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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 rundt Romsdalsfjorden 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. 
 

På bakgrunn av dette vedtok kommunene Nesset, Rauma, Molde, Vestnes og Midsund, med 
tilskudd fra «Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i Møre og Romsdal», å starte 
arbeidet med utarbeiding av felles plan for all arealbruk knytt til sjøarealene i kommunene. 
Hovedtanken bak etablering av prosjektet var å kunne kjøre en helhetlig og økosystembasert 
planleggingsprosess for et sammenhengende og dynamisk fjordsystem. 
 
For å lette arbeidsmengden i den enkelte kommune, samtidig som man kan kunne dra nytte 
av hverandres kompetanse, ble det opprettet et prosjekt for å drive frem 
planleggingsprosessen. En sentral målsetning er at planarbeidet skal skape et felles 
forvaltningsgrunnlag, og mulighet for en mer ensartet forvaltningspraksis i planområdet. 
 

Planprogram for Interkommunal plan for Romsdalsfjorden ble vedtatt av alle kommunene 
høsten 2013, og endelig versjon forelå 15.11.2013.  
 
 

1.1 Formål med planen 

Det er utarbeidet en interkommunal plan for bruk og vern av sjøområdene i planområdet for 

perioden 2017–2024. Planen består av et felles plankart med bestemmelser, samt 

planbeskrivelse, retningslinjer og temakart knyttet til arealbruken i sjøområdene. 

Planen skal skape grunnlag for mer helhetlig forvaltning av sjøområdene i regionen. Det er 

vurdert spesielt å sikre havbruksnæringa bærekraftige areal, god sameksistens mellom 

havbruk, fiskeri og villfisk, samt god sameksistens med miljø-, friluftsinteresser og turisme.  

Den interkommunale planen er ikke en «overkommunal plan», men en sammensetning av 

flere formelt selvstendige kommunale planer. 

 

1.2 Planavgrensning 

Den interkommunale planen omfatter alle sjøarealene innenfor kommunegrensene til 

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.  

Det er ikke foretatt endringer i detaljregulerte områder som del av denne planprosessen. 

Reguleringsplaner innenfor planområdet inngår i planen og vises med hovedformålsfarger i 

plankartet. De største øyene er ikke med i planområdet. Noen mellomstore øyer er vist som 

LNF-område mens små holmer og skjær går inn i sjøområdet.  

 

1.3 Beskrivelse av planområdet 

I følgje NIJOS sitt referansesystem for landskap, ligg største delen av planområde i 

landskapsregion 22, midtre bygder på Vestlandet. I tillegg er ytre delene av planområdet, slik 

som Misund kommune, også plassert i landskapsregion 20, kystbygdene på Vestlandet. 

Klimaet i Romsdalsfjorden er sterkt oseanisk. Eit typisk trekk ved oseanisk klima er liten 

temperaturforskjell mellom sommer og vinter.  

Planområdet domineres av store fjordløp med eksponert og moderat eksponert kystvann, 

hvor de ytre delene er brede og dermed skaper lange siktlinjer mot åpen kyst. Fra å være 

omtrent fraværende i de indre fjordsystemer, blir mindre øyer, holmer og skjær mer 

fremtredende elementer i de ytre delene av planområdet.  

Romsdalsfjorden er sammensett av flere fjordarmer. Fjorden er ca. 94 km lang. Den strekker 

seg fra Dryna forbi Tautra utenfor Tomrefjorden som ligger sør for Otrøya. Den går videre 

forbi Julsundet og Tresfjorden, innover Moldefjorden mellom Romsdalshalvøya og øyene sør 

for Molde. Moldefjorden går over til Fannefjorden mellom Skålahalvøya og Romsdalshalvøya 

øst for Årø. Hovedarmen går på sørsiden av Sekken innover Isfjorden. En lengre sidearm, 

Langfjorden, går inn til Eidsvåg og videre til Eresfjord. Det er mange mindre og større elver 

som renner ut i fjordsystemet, og disse har stor innvirkning på viktige parametere som 

strøm, temperatur og salinintet.  

 



 

 

1.4 Overordnede rammer for planen 

Planlegging av sjøområdene er regulert av en rekke ulike lovverk, konvensjoner, forskrifter 

og nasjonale retningslinjer, samt regionale og kommunale planer. 

 

 

1.4.1 LOVGRUNNLAG 

 

Plan- og bygningsloven (PBL) 

Formålet med loven er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet 

og fremtidige generasjoner.  

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 i underformål 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 for henholdsvis 

vannoverflaten, vannsøylen og bunnen. Det kan videre etter § 11-8 fastsettes hensynssoner 

med visse retningslinjer og bestemmelser for arealer som krever særlig hensyn eller 

restriksjoner. 

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. Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område, jf. § 9-3. 

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. 

 

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven (NML) ble vedtatt i 2008 og erstattet Naturvernloven av 1970, deler av 

viltloven og deler av lakse- og innlandsfiskloven. Naturmangfoldlovens formelle navn er Lov 

19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold. 

 

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. Loven sikrer i større grad vern 

av natur utenfor verneområdene. 

 



 

 

Loven gjelder på land (inkludert innsjøer og vassdrag), og i sjø ut til grensen for sjøterritoriet, 

det vil si 12 nautiske mil. Enkelte av lovens bestemmelser gjelder også utenfor 12 nautiske 

mil. Dette gjelder blant annet bestemmelsene om lovens formål (§ 1), forvaltningsmål for 

naturtyper og arter (§§ 4 og 5), flere av miljøprinsippene (§§ 7-10), samt tilgang til genetisk 

materiale (§14). Lovens formål er i samsvar med viktige internasjonale forpliktelser om 

bevaring av naturverdier, blant annet biomangfoldkonvensjonen. Videre skal loven skal og 

bidra til å sikre norsk gjennomføring av internasjonale avtaler innenfor lovens virkeområde. 

 

Andre viktige dokumenter for forvaltning etter denne lov: 

- Veileder om naturmangfoldloven kapittel II 

- Veileder til forskrift om utvalgte naturtyper 

 

I kommunal planlegging er det særlig kapittel II som er aktuell, og det skal gjøres en særskilt 

vurdering av naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-12 jf. § 7. Lovens § 8 vektlegger at 

kunnskap om naturmangfoldet skal inn i enhver plan eller sak som berører naturtyper og 

arter. Dersom en plan eller tiltak prioriterer utbygging på bekostning av naturmangfold, må 

dette begrunnes i vedtaket.  

Dersom kunnskapen om verdien av, eller virkningen på naturmangfold er mangelfull 

kommer føre-var-prinsippet i lovens § 9 sterkere til anvendelse. 

 

Prinsippet om økosystembasert tilnærming og samlet belastning, jf. § 10 i loven, er særlig 

relevant i marine miljøer. § 10 skal hindre gradvis forvitring av økosystemer ved å se samlet 

belastning i sammenheng, og omfatter således små eller enkeltvise tiltak som hver for seg 

ikke har vesentlig innvirkning på naturmangfoldet, men som i sum kan ha effekt. 

 

Prioriterte arter jf. § 23 og utvalgte naturtyper jf. kapittel VI i loven krever spesielle hensyn. I 

planområdet er det ikke registrert arter eller naturtyper som kommer inn under slikt hensyn. 

Derimot er ålegrassenger foreslått som utvalgt naturtype, men foreløpig ikke vedtatt. Vi har 

mange forekomster av denne naturtypen i planområdet, og disse krever således aktsomhet i 

arealplanen. 

 

Mange lover og forskrifter har regler om forskjellige typer tiltak, inngrep og bruk som 

berører naturmangfold. Offentlig myndighetsutøvelse som berører natur skjer altså ikke 

først og fremst ved bruk av naturmangfoldloven, men ved bruk av andre lover. Eksempler på 

slike lover er energiloven, akvakulturloven, plan- og bygningsloven, jordloven, 

forurensningsloven, vannressursloven, lakse- og innlandsfiskloven og havressursloven. 

