg alltid skal handsamast av Kystverket, jf. tiltaksforskrifta.

Med helsing

Børre Tennfjord
avdelingsleiar

Dokumentet er elektronisk godkjent

Tormod Hjørungnes Engen
rådgjevar
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Midsund kommune
Servicekontoret

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Vår ref:  Deres ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato
2013/258-2/ Ann Torill Vaksvik 143 22.05.2013

Uttale til Interkommunal plan for Romsdalsfjorden

Rådet for funksjonshemma i Midsund kommune har i møte 07.05.2013 sak 13/5 drøfta
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden.

./. Vedlagt følgjer uttale til planen.

Med helsing

Ann ori aksvik
CLWk

sekretær

Postadresse Besoksadresse
Midsund
6475 Midsund
E-post: po,unondk nutkund.kommune.no \\ \ .ini(l unel.konnuune.no

13/z o

Telefon Bank
71 27 05 00 4202.42.79922
Telefaks Org.nr
71 27 05 01 964 981 159



Uttale til Interkommunal plan for Romsdalsfjorden

Rådet for funksjonshemma i Midsund har på sitt møte 07.05.2013 drøfta Interkommunal plan
for Romsdalsfjorden.

Punkt 4.2.1 Friluftsliv.
Rådet vil presisere at det er viktig at tilgang til friluftsområder og badestrender i kommunen
blir ivaretatt og utvikla på ein god måte, slik at dei kan nyttast av både funksjonshemma og
funksjonsfriske.

Rådet vil at det på disse stadane ikkje blir gjeve løyve til etableringar som kan forringe
friluftsområda og badestrendene for dagens og framtidige brukarar.























-

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundveien 9 ● Telefon: 71 25 80 00 ● Telefaks: 71 24 50 01
e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden

Rådhusplassen 1

6413   Molde

Nesset, Rauma, Molde, Vestnes og Midsund kommunar -
interkommunal plan for Romsdalsfjorden - fråsegn til planprogram 
og melding om oppstart

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

GENERELT

Fylkeskommunen støttar opp om det interkommunale planarbeidet, og bidreg 
økonomisk til arbeidet med tilskot frå vårt Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond. 
Det er positivt at arbeidet er kome godt i gang, og prosessen her vil no tene som
eksempel for dei andre fjordregionane som i varierande grad har starta opp eller 
vurderer tilsvarande planarbeid.

MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET

Planfagleg vurdering

Det har blitt gjort eit grundig arbeid med planprogrammet, som også har vore drøfta i 
regionalt planforum med alle relevante regionale myndigheiter til stades. Fylkes-
kommunen har også delteke på mange arbeidsgruppemøte, og gitt rettleiing her.

Planprogrammet går grundig gjennom formål med og rammer for planarbeidet, og gir 
godt oversyn over planprosessen med organisering, framdrift og medverknad. Det har 
også ein detaljert og ambisiøs gjennomgang av utgreiingsbehov. Vi trur kommunane 
vil nyta godt av målsetjinga om at alle temadata vil bli digitalt framstilt og kunne 
nyttast i kommunane si generelle arealplanlegging.

Planområdet, altså sjøareala innafor dei enkelte kommunegrensene, kunne med fordel 
ha vore framheva i kartutsnittet i planprogrammet. 

Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-2016 er nemnt som “under utvikling”. Planen 
vart vedteken i desember 2012, og det er utarbeidd handlingsprogram for dei fire 
satsingsområda kultur, kompetanse, verdiskaping og samferdsel.

Akvakultur

Havbruksnæringa er avhengig av at gode arealområde i sjø er tilrettelagt i plan-
samanheng for akvakultur, og at disse områda er store nok for ønskja verksemd. Ei 

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato:

02.05.2013 34661/2013/KOMMUNEPLAN Anders Røynstrand, tlf. 71 25 82 90 20.06.2013
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sentral målsetting ved planlegging av kystsona bør være at potensialet for havbruk skal 
kunne utnyttast optimalt, samstundes som andre samfunnsinteresser blir ivaretatt. 
Moglegheita for etablering av havbruk må difor ikkje ekskluderast frå store sjøområde 
utan at det er tydeleg at andre arealinteresser blir negativt påverka.

Vi minner om nasjonale føringar for havbruk, som berre delvis er nemnt i 
planprogrammet:

 St.meld. nr. 48 (1994-95), "Havbruk - ei drivkraft i norsk kystnæring" er nemnt i 
planprogrammet, og her heiter det m.a. at: "Arealbrukskategorier som utestenger 
oppdrett bør brukes med forsiktighet og etter at konfliktpotensialet er vurdert 
konkret". 

 I Regjeringa sin strategi for ei konkurransekraftig havbruksnæring (2007) går det 
fram at Regjeringen vil "bidra til at havbruksnæringen får god tilgang på areal i 
kystsonen og at deira arealutnyttelse blir best mulig".

 I Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) om Lov om akvakultur (akvakulturloven) går det 
fram at "Tilgang på arealer ett viktig elementfor videre vekst i akvakultur-
næringen. Tilgangen kan økes ved å få nye arealer avsatt til akvakultur og ved å 
effektivisere bruken av eksisterende areal. Loven skal fremme dette hensynet 
gjennom en bred interesseavveining i forhold til andre brukerinteresser i 
kystsonen der det legges vekt på god sameksistens".

I Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-2016 blir det mellom anna nemnt at "Havbruk, 
kraftbasert prosessindustri og landbruk er næringar som treng langsiktig tilgang på 
naturressursar. Det er viktig å sikre krafttilgang og areal som kan gje grunnlag for 
berekraftig vekst". Fylkesplanen gir med dette klare signal til kommunane om kva 
regionalt nivå legg vekt på.

Kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap

Under punkt 4.3 er det signalisert at det er behov for å kartlegge kulturminne under 
vatn og på land som kan bli påverka av den foreslåtte arealbruken i sjø. Vi er nøgd 
med at ein har fått med dette i planprogrammet, og vil bidra i arbeidet saman med 
NTNU Vitenskapsmuseet som har forvaltningsmyndigheita for kulturminne i sjø.

Friluftsliv

Kartlegging og verdisetting av friluftslivområde i planområdet er eit tema av interesse 
for fylkeskommunen generelt, ikkje minst også for dei sjønære areala (strandsona) på 
land. Prosjektet som er nemnt i planprogrammet har dessverre hatt dårleg framdrift 
på grunn av vakansar og manglande kapasitet. Nærare avklaringar om dette må difor 
gjerast undervegs i planprosessen i dialog med styringsgruppe og prosjektleiar.

INNSPEL TIL PLANARBEIDET

Kulturminne og kulturmiljø

Vi ber om at ein nyttar seg av Riksantikvaren sin database “Askeladden” i arbeidet 
med kartlegging av viktige kulturminne i området, m.a. dei automatisk freda 
kulturminna.  Ein bør også, slik det er nemnt i dokumenta, nytte den regionale 
delplanen for kulturminne av regional og nasjonal verdi som er under utarbeiding i 
Møre og Romsdal fylkeskommune.
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Det er viktig at ein ikkje legg opp til utnytting med store installasjonar av sjøareal like 
utanfor landareal med viktige kulturminne.  Vi gjer merksam på at dette kan innebere  
utilbørleg skjemming, jf. § 3 i kulturminneloven, og vere grunnlag for motsegn.

Akvakultur

Fordeling av sjøareal til akvakultur må vurderast ut frå dei same kriterium som annan 
verksemd. Det må gjerast ei reell vekting av arealinteressene, og det skal grunngjevast
dersom akvakultur eventuelt må ekskluderast. Dette betyr at det t.d. må føreligge 
interessekonfliktar som er av ein slik karakter at interessene ikkje kan utøvast parallelt 
med akvakulturverksemd.

Eksisterande akvakulturlokaliteter må i plankartet som eit minimum sikrast som 
Akvakulturområde eller som eit fleirbruksområde (Kombinerte formål i sjø og vassdrag 
med eller uten tilhørende strandsone). Områda må vere så store at eksisterande 
godkjende eller omsøkte lokalitetar blir sikra tilstrekkeleg areal inkludert fortøyingane. I 
tillegg bør det vere mogleg å foreta mindre utvidingar og justeringar av anlegget utan at 
det er nødvendig med dispensasjon frå plan. Dette handlar som regel om mindre 
justeringar for å betre levevilkåra for fisken, rømmings-sikrande tiltak eller justering av 
anlegga i høve til straum og ny informasjon for å unngå å belaste sjøbotnen meir enn 
nødvendig.

Område som blir avsett i planen til akvakultur må strekkast ut i sjøen. Vi viser til 
Fiskeridirektoratet sine anbefalingar som er normalt minimum 600- 800 meter i 
utstrekning frå land, dersom dette ikkje kjem i konflikt med farleier for båtar. Akva-
kulturanlegg i sjø vil ha fortøyingar som strekker seg langt ut over det synlige anlegget. 
Lengde på fortøyingar vil vere avhengig av djupne og straum på lokaliteten, og i tillegg 
krav til eit rømmingssikkert anlegg. Kommunane må difor ta høgde for dette ved at ein 
enten set av nok store areal til at fortøyingssystemet kan inkluderast i området, eller ved 
at ein i retningslinjene til arealdelen presiserer bruken av vass-søyle og sjøbotn ved at 
fortøyingane kan ha utstrekning ut over akvakulturområdet på vassflata avmerkt i 
plankartet.

KONKLUSJON

Fylkeskommunen viser til merknader over, og legg elles til grunn at vi deltek i prosessen 
vidare gjennom vår observatør-rolle i styringsgruppe og arbeidsgruppe. Fagavdelingane 
vil kunne bidra med råd og rettleiing der det er behov for det.

Med helsing

Johnny Loen Anders Røynstrand
plansamordnar rådgivar

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir.
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Fagsaksbehandlar

Kulturminne og kulturmiljø: fylkeskonservator Bjørn Ringstad, tlf. 71 25 88 41
Akvakultur: rådgivar Cecilie Flatnes, tlf. 71 25 80 44

rådgivar Arve Slettvåg, tlf. 71 25 80 55

Kopi:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Statens vegvesen, Region midt
Fiskeridirektoratet - Region Møre og Romsdal
Kystverket Midt-Norge



N V E

Molde kommune
Rådhusp. 1
6413 MOLDE

Noregs
vassdrags- og
energidirektorat

Vår dato: 15 MAI 2013
Vår ref.: NVE 201303177-2 rv/tes
Arkiv: 323 Sakshandsamar:
Dykkar dato: Terje Systad
Dykkar ref.:

Innspel til oppstart av interkommunal plan for Romsdalsfjorden -
Molde, Rauma, Nesset, Vestnes og Midsund kommune

Vi syner til Dykkar brev som gjeld oppstart av interkommunal plan for Romsdalsfjorden. Formålet med
planarbeidet er at det skal utarbeidast ein interkommunal plan for sjøområda i kommunane for perioden
2015 - 2022. Planen skal skape grunnlag for meir heilskapleg forvaltning av sjøområda i regionen.
Arbeidet skal resultere i felles plankart med føresegner, samt planskildring knytt til arealbruken i
sjøområda.

