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Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 06.12.2016  

Vedtak 

Med hjemmel o § 11-14 i plan- og bygningsloven vedtar Plan- og utviklingsutvalget å legge 
forslag til Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, plannr K201201, ut til offentlig ettersyn i 
samsvar med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, datert 21.11.16. 
 

Behandling 

Sindre Pedersen (FRP) og Eva-Brit Mauseth (H) tiltrådte. 11 voterende. 
 
Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Med hjemmel o § 11-14 i plan- og bygningsloven vedtar Plan- og utviklingsutvalget å 
legge forslag til Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, plannr K201201, ut til 
offentlig ettersyn i samsvar med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, datert 
21.11.16. 
 

 

Hva saken gjelder 

Arbeidet med interkommunal plan for Romsdalsfjorden startet høsten 2012.  Arbeidet 
var initiert av fylkeskommunen og omfatter kommunene Midsund, Molde, Nesset, 
Rauma og Vestnes.  Det var gjort oppstartsvedtak i alle kommunene, og det var vedtatt 
samarbeidsavtale.  Arbeidet var organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe 
med en representant fra hver kommune i hver av gruppene.  Det var tilsett egen 
prosjektleder. 
Det var utarbeidd planprogram som var vedtatt i alle kommunene. 



Etter dette har planarbeidet gått sin gang med innhenting av data, metodeutvikling og 
planframstilling.  Det har vært presentasjon underveis på ulike stadier i alle kommuner 
for planutvalgene. 

Planstatus: 

Gjeldende kommuneplaner for sjøareal: 
 
Midsund kommune 
Kommuneplan  1997 – 2006 
 
Molde kommune 
Kommuneplan for Molde kommune  2008 – 2020 
Kommunedelplan for Bolsøya 
Kommunedelplan Molde by 2000 – 2010 
Molde marka 1999 - 2010 
 
Nesset kommune 
Kommuneplan 2012 - 2020 
 
Rauma kommune 
Sjødel av arealplanen, vedtatt 2003, i tillegg en rekke delplaner og sentrumsplan 
 
Vestnes kommune 
Kystsoneplan 2003 - 2010 
Kommuneplan 2012 - 2025 
 

Innspill i saken: 

Innspill til oppstartsmelding er kommet sammen med merknadene til planprogrammet.  
Disse innspillene er tatt inn i saken om planprogram i 2013 og er kommentert der.  
Saken med kommentar er vedlegg til saken her. 
 
Formelt grunnlag: 
Planarbeidet er utført i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven kap.9 om 
interkommunalt plansamarbeid.  Loven gir hjemmel for å samarbeide om 
kommuneplan.  Planforslaget er en felles kommunedelplan.  Med grunnlag i kap.9 er 
det utarbeidd en avtale mellom kommunene som er vedtatt av alle kommunene. 
Planen som er framstilt omfatter alle de 5 kommunene.  Med grunnlag i avtalen pkt.7 
fatter hver enkelt kommune vedtak om utlegging i samsvar med § 11-14 i pbl etter 
felles saksframlegg og felles innstilling oversendt fra styringsgruppa.. 
 

Innhold i planforslaget: 

Planområdet omfatter alt sjøareal i de 5 kommunene.  Planområdet er avgrenset mot 
land av linje for kystkontur.  Kystkontur er ikke 0-cote, men linje for middels høyvann.  
De største øyene er unntatt fra planområdet.  Noen mellom-store øyer inngår i 
planområdet med formålsfarge for landareal, og de minste holmer og skjær går inn i 
formål sjøareal. 
 
Planframstilling er  i 3 kart: 
Del 1 Vannflate  m:1:120 000 



Del 2 Sjøbotn  m:1:120 000 
Del 3 Restriksjoner  m:1:120 000 
I tillegg er det et kart for hver enkelt kommune av Del 1 i målestokk 1:50:000.  Dette er 
for å gi bedre lesbarhet for den enkelte kommune, og dette blir hovedkartet og 
arbeidsdokumentet for hver enkelt kommune. 
Det er laget 5 temakart som i hovedsak vil være illustrasjoner og bakgrunnskart for de 
juridiske kartene: 

- AIS (tetthet av ferdsel) 

- Kvit sektor 

- Fiske 

- Dybdekart 

- Natur 

 
Planforslaget er framstilt med formål og underformål fastsatt i plan- og bygningsloven § 
11-7.  For sjøareal er dette formål Bruk og vern av sjøarealene med underformål: 