Figuren under viser ulike lover som sammen med naturmangfoldloven skal virke sammen for 

å nå forvaltningsmålene i naturmangfoldloven.  



 

 

 
Figur 1. Oversikt over Miljøverndepartementets 11 resultatområder og hvilke lovverk som kommer til anvendelse på disse. 
Naturmangfoldloven Kapittel II skal virke sammen med disse, og en rekke andre lover fra andre sektorer, for å nå de angitte 
målene, etter Miljøverndep. 2012 
 

 

Både naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven stiller særskilte krav til saksbehandling, 
dokumentasjon og vurdering av planer og tiltak etter plan- og bygningsloven. Plan- og 
bygningslovens krav er tematisk mer generelle og omfatter miljø og samfunn, mens 
naturmangfoldlovens krav er knyttet til økosystemer, naturtyper og arter (naturmangfold). 
Kravene i naturmangfoldloven 
må ses i sammenheng med de krav som følger av plan- og bygningsloven, slik at oppfyllelse 
av lovenes krav i størst mulig grad samordnes og synliggjøres i planvedtak. 
 

 

Akvakulturloven 

Lovens formål er å sikre oppdrettsnæringen lønnsomhet og konkurransekraft innenfor 

rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten. 

 

I akvakulturloven § 10 bestemmes det at akvakultur skal etableres, drives og avvikles på en 

miljømessig forsvarlig måte. I merknadene til bestemmelsen er det fremhevet at plikten 

medfører at akvakultur skal drives slik at produksjonen ikke på noe tidspunkt fører til 

vesentlige negative effekter på miljøet. 

 

Det følger av § 15 at med mindre det foreligger samtykke fra vedkommende plan- eller 

vernemyndighet, kan tillatelse til akvakultur ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter 

plan- og bygningsloven. 

 

Før tillatelse kan gis må det også gjøres en interesseavveining. Det fremgår av § 16 at 

departementet skal foreta en avveining av arealinteresser ved plassering av lokaliteter til 

akvakultur. 

 



 

 

Det følger av akvakulturdriftsforskriften § 18, første punktum at det er forbudt å fiske nærmere 

anlegget enn 100 meter og å ferdes nærmere enn 20 meter. 

 

Havne- og farvannsloven 

Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og 

forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn, hensynet til fiskeriene og andre 

næringer.  

 

Forvaltningsansvar og myndighet etter loven er delt mellom stat og kommune. 

Forvaltningsansvaret og myndighet vedrørende hovedleder og bileder tilligger 

departementet. Kystverket er nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og akutt 

beredskap mot forurensning. 

 

Det følger av havne- og farvannsloven § 9 at kommunen har forvaltningsansvar og 

myndighet innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og 

bygningsloven, med mindre annet fremgår av havne- og farvannsloven og tilhørende 

forskrifter. Etter § 9 fremgår det videre at kommunen skal "sørge for sikkerhet og 

fremkommelighet i havner og i kommunens sjøområde." 

 

I tillegg skal kommunens arealplanlegging sikre tilstrekkelig areal til sikker seiling og 

manøvrering for sjøtrafikken, og det må tas hensyn til eventuelle hoved- og bileder som går 

gjennom kommunens sjøarealer. 

 

Farledsforskriften fastsetter de geografiske grensene for hoved- og biled, og angir slik 

grensene for forvaltningsansvar og myndighet mellom staten og kommunene etter havne- 

og farvannsloven. 

 

Havressursloven 
Havressursloven av 2009 er den sentrale loven for forvaltning og regulering av viltlevende 
marine ressurser. Loven skal sikre ansvarlig, helhetlig ressursforvaltning, og tar derfor opp i 
seg viktige elementer som føre-var-prinsippet og økosystembasert forvaltning. 
 
Formålet med loven er å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av 

de viltlevende marine ressursene og det tilhørende genetiske materialet, og å medvirke til å 

sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. 

 

Retten til de viltlevende marine ressursene ligger til "felleskapet i Noreg", jf. § 2. Det er altså 

ikke etablert noen privat eiendomsrett for staten. Forarbeidene legger samtidig til grunn at 

staten har et ansvar for å forvalte bestander og de marine økosystem, slik at det kan 

produseres et høstningsoverskudd. 

 

I havressursloven ble det innført et forvaltningsprinsipp – et grunnleggende prinsipp om at 

mennesker skal høste av overskuddet fra de marine ressursene, slik at ressursene også 



 

 

kommer fremtidige generasjoner til gode. Her slås det blant annet fast at forvaltningen skal 

benytte føre-var-prinsippet og en økosystembasert tilnærming som tar hensyn til det 

biologiske mangfoldet. 

 

Vannforskriften 
Forskrift om rammer for vannforvaltningen er implementering av EUs vanndirektiv i Norge. 

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 det er utarbeidet av en 
forvaltningsplan for alle vassområda i regionen. 
 
Sjøarealplanen for Romsdalsfjorden er i samsvar med vannforskriften og Regional plan for 
vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2015 -2021. 
 

Annet sentralt lovverk 

Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr.16 (friluftsloven) 

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) 

Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg 2013 

Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar 2009 (havressurslova) 

 

1.4.2 KONVENSJONER 

 

 Biodiversitetskonvensjonen, av juli 1993 

Den europeiske landskapskonvensjonen, av 1.mars 2004 

 

 

1.4.3 NASJONALE FORVENTNINGER 

  

 Regjeringens strategi for en konkurransekraftig havbruksnæring (2007) 

Regjeringens bærekraftstrategi (2008) 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av 12. juni 2015 
Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen (2011), Gullestadutvalget 
Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningene (2011-2012) 
Verdens fremste sjømatnasjon, Meld.St.22 (2012-2013), FKD 

 



 

 

1.4.2 REGIONALE PLANER 

 

 Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017-2020 

Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap (vedtatt 2013) 

Regional delplan for kulturminner (vedtatt 15. juni2015) 

Forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal 2010- 2015 

Risiko- og sårbarheitsanalyse for fjellskred i Møre og Romsdal (2011) 

Regional energi- og klimaplan (2015-2020) 

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) 

Regional delplan for folkehelse (2014-2017) 

 

1.4.3 KOMMUNALE PLANER 

  

 Sjøplanen er utarbeidet med grunnlag i følgende kommunale planer: 

 

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 

vi. Kommunedelplan for Molde by (del 1), 2015-2025 

vii.  Gjeldende reguleringsplaner  

 

Midsund kommune: 

i. Kommuneplan for Midsund kommune 1997 – 2006 

ii. Reguleringsplan Midsund sentrum 4.6.2012 

iii. Gjeldende reguleringsplaner 

 

Nesset kommune: 

i. Kommuneplan for Nesset kommune 2012 – 2020 

ii. Gjeldende reguleringsplaner 

 

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 

v. Gjeldende reguleringsplaner 



 

 

 

Vestnes kommune: 

i. Kommuneplan for Vestnes kommune 2015-2025 

ii. Kystsoneplan for Vestnes kommune 2003 – 2010 

iii. Gjeldende reguleringsplaner                                                                                                                                                      

2 PLANPROSESS 
 

2.1 KRAV TIL PLANPROSESSEN 
  

2.1.1 Planprogram 

Planprogram som grunnlag for planarbeidet er utarbeidet etter bestemmelsene gitt gjennom 

PBL § 4-1, og vedtatt av alle kommunene i planområdet. 

2.1.2 Planbeskrivelse 

Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold 

til rammer og retningslinjer som gjelder for området, jf. PBL § 4-2. 

2.1.3 Konsekvensutredning og risiko- & sårbarhetsanalyse 

Konsekvensutredningen omhandler tiltak som kan ha vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn. Det er her beskrevet og gitt en særskilt vurdering av enkelttiltak som 

akvakulturanlegg og planens samlede virkninger for miljø og samfunn, jf. PBL § 4-2. 