NVE skal som høyringspart bidra til at omsynet til vassdrag, flaum-, erosjon, skredfare og energianlegg
blir innarbeida i kommunale arealplanar. I ein arealplan over sjøareala kan det vere aktuelt og vurdere
skredfaren med tanke på anlegg som er knytt til sjøareala. Plandokument må difor syne korleis potensiell
naturfare er vurdert. For opplysningar om område med potensiell skred- og rasfare syner vi til
landsdekkjande aktsemdskart for steinsprang og snøskred som ein kan fmne på Skrednett
(www.skrednett.no). Romsdalsfjorden er i stor grad dekka av NGI sine snø og steinskredkart, desse kan
nyttast til å avgrense skredfaren i dei områda der dei finnes.

Krav til tryggleik for byggverk og tilhøyrande uteareal mot naturpåkjenningar er gitt i byggteknisk
forskrift (TEK 10). I dei fleste eksisterande byggområde vil det som regel vere aktuelt med nybygg,
utviding eller fornying. Ei utgreiing av naturfare og innarbeiding av fareomsyn i arealplanar må difor
også omfatte eksisterande utbygde områder. I byggområde som er utsette for naturfare, skal dei
fareutsette områda som hovudregel markerast med omsynssoner jf. Pb1 § 11-8 a). Til omsynssonene
skal det i nødvendig grad gjevast føresegner som avgrensar eller set vilkår for arealbruken. Det blir
tilrådd å markere fareutsette sjøareal som ligg utanfor byggområde.

E-post nve@nve no, Postboks 5091, Matorstuen, 0301 OSLO, Telefon 09575. Intemett www nve no

Org.nr NO 970 205 039 MVA Bankkonto• 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Ser Region Vest Region Øst

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn 1B Vangsvelen 73

Postboks 5091. Matorstuen .  7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223

0301 OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR
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Med hilsen  
Norges Rederiforbund 
Jostein Bjørkan Vaagland 
(Sign.) 
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HØRINGSUTTALELSE OM INTERKOMMUNAL PLAN FOR ROMSDALSFJORDEN 

Norsk forening mot støy støtter fullt ut det i planen påpekte «behov for oppdaterte planer og mer 
helhetlig forvaltning.» Helheten er desto viktigere etter som støy gjerne henger sammen med annen 
helse- og miljøpolitikk, slik at mange tiltak for støyreduksjon er gunstige for helse og miljø generelt.

 Vi mener det er positivt med «interkommunalt plansamarbeid når det er hensiktsmessig å 
samordne planleggingen over kommunegrensene».

 Vi støtter fullt ut at «En økosystembasert og helhetlig forvaltning av fjordsystemet fordrer 
innhenting av tilgjengelig kunnskap og pågående forskning. Samordning og integrering av denne 
kunnskapen i interesseavveiningene blir en viktig del av planarbeidet.» (3.2) Dette må også 
inkludere tilgjengelig kunnskap og pågående forskning om støy og helseskader som skyldes støy. 
Her har det vært gjort mye forskning de siste årene. Helseskadene pga. støy – og tilsvarende 
helsegevinster ved gode støytiltak – er dermed blitt grundigere dokumentert. Undersøkelser, 
bl.a. ved Prognosesenteret, viser at godt lydmiljø prioriteres høyt når folk kjøper bolig. I tillegg 
reiser mange turister til Norge for å oppsøke stillheten. En god støypolitikk gjør derfor også 
kommunene langs Romsdalsfjorden mer tiltrekkende både for innflyttere og turister. Dette 
forutsetter tiltak både mot utvendig og innvendig støy. Som vanlig er det bedre å forebygge, dvs. 
planlegge for minst mulig støy – enn å helbrede, dvs. lappe på skadene i ettertid. I tråd med 
dette legger Helse- og omsorgsdepartementet stor vekt på forebyggende helsearbeid.

 Forslaget fastslår at «Ufullstendige kartlegginger innenfor ulike tema vil kunne medføre at 
fremtidig arealbruk krever ytterligere utredninger innenfor disse temaene.» Dette gjelder også 
kartlegging av støy. Derfor betyr skikkelig kartlegging på forhånd mindre behov for ytterligere 
utredninger senere.

 En «helhetlig forvaltning av sjøområdene i regionen» er viktig – og må også inkludere 
støyhensyn. Vi forutsetter derfor at utbyggerne følger Miljøverndepartementets retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging1. Denne har grenseverdier for støy fra flyplass, veitrafikk, 
industri, havner og terminaler. En fergeløs E39 Molde–Ålesund forventes å gi kraftig vekst2. Den 
vil formodentlig også medføre en tilsvarende kraftig økning av biltrafikken, bl.a. med langt mer 
bilpendling mellom Ålesund og Molde – og ikke minst flere tunge trailere. Fergeløs E39 er høyt 
prioritert både i regjeringens NTP (Nasjonal Transportplan 2014-2023) og hos den borgerlige 
opposisjonen. Beregningene må ta høyde for økningen i støybelastning som dette kan medføre.

På vegne av Norsk forening mot støy
Styreleder Daglig leder
Tone Tellevik Dahl Hanne Herrman
Sign. Sign.

                                                
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden – 1

http://www.regjeringen.no/pages/37952459/T-1442_2012.pdf
2

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/ferjefriE39/Nyhetsarkiv/Vinn-
vinn+for+n%C3%A6ringslivet+i+Molde+og+%C3%85lesund+med+Ferjefri+E39.446460.cms



NTNU
Vitenskapsmuseet
Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Interkommunal plan for Romsdalsfiorden
Att. Sandnes, Arne Håkon
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:

arkeologi(dvm.ntnu.no

http://www.ntnu.no

Besøksadresse
Erling Skakkes gt. 47 b

Marinarkeologisk uttalelse til interkommunal plan for
Romsdalsfjorden

1 av 2
Vår dato Vår referanse
16.05.2013 2013/7342/MLPG
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02.05.2013

NTNU Vitenskapsmuseet mottok i brev fra Molde kommune av 02.05.2013 ovennevnte sak til
uttalelse vedrørende konflikt med eventuelle kulturminner under vann. Saken er behandlet med
bakgrunn i Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml);

Den interkommunale planen for sjøområdene-i Romsdalsfjorden i kommunene Nesset, Rauma,
Molde, Vestnes og Midsund har som formål å kjøre en helhetlig planleggingsprosess for et
sammenhengende og dynamisk fjordsystem. For kulturminnevernet under vann er det viktig at man
kommer inn i planprosessen på et så tidlig tidspunkt som mulig. Kommuneplanen vil her være et
verktøy for å sikre en effektiv saksgang mht. kulturminnevernet under vann.

Det er ikke foretatt mange maritimarkeologiske undersøkelser i Romsdalsfjorden, men det er
registret vernede kulturminner på land i Askeladden og kulturminner i sjø i Sjøfunnregisteret ved
NTNU Vitenskapsmuseet, i tillegg til skriftlige nedtegnelser som viser at område har vært knyttet til
maritim ferdsel og virksomhet. Sjøfunnregisteret kan også opplyse om noen skipsvrak vernet i
henhold til klm § 14, men ingen av disse er foreløpig påvist med nøyaktig lokalisering. Kildene
viser, med varierende presisjon, hvor fartøyet forliste, - ikke hvor de gikk ned. Potensialet for
ytterlige uregistrerte kulturminner i Romsdalsfjorden er dermed ansett for å være tilstede.

NTNU Vitenskapsmuseet ber om at den interkommunale planen viser til kulturminnelovens
bestemmelser vedrørende kulturminner under vann jf. km1.§14, med henvisning til at alle planer med
tiltak i sjø må vurderes av NTNU Vitenskapsmuseet før det kan gjøres vedtak i planene. Dette
gjelder også for tiltak som ikke fremmes gjennom arealplaner, som for eksempel mudrings- og
dumpingsarbeid.

Vi har ikke anledning til spesifikt å vurdere alle de enkeltområder hvor den interkommunale planen
åpner for regulering av sjøareal på dette nivå. Vi vil derfor mer generelt uttale at i fremtidige
reguleringsplaner som den interkommunale planen vil ligge til grunn for og som åpner for alle typer
regulering av- og inngrep i sjø eller vassdrag, må det påregnes at NTNU Vitenskapsmuseet kan kreve
å gjennomføre en marinarkeologisk befaring på stedet jfr. kml § 9. Kostnadene ved slike
undersøkelser må etter kml § 10 dekkes av tiltakshaver. Vi gjør også oppmerksom på at dersom det
registreres kulturminner omfattet av kml § 14 (skipsfunn, last etc.) så kan disse ikke frigis gjennom

Telefon Saksbehandler
+47 73 59 21 70 Marja-Liisa P. Grue

Telefaks
+47 73 59 22 38 Tlf: +47 918 97 853

All korresoondanse som innaår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner VeO nenvendelse vennigst oppgi referanse.



Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

en plan. Det må da søkes Riksantikvaren om dispensasjon fra loven i hvert enkelt tilfelle før inngrep
eventuelt kan tillates. Dette til orientering.

NTNU Vitenskapsmuseet takker for tilsendingen av planprogrammet og forventer å få alle planer og
søknader som åpner for inngrep i sjøbunnen til uttalelse som en del av offentlig høring også i
fremtiden. Utover dette har vi ingen anmerkninger til planprogrammet til den interkommunale
planen.

Med vennlig hilsen

NTNU Vitenskapsmuseet
,0  "Ceet

N e,  ‘o?"

((__, L--
se\e3SeskikAtS‘Aln° _

Biritt8 Skar 0%. , r“011>w›-Marja- isa P. Grue (

Seksjonsleder 149 Saksbehandler

Kopi:

Møre og Romsdal fylkeskommune

Vår dato
16.05.2013

Vår referanse
2013/7342/MLPG
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Høringsuttalelse til plansaker - side 1

Høringsuttalelse til plansaker
Referansenummer: N4MS4I

Registrert dato: 18.06.2013 14:52:56

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig ¡ På vegne av foretak/lag/forening
Opplysninger om innsender
Fornavn

Olav
Etternavn

Aas
Adresse

Buktaveien
Postnummer

6390
Poststed

Vestnes
Telefon

711189800
E-post

olav@aasmek.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Ja ¡ Nei
Navn på høringssaken

Interkomunnal plan for Romsdalsfjorden
Dato på kommunens høringsbrev

24.06.2013
Plannr. 

Uttalelse til saken

Ber om at det tas tilstrekelig hensyn til trafikkområde i sjø vest for vårt verft i Vestnesbukta Utfylling i sjøen mot øst
er nå eneste muligheten vi har for å kunne utvide området på land. Vi har her planer som er i støpeskjen enda, og
som vil beslaglegge litt av dette området. Denne utvidelsen vil avhenge av hvordan markedet for nybygg og
reparasjoner utvikler seg i fremtiden.
Disse planene er innefor det regulerte  "Trafikkområde i sjø/vassdrag."
Det er vel også naturlig at vi som skipsverft er på listen i saker som denne  og det som naturlig høre til det
maritime.

Vi ber også om at fortøynings plaser for opplag av skip som vart bygget og brukt fra 1975 og frem til 1994, ikke blir
fjernet, men innregulert og blir opprethold som plaser for mulig opplag av skip i fremtiden.   Noen av disse
lokaliteter er i dag belagt  av oppdrets anlegg, men kan let forandre seg i fremtidem, derfor er det viktig at dette
forblir en mulighet.