- Ferdsel 

- Farled 

- Fiske 

- Friluftsliv 

- Småbåthavner 

- Natur 

- Akvakulturanlegg 

Underformål er vist med farge og gjelder faste element.  Dette skal være prioritert 
arealbruk ved konfliktsituasjoner.  Som utfyllingsformål mellom faste element er nyttet 
Bruk og vern av sjøområdene som er et generelt flerbruksområde.   
Som overgripende hensynssoner er nyttet Sone for infrastruktur for ferdsel og Sone for 
friluftsliv, vist med skravur.  Dette er for å vise at sjøen er et dynamisk område der 
ferdsel og friluftsliv ikke er synlig til enhver tid, men likevel må ha tilstrekkelig plass i lag 
med annen aktivitet. 
Det er utarbeidd temakart Kvit sektor som er kart som viser hvor det er trygg ferdsel i 
forhold til belysning fra fyrlyktene.  Dette kartet skal ligge til grunn ved alle søknader om 
etablering av oppdrettsanlegg. 
Gjeldende reguleringsplaner som går ut i sjø er tatt inn i planen med 
hovedformålsfarge. 
De enkelte tema i planen slik som friluftsområder, havner og småbåthavner er hentet 
fra de til nå gjeldende oversiktsplanene for de enkelte kommunene samt noen 
supplerende registreringer. 
Ankringsområder, nødhavner og opplagsområder er hentet fra Kystverket. 
Fiskeområder og gyteområder er hentet fra Fiskeridirektoratet. 
For akvakulturområder har en startet på fritt grunnlag der en gjennom arealanalyse 
(multikriterieanalyse) har kommet fram til en rekke egnete områder som i all hovedsak 
favner om det fleste eksisterende anlegg med noen andre lokaliseringer i tillegg.  
Gjennom metodisk konsekvensutredning har en drøftet områdene som er egnet for 
akvakultur, og konkludert med tilråding eller fraråding.  Dette går fram av 
planbeskrivelsen. 
Det er et prinsipp for planen at en viser eksakte plasseringer av formålet, og ikke bare 
som soner.  De enkelte lokaliseringene er vist som relativt store areal, men dette skal 
gjelde all aktivitet for virksomheten som anlegg, forflyttinger, medisinering, foring etc.  
Maks merdareal er satt til 50 % av formålsarealet og ikke større enn 300 daa.  En har 
redusert fra 47  lokaliseringer i gjeldende planer til 24 lokaliseringer i ny plan, og har 
konsolidert eksisterende lokaliseringer.  Sum av størrelser og mengder går fram av 
tabellen nedenfor. 



 
 Gjeldende 

plan areal 
Gjeldende 
plan 
anlegg 

I dag areal 
(bare 
merdene) 

I dag 
anlegg 

Ny plan 
areal 

Ny plan 
anlegg 

Midsund      511 15 346   7   1 920   8 
Molde   1 270   3    29   1      865   1 
Nesset   1 044   2      5   1      939   3 
Rauma   4 201 18 167   3   5 305   9 
Vestnes 26 433   9 268   4   2 187   3 
Sum 33 459 47 815 16 11 216 24 

 
Økningen i Nesset og Rauma gjelder i hovedsak nye anlegg for marine arter (torsk etc), 
ikke laks eller ørret. 

Kommunalsjefen sin konklusjon: 

Planforslaget med saksframlegg og innstilling er oversendt til de respektive 
kommunene fra styringsgruppa.  Det er en forutsetning for felles behandling at planen 
blir lagt ut uendret slik styringsgruppa har oversendt den. 
 
Det er grunnlag for utlegging av planen.  Styringsgruppa har i møte 28.11.16 godkjent 
planforslaget og oversendt det til behandling i kommunene. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Eirik Heggemsnes  
Kommunalsjef  
 Jostein Bø 

Arealplansjef 
 
 
Vedlegg 
1 Planområdet 
2 Plankart Del 1 Vannflate 
3 Plankart Del 2 Sjøbotn 
4 Plankart Del 3 Restriksjoner 
5 Plankart Del 1 Midsund kommune 
6 Plankart Del 1 Molde kommune 
7 Plankart Del 1 Nesset kommune 
8 Plankart Del 1 Rauma kommune 
9 Plankart Del 1 Vestnes kommune 
10 Temakart AIS (ferdsel) 
11 Temakart Kvit sektor 
12 Temakart Fiske 
13 Temakart Dybde 
14 Temakart Natur 
15 Planbestemmelser 
16 Planbeskrivelse Del 1 Tekst 



17 Planbeskrivelse Del 2 KU 
18 Sak 39/12, møte 17.04.12 Plan og utviklingsutvalget.  

Oppstart av prosjektet 
19 Samarbeidsavtale 
20 Sak 93/13, møte 17.10.13 Kommunestyret.  Planprogram 
 
 
 