Risiko- og sårbarhetsanalysen i planen er utført som en del av konsekvensutredningen, og 

ivaretar bestemmelser for samfunnssikkerhet gitt i PBL § 4-3. Hovedfokuset for ROS-

analysen i planen er definering av områder med skredfare. 

2.1.4 Samarbeid og kommunikasjon 

Samarbeid og kommunikasjon i planarbeidet er gjennomført i henhold til PBL § 3-1.  

Den vedtatte planen skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat 

virksomhet i planområdet.  

2.1.5 Planfremstilling 

Planen er fremstilt etter gjeldende standarder i henhold til kart- og planforskriften. 

 

2.2 ORGANISERING 
 

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden er utarbeidet som et prosjektbasert samarbeid 

etter PBL kap. 9. 



 

 

 

2.2.1 Styringsgruppe 

Planarbeidet er ledet av ei styringsgruppe(styre) med en representant fra administrasjonen i 

hver kommune. Møre og Romsdal fylkeskommune er representert i styringsgruppen med en 

observatør i med rådgivende funksjon. I tillegg inngår prosjektleder gruppen. 

Styringsgruppen har behandlet overordnede premisser og spørsmål i planprosessen, 

herunder økonomi. 

2.2.2 Arbeidsgruppe 

Arbeidsgruppen består av en fagperson, planlegger eller rådgiver, fra hver kommune. I 

tillegg inngår prosjektleder, en rådgiver fra Plan- og analyseavdelingen i fylkeskommunen 

samt representant fra Molde og Romsdal Havn IKS med maritim 

kompetanse.  Arbeidsgruppa står for det operative arbeidet, og har sammen med 

prosjektleder ansvar for å bidra i planprosessen og til utarbeiding av planforslag.  

 



 

 

2.2.3 Forankring 

Prosjektet og planarbeidet er forankret i vedtatt avtale; «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. 

 

2.2.4 Medvirkning 

Planleggingen er utført med de forutsetninger for deltakelse i planleggingen som fastsettes 

gjennom bestemmelsene i PBL § 3-2. 

Planarbeidet har lagt til rette for medvirkning med varsling, høringer og offentlig ettersyn 

som fastsatt etter PBL. 

Planarbeidet har lagt stor vekt på å legge til rette for en bred medvirkning, hvor alle 

interesserte parter er tilstrebet inkludert så tidlig som mulig i planprosessen. Gjennom hele 

planarbeidet er det vektlagt å sikre vesentlige interessegrupper muligheter for en reel, aktiv 

medvirkning. 

 

Følgende medvirkningstiltak er gjennomført: 

 Høringsrunder 
 Dialog- og arbeidsmøter med kommunale, regionale og statlige myndigheter 
 Dialog- og arbeidsmøter med interesseorganisasjoner, næringslivsaktører, 

samferdselsaktører 
 Workshoper med tema havbruk –Samling av regional forvaltning, kommuner, 

næringsaktører, forskningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner 
 Regionalt planforum 
 Bruk av kommunenes internettsider ved oppstart og høringer  
 Friluftsliv: Samarbeid med prosjekt for nye registreringer av friluftsområder i 

kommunene.  
 GISLink – Vi har samlet alle sjørelaterte temadata i en egen database. Basen er 

kontinuerlig oppdatert og åpent tilgjengelig for både forvaltning og publikum 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

Det er gjennom hele planprosessen lagt særdeles stor vekt på løpende medvirkning av 
sentrale og regionale myndigheter, organisasjoner og næringsaktører. 
 
Politikerne i de enkelte kommuner er i den grad kommunene har ønsket det holdt orientert 
om planarbeidet gjennom informasjonsmøter/ presentasjoner for politiske utvalg og 

kommunestyrer. 
 

3 FOKUSOMRÅDER & SENTRALE UTFORDRINGER 
 

 

3.1 FOKUSOMRÅDER 
 

3.1.1 Helhetlig planlegging 

Planområdet omfatter en rekke ulike interesser og hensyn som er vurdert i planarbeidet. For 

å sikre en mest mulig helhetlig arealavveining er alle interesser og hensyn kartlagt, og 

danner grunnlag for de utredninger og vurderinger som er utført i planarbeidet.  

Det er i planarbeidet tillagt stor vekt å kjøre en kunnskapsbasert planleggingsprosess. 

Essensielt har her vært å fremskaffe temadata av best mulig kvalitet. Gode og 

kvalitetssikrede temadata er en forutsetning for å kunne utføre en helhetlig og 

økosystembasert planlegging av sjøområdene.  

3.1.2 Virkninger av planen 

Planen skal være fremtidsrettet, og skal kunne ta inn i seg de endringer som kan tenkes 

komme for arealbruken i sjøområdene i planperioden.  

Planen skal skape et felles forvaltningsgrunnlag og mulighet for en mer ensartet 

forvaltningspraksis i planområdet. 

Planen vil kunne endres i forbindelse med rullering hvert 4. år. Det vil være klart 

formålstjenlig om kommunene samkjører rulleringen av planene. 

 

3.2 SENTRALE UTFORDRINGER 
 

Sentrale utfordringer som er behandlet planarbeidet er ivaretakelse av naturmangfoldet og 

hensynet til kulturminner, samt å sikre tilgang til gode friluftsområder, samtidig som det er 

lagt til rette for en bærekraftig utvikling innen havbruk, fiskeri, samferdsel og annet 

sjøbasert næringsliv.  

 



 

 

3.2.1 Temadata & kunnskapsbase 

Alle relevante temadata er søkt innhentet, tilrettelagt og best mulig kvalitetssikret i 

samarbeid sektormyndighetene innenfor deres respektive ansvarsområder.  

Alle tema er vektoriserte på flatenivå og framstilt og fremstilt digitalt ved hjelp av program 

for geografiske informasjonssystemer(GIS). Temadataene inngår så i en digital overlay-

analyse som danner grunnlag for videre vurderinger og arealavveininger i planen. 

En viktig målsetning for planarbeidet er at datagrunnlaget skal være av en slik kvalitet, at det 

skal kunne ligge til grunn for en helhetlig planlegging og forvaltning av sjøområdene, også 

etter endt prosjektperiode. Alle relevante digitaliserte temadata er fremstilt i egne temakart, 

og er i tillegg samlet og tilgjengeliggjort for alle i en egen sjødatabase gjennom Møre og 

Romsdal fylkes innsynsløsning -GISLink.  

Det digitale datagrunnlaget og analyseresultatene gjør at alle vurderingene i planen er 

etterprøvbare. 

4  UTREDNINGER & ANALYSE 
 

4.1 INNLEDNING 
 

Alle relevante temadata er hentet inn, bearbeidet og verifisert i samarbeid med 

sektormyndigheter, regional forvaltning, forskningsinstitusjoner, næringsaktører og 

organisasjoner. Dette arbeidet har vist seg langt mer utfordrende enn man kunne forutse 

ved prosjektstart. For det aller meste av temadata har krevdes mye bearbeiding for å 

tilrettelegge disse til å inngå i en digital analyse Det er dermed lagt ned betydelige ressurser i 

denne delen av planarbeidet. 

Gode temadata danner grunnlaget for all videre analyse og vurdering av arealbruk. Det 

omfattende utredningsarbeidet og den digitale multikriterieanalysen sikrer at alle 

beslutninger angående arealdisponeringer er gjort på et best mulig faglig grunnlag, og 

ivaretakelse av prinsippene om helhetlig og økosystembasert planlegging. 