Fra: Vindedal, Kristi[kristi.vindedal@ra.no]
Dato: 17.06.2013 10:34:48
Til: Postmottak
Kopi: 'post@mrfylke.no'; Sandnes Arne Håkon
Tittel: 13/01327-1 - Offentlig ettersyn -Planprogram for Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 

Riksantikvaren viser til oversendelse av 2.5. 2013 om offentlig ettersyn av planprogram for 
interkommunal plan for Romsdalsfjorden. 

Det er fylkeskommunen som representerer kulturminneforvaltningen i saker etter plan- og bygningsloven. 
Riksantikvaren vil kun uttale seg på forespørsel fra fylkeskommunen og ev. merknader fra direktoratet vil 
innarbeides i fylkeskommunens uttalelser. I saker som denne, ber vi derfor om at planmyndigheten 
forholder seg ti Møre og Romsdal fylkeskommune.

Med hilsen 
Kristi Vindedal 
Seniorrådgjevar
Riksantikvaren
Planavdelinga

Tlf. 98202846
www.ra.no
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Fra: Paul Martin Ski[paul.martin.ski@salmar.no]
Dato: 31.07.2013 10:32:41
Til: Sandnes Arne Håkon; Postmottak
Kopi: Ingjarl Skarvøy; Øyvind Våge; 'Cecilie Flatnes'
Tittel: Internkommunal plan for Romsdalsfjorden

Hei

Undertegnede har forstått det slik at kommuner i Romsdalregionen har startet en prosess og et 
samarbeid for å utarbeide en interkommunal plan for sjøområdene i Romsdalsfjorden (ref 2013/1056-0). 
Iht fremdriftsplan så skal den interkommunale arealplanen være ferdig utarbeidet høst 2014. 
Planarbeidet skal utrede flere typer interesser og tema, deriblant Havbruk/akvakultur. Undertegnede 
jobber i SalMar Rauma som har en betydelig oppdrettsaktivitet i Romsdalsregionen. SalMar Rauma er i 
dag den største aktøren i Romsdalregionen. Vår drift innbefatter hele verdikjeden fra stamfisk og 
rognproduksjon, smoltproduksjon, matfisk og slakteri (Rindarøy, Aukra kommune), og vårt arealbehov er 
dermed sammensatt og differensiert.

SalMar Rauma ønsker å bidra til at kartleggingen av tema Havbruk/akvakultur blir så godt, helhetlig og 
objektivt som mulig, og at det lages et godt grunnlag for fremtidig utvikling av havbruksnæringen i 
Romsdalregionen.
SalMar Rauma kan bidra med dokumentasjon om eksisterende virksomhet og fremtidige behov for vår 
differensierte produksjon. SalMar Rauma er et datterselskap av SalMar ASA som har ønske om økt 
satsning og etablering  i Romsdalsregionen forutsatt at rammebetingelsene er til stede. 

Mvh, Paul-Martin

Paul-Martin Ringnes Ski

- Managing Director -

Rauma Stamfisk AS

Office:  +47 70 27 37 12

Cell:      +47 90 74 36 95

e-mail: paul.martin.ski@salmar.no
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Interkommunal plan for Romsdalsfjorden
v/ prosjektleder Arne Håkon Sandnes
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Behandlende enhet:

Region midt

Viser til deres e-post av 02.05.2013.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

Ole n Tønnesen
sjonsleder

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Jan-Kristian Janson - 71274119

Kopi: Fylkesmannen i Møre og Romsdal; her
Møre og Romsdal fylkeskommune; her

Vår referanse:

20 13/05 1622 -002

.1-0ao 13/o2D,2 -

Deres referanse:

Planprogram for Interkommunal plan for Romsdalsfjorden - Offentlig
ettersyn

Statens vegvesen ser positivt på det arbeidet som nå skal gjennomføres og vi merker oss at
samferdsel er et tema som integreres i et ambisiøst og viktig dokument. Statens vegvesen ser
fram til å få det konkrete planforslaget til høring og har ellers ingen øvrige merknader på det
nåværende tidspunkt.

Vår dato:

14.05.2013

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen
Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 6412 MOLDE Regnskap
Fylkeshuset Båtsfjordveien 18
6404 Molde Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52
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1. Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 
Tydeligere nasjonale og regionale føringer har sammen med et stadig økende press på 
sjøområdene fra ulike interesser skapt et behov for oppdaterte planer og mer helhetlig 
forvaltning. Kommunene i prosjektet forvalter deler av det samme fjordsystemet, og påvirkes 
dermed gjensidig av hverandres vedtak i planområdet. Ny Plan- og bygningslov(PBL) 
inneholder en klar oppfordring til kommunene om å drive et interkommunalt plansamarbeid 
når det er hensiktsmessig å samordne planleggingen over kommunegrensene, og når det anses 
nødvendig for å ivareta hensyn og løse oppgaver som går utover den enkelte kommune, jf. 
PBL § 9-1. 
 
For å imøtekomme det nye forvaltningsregimet vedtok kommunene Vestnes, Rauma og 
Midsund å søke Møre og Romsdal fylkeskommune om tilskudd fra «Marint miljøsikrings- og 
verdiskapingsfond», til utforming av felles plankart med bestemmelser knytt til arealbruken i 
kystsona i kommunene. I etterkant er kommunene Molde og Nesset invitert til å delta i 
plansamarbeidet. Dette ble gjort for å kunne kjøre en helhetlig og økosystembasert 
planleggingsprosess for et sammenhengende og dynamisk fjordsystem. 
 
Ved å kjøre en felles planprosess vil det lette arbeidsmengden i den enkelte kommune, 
samtidig som man kan dra nytte av hverandres kompetanse. Det vil videre skape et felles 
forvaltningsgrunnlag og mulighet for en mer ensartet forvaltningspraksis i planområdet. 
 
 

1.2 Formål med planarbeidet 
Det skal utarbeides en interkommunal plan for sjøområdene i kommunene for perioden 2015 
2022. Planen skal skape grunnlag for mer helhetlig forvaltning av sjøområdene i regionen. 
Arbeidet skal resultere i felles plankart med bestemmelser, samt planbeskrivelse knyttet til 
arealbruken i sjøområdene. Det skal vurderes spesielt å sikre havbruksnæringa bærekraftige 
areal, god sameksistens mellom havbruk, fiskeri og villfisk, samt god sameksistens med 
miljø-, friluftsinteresser og turisme.  
En interkommunal plan er ikke en «overkommunal plan», men en sammensetning av flere 
formelt selvstendige kommunale planer. 
 
 

1.3 Planavgrensning 
Den interkommunale planen omfatter sjøarealene innenfor kommunegrensene til kommunene; 
Rauma, Vestnes, Molde, Nesset og Midsund.  
 
Planområdet er avgrenset mot land i kystkonturen, basert på kote null av 1954 i kartverket 
(middelvannstand), og i sjø til gjeldende kommunegrenser for de deltakende kommuner.  
Detaljregulerte områder vil i utgangspunktet ikke være en del av denne planprosessen. 
Kommunene har imidlertid anledning til å ta enkeltområder inn i planarbeidet om det er 
formålstjenlig. Reguleringsplaner skal fortrinnsvis vises som illustrasjoner med formålsfarger 
i plankartet. 
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Kart over planområdet: 

 
(Bilde hentet fra GisLink) 

 

1.4 Overordnende rammer for planlegging av sjøområdene 
 
1.4.1 Plan- og bygningsloven (PBL)  
Kommunenes plikt til å integrere sjøarealene i den overordnede planlegging er blitt skjerpet 
inn gjennom den nye plan- og bygningsloven. Sjøarealplanen skal bestå av plankart med 
tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse jf. PBL § 11-5.  
 
PBL § 11-7 nr. 6; Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone omfatter, og 
skal brukes for å planlegge sjøarealene. Arealformålet kan brukes for å angi arealbruk i sjø, 
vassdrag og i den tilhørende strandsone. Formålet kan deles inn i områder for ferdsel, farleder, 
fiske, akvakultur, naturområder og friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon. Videre 
følger det av § 11-11 nr.3 at det kan gis bestemmelser om at arealbruken kan fastsettes 
særskilt for henholdsvis vannoverflaten, vannsøylen og bunnen. Det er videre gitt hjemler i § 
11-11 for bestemmelser til dette arealformålet, og det kan etter § 11-8 også fastsettes 
hensynssoner med visse retningslinjer og bestemmelser. 
 
Kapittel 9 i loven omhandler interkommunalt plansamarbeid.  
 
Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, og styret 
fastsetter selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik det finner det 
hensiktsmessig, jf. PBL § 9-2.  
 
For planprosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. lovens 
kapittel 11. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt 
område. De deltakende kommuner kan overføre til styret den myndighet til å treffe vedtak om 
planprosessen som etter loven er lagt til kommunen. Hvert kommunestyre treffer endelig 
planvedtak for sitt område, jf. § 9-3. 
 
Et flertall av kommunene kan til enhver tid anmode regional planmyndighet om å ta over 
planarbeidet som regional plan, på grunnlag av det planarbeidet som er utført, jf. § 9-4. 
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Uenighet i plansamarbeidet reguleres gjennom § 9-5: 
-Er kommunene uenige om innholdet i det samlete planforslaget, kan styret eller den enkelte 
kommune anmode fylkesmannen eller regional planmyndighet om å mekle.  
-En kommune kan med tre måneders varsel tre ut av plansamarbeidet. De øvrige kommunene 
kan fortsette plansamarbeidet for det området de dekker. 
-Departementet kan pålegge den enkelte kommune fortsatt å delta i samarbeidet. 
 
Dersom en kommune eller regional planmyndighet ensidig ønsker å endre en plan etter 
kapittel 9 i loven, skal de øvrige deltakende og berørte parter få skriftlig varsel om dette før 
planarbeidet starter, jf. § 9-6. 
 
 
1.4.2 Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven ble vedtatt i 2008 og erstattet Naturvernloven, fra 1970.  
Lovens formål er å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og at økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, slik at den gir 
grunnlag for menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. 
 
Loven har i tillegg forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter.  
 
Naturmangfoldloven sikrer i større grad vern av natur utenfor verneområdene. 
 
Andre viktige dokumenter for forvaltning etter denne lov: 
- Veileder om naturmangfoldloven kapittel II 
- Veileder til forskrift om utvalgte naturtyper 
 
I arbeidet skal det gjøres en særskilt vurdering av naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-12 jf. 
§ 7. 
 
 
1.4.3 Annet aktuelt lovverk for planarbeidet 
Lov om akvakultur av 17. juni 2005 (akvakulturloven)  
Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr.16 (friluftsloven) 
Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser av 6. juni 2008 (havressursloven). 
Lov om havner og farvann mv. av 17. april 2009 (havne- og farvannsloven) 
Lov om kulturminner av 9. juni 1978 (kulturminneloven) 
Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. av 15.mai 1992 (lakse- og innlandsfiskloven) 
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. av 19. desember 2003 (matloven) 
Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 (vannressursloven) 
Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 (forurensningsloven) 
 
 
1.4.4 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskrifta) 
Vannforskrifta ble vedtatt ved kongelig resolusjon 15.12.2006, med ikrafttredelse fra 
1.1.2007. Forskrifta er hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven og 
vannressursloven og forvaltes av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet i 
fellesskap.  
Hovedmålet med vannforskrifta er å sikre god miljøtilstand i vann, både vassdrag, grunnvann 
og kystvann. Romsdalsfjorden inngår i Møre og Romsdal vassregion. Møre og Romsdal 
fylkeskommune har ansvaret for oppfølging av vassforskrifta, og leder nå et planarbeid med 
tanke på utarbeidelse av forvaltningsplan for alle vassområda i regionen. 
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Sjøarealplanen for Romsdalsfjorden skal utarbeides i henhold til vannforvaltningsforskriften 
og ta hensyn til det pågående forvaltningsplanarbeidet. 
 