Sentrale tema som er utredet og inngår i planen er: 

 Naturmangfold 
 Friluftsliv 
 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 
 Ferdsel 
 Havbruk/Akvakultur 
 Fiske 
 Forurensning og støy 
 Annen sjøbasert næring og infrastruktur 
 Dybdeforhold og hydrografi 
 Samfunnssikkerhet og beredskap 



 

 

 

4.2 MULTIKRITERIEANALYSE 

 

4.2.1 Analysemetode  

Alle relevante vektoriserte temadata for formålene i planen inngår i en samlet 

overlayanalyse. Analysen er utført som multikriterieanalyse basert på en vektet 

egnethetsmodell. Denne modellen er videreutviklet i sjøplanprosjektet til å ha kapasitet til å 

kjøre en samlet overlayanalyse for alle formålene under ett.  

Det er ikke kjent at det tidligere er utført tilsvarende kompleks multikriterieanalyse i Norge. 

Det er lagt ned mye arbeid i analysearbeidet. Herunder innhenting, produksjon og 

kvalitetssikring av temadata, utvikling av analysemodellen, tilrettelegging av data for 

analyse, samt tolking og bearbeiding av analyseresultatet. Selve analysen er utført i ArcGIS. 

Vi har knyttet til oss firmaet Geodata for å bistå oss i oppsett og kjøring av denne.  

Etter at hvert enkelt plantema er registrert og fremstilt i temakart, er det utarbeidet et 

kriteriesett for egnethet for hvert av formålene. Ved å koble dette kriteriesettet mot 

temakartene kommes det frem til egnede områder for de ulike formålene. Grad av egnethet 

vil danne grunnlaget for verdisettingen.  

4.2.2 Analyseresultat 

Kjøring av overlay-analysen og bearbeiding av analyseresultatet resulterte i to konfliktkart. 

Ved hjelp av konfliktkartene kan man på en oversiktlig måte identifisere både 

konfliktarealene og konfliktfrie områder. Kartene fremstiller også hvilke interesser det er 

konflikt mellom, samt graden av konflikt. 

Etter at konfliktkartene er fremstilt legges fare-, risiko- og restriksjonsområder over kartene 

før videre vurdering av arealbruk. 

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. 

Analysen er lagt 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.  

Analyseresultatet danner grunnlag for konsekvensutredningen (KU) og Risiko- og 

sårbarhetsanalysen-analysen(ROS). 

 

 

 

 



 

 

4.3 INNSPILL 
 

Ved høring av «Planprogram for Interkommunal plan for Romsdalsfjorden» kom det inn 25 

merknader til planprogrammet. Merknadene inneholdt hovedsakelig innspill til planarbeidet, 

og noen få forslag til endringer i planprogrammet. Alle disse er vurdert og tatt inn i 

planarbeidet i den grad de er relevante for planen.   

Sektormyndighetene har gjennom hele planprosessen kommet med faglige innspill til 

arealbruk og hensyn i planen. Gjennom dialog mellom prosjektledelse, arbeidsgruppe og 

relevante sektormyndigheter er det kommet frem til en ens forståelse av hvilke hensyn og 

arealtilgang de ulike interessene krever. Dette har vært helt sentralt for hvilke temadata som 

inngår i analysen og ligger til grunn for konsekvensutredningen, ROS-analysen og 

arealavveiningene i planen. 

Havbruksaktørene i bransjeforeningen Sjømat Norge (tidligere FHL) har i fellesskap kommet 

med innspill til hvilke sjøområder de anser som viktige å få tilgang til, og hvilke arealer de 

anser som mindre aktuelle i planperioden. 2 oppdrettsselskaper har videre kommet med 

sine konkretiserte innspill til produksjonsarealer. Disse arealene er videre differensierte i 

overflatearealer og oppankringsarealer. Det legges her opp til både utvidelse av eksisterende 

lokaliteter og forslag til ny arealbruk.  

Møre og Romsdal fylkeskommune har kommet med innspill til bevaringssoner for nasjonalt 

og regionalt viktige kulturminner som berører sjøområdene. Disse er innarbeidet i 

planarbeidet og hensyntatt i planen. 

Kommunene har gjennom et eget kartleggingsprosjekt i regi av Møre og Romsdal 

fylkeskommune registrert og kommet med innspill til nye friluftslivsområder i sjø. Områdene 

er verdisett og inngår i konfliktanalysen. 

Gjennom dialog og arbeidsmøter i prosjektet har kommunene, fylkeskommunen, Molde & 

Romsdal Havn, interesseorganisasjoner og næringsaktører kommet med innspill til 

planarbeidet. Alle innspillene er vurdert i planarbeidet.  

 

4.4 STATUS I PLANOMRÅDET 
 

4.4.1 Akvakultur 

Akvakultur er ei næring i vekst, og ei viktig næring for Møre og Romsdal. I planområdet er all 

produksjon i dag knytt til oppdrett av atlantisk laks. Tidligere produksjon av marine arter og 

skjell er lagt ned. Det kan likevel bli aktuelt med andre former for akvakultur enn laks i 

fremtiden og planen gir rom for dette. 

Utgangspunktet for planarbeidet har vært gjeldende oversiktsplaner slik de er opplistet 

under pkt 1.4.3. Flere av disse planene var modne for revisjon.  Fremstilt som symbol, areal 



 

 

eller sone var det i alt 33 000 da som var åpnet for akvakulturanlegg i disse planene med 47 

lokaliseringer.  Flere av disse lokaliseringene har vært prøvd og blitt lagt ned etter hvert fordi 

det ikke har vært egna forhold på stedet.  En står igjen i dag med 16 lokaliteter i drift der det 

stort sett er gode forhold for virksomheten.  Disse 16 anleggene vil gå inn i ny plan med 

eventuelle justeringer sammen med vurdering av eventuelle nye steder for lokalisering.  

I tabellen nedenfor er areal i gjeldende plan hele området satt av i planen med plass for all 

virksomhet.  Areal i dag er bare arealet av selve merd-anlegget. 

 

Tabell 1: Oversikt over antall oppdrettsanlegg og areal i de ulike kommunene.   

KOMMUNE  Anlegg i 
gjeldende planer 

Areal i gjeldende 
planer 

Anlegg i drift i 
dag 

Areal i drift i dag 

Midsund 15 511 7 346 
Molde 3 1270 1 29 
Nesset 2 1044 1 5 
Rauma 18 4201 3 167 
Vestnes 9 26433 4 268 
SUM 47 33459 16 815 

 

4.4.2 Ferdsel 

Kommunene innenfor planområdet har delegert ansvar og myndighet etter lov om havner 

og farvann til Molde og Romsdal Havn IKS, mens Kystverket har ansvaret og myndighet til å 

følge opp hoved- og bileder langs kysten.  

Sjøen er en viktig ferdselsvei både for offentlig transport, varetransport, skipsindustri, 

fiskeri,- havbruksnæringen, turistbåter og småbåtferdsel. Innenfor planområdet er det stor 

nyttetrafikk, inkludert fem fergesamband og ett hurtigbåtsamband. Det å ivareta gode og 

sikre vilkår for all skipstrafikken er vesentlig.  I planarbeidet er dette fulgt opp med å merke 

av viktige ferdselsarealer som hoved- og bileder, samt prioriterte ankringsområder i 

plankartet. I tillegg er det definert lokale leder inn til mindre havner og kaier.  

For å ivareta sikkerheten for skipstrafikken er det innført et Automatisk Identifikasjons 

System (AIS) Den registrerer mesteparten av skipstrafikken langs kysten. I planarbeidet har 

en benyttet seg av historiske AIS-data i fjordsystemet og utarbeidet temakart som viser 

hvilke sjøareal som blir mest brukt til båttrafikk.  

Planen ivaretar hensynet til fri ferdsel i hvit sektor. Sektorene er i samråd med Kystverket 

innskrenket til der de skjermer for en reell fare. 

Det er en del større og mange mindre havneanlegg i planområdet. Alle småbåthavner og 

tilrettelagte båtplasser av en viss størrelse er inkludert i planarbeidet.  

Videre er det inkludert to ankringsområder for cruisetrafikk og en rekke lokale 

ankringsplasser, samt to opplagsområder for skip. 

 



 

 

4.4.3 Fiske  

Fiske er en viktig næring i Møre og Romsdal, og fylket er sammen med Nordland landets 

viktigeste fiskerifylke. Et av landets viktigeste fiskefelt, Mørefeltet, ligger rett utenfor 

planområdet.  Store deler av planområdet blir brukt til både aktivt og passivt næringsfiske 

samt rekreasjonsfiske. Arter som torsk, hyse, lysing, sei, lange, brosme, breiflabb og uer er 

viktige arter i dette fiske. 

 

De viktigste fiskeområdene ligger på yttersida av Midsund, Her finner man rike bestander av 

bl.a. torsk, sei, hyse, breiflabb reke og kreps. Andre viktige rekeplasser er sør for Dryna, 

Midfjorden, Fiksdal, Karsåfjorden, Sekken, Måndalen, indre Romsdalsfjord og indre 

Langfjord. De viktigste områdene finnes på yttersida av Midsund, i Midfjorden, sør-øst for 

Sekken og i Fannefjorden. Store deler av planområdet dekkes av registrerte fiskeområder. 

 

Fiske er delt inn i følgende tema, aktive redskap, passive redskap låssettingsplasser og 

gytefelt. 

 

I områder for aktive redskap som f.eks. trål- og snurrevad kan det være problematisk med 

faste installasjoner innenfor fiskeområdet. 

 

Passive redskap gjelder ulike typer garn-, line- og teinefiske. Områder for passive redskap 

kan være store i utstrekning, og kan la seg kombinere med annen arealbruk. 

Det er i planområdet satt av mange låssettingsplasser for levendelagring av fisk. Disse ligger 

som oftest inne i viker eller lune områder i nærheten av fiskefeltene, og det er viktig at det 

sikres tilkomst til disse.   

Gyteområder 

Det er registrert en rekke viktige gyte- og oppvekstområder for ville fiskebestander spredt 

utover det meste av planområdet.  

Gyte- og oppvekstområdene er sårbare for påvirkning både i form av arealbeslag og 

endringer i strømforhold, samt tilførsel av næringsstoffer. Gytefelt for torsk er kartlagt 

spesielt og skal prioriteres høyt opp mot annen arealbruk som kan ha innvirkning på disse. 

I tillegg er det flere viktige fritids- og turistfiskeområder. Disse områdene er ivaretatt i 

planarbeidet gjennom hensynet til friluftslivsinteressene.   

 

4.4.4 Forurensning og støy 

Miljødirektoratet har karakterisert alle vannforekomster ut fra miljøtilstanden, og gjort en 

risikovurdering av både kyst- og elvevannsforekomster. Klassifiseringen er basert på 

punktdata og generaliserer derfor for hele vannforekomsten hvor forurensning er registrert. 



 

 

Det er registrert noen områder med forurenset sjøbunn og sedimenter i tilknytning til 

tidligere og nåværende industri. I tillegg er det en rekke utslippspunkter for vann og kloakk i 

sjøområdene. 

Dette er i all hovedsak punktbaserte data. For temaene som er utredet i denne planen, er 

det i første rekke egnetheten til akvakulturproduksjon som kan påvirkes negativt som følge 

av dette. Dataene er tilgjengeliggjort gjennom Vann-Nett.  

 

Økologisk effekter av akvakultur 

Havbruksnæringen opplever økte utfordringer med å håndtere lakselussituasjonen og holde 

lusenivåene under grenseverdiene. Dette medfører i mange områder stadig hyppigere 

avlusninger og resistensutvikling hos lakselus for kjente avlusningsmidler. Badebehandlingen 

skal gjennomføres i lukket behandlingsenhet, men det kan skape problemer når en skal 

kvitte seg med badevannet. Praksisen er at badevannet blir tømt ut i fjorden et stykke fra 

anlegget. 

 

Lakselusa er et krepsdyr, derfor er det sannsynlig at også andre krepsdyr kan bli påvirket av 

giften. Siden vertikal transport av vann til dypere vannlag i fjorden er sjeldne, er det mest 

trolig at utslippet vil holde seg i de øvrige vannlag. Dermed er det hoppekreps og 

frittsvømmende larvestadier av ulike krepsdyr som får den største eksponeringen av 

Hydrogenperoksid etter utslipp. Ved ugunstige vind og strømforhold blir også organismene i 

strandsonen eksponert.  

 

Vannene, elvene og fjordene strekker seg på tvers av kommune- og fylkesgrenser. En 

grunnpilar i vannforvaltningen er å se på vannet som levende økosystem, der alt vann heng 

sammen. Vannregionen Møre og Romsdal er delt inn i fem vannområder, hvor planområdet 

ligger i vannområde Romsdal. 

Miljøgifter er kjemikalier som er giftige og lite nedbrytbare, og som kan hope seg opp i 

levende organiser. Miljøgifter tilføres kyst- og havområder fra mange forskjellige kilder; 

gamle industriutslipp og avfallsdeponi og næringssalter fra avløp, akvakultur, og landbruk. 

Miljøgifter og forurenset sjøbunn er ofte kompliserte problemstillinger som krever kostbare 

undersøkinger og tiltak.  

Akvakulturvirksomhet kan ha lokal negativ påvirkning med tanke på forurensning innenfor 

det økologiske påvirkningsområdet. Det er store utslipp av forspill og organisk materiale fra 

havbruksproduksjonen i regionen. Foreslåtte tiltak fremover, nevnt i regionalplanen for 

vassforvaltning (2016) innen miljøgifter, går i hovedsak ut på problemkartlegging og 

risikovurdering. Det er også satt fokus på det viktige i opprydding og miljøfokus i forbindelse 

med utbyggings, mudrings eller samferdselsprosjekt. 

 

Akutt Forurensing                                                                                                                              
Akutt forurensning skal i første rekke ivaretas gjennom statlige beredskapskrav og regionale 
beredskapsplaner. Det er skipstrafikken som utgjør den klart største risikoen for akutte 
forurensningshendelser. Det er i planarbeidet lagt stor vekt på ivaretakelse av hensynet til 



 

 

trygg ferdsel og sikring av fri vannflate i seilingsleder og hvite sektorer. Planen virker dermed 
forebyggende på risikoen for akutt forurensning i planområdet.   
 
Hensynet til akutt forurensning er spesielt vurdert og ivaretatt gjennom avsetting av 

oppankringsarealer for skip. Det er i planområdet to dedikerte ankringsområder som inngår i 

Kystverkets farledssystem. Disse er prioriterte som ankringsområder for større skip, bl.a. 

med tanke på petroleumsvirksomheten i tilknytning til Ormen Lange. 

Nødhavner for oppankring og strandsetting av større fartøy er vurdert og hensyntatt i 

planarbeidet. Det er i alt vist seks slike lokaliteter i planen.  

Det er i planområdet definert et fareområde for et tidligere dumpingsområde brukt til 

senkning av skip og dumping av eksplosiver og masser.  

 

Støy 

Støypåvirkning i planområdet er i første rekke knyttet til lufthavn, sjøtrafikk, havner og 

kaianlegg, vegtrafikk og akvakulturanlegg.  

 

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert 

velvære og mistrivsel, og påvirker folks helsetilstand. Rundskriv T-1442/2012 setter 

rammene for vurdering av støy i arealplanlegging. Retningslinjen gir anbefalt utendørs 

støygrenser ved etablering av nye støykilder, som for eksempel veianlegg og 

næringsvirksomhet. I planområde har vi utvidet arealene for akvakulturanlegg, men det er 

vanskelig å forutsi hvilke konsekvenser dette får i forhold til støy.  