 
1.4.5 Konvensjoner 
Biodiversitetskonvensjonen, av juli 1993 
Den europeiske landskapskonvensjonen, av 1.mars 2004 
 
 
1.4.6 Nasjonale forventninger 
Regjeringens strategi for en konkurransekraftig havbruksnæring (2007) 
Regjeringens bærekraftstrategi (2008) 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av 24. juni 2011 
Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen –areal til begjær, Gullestadutvalget 4. 
februar 2011 
Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningene (2011-2012) 
Verdens fremste sjømatnasjon, Meld.St.22 (2012-2013) 
 
 
1.4.7 Fylkes- og regionale planer 
Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-2016 
Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap (Under utvikling) 
Regional delplan for kulturminner (Under utvikling) 
Forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal 2010- 2015 
Risiko- og sårbarheitsanalyse for fjellskred i Møre og Romsdal (2011) 
Regional energi- og klimaplan (2010) 
FylkesROS-sjø, Møre og Romsdal Fylke (2007) 
Fylkesdelplan for strand- og kystsona (2000) 
Plan for kulturminnevernet i Møre og Romsdal (1999) 
Fylkesdelplan for elveoslandskap i Møre og Romsdal (1994) 
 
 

1.5 Kommunalt planverk 
 
1.5.1 Gjeldende arealplaner i sjø: 
 
Molde kommune: 

i. Kommuneplan for Molde kommune 2008 - 2020 
ii. Kommunedelplan for Bolsøya 2012 – 2022  

iii. Kommunedelplan for Molde by 2000 – 2010 
iv. Kommunedelplan for Moldemarka 1999 – 2010 
v. Kommunedelplan for Molde sentrum 1997 – 2007 

 
Midsund kommune: 

i. Kommuneplan for Midsund kommune 1997 – 2006 
(Omfatter 5 havneområder og 2 fergekaier) 

 
Nesset kommune: 

i. Kommuneplan for Nesset kommune 2012 – 2020 
 



 

7 
 

Rauma kommune: 
i. Rauma kommunes sjødel av arealplana, vedtatt 27.05.2003 

ii. Kommunedelplanene for Åfarnes, Mittet,  Kolmanneset/ Skorgen, Måndalen, Isfjorden 
(under revisjon) og Vågstranda, vedtatt 1.8.1995 

iii. Kommunedelplan for Åndalsnes, vedtatt 1.10.2002 (under revisjon) 
iv. Kommunedelplan for Rødvenfjorden, vedtatt 13.12.2011 

 
Vestnes kommune: 

i. Kommuneplan for Vestnes kommune, vedtatt 6.7. 2006 
ii. Kystsoneplan for Vestnes kommune, vedtatt 20.2.2003 

 
 

2. Planprosess 
 
Planprogrammet skal gi en oversikt over innhold i planen, planprosess, utredningsbehov i 
form av konsekvensutredninger, organisering av arbeidet, fremdrift og opplegg for 
medvirkning. 
 
 

2.1 Krav til innhold, utredninger og samarbeid 
 
2.1.1 Planprogram 
Bestemmelsene for planprogrammet er gitt gjennom PBL § 4-1. Planprogram: 
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal det som et ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet. 
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til 
planprogram sendes ut på høring og legges til offentlig ettersyn samtidig med varsling av 
planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. 
 
Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram 
vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal 
dette fremgå av uttalelsen til forslaget til planprogram. 
 
 
2.1.2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning 
Bestemmelsene for planbeskrivelse og konsekvensutredninger er gitt gjennom PBL § 4-2: 
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som 
beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og 
retningslinjer som gjelder for området. 
 
Den interkommunale planen for Romsdalsfjorden skal ved tiltak som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, gi en særskilt vurdering og beskrivelse –
konsekvensutredning- av planens virkninger for miljø og samfunn. 
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2.1.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 
Bestemmelser for samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse er gitt gjennom PBL § 4-
3: 
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. Analysen 
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§11-8 og 
12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen(ROS) i den interkommunale sjøarealplanen vil bli utført som 
en del av konsekvensutredningen. Hovedfokuset for ROS-analysen av planområdet vil være å 
definere områder med fare for skred. 
 
 
2.1.4 Samarbeid og kommunikasjon i planlegginga 
Bestemmelser for samarbeid og kommunikasjon i planlegging er gitt gjennom PBL. §3-1: 
Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i 
sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom 
sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private 
organisasjoner og institusjoner, og allmennheten. 
 
Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for 
gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig. 
 
Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens 
virkeområde. 
 
Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat 
virksomhet i planområdet. 
 
 
2.1.5 Planfremstilling 
Planen skal fremstilles etter gjeldende standarder i henhold til; Forskrift om kart, stedfestet 
informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart-og planforskriften), og i hovedsak 
basere seg på egen kompetanse. 
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2.2 Organisering 
 
Kommunene skal ha et prosjektbasert samarbeid etter PBL. kapittel 9.  
 
Planarbeidet ledes av ei styringsgruppe(styre) med en representant fra hver av kommunene. 
Fylkeskommunen stiller med en observatør i rådgivende rolle. I tillegg inngår prosjektleder i 
styringsgruppa. Styringsgruppa skal behandle overordnede premisser og spørsmål i 
planprosessen.  
 
Det er opprettet ei arbeidsgruppe med en fagperson fra hver av kommunene, samt 
prosjektleder som skal bidra i planarbeidet. Fylkeskommunen stiller her med en planfaglig 
rådgiver til arbeidet. Arbeidsgruppa vil stå for det operative arbeidet i prosjektet. 
 
Prosjektet og planarbeidet er forankret i; «Samarbeidsavtale – Om interkommunal plan for 
Romsdalsfjorden» 
 
Planarbeidet skal være politisk forankret i de enkelte kommunestyrer som eiere av prosjektet. 
Hvert enkelt kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område. 
 
Etter vedtak i hvert enkelt kommunestyre for sitt areal er planen bindende for dette arealet, jf. 
PBL. § 11.6 første ledd. 
 
Vedtatt plan skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat virksomhet 
i planområdet, jf. PBL. § 3-1. 
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Organisasjonskart: 
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2.4 Medvirkning 
 
2.4.1 Deltakelse i planleggingen 
Bestemmelser for deltakelse i planleggingen er gitt gjennom PBL § 3-2: 
Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres 
saksfelt eller deres egne planer og vedtak og skal gi planmyndighetene informasjon som kan 
ha betydning for planleggingen. 
 
  
2.4.2 Opplegg for medvirkning 
Kommunene skal sørge for at det i ethvert planarbeid legges til rette for medvirkning, og 
minimumskravet vil være gjennomføring av varsling, høring og offentlig ettersyn etter plan- 
og bygningsloven. En skal gjennom hele planarbeidet tilstrebe bredde, åpenhet og 
tilgjengelighet i forhold til å sikre mulighetene for en reell, aktiv medvirkning for alle 
grupper.  
 
Det er ønskelig med en bred medvirkningsprosess, hvor en tilstreber at interesserte parter i 
løpet av planprosessen vil få mulighet til medvirkning i en eller annen form. Ettersom berørte 
aktører og brukergrupper både er mange og varierte, vil det bli en stor utfordring å inkludere 
alle og de interessertes kunnskap, meninger og verdier i beslutningsgrunnlaget.  
 
Det vil bli lagt opp til en medvirkningsstrategi hvor følgende tiltak søkes gjennomført:  
 Høringsrunder 
 Informasjons- og arbeidsmøter med kommunale, regionale og statlige myndigheter 
 Informasjons- og arbeidsmøter med interesseorganisasjoner som Fiskeri og 

havbruksnæringens landsforbund, Friluftslivets fellesorganisasjon, Forum for natur og 
friluftsliv Møre og Romsdal, Norske lakseelver, Møre og Romsdal fiskarlag, 
næringslivsaktører innen bl.a. havbruk, fiskeri og industri, samferdselsaktører, lag, 
foreninger og privatpersoner etc. 

  Regionalt planforum 
 Bruk av kommunenes internettsider for deling av informasjon om planarbeidet og 

prosedyrer for medvirkning  
 Organisasjoner og privatpersoner 
 Friluftsliv: Eget opplegg for medvirkning i forbindelse med nye registreringer av 

friluftsområder i kommunene. Herunder medvirkning fra barn og unge. 
 
De enkelte kommunene er ansvarlige for organisering av lokal medvirkning 
 
Arbeidsgruppa vil legge stor vekt på løpende medvirkning av sentrale og regionale 
myndigheter, organisasjoner og næringsaktører i planprosessen, også i forkant av vedtak om 
planoppstart. 
 
Politikerne i de enkelte kommuner skal holdes orientert om det pågående planarbeidet 
gjennom informasjonsmøter/ presentasjoner for politiske utvalg og kommunestyrer. 
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3. Fokusområder 
 
Planområdet omfatter en rekke ulike interesser og hensyn som skal tas inn i planarbeidet. For 
å sikre et mest mulig helhetlig arealavveining skal alle interesser bli kartlagt og danne 
grunnlag for videre utredninger og vurderinger. De ulike interessene søkes fremstilt ved hjelp 
av temakart. Alle temadata vil fremstilles digitalt ved hjelp av geografiske 
informasjonssystemer(GIS), og være tilgjengelig for kommunene i videre arealplanlegging, 
også etter endt prosjektperiode. Datagrunnlaget skal være av en slik kvalitet at det skal kunne 
ligge til grunn for en helhetlig forvaltning av sjøområdene. 
 
 

3.1 Plantema 
 
Det legges opp til følgende tema i planarbeidet: 
 Naturmangfold 
 Friluftsliv, befolkningens helse og oppvekstsvilkår 
 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 
 Samferdsel 
 Forurensning og støy 
 Fiske 
 Havbruk/Akvakultur 
 Annen sjøbasert næring og infrastruktur 
 Dybdeforhold og hydrografi 
 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 
 

3.2 Sentrale utfordringer og interesseavveininger 
Sentrale utfordringer i planarbeidet vil være å ivareta naturmangfoldet og hensynet til 
kulturminner, samt sikre tilgang til gode friluftsområder, samtidig som det legges til rette for 
en bærekraftig utvikling innen havbruk, fiskeri, samferdsel og annet sjøbasert næringsliv.  
 
En økosystembasert og helhetlig forvaltning av fjordsystemet fordrer innhenting av 
tilgjengelig kunnskap og pågående forskning. Samordning og integrering av denne 
kunnskapen i interesseavveiningene blir en viktig del av planarbeidet.  
 
Ufullstendige kartlegginger innenfor ulike tema vil kunne medføre at fremtidig arealbruk 
krever ytterligere utredninger innenfor disse temaene.   
 
 

3.3 Temakart og kunnskapsbase 
Det legges opp til at alle plantemaene så langt som mulig skal fremstilles i ulike temakart. 
Disse vil bli samlet og inngå i en felles digital kunnskapsbase som vil være tilgjengelig for 
fremtidig planlegging og forvaltning i planområdet. Det er et mål for planarbeidet at disse 
dataene skal være av en slik kvalitet at de kan være til god nytte også i videre 
detaljplanlegging. 
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3.4 Arealanalyse 
Arealanalyse skal gjennomføres før utarbeidelse av endelig planforslag. Analysen skal legges 
til grunn for fastsettelse av grensene for fremtidig arealbruk, og skal avgrenses i henhold til 
det som er relevant for formålet til planen. Den vil basere seg på kjent kunnskap, pågående 
forskning og nyregistreringer for enkelttema.  
 
Analysen vil basere seg på en modell for multikriterieanalyse. Hvert enkelt plantema skal 
registreres og fremstilles i temakart. For de ulike arealformålene skal det settes opp et 
kriteriesett for egnethet. Ved å koble dette kriteriesettet mot temakartene skal det kommes 
frem til egnede områder for de ulike formålene. Grad av egnethet vil danne grunnlaget for 
verdisettingen. Alle arealformålene fremstilles så i kartet, og ved overlappende interesser må 
det gjøres kunnskapsbaserte avveininger av arealbruken basert på verdisettingen, og i tråd 
med lover og regler for områdene. 
 
 
 
4. Status i planområdet og behov for utredninger 
 
For eventuelt nye større tiltak eller ved foreslåtte større endringer av arealbruken i 
planområdet er det krav om at det skal lages en verdi- og konsekvensutredning (KU). Både de 
enkelte arealformål og planens samlede påvirkning skal konsekvensutredes. Her vil det 
utredes hvilke konsekvenser arealbeslaget vil kunne få for samfunn, miljø og naturressurser. 
Risiko og sårbarhetsanalyse(ROS) vil inngå som en integrert del i konsekvensutredningen. 
ROS-analysen skal avdekke eventuelle forhold som gir vesentlige negative effekter for 
menneske, miljø og samfunn. Analysen vil gi grunnlag for å vurdere i hvilken grad det er 
påkrevd med avbøtende tiltak, vurdering av alternative plasseringer, samt være med i 
vurderingsgrunnlaget for om tiltaket/endringen skal tas med i planforslaget eller ikke. 
 
Konsekvensanalysen vil bli gjennomført i tråd med formålet for planarbeidet, og med et 
detaljeringsnivå som står i forhold til at dette er en oversiktsplan. Behov for ytterligere 
undersøkelser i forbindelse med senere arealdisponering og regulering vil komme frem av 
endelig planforslag. 
 

4.1 Naturmangfold 
Naturmangfold omfatter både biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk 
mangfold, som ikke i det vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet 
i planområdet skal forvaltes etter prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning. 
 
Naturmangfoldloven tar utgangspunkt i at all natur skal forvaltes kunnskapsbasert.  
 
Planområdet berører følgende tema innen naturmangfold som skal tas hensyn til i 
arealdisponeringen: 
 Verneområder 
 Nærområder til verneområder 
 Utvalgte naturtyper 
 Marine naturtyper 
 Prioriterte arter 
 Artsmangfold 
 Inngrepsfrie naturområder 
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 Verdifulle/utvalgte kulturlandskap 
 
Verneområdene i planområdet omfatter nasjonal laksefjord, naturreservater, 
landskapsvernområder, vernede vassdrag, fredningssoner (havstrand og elveoslandskap mm). 
For disse områdene er status for datagrunnlaget godt. 
 
Det er begrensede data på marint biologisk mangfold, inkludert marine naturtyper i 
planområdet. -Behov for nye registreringer. 
Fiskeridirektoratet har kartlagt gyte- og oppvekstområder, samt viktige fiskefelt. 
Data angående artsmangfold finnes bl.a. i Naturbase og Artsdatabanken. 
Inngrepsfrie naturområder er registrert i inngrepsfrie naturområder i Norge (INON). 
Verdifulle kulturlandskap er kartlagt og godt dokumentert av Direktoratet for naturforvaltning 
(DN). 
 
Behov for utredninger: 
Følgende problemstillinger vil være naturlig å trekke inn for å ivareta naturmangfold i 
planarbeidet: 
 Hvilken påvirkning har eksisterende og fremtidig tiltak eller bruk på landskap, 

økosystemer, naturtyper og arter? 
 Hva vil den samlede belastningen/ effekten av de konkrete arealforslagene i planen 

være? 
 
Kartlegging av marint biologisk mangfold. 
 Avhengig av at DN prioriterer og utfører kartlegging av biologisk mangfold i 

Romsdalsfjorden, for i særlig grad kunne ta hensyn til viktige marine naturtyper og 
nøkkelområder for spesielle arter og bestander som ålegressenger, korallforekomster 
etc. i arealavveiningene. 

 
Påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra t.d. spredning av sykdom og parasitter som 
følge av oppdrettsaktivitet i planområdet. 
 Resultater fra gjennomførte og pågående forskningsprosjekter i regi av bl.a. Sintef, 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Høgskolen i Ålesund vil kunne gi oss 
verdifull kunnskap, og være med å belyse problemstillingen. 
 

Eventuelt nytt vern, som marine verneområder etc. 
 
Biologisk mangfold kan i enkelte områder være aktuelt å oppdatere/supplere med lokal 
kunnskap. 
 
Manglende utredninger kan medføre forringelse av naturmangfoldet.  
 
 

4.2 Friluftsliv, befolkningens helse og oppvekstsvilkår 
 
4.2.1 Friluftsliv 
Tilgang til friluftsområder av høy kvalitet er viktig for livskvalitet, folkehelse og 
næringsutvikling. Planområdet kjennetegnes ved spesielt fine naturomgivelser, og blir i 
varierende grad brukt til ulike former for friluftslivsaktiviteter. 
 
Overordnede målsetninger i planarbeidet med tanke på friluftsliv er å; 
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 sikre friluftsområder for dagens og for fremtidige brukere, 
 utvikle og ivareta god tilgang til friluftsområder. 

 
Statlig sikra friluftsområde er kartfestet og data er tilgjengelige i Naturbase. Utover disse 
preges planområdet av eldre registreringer og utdatert datagrunnlag. 
 
Behov for utredninger: 
For å kunne gjøre en helhetlig avveining av arealbruken er det påkrevd med nyregistreringer 
av friluftsområder i hele planområdet.   
 
Det arbeides med å få til et eget prosjekt for kartlegging og verdisetting av friluftsområder i 
regi av Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordmøre og Romsdal friluftsråd og den enkelte 
kommune. Prosjektet vil følge Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok, DN-håndbok 25 
-2004; «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder», og basere seg på erfaringer fra 
tilsvarende kartlegging i Salten, Nordland. Arbeidet vil ha form av en ren temakartlegging, 
hvor data presenteres i eget temakart som skal danne grunnlaget for vurdering av 
friluftsinteresser i kommuneplaner og reguleringsplaner. 
 
Berørte myndigheter og interesseorganisasjoner oppfordres til å definere hvilke kvaliteter som 
kjennetegner viktige friluftsområder i sjø, samt hvilke kriterier som er viktige i verdisettingen 
av disse friluftsområdene. 
 
Konsekvensen av ikke å få på plass nye kartlegginger og verdisettinger av friluftsområdene i 
planområdet vil være at friluftslivets arealbehov ikke blir synliggjort, med den følge at viktige 
friluftsområder kan bli båndlagt til annen bruk, uten en reell avveining av friluftsinteressene 
opp mot andre interesser i området. 
 
 
4.2.2 Befolkningens helse og barn & unges oppvekstsvilkår 
 
Befolkningens helse og barn og unges oppvekstsvilkår 
Det forventes at planarbeidet styrker faktorer som bidrar positivt til folkehelsen, og at det 
legges til rette for fysisk aktivitet for hele befolkningen. 
Barn og unges interesser skal ivaretas, og i de tilfeller det er interessekonflikter bør barns 
behov for aktivitetsfremmende arealer veie tyngre enn de hittil har gjort. 
 
Det er behov for nyregistreringer av friluftsområdene i planområdet. 
Barnetråkkregistreringer er utført, og registreringer av moro-turer i sjø er påbegynt. 
 
Behov for utredninger: 
Sammenstille alle utførte og kommende registreringer, og vurdere konsekvensene av 
arealavveiningene med tanke på folkehelsen og barn og unges oppvekstsvilkår. 
Manglende utredninger kan tenkes å ha negativ innvirkning på helse og oppvekstsvilkår i 
form av redusert tilgang til friluftsområder av høy kvalitet.  
 
 
4.2.3 Universell utforming 
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske 
forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, juridisk 
definisjon jf. Syse- utvalget. 
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Behov for utredninger: 
Vurdere om et samlet planforslag ivaretar kravet om universell utforming. 
 
 

4.3 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 
 
Direktoratet for naturforvaltning har kartlagt temadata i planområdet. 
Det er registrert 3 områder for helhetlig kulturlandskap. I følge NTNU Vitenskapsmuseet er 
det ingen registrerte funn av kulturminner i planområdet. Likevel er dette et område med stort 
potensiale for marinarkeologiske funn, og det kan komme pålegg om videre undersøkelser 
ved eventuelle reguleringsplaner eller andre tiltak i planområdet. 
 
Det pågår et prosjekt for å utarbeide en regional delplan for kulturminner. Interkommunal 
plan for Romsdalsfjorden vil inkludere og ta hensyn til dette arbeidet. 
 
Det er mange kulturminner og kulturmiljøer på land som kan bli påvirket av aktivitet i sjø.  
 
Behov for utredninger: 
Kartlegge og utrede kulturmiljø og kulturlandskap, kulturminner under vann.  
Kartlegge og utrede kulturminner på land som kan bli påvirket av foreslåtte arealformål i sjø. 
Utredningene vil basere seg på eksisterende kunnskap. 
 
Det må avklares med forvaltende myndighet hvilke kulturminner det skal tas hensyn til i 
planarbeidet, og hvilke føringer disse legger for arealdisponeringen. 
 
Konsekvensen av manglende avklaring angående kulturminner i sjø kan bli at områder avsatt 
til andre formål kommer i konflikt med viktige kulturminner. 
 
 

4.4 Samferdsel 
 
Alle data som angår sjøtransport er tilgjengelig via kystverkets nasjonale 
kystinformasjonssystem Kystinfo.  
 
 
4.4.1 Farleder og ferdsel 
Sjøareal er generelt et allment åpent ferdselsområde. Ferdselsforbud i sjø fastsettes gjerne ved 
forskrifter av ulike slag eller av tillatelser som medfører begrensninger eller hindringer for 
den allmenne ferdselen.  
Områder avsatt til ferdsel i arealplaner fastsetter at i disse områdene skal ferdselen som 
hovedregel skje uhindret av andre tiltak.  
 
Kystverket har hovedansvaret for farledene og farledsstrukturen. Ferdselssystemet i 
planområdet omfatter et nettverk av ulike farledskategorier.  
 
Kystverket arbeider med å utvikle en farledsnormal som skal være et viktig hjelpemiddel for 
all planlegging av installasjoner og aktiviteter i kystsonen.  
 
 



 

19 
 

Behov for utredninger: 
Definere hvilke arealer som vil være utilgjengelige for akvakultur ut fra kystverket sine 
interesser. 
Avklare hvordan farledene skal fremstilles i plankartet. 
Konsekvensen av manglende avklaring kan bli at arealer avsatt til akvakultur kommer i 
konflikt med Kystverkets interesser ved senere behandling av lokaliteter. 
 