 

Molde Lufthavn Årø har utarbeidet støysonekart som er inkludert i temadatagrunnlaget. 

Planarbeidet har ikke hatt tilgang til egne støyberegninger for havner og akvakulturanlegg, 

og har således ikke kunnet vurdere dette spesifikt for hvert område.  

Generelt ved forslag til ny arealbruk, og i hvert enkelt forslag til tiltak er det prøvd å unngå 

uheldig samlokalisering, som t.d. nye akvakulturområder og nærhet til bebyggelse.  

 

4.4.5 Friluftsliv, befolknings helse og oppvekstsvilkår 

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. Det finnes både store 
utfartsområder, som Moldeholmene, og mindre avgrensede badeplasser, fiskeområder, 
ilandstigningsplasser m.m. med funksjon av å være viktige rekreasjons- og nærturområder 
for befolkningen langs Romsdalsfjorden. 
 
Vurderingene av friluftsliv i planen baserer seg på registreringene i prosjektet; «Kartlegging 
og verdsetting av friluftsområder» i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. Kartleggingen 
er initiert av sjøplanprosjektet, og alle de fem deltakende kommunene har dermed utført en 
samordnet registrering og verdisetting av friluftslivsområder. Resultatene av kartleggingen 



 

 

inngår i formålet friluftsliv i konfliktanalysen, og som grunnlag for videre prioriteringer av 
friluftslivsområder i planen.  
 

Planen skal styrke faktorer som bidrar positivt til folkehelsen, og legge til rette for fysisk 

aktivitet for hele befolkningen. Barn og unges behov for aktivitetsfremmende arealer er gitt 

prioritet i planarbeidet.  Folkehelseperspektiver og barn og unges interesser er i planen 

ivaretatt gjennom kartleggingsprosjektet for friluftslivsområder.  

4.4.6 Naturmangfold 

Naturmangfoldloven (NML) tar utgangspunkt i at natur skal forvaltes kunnskapsbasert og 
den omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller som tar beslutninger med 
konsekvenser for naturen. 
 
Naturmangfoldet 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. 
 
Viktige områder 
Innenfor planområdet er det flere verneområder som naturreservater, nasjonal laksefjord, 
landskapsvernområder, vernede vassdrag og fredningssoner (havstrand og elveoslandskap 
mm). I tillegg er det et plantefredningsområde og et landskapsvernområde som ligg helt eller 
delvis i sjø.  
 

I tillegg til verneområdene, er det registrert ca. 34 naturtyper (inkludert ålegras) som grenser 

til eller ligger i planområdet.  Dette er områder som tidligere er kartlagt gjennom kommunal 

naturtypekartlegging.  Områdene omfatter blant annet brakkvannspoller, grunnestrømmer 

og strandenger. Flere av disse lokalitetene har verdi A, svært viktig. Raumavassdraget er 

klassifisert som nasjonalt laksevassdrag, og Isfjorden, nesten ut til fjordmunningen har status 

som nasjonal laksefjord. De nasjonale laksevassdragene og laksefjordene er opprettet for å 

gi et utvalg av de viktigste laksebestandene en særlig beskyttelse. Innenfor grensene til den 

nasjonale laksefjorden har vi i tillegg andre lakseførende vassdrag. 

Langfjorden var med i forslagsrunden, men fikk ikke status som nasjonal laksefjord. Like fullt 

er det viktige laksevassdrag som Eira-Aura og Visa i fjorden som må tas hensyn til i 

planarbeidet. Eiravassdraget har en særegen lakse- og ørretstamme med lange tradisjoner 

for sportsfiske og lokal næringsutvikling. I planområdet for øvrig er det flere viktige lakse- og 

ørretførende elver og vassdrag. 

Ut fra de påvirkningsfaktorer som er mest aktuelle å vurdere i planarbeidet, er negativ 

påvirkning fra lakselus og rømt oppdrettsfisk de største truslene mot vill laksefisk.  

 

Trusler 

Ifølge forskningsmiljøene fremstår rømt oppdrettslaks som den største trusselen mot norske 

villaks. Noen svømmer opp i elvene hvor de kan gyte sammen med villfisk, og de krysses på 



 

 

den måten inn i lokale populasjoner. Siden avkom av oppdrettslaks har lavere overlevelse 

enn avkom av villaks, har slik innkryssing negativ genetisk påvirkning på vill laksefisk. 

 

Den største trusselen etter rømming mot villaks er lakselus. Det er dokumentert en klar 
sammenheng mellom intensiv oppdrettsproduksjon og lakselussmitte på vill laksefisk.  Tallet 
på oppdrettsfisk i forhold til vill laksefisk gjør at hovedmengden av lakselus i dag kommer fra 
oppdrettsanleggene. Dermed er det en forutsetning for næringen at antall lus som slippes 
ut, ikke medfører uakseptable effekter på villfisken. 
 
Lakselus er en særlig negativ påvirkningsfaktor for anadrome ørretbestander i 
Romsdalsfjorden. De anadrome ørretbestandene benytter primært de nære fjordområdene 
til næringssøk under sjøvandringen. Ørreten er dermed en relativt stedbunden art og vil 
dermed påvirkes ytterligere negativt av et vedvarende høyt lakselusnivå i fjordområdene. 
 

Ørretstammene i Romsdalsfjordsystemet opplever redusert vekst og formering som følge av 
prematur tilbakevandring til ferskvann. Havforskningsinstituttet fastslår at dagens 
lakselussituasjon har en klar bestandsregulerende effekt på sjøørreten i hele 
Romsdalsfjordsystemet. En fortsatt utvikling som i dag, vil medføre degenerering av så godt 
som samtlige sjøørretbestander i fjordsystemet til stedegne ferskvannsbestander innen en 
femårsperiode. 
 

Omfattende forskningsdata fra oppdrettslokalitetene i Romsdalsfjorden, med sidefjorder, 

tyder på at det skjer en akkumulering av lus i vannmassene utover systemet der 

sjøørretbestandene i de ytre delene er mest sårbare. 

 

4.4.7 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 

Alle spor menneskers liv og virksomhet har etterlatt seg i omgivelsene er kulturminner. 
Kulturminner er ikke aldersbestemt, og kan både være fra fjern eller nær fortid. Dette betyr 
at det meste vi omgir oss med er kulturminner. Kulturminner omfatter alt fra 
enkeltbygninger til naturformasjoner og kulturmiljøer, fra helleristninger, gravhauger og 
stavkirker til landbruksbygninger, fabrikkbygninger og kulturlandskap. Noen av disse sporene 
er uerstattelige og er verdifulle kilder til kunnskap. 
 
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.  
 
I følge Sjøfunnregisteret er noen skipsvrak vernet i henhold til klm § 14, men ingen av disse 
er foreløpig påvist med nøyaktig lokalisering.  
 
Videre har Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) kartlagt temadata i 
planområdet. De har registrert tre områder for helhetlig kulturlandskap som kan bli påvirket 
av aktivitet i sjø. 
 
Planområdet har et stort potensiale for marinarkeologiske funn, og det kan komme pålegg 
om videre undersøkelser ved eventuelle reguleringsplaner eller andre tiltak i planområdet.  



 

 

 
Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeider en regional plan for kulturminner. Planen 

omfatter kulturminner av nasjonal og regional verdi, og baserer seg i første omgang på 

punktregistreringer i kartet. Med utgangspunkt i disse registreringene har fylkeskommunen 

utarbeidet ei foreløpig avgrensning av de kulturmiljøene som berører sjøareal i planområdet. 

Disse kulturmiljøene er av særlig høy verdi.  

Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) har registrert tre helhetlige 

kulturlandskap som griper inn i planområdet. Disse inngår i registreringene til den regionale 

planen for kulturminner. 

Automatisk fredete kulturminner er av nasjonal verdi, og eventuelle tiltak i nærheten av 

disse må vurderes særskilt i forhold til skjemming, jf. Lov om kulturminner § 3. 