 
4.4.2 Ankringsområder, ankringsplasser og havneområder: 
Kystverket har kartfestet prioriterte ankringsområder som er båndlagt for installasjoner. I 
tillegg finnes en rekke andre ankringssteder som er viktige for den allmenne ferdselen. 
Planområdet omfatter 3 fiskerihavner, og det pågår arbeid for å fastsette videre status for 
disse. Det er flere havneterminaler og kaianlegg i planområdet.  
 
Behov for utredninger: 
Innhente data og vurdere ikke båndlagte ankringssteder opp mot annen arealbruk. 
Eventuelt behov for nye ankringsområder. 
Hvilke hensyn må tas i forhold til haver og kaianlegg. 
 
 
4.4.3 Opplagsareal og nødhavner 
Planområdet inneholder 2 opplagsarealer, og 7 lokaliteter foreslått som nødhavner. 
 
Behov for utredninger: 
Vurdere fremtidig behov for opplagsarealer. 
Avklare med Kystverket hvordan opplagsarealer og nødhavner skal tas hensyn til i 
planarbeidet: 
Hvilken båndlegging har opplagsareal på området? 
Hvilke av de foreslåtte lokaliteter for nødhavner blir vedtatt, og hvordan skal de evt. tas 
hensyn til i planarbeidet? 
Konsekvensen av ikke å få avklart hensynene til opplagsarealer og nødhavner kan bli konflikt 
mellom kommunenes arealdisponeringer og Kystverkets beredskapsplaner. 
 
 
4.4.4 Sjøtrafikk og nye samferdselsprosjekter 
Planområdet trafikkeres av fergebåter, passasjerbåter og ulike fraktebåter. 
Miljøverndepartementet(MD) har sendt forslag til endringer i regelverket for 
vannscooterkjøring ut på høring. Det foreslås her at det gis en generell åpning for kjøring med 
vannscooter så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø. 
Nye samferdselsprosjekter kan gripe inn i og ha innvirkning på planområdet.  
 
Behov for utredninger:  
Kartlegge ferge-, passasjer- og fraktebåttrafikk. 
Hvordan inkludere vannscooterkjøring i arealplanen. 
Kartlegge nye samferdselsprosjekter og hvilken innvirkning disse vil kunne ha på 
planområdet. 
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4.5 Forurensning og støy 
 
4.5.1 Utslipp i sjø 
Det er registrert noen områder med forurenset grunn og sediment i tilknytning til industri, 
samt utslipp fra vann/kloakk. Data fra Klima- og forurensningsdirektoratet(Klif) er 
punktbasert. 
Dumping /fylling av masser i sjø kan ha påvirkning på vannmiljøet. 
Akvakulturvirksomhet kan ha lokal negativ påvirkning med tanke på forurensning innenfor 
det økologiske påvirkningsområdet. 
Småbåthavner kan ha lokal negativ påvirkning på miljøet i planområdet. 
 
 
4.5.2 Deponeringsområde 
Planområdet omfatter 1 deponeringsområde. 
 
  
4.5.3 Støy og støysoner 
Støysone ved Molde lufthavn Årø.  
Støysoner langs veg.  
Støy fra havner og kaianlegg. 
Støy fra akvakulturanlegg. 
 
Behov for utredninger: 
Utredes angående områder som på grunn av forurensning begrenser pågående og fremtidig 
aktivitet i planområdet. 
I hvilke tilfeller stilles det fra Fylkesmannens side krav om nærmere tilleggsundersøkelser ved 
forurenset havbunn?  
Hvilken påvirkning vil evt. avsatte arealer til småbåthavner ha på miljøet. 
Hvilken båndlegging medfører deponeringsområdet, og hvordan skal det tas hensyn til i 
arealdisponeringen? 
Hvilke hensyn må tas i forhold til støy og støysoner? 
Undersøke om det er behov for nye dumpingsområder i sjø, og eventuelt finne frem til egnede 
lokaliteter for slike. 
Manglende utredninger kan medføre at forurensede områder blir tatt i bruk uten tilstrekkelig 
kunnskap om miljø- og sikkerhetsrisikoer. 
 
 

4.6 Fiske 
 
Planområdet innbefatter viktige gyte- og oppvekstområder for ville fiskebestander. Det pågår 
mange fiskerier i området, med 50 fiskeregistrerte fartøy og ca. 200 fiskere. I tillegg foregår 
det til dels utstrakt fritids- og turistfiske i planområdet. 
Fiskeridirektoratet har kartlagt og kartfestet fiskeriinteressene. Data er oppdatert og 
tilgjengelig bl.a. gjennom kystnære fiskeridata. 
4.6.1 Ressursområder 
Planområdet omfatter mange ressursområder som f.eks. gytefelt, oppvekstområder, 
vandringsruter, korallforekomster, ålegressenger og tareskog. 
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4.6.2 Bruksområder 
Planområdet omfatter mange bruksområder som f.eks. låssettingsplasser, områder for aktive 
og passive redskap, viktige fritids og /eller turistfiskeområder og tarehøstingsfelt. 
 
Behov for utredning: 
Innhente tilgjengelige data angående ressurs- og bruksområder, og supplere disse med 
eventuell lokal kunnskap.  
Avklare viktigheten av og vurdere ulike fiskeriinteresser opp mot andre interesser i områder 
med overlappende areal. 
Konsekvensene av manglende utredninger kan være tap av viktige ressurs- og bruksområder 
innen fiskeri. Videre vil det kunne få negative konsekvenser for naturmangfoldet. 
 
 

4.7 Havbruk 
 
I planområdet er det 21 akvakulturlokaliteter og 20 konsesjoner for matfiskproduksjon i sjø.  
De fleste konsesjonene er gitt til matfiskproduksjon av laks og ørret. Det er overvekt av 
produksjon i ytre deler av fjordsystemet. I tillegg er stamfiskproduksjon en viktig merkevare. 
Det er 2 konsesjoner for skjelloppdrett(østers) i planområdet. 
Av landbaserte anlegg i tilknytning til planområdet er det 6 lokaliteter for settefiskproduksjon 
av laks og ørret, 1 lokalitet for produksjon av rognkjeks og 1 lokalitet for produksjon av 
kveite. 
 
Romsdalsfjorden har få aktører og næringen er relativt godt organisert i produksjonsområder. 
Smittehygieniske fellesområder med felles utsett og brakklegging i Romsdal er vedtatt. 
 
Fiskeridirektoratet har oppdaterte data for akvakultur. Det er behov for data angående 
anleggenes arealbeslag på sjøbunn i form av fortøyninger. 
 
Gjennomført og pågående forskning i planområdet vil kunne gi oss verdifull kunnskap om 
bærekraftig forvaltning av sjøområdene. 
 
Behov for utredninger: 
På grunnlag av foreliggende kunnskap skal det søkes å kartlegge egnede arealer for å drive 
bærekraftig havbruksvirksomhet. Det må her avklares med forvaltende myndigheter hvilke 
kriterier som skal legges til grunn for å finne frem til slike arealer.  
 
Avklare hvilke former for havbruk som er aktuelle i planområdet. 
 
Avklare hvilket behov havbruksnæringa har for tilgjengelig areal, både eksisterende og nytt, 
og vurdere dette opp mot andre interesser i arealavveiningene. 
 
Innhente og samordne forskningsresultater med tanke på en bærekraftig og økosystembasert 
forvaltning av sjøområdene. Herunder akvakulturnæringens påvirkning på naturmangfoldet.  
 
Konsekvensene av manglende utredninger kan bli ei mindre bærekraftig havbruksnæring som 
følge av mindre egna areal. Herunder mindre lønnsomhet, forringelse av naturmangfoldet og 
større negativ miljøbelastning. 
 
 



 

22 
 

4.8 Annen sjøbasert næring og infrastruktur 
 
4.8.1 Reiseliv 
Det er mange små og større aktører som driver sjørelatert turisme i planområdet.  
Mange baserer næringsaktiviteten på turistfiske og opplevelser knyttet til sjøområdene. 
 
 
4.8.2 Småbåtanlegg 
Det er økende press på sjøområdene i form av småbåthavner, private flytebrygger etc.  
Behov for oversikt over større småbåtanlegg og småbåtkonsentrasjoner i planområdet. 
 
 
4.8.3 Infrastruktur 
Ledninger for vann og kloakk, samt kabler i sjø. 
Småbåthavner, kaianlegg og sjønære industriarealer. 
Data hentes i hovedsak inn fra kommunene. 
 
 
4.8.4 Sjøtilknyttet industri og transport 
Romsdalsfjorden har en rekke sjønære industriarealer og sjøveis transport tilknyttet disse. 
  
Behov for utredninger: 
Kartlegge viktige områder for fritids- og turistfiske og evt. annen turisme som skal inngå i 
grunnlaget for arealdisponeringen.  
Kartlegge større småbåtanlegg.  
Tilgjengelige data angående infrastruktur registreres og presenteres i temakart. 
Kartlegge sjønære industriarealer og sjøveis transport tilknyttet disse, og avklare hvordan 
dette skal tas hensyn til i arealdisponeringen. 
Manglende utredninger kan medføre konflikt mellom reiselivsinteresser og andre interesser. 
 
 

4.9 Dybdeforhold og hydrografi 
 
4.9.1 Dybdeforhold 
Kunnskap om dybdeforhold og bunntopografi vil være med å legge grunnlag for en mer 
helhetlig forvaltning av planområdet.  
Tilgjengelige dybdedata via Norge digitalt er eldre målinger med svært varierende kvalitet og 
liten detaljeringsgrad.  For at dataene skal være funksjonell for formålet kreves det tilgang på 
data med større detaljeringsgrad. Alle målinger av nyere dato er mer detaljerte enn hva 
forsvarets detaljeringsregime tillater gitt ut.  
 
 
4.9.2 Hydrografi 
Strømningsforhold har stor innvirkning på Romsdalsfjorden som økosystem. Strømkatalog for 
planområdet hadde vært ønskelig. En slik blir ikke tilgjengelig i tidsrommet for dette 
planarbeidet.  
 
Tidligere og pågående forskningsprosjekter omhandler bl.a. strømningsforholdene i 
planområdet. Disse kan gi verdifull kunnskap om spredning av partikler, sykdom og parasitter 
etc. i vannmassene.  
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Behov for utredninger: 
Klargjøre hvilket detaljeringsnivå som kreves med tanke på dybdeforhold og bunntopografi 
for å kunne gjøre en helhetlig og økosystembasert arealavveining. Eventuelt om det er aktuelt 
å søke om frigivelse for data innen nærmere angitte områder fra forsvaret. 
Sammenstille forskningsresultater og integrere disse i arealavveiningene bl.a. med tanke på 
lokalisering av arealer for akvakulturvirksomhet. 
Konsekvensen av manglende utredninger kan bli mindre helhetlig og økosystembasert 
forvaltning, med økt risiko for uønsket spredning av t.d. sykdom og parasitter. 
 
 

4.10 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 
4.10.1 Skred og flom 
Kartlegge områder utsatt for skred og flom. 
Tilgjengelige data fra Norges geologiske undersøkelse(NGU) og Norges vassdrags- og 
energidirektorat(NVE) har lav grad av nøyaktighet. 
 