Det er gjort relativt få marinarkeologiske funn i planområdet. NTNU Vitenskapsmuseet har 

kommet med innspill til i alt åtte lokaliteter for marine kulturminner, med krav om 

ivaretakelse ved hjelp av hensynssoner i planen.  

NTNU Vitenskapsmuseet definerer planområdet som et område med stort potensiale for 

marinarkeologiske funn, og det kreves derfor bestemmelser om at det ved eventuelle 

reguleringsplaner eller andre tiltak vil kunne komme pålegg om videre undersøkelser. 

4.4.8 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for ny arealbruk er utarbeidet som en del av 

konsekvensutredningen, i samsvar med plan- og bygningsloven § 4-3. Analysen er overordnet og 

tilpasset kommuneplannivået. Formålet er å vurdere forslag til ny arealbruk med hensyn til 

samfunnssikkerhet, og å avdekke sårbarhet som det må tas hensyn til i videre planlegging. 

4.4.9 Skred og flom 

Hele planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for snø- og steinskred. Store deler av 

de potensielt skredutsatte områdene er kartlagt med tanke på skredfare. En del sjøområder 

langs ubebygde fjellsider med potensiell rasfare er imidlertid ikke kartlagt. Noen av disse 

områdene kan tenkes å være potensielle arealer for etablering av akvakultur. Det vil da 

kunne kreves nærmere undersøkelser av disse områdene før tiltak kan etableres.  

Store deler de landnære områdene av Langfjorden og Isfjorden, samt deler av Tresfjorden, 

Tomrefjorden og rundt Otrøya er aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang. Store 

deler av de landnære arealene i Isfjorden og sørsiden av Langfjorden er likeså 

aktsomhetsområder for jord- og flomskred. Ellers er det mange mindre aktsomhetssoner i 

tilknytning til elve- og bekkeutløp spredt utover det meste av planområdet. Eventuell 

avsetting av arealer til akvakultur i disse områdene må vurderes nøye, og vil utløse krav om 

nærmere undersøkelser ved etablering av tiltak. Til tross for at dette er relativt grove 

kartlegginger, er det et viktig moment at vi som følge av klimaendringer og økte 

nedbørsmengder/ -intensitet, i fremtiden kan forvente økende skredfare og skredhendelser, 

både i intensitet og omfang. 



 

 

Det er etablert ei flomsone som strekk seg ut i sjø i planområdet – ved utløpet av 

Raumavassdraget. Denne kartleggingen omfatter både stormflo og flomvannføring, og skal 

hensyntas i arealplanlegging. 

4.4.10 Havnivåstigning og klimaendringer 

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. 
 

Klimaendringene vil i vårt område føre til økt nedbørsintensitet, med påfølgende økende 

fare for flom og skred. Vi kan videre forvente oss stadig hyppigere og sterkere ekstremvær 

med vind og høy vannstand. Disse faktorene kan i tiden som kommer, enkeltvis og samlet 

utgjøre en økende faktor med tanke på sikkerhet og belastning på havbruksanlegg. Sterkere 

eksponering kan medføre økt ulykkesrisiko ved drift av anleggene, samt en forstørret risiko 

med tanke på rømming.  

Havbruksanlegg må lokaliseres og dimensjoneres for å tåle disse belastningene. 

Skipstrafikk og generell ferdsel til sjøs kan i fremtiden oppleve større risiko for ulykker ved 

manøvrering i farvannene.  

4.4.11 Infrastruktur 

Restriksjonsareal og innflygningssoner til Molde Lufthavn Årø krever spesielle hensyn i 

forhold til etablering av tiltak. Ingen tiltak og aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med 

disse kravene er tillatt. Dette gjelder i hovedsak grenser for høyde på byggetiltak og 

farkoster, samt lyssetting av disse. 

Det er ulike former for sjøkabler, -rør og –ledninger på havbunnen ulike steder i 

planområdet. Det er ett luftspenn som krysser sjøarealet.  

Det finnes en rekke mindre og større havner og havneområder i planområdet. Fri ferdsel må 

ivaretas gjennom sikring av tilstrekkelig arealer til trygg manøvrering ved inn- og utseiling. 

Det er mange fyrlykter spredt rundt i planområdet som skal sikre trygg ferdsel til sjøs.  

4.4.12 Bosetting og fritidsbebyggelse 

Selv om tettbygde strandsteder fins, domineres planområdet av spredt boligbebyggelse. 

Endret arealbruk, om det gjelder utvidelse eller nye etableringer i nærheten av bosetting og 

fritidsbebyggelse, kan få negative konsekvenser. Disse konsekvensene er vurdert under tema 

landskap i KU for hvert område.   

4.4.13 Restriksjonsområder 

Gyteområde for torsk 

Gyteområde for torsk er kategorisert under «restriksjonsområde».  

Kysttorsken gyter både inne i fjordene og i skjærgården. Typiske gytelokaliteter er 

beskyttede områder, ofte innerst i fjordarmene, i poller, våger eller bukter, hvor gytingen 

skjer på 20-60 m dyp. Det er vist at lokale torskestammer er trofaste til sin gytegrunne, som 

de returnerer til år etter år.   



 

 

 

Bestanden av kysttorsk nord for Stad hadde betydelig nedgang på slutten av 90-åra og har 

siden variert noe. 

 

Korall  

Kartleggingen av korallforekomster, ålegressenger og tareskog er viktig kunnskap fordi dette 

er sentrale oppvekstområder for fisk. Noen arter av marine fisk (f.eks. torsk) er delt opp i 

lokale bestander med liten geografisk utstrekning. Om lokal ungfisk ikke får muligheten til å 

vokse opp, vil få av disse fiskene nå gytemoden alder og mengden gytefisk kan avta 

Fiskeridirektoratet har kartlagt og verifisert data for planområdet, og disse er 

tilgjengeliggjort gjennom kartløsningen kystnære fiskeridata. Det er innhentet registreringer 

av korallforekomster fra Havforskningsinstituttet.  

 
 

5 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE 
 

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.  
 
Konsekvensanalysen er 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 kommer frem av 
planforslag. 
 
Risiko og sårbarhetsanalyse(ROS) inngår som en integrert del i konsekvensutredningen, jf. 
PBL § 4-3. ROS-analysen skal avdekke eventuelle forhold som gir vesentlige negative effekter 
for menneske, miljø og samfunn. Analysen gir grunnlag for å vurdere i hvilken grad forslag til 
ny arealbruk utløser behov for avbøtende tiltak og vurdering av alternative plasseringer. Den 
er med i vurderingsgrunnlaget for om tiltaket/endringen skal tas med i planforslaget eller 
ikke, og avdekker sårbarhet som må tas hensyn til i videre planlegging.  
 
 

5.1 METODER 
 

Forslag til ny arealbruk vises i plankartet. Nye eller endringer av eksisterende tiltak er 

konsekvensutredet og er fremstilt i plankart Del I med en mørkere farge kode.  

Som utgangspunkt for metode er Statens vegvesen sin Håndbok V 712 Konsekvensanalyser 

nyttet.  Håndboken beskriver metode for sammenligning av flere alternativer.  Slik er det 



 

 

ikke i denne planen der det bare er ett alternativ for hver lokalisering som en vil undersøke 

om gir akseptable konsekvenser, og metoden er tilpasset dette. 

 

Temaet eller tiltaket en skal vurdere konsekvensen av er lokalisering av oppdrettsanlegg. 

Temaene som skal en vurdere konsekvensen for, er de som en har nyttet i arealplananalysen 

og noen til slik som bosetting, landskap, naturmangfold etc..   For hvert tema skal det 

komme fram til tallmessig konsekvens ut i fra 2 parametre.  Det ene er Verdi av temaet: 

Liten, Middels, Stor.  Det andre er Omfang.  Dette er påvirkning  av inngrepet, om tiltaket 

fører til forbedring eller forringing.  Omfang er i en skala fra Stort positivt +++, Middels 

positivt ++, Lite positivt til Lite negativt -, Middels negativt - -, Stort negativt - - -.  Disse to 

parametrene er akser i en Konsekvensvifte som er vist i 

figur 2. 