 
4.10.2 Havnivåstigning 
Havnivået i planområdet er estimert til å stige med mellom 61 og 69 cm i perioden 2000-
2100. I samme periode vil landhevingen være på mellom 21 og 29 cm. 
 
Behov for utredninger: 
Områder utsatt for flom og skred må avgrenses mer nøyaktig, samt avklare hvilke føringer 
disse legger for arealdisponeringen. 
Forvaltende myndighet oppfordres til å definere mer nøyaktig hvilke områder utsatt for flom 
og skred som skal tas hensyn til i planarbeidet, samt hvilke føringer dette medfører.  
Utføre ROS-analyser. 
Vurderinger angående havnivåstigningen vil bli utført som en del av ROS-analysen. 
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Vedlegg 
 
 
Andre sentrale føringer for planarbeidet: 
 
Statlige retningslinjer for planarbeidet 
 
Stortingsmeldinger: 
St. meld. Nr. 48 (1994 – 1995), Havbruk - en drivkraft i norsk kystnæring 
St. meld. Nr. 29 (1996 – 1997), Regional planlegging og arealpolitikk  
St. meld. Nr. 46 (1996 - 1997): Havner og infrastruktur for sjøtransport.  
St. meld. Nr. 58 (1996 - 1997): Miljøvern for en bærekraftig utvikling. 
St. meld. Nr. 43 (1998 – 1999), Vern og bruk av kystsona  
St. meld. Nr. 39 (2000 - 2001): Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet. 
St. meld. Nr. 12 (2001 – 2002), Rent og rikt hav 
St. meld. Nr. 42 (2000 – 2001), Biologisk mangfold, Sektoransvar og samordning  
St. meld. Nr. 16 (2004 - 2005): Leve med kulturminner. 
St. meld. Nr. 19 (2004 – 2005), Marin næringsutvikling, Den blå åker 
St. meld. Nr. 26 (2006 – 2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 
St. meld. Nr. 26 (2012 – 2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023 
 
Rikspolitiske retningslinjer/ Statlige planretningslinjer 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, av 20. august 1993 
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, av 10. november 1994 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, av 20. september 1995 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, av 4. september 2009  
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, av 25. mars 
2011 
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Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås

Saksframlegg

Utvalg Utvalssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 29/13 10.09.2013

Nesset formannskap 100/13 19.09.2013

Nesset kommunestyre 81/13 01.10.2013

Oppstart arbeid med kommunedelplan for kulturminne i Nesset

Vedlegg
1 Planprogram - kommunedelplan for kulturminne

Rådmannens innstilling

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune
K sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn Ølander, 
Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein person.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.09.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune
K sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn Ølander, 
Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein person.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.



Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Forslag fra utval for helse, oppvekst og kultur vart einstemmig vedtatt.

Det var enighet om følgende:

Som politisk representant fra utval for helse, oppvekst og kultur velges Gunvor Gussiås. Som 
vararepresentant velges Anders Torvik.

Forslaget vart einstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune K 
sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn Ølander, 
Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein person.

Som politisk representant fra utval for helse, oppvekst og kultur velges Gunvor Gussiås. Som 
vararepresentant velges Anders Torvik.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.

Saksopplysningar

Nesset kommunestyre har vedtatt planstrategi for 2012-2015. I denne er arbeid med kulturminneplan 
sett opp med start i 2013. 
Arealdelen i Kommuneplan for Nesset 2012-2020 viser korleis kommunen tenkjer å disponere sine 
areal og område. Den viser korleis kommunen kan legge til rette for vekst og utvikling av kommunen i 
tråd med utfordringar, mål og strategiar som er presentert i samfunnsdelen av kommuneplanen. 
Omsynet til fornminne og nyare tids kulturminne er teke med. Kulturminne blir også sett på som 
viktige i samband med anlegg og område for fysisk aktivitet i Kommunedelplan for anlegg, hus og 
område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2013-2016.

I tråd med dette bør Nesset kommune sette i gang arbeid med Kulturminneplan i løpet av 2013. Nesset 
har mange kulturminne som er kjent og registrert m.a. i Riksantikvarens register. Mykje er registrert i 
SEFRAK-registeret og det er gjennomført ei stor registrering av stadnamn som ikkje er digitalisert. 
Ved å gjennomføre eit arbeid med kulturminneplan kan vi få systematisert registreringa, sett 
kulturminna i ein samanheng og laga prioritert handlingsplan for vidare vern, forvaltning og 
formidling.
Som planlegging og reguleringsmyndigheit har kommunen ansvar for forvaltninga av kulturhistoriske 
verdiar. Plan og bygningslova er det viktigaste verktyet for å ta vare på mangfaldet av kulturminner og 
kulturmiljø.

Kulturminne er meir eller mindre synlege spor etter menneskets liv og virke. Kulturminna er ein del av 
vår felles arv og hukommelse. Omgrepet kulturminne er i Kulturminnelova definert som alle spor etter 



menneskeleg aktivitet i vårt fysiske miljø, medrekna lokalitetar det knytter seg historiske hendingar, 
tru eller tradisjon (§2).

Miljøverndepartementet og riksantikvaren har i sitt Kunnskapsløft for kulturminneforvaltninga ei 
satsing på dette fram til 2017. Eit viktig tiltak er å legge til rette for, og stimulere kommunane til å 
utarbeide kulturminneplanar. Kommunedelplanar for kulturminne er gode verkty for forvaltning av 
kulturminna og vil samtidig auke merksemda og kunnskapen om dei. For Nesset kommune sin del er 
første steg gjort i og med at kulturminneplan er med i den vedtekne planstrategien.

Vurdering

Etter plan og bygningsloven skal kommunen utarbeide kommunedelplanar for bestemte områder av si 
verksemd. Riksantikvaren og miljøverndepartementet oppmodar kommunane til å sette 
kulturminneplaner på dagsorden. Det er sett av midlar gjennom Kunnskapsløftet til arbeidet kanalisert 
gjennom fylkeskommunen og Nesset kommune har fått 100.000,- med oppstart i 2013. 

Perioden med sjølve planprosessen bør brukast til å diskutere kva måte kommunen ynskjer å arbeide 
på innan dette feltet. Det skal gjennomførast ei registrering og oppdatering av det som alt er registert 
f.eks i SEFRAK. Det bør settast ned ei arbeidsgruppe som planutval. Denne bør vere representert på 
tvers av sektorane med til dømes kultur, plan og miljø. I tillegg bør ein trekke inn interesserte utanfrå 
som historielag, andre frivillige og representant for Romsdalsmuseet. Fylkeskonservator og 
fylkesarkeolog trekkast inn med fagleg kompetanse.

Etter PBL § 4-1 er det krav om planprogram for alle kommuneale planer som har vesentlege verknader 
for miljø og samfunn. Planprogrammet skal vere grunnlaget for planarbeidet og gjere greie for formål 
med planen, planprosessen med fristar og deltakarar, organisering og opplegg for medverknad frå 
kommunens innbyggarar og andre. Planprogrammet skal sendast ut på høyring samtidig med oppstart 
og kunngjering av planarbeidet. Fristen for å komme med uttaler til planprogrammet skal vere minst 6. 
veker. 

Økonomiske konsekvensar

Nesset kommune har motteke kr 100.000,- frå fylket til arbeidet med kulturminneplan. Desse midlane 
er først og fremst tenkt til eit omfattande feltarbeid med registrering og oppdatering av register over 
kulturminne i kommunen. Det må skaffast noko teknisk utstyr i form av f.eks kamera og Tablet PC til 
feltarbeidet. Det blir og snakk om møteutgifter, opplæring osv.

Betydning for folkehelse
Kulturminna er ein del av vår felles arv og hukommelse. Arbeidet med kulturminneplan vil sette fokus 
på kulturarven og dei historiske verdiane vi har omkring oss. Dette kan til dømes brukast i samband 
med tilrettelegging av turmål og som attraksjonar i samband med reiseliv og turisme. 
Kulturminne gir opplevingar av gjenkjenning og tilhøyrigheit og dei er kjelde til kunnskap og større 
forståing for levevis og tradisjonar i nærmiljøet vårt. 
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Kommunedelplan for kulturminne 

for Nesset kommune perioden 2014 – 2017. 

Planprogram 

Kommunedelplan for kulturminne er knytt opp mot kommuneplanen. Som ledd i varsling og 

oppstart av planarbeidet skal det iflg PBL § 4.1 utarbeidast eit planprogram. Dette gjeld alle 

kommunale planer som har vesentlege verknader for miljø og samfunn. 

Planprogrammet skal gjere greie for formålet med planarbeidet, sjølve planprosessen med 

fristar og deltakarar, organisering og opplegg for medverknad frå kommunens innbyggarar 

og andre. Planprogrammet skal sendast ut på høyring samtidig med oppstart og 

kunngjering av planarbeidet. Fristen for å komme med uttaler skal vere minst 6 veker. 

Planen er heimla i Plan og bygningslova §11-1 og er ein tematisk delplan. 

Planen viser kommunen sin prioritering av vern og forvaltning av kulturminne. Ein vil skilje 

mellom kulturminne med lokal, regional og nasjonal verdi. Planen skal vere samordna med 

kommunen sitt budsjett/økonomiplan slik at økonomiske rammer frå kommunen si side er 

klarerte.  

 

Om kommuedelplan for kulturminne: 

Ein kulturminneplan bør ha tre hovudelement: 

1.  betre oversikt over kulturminne og kulturmiljø i kommunen  

2.  prioritering av særleg viktige kulturminne og kulturmiljø  

3.  handlingsplan for det vidare kulturminnearbeidet. 

 

Forslag til innhald i kommunedelplan for kulturminne. 

1. Innleiing og bakgrunn for planen 

2. Utviklingstrekk i kommunen 

3. Kommunens kulturminne-politikk 

a. Målsetting for kommunens satsing på kultur, og kulturminne 

b. Målsetting for sikring av areal og område for desse formåla. 

4. Kommunedelplan for kultur i forhold til andre kommunale planer 

5. Planprosessen 

6. Situasjonen i Nesset i dag 

7. Analyse av behov for sikring og vern av kulturminne 

8. Handlingsprogram med prioriteringar for vern og forvaltning. 

9. Langsiktig, uprioritert handlingsplan 

10. Kart og oversikter 
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A. INNLEDNING 

a. Kommunedelplan for kulturminne. 

Kva er ein kommunedelplan kulturminne 

 

Kommunen skal etter plan- og 
bygningsloven ha delplaner for bestemte 
områder av si verksemd. Jfr PLB § 11-1. 

Ein kommunedelplan for kulturminne er 
eit politisk dokument, og er meint å vere 
eit styringsreiskap for å nå kommunens 
mål innan feltet. 

Kommunestyret skal initiere og vedta 
kommunedelplanen. Den skal ha 
hovudrevisjon kvart fjerde år. 

Område som er dekt av planen Planen omfattar vern og forvaltning og 
formidling av kulturminne, kulturmiljø og 
kulturlandskap. 

 

Folkehelse skal vere eit av dei overordna 
måla. 

Plantype og avgrensingar  Planen vil ta føre seg kulturminne både 
frå eldre og nyare tid. Kulturminne frå før 
reformasjonen 1537 er rekna som eldre 
tid, mens kulturminne frå etter 1537 er 
definerte som nyare tids kulturminne.  