 

For hvert tema leser en mekanisk ut hvilket 

konsekvensfortegn en får ut i fra valgt størrelse for Verdi 

og for Omfang.  Matematisk sum av konsekvenstegnene 

blir samlet konsekvens for tiltaket, men det er ikke 

anledning til å ta dette ukritisk.  Det skal ligge en faglig 

vurdering til grunn for fastsetting av totalkonsekvens, og 

den skal vurderes ut fra kunnskapen om hva som berøres 

og hva en faglig vil legge vekt på.  Samlet 

konsekvensvurdering skal begrunnes, og det skal 

tydeliggjøres hva som ligger til grunn for vurderingen. 

 

Samlet konsekvensvurdering blir så vurdert opp mot risikofaktorer (ROS).  Ut i fra dette blir 

det trukket en konklusjon om tilråding eller fraråding av tiltaket. 

 

Konsekvensutredningen er utarbeidet i tråd med Veileder til konsekvensutredning. Alle 

relevante utredningstema inngår som kunnskaps- og vurderingsgrunnlag for 

konsekvensanalysen.  

Konsekvensanalysen baserer seg på innhentet informasjon fra sektormyndigheter, 

fylkeskommunen, kommuner, forskningsinstitusjoner, nasjonale/regionale 

interesseorganisasjoner og næringsaktører. Mye av kunnskapen baserer seg på innsamling 

fra en rekke ulike databaser forvaltet av sektor- og regionale myndigheter. For en rekke 

tema har dette datamaterialet vist seg å være lagt fra tilstrekkelig for en helhetlig 

planlegging av sjøområdene. Prosjektet har således i samarbeid med respektive regionale 

myndigheter, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner og næringsaktører bearbeidet 

og tilrettelagt eksisterende kunnskap og datamateriale, samt produsert nye temadatasett. 

Alle datasett er utarbeidet i nær dialog med, og så langt som råd kvalitetssikret av regionale 

myndigheter. 

Figur 2: Konsekvensvifte – hvor en 
finner konsekvensgrad ved 
sammenstilling av verdi og omfang. 



 

 

For friluftsliv er det utført nye registreringer i hele planområdet. Områdene er kartfestet og 

digitaliserte. 

 

Tabell 3. Utredningstema og kunnskapsgrunnlag for av ny arealbruk i interkommunal plan for Romsdalsfjorden, IntRo. 

UTREDNINGSTEMA KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Annen sjøbasert næring & infrastruktur  
Dybdeforhold & hydrografi Kartverket, Sjøkartverket, Sintef -SINMOD, 

Havforskningsinstituttet(HI), Høgskolen i Ålesund(Hials), 
Havbruksaktører,  

Fiske Fiskeridirektoratet(FDIR), FDIRs kartløsning, HI, 
Kartleggingsprosjekt for friluftslivsområder(Møre og 
Romsdal fylkeskommune(MRFK) + kommuner). 

Forurensning & støy Miljødirektoratet(MDIR), Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal(FMMR), Kystverket(KV), Miljøstatus.no, Vann-
Nett, Vannmiljø, Mattilsynet(MT), Vanndirektivet 

Friluftsliv, befolkningens helse & oppvekstsvilkår Kartleggingsprosjekt for friluftslivsområder- 
inkl.barnetråkk, eksisterende kunnskapsgrunnlag. 

Havbruk/ akvakultur MRFK, FDIR, KV, FMMR, MT, Havbruksaktører + Sjømat 
Norge (tidl. FHL), Hials, NINA, HI, Kommuner,  

Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap MRFK, Regional delplan for kulturminner, NTNU 
Vitenskapsmuseet, Askeladdden, Kommuner 

Naturmangfold MDIR, FMMR, FDIR –kartløsning, Naturbase, Miljøstatus, 
Miljøkommune.no, Vannmiljø.no, Vann-Nett, 
Vassdragsatlas, Artdatabanken, HI, Norsk Institutt for 
Naturforskning(NINA),  Hials, Norske Lakseelver, NIVA 

Samferdsel KV, Kystinfo, sjøkart, Den norske los, AIS-registreringer, 
Molde & Romsdal Havn IKS(MRH IKS), Kommuner, Statens 
Vegvesen, Avinor, Samferdselsprosjekter, Kommuneplaner 
og reguleringsplaner, Ortofoto, Flyfoto,  

Samfunnssikkerhet & beredskap Norsk vassdrsags- og energidirektorat(NVE), Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap(Dsb), KV, FMMR, 
MRH IKS, Avinor, Skrednett, Kystinfo, Vannmiljø.no 

 

 

5.1.1 KONSEKVENSUTREDNING 

 

Det er kun er ny arealbruk eller vesentlig endring av eksisterende arealbruk som er 

konsekvensutredet i planen. KU er benyttet som beslutningsgrunnlag for avgjørelse om 

arealbruken skal tas inn i planen eller ikke. En konsekvensutredning på kommuneplannivå er 

overordnet, og forhold som er relevante å undersøke på et mer detaljert nivå er ikke 

inkludert. 

 

5.1.2 ROS-ANALYSE 

ROS-analysen inngår i konsekvensutredningen og omhandler nye utbyggingsområder og 

omtale potensielle farer. ROS-analysen skal danne et grunnlag for bevissthet og kunnskap 

om risiko og sårbarhet. 

 



 

 

5.2 KONSEKVENSER AV ENKELTTILTAK 
 

5.2.1 Vurdering av enkelttiltak 

 

Se eget dokument: «Konsekvensutredning -vurdering av enkelttiltak». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5.3 SAMLEDE KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

Stor positiv 
konsekvens 

Middels 
positivt 
konsekvens 

Liten 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

 Akvakultur      

    Ferdsel   

    Fiske (Fiske)  

   

Forurensning 
og støy    

    

Friluftsliv, 
befolkningshelse 
og oppvekstvilkår   

     Naturmangfold  

    

Kulturminner, 
kulturmiljø og 
kulturlandskap   

       

       

       

       

    

Bosetting  og 
fritidsbebygelse   

Tabell; sammenstilling av samlede konsekvenser for utredningstemaer 

5.3.1 AKVAKULTUR? 

Den interkommunale planen skal sikre gode rammevilkår for akvakulturnæringen innenfor 

en bærekraftig og økosystembasert forvalting av sjøområdene. Herunder 

akvakulturnæringens påvirkning på naturmangfoldet. 

I planområdet har man lagt til rette for 23 akvakulturlokaliteter. De fleste av disse 

lokalitetene er i ytre deler av fjordsystemet. Utviklingen i akvakulturnæringen går i retning 

av færre, men større lokaliteter. Dette hensynet har man ivaretatt i planarbeidet ved at 

omtrent alle akvakulturlokaliteter er utvidet i forhold til forrige arealavgrening. Unntaket er 

Skarbukta i Rauma. Alle akvakulturområdene er grundig omtalt i KU, jfr. kap XXX 

Med bakgrunn i at man legger til rette for større lokaliteter som igjen vil gi bedre 
produksjonsforhold for næringen, er samlet sett er konsekvensen for akvakultur middels 
positivt konsekvens. 
 

Stor positiv 
konsekvens 

Middels 
positivt 
konsekvens 

Liten 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Middels 
negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

 x      

 



 

 

5.3.2 FERDSEL 

Sjøen er en viktig ferdselsvei både for offentlig transport, varetransport, skipsindustri, 
fiskeri,- havbruksnæringen, turistbåter og småbåtferdsel . Videre er sjøen et viktig