Planen vil blir ein tematisk plan for heile 
kommunen.  

For å sikre kulturminne og kulturmiljø 
etter PBL må desse i ettertid følgjast opp 
i reguleringsplaner og takast med i 
kommuneplanens arealdel. 

Planen vil vere førande for byggesaks- 
og planhandsaming i kommunen.  

Revisjon og rullering av kommunedelplan Kommunedelplanen skal ha 
hovudrevisjon kvart fjerde år. 

Planen skal vere samordna med 
kommunen sitt budsjett/økonomiplan 
slik at økonomiske rammer frå 
kommunen si side er klarerte. 

Handlingsplanen i kommunedelplanen 
skal justerast og tilpassast budsjett og 
prioriteringar kvart år. 
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b. Planprogram 

Planprogram, formål  Planprogrammet varslar start av 
planarbeidet, gjere greie for korleis det 
skal gjennomførast med fristar og 
opplegg for medverknad frå kommunens 
innbyggarar og andre. 

Planprogrammet skal gjere greie for  
planprosessen og beskrive korleis dei 
ulike interessentane kan bidra og delta i 
arbeidet. 

Planprogrammet på høyring. Etter PLB § 11-13 skal forslag til 
planprogram ligge føre  og leggast ut på 
høyring ved varsling og start av 
planprosessen. 

Høyringsfristen er 6 veker 

Fastsetting av planprogram Planprogrammet skal vedtakast av 
kommunestyret. 

 

 

Kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap er viktige fellesgode for samfunnet. Dei skaper 

identitet, gjev kunnskap, opplevingar og mogelegheiter for bruk. Dei er og ressursar til 

verdiskaping og god samfunnsutvikling. Kommunen er ein sentral aktør for å ta vare på 

kulturminna ikkje minst gjennom arbeidet med plan- og bygningslova.  

Ved å lage ei kommunedelplan for kulturminne vil ein få eit godt verkty for å ta vare på og 

forvalte kulturminna. Ein vil samtidig skape auka merksemd og interesse for kulturminna i 

kommunen. Frå Riksantikaven er kommunane blitt oppmoda om å sette kulturminne på 

dagsorden.  

Nesset kommune har vedtatt planstrategi der kommunedelplan for kulturminne er plassert.. 

 

I arbeidet med kommunedelplan skal ein: 

Registrere og dokumentere kulturminne. Oppdatere og digitalisere  tidlegare register som 
f.eks SEFRAK. Dette inneber og kartfesting av fysiske kulturminne.  

Både den fysiske i form av kulturminne og kulturmiljø, og den immaterielle kulturarven som 
stadnamn, tradisjonar, handverkstradisjonar og liknande skal registrerast.  

Målet er å ta vare på og bruke kulturminna til kunnskap om lokalhistoria og som element i 
samfunnsutviklinga i kommunen. 
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B. VISJON, MÅL OG TILTAK 

Visjon 

 «Jeg velger meg Nesset» er valt som slagord for Nesset kommune.  

Slagordet er ei omskriving av eit av Bjørnstjerne Bjørnsons mest kjente dikt som byrjar med 

orda – jeg velger meg April. I logoen er fjellet Skjorta innst i Eresfjorden brukt.  

Visjonen peikar på at alle er invitert til Nesset for å bu, arbeide og ha eit godt liv. Ikkje minst 

får vi ein assosiasjon til vakker natur som innbyr til aktivt friluftsliv både sommar og vinter.  

Ein kan trekke assosiasjonen til kulturarv og tradisjonar. Nesset har eit mangfald av unike 

kulturminne frå steinalder fram til våre dagar. Mange av desse har uerstatteleg verdi i seg 

sjølv og bør takast vare på. Med ei god forvaltning og tilrettelegging kan fleire av desse 

vere med å gje opplevingar, kunnskap og forståing, og knytte saman fortid og notid. 

 

a. Mål og virkemiddel i Kommuneplan for Nesset kommune 2012-2020 

- om kultur og kulturminner. 

Fortrinn og muligheter:  

Nesset har unike kulturminner som favner en tidsperiode på mer enn 10 000 år; fra tidlig 

steinalder med fangstminne, helleristninger, jordbruks-historie, industrihistorie, Bjørnson og 

Nesset Prestegard. Disse kulturminnene er med å skape en unik identitet for kommunen og 

er kilder til undring og opplevelser  

Markedsføring, satsing på kulturisme: 
Nesset prestegard ble i anledning Bjørnsonsåret i 2010 innviet til kommunens museum og 
kultursenter. Dette gir oss store muligheter til økt kulturisme med bruk av Bjørnson mot 
2020 .  

Satsing på reiseliv, turisme og naturbaserte aktiviteter skal også komme kommunens 
innbyggere til gode gjennom: turer, kart, preparerte skiløyper, merka og tilrettelagte stier og 
opplevelsespunkt knyttet til natur og kultur. Bjørnsonfestivalen og aktiviteter på Nesset 
Prestegard skal være med å bygge identitet og stolthet.  

Det skal lages en kulturatlas som beskriver registrerte kultur,- og  fangsminner i 
kommunen.  

Økonomi 
Kulturmidler, samarbeid om tiltak, utlån av teknisk utstyr og hjelp til ekstern finansiering for 
lag og foreninger vil være viktig for å stimulere og opprettholde det store mangfoldet vi har i 
frivillige organisasjoner.  

Ei krone i tilskudd gir ti kroner i produsert aktivitet gjennom den store dugnadsaktiviteten 

som blir utført.  

 

.  
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C. PLANPROSESS OG FRAMDRIFT 
 

a. Organisering 

Styringsgruppe Utval for helse, oppvekst og kultur er 
styringsgruppe og skal sørge for at 
arbeidet følgjer framdriftsplanen som 
er foreslått. 

Arbeidsgruppe/planutval Utval for helse, oppvekst og kultur 
foreslår følgjande tverrfaglege 
samansetting av arbeidsgruppe for 
planprosessen: 

 representant for kultur  

 representant  for plan og miljø 

 representant for sogelag el.l 

 representant for 
Romsdalsmuseet 

 
Arbeidsgruppa bør innhente ekstern 
kompetanse f.eks frå fylkes-
konservator og -arkeolog 

 

b. Plan for medverknad 

Medverknad frå innbyggarar, lag og 
foreiningar og andre. 

Det skal vere ein open planprosess 
der det blir oppmoda om innspel frå 
innbyggarane, lag og foreiningar og 
andre interesserte. 

Høyring Høyringa skal vere open for alle  
interesserte, historielag og andre lag 
og foreiningar. Det skal haldast 
oppstarts- og informasjonsmøte.  

Barn og unge Denne kommunedelplanen er viktig 
også for barn og unge. 
Kulturkonsulenten som barn og unges 
representant er med i arbeidsgruppa 
og er sekretær for planprosessen. 

Informasjonskanalar Informasjon på kommunens 
heimesider og kommunikasjon med 
e-post til innhenting av synspunkt og 
det vil gjere det enkelt for alle å 
komme med sine innspel.  
Kommunens kulturmelding «det skjer 
i Nesset» vil og bli brukt til 
annonsering mv. I tillegg blir det sendt 
brev til alle lag og foreiningar. 
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c. Framdrift planprogram, politisk behandling 

Utval for helse, oppvekst og kultur 

 

Vedtak om å be formannskapet starte 
prosessen med hovudrevisjon av 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet 
og kulturbygg for 2013-2016. Med forslag til 
Arbeidgruppe.. 

Nesset formannskap 
 19. sept 2013 

Vedtak om å starte prosessen med 
kommunedelplan for kulturminne. 
Behandling av høringsdokument på 
planprogarm. 
Oppnemning av arbeidsgruppe 

Nesset kommunestyre  
03. oktober 2013 
 
 

Vedtak om å starte prosessen med 
kommunedelplan for kulturminne. 
Godkjenning av høringsutkastet til 
planprogram. 
Vedtak om høyring og offentleg ettersyn. 

Åpent oppstartsmøte  
på Nesset prestegard 
24. oktober 2013 

Invitasjon til interesserte partar og 
deltakarar i arbeidet. 
Fylkeskommunen, arkeolog/konservator 
deltar 

Høyringsfrist planprogram  Minst 6 veker: 14. november 2013 

 

d. Framdrift feltarbeid, kommunedelplan og politisk behandling 

Feltarbeid, registrering  
Vinter /vår 2013- 2014 

Ansvar: arbeidsgruppa, kulturkonsulent 

Arbeidsgruppa, sekretariat 
Våren 2014 

Utarbeiding av forslag til 
kommunedelplan  

Helse oppvekst og kultur 
Juni 2014 

Behandling av planforslag i 
HOK/styringsgruppe 

Nesset formannskap  
 

Behandling av planforslag. Vedtak om 
høyring og offentleg ettersyn. 

Høyringsfrist på kommunedelplan Minst 6 veker. Frist til dato 

  

Nesset kommunestyre  sept 2014 Vedtak og iverksetting kommunedelplan 

  

 



 Kommuneplan for Nesset Side 55 

 Samfunnsdel og arealdel  Dato 03.10.2012 

 
Kulturlandskap I nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap (Fylkesmannen 

i Møre og Romsdal) er området fra Eresfjord, langs Eikesdalsvatnet 
og Eikesdal prioritert som nasjonalt/regionalt viktig. 
 

8.2.3 Kulturminner 

Fornminner og nyere tids kulturminner 

Automatiske fredede 

Kulturminner 

Alle spor etter mennesker fra tiden før år 1537 er automatisk fredet. 
Det gjelder også samiske kulturminner som er eldre enn 100 år. 
Alle stående kirkebygg eldre enn 1537 er automatisk fredet. Dette 
gjelder og kirker oppført i perioden 1537 – 1849. Kirket bygget i 
perioden 1650 – 1850 anses å ha en særlig verdi som kulturminner 
og blir listeført av Riksantikvaren. 

Marine kulturminner eldre enn 100 år har også  et spesielt vern i 
henhold til kulturminneloven. 

At et kulturminne er automatisk fredet innebærer at det er ulovlig å 
skade disse kulturminnene. Beiting og dyrking kan imidlertid 
fortsette som før hvis kulturminneforvaltningen ikke bestemmer 
noe annet. 
 

Database for 
kulturminner 

I Riksantikvarens database for kulturminner er det registrert 325 
lokaliteter i Nesset kommune.  

Fornminnene er avmerket på temakart kulturminner og på selve 
plankartet. 

Riksantikvarens database for kulturminner blir oppdatert ved nye 
funn. Temakart for kulturminner vil også bli oppdatert  med jevne 
mellomrom for å kunne vise løpende status over kjente kulturmin-
ner.  

Kirkegården i Eresfjord og bautasteinlokaliteten for kirkestedet på 
Rød er eksempel på kulturminner som er fredet etter Kulturminne-
loven. 
 

SEFRAK – registeret SEFRAK – registeret er et landsdekkende register i hovedsak over 
eldre bygninger fra før 1900.  

Et objekt registrert i SEFRAK gir ikke automatisk vernestatus, men 
gir retningslinjer for planlegging og forvaltning. 
 

Vedtaksfredede 
kulturminner 

I Nesset er følgende objekt vedtaksfredede kulturminner; 

 Vorpenes gård i 1923 

 Nesset prestegard i 1991 
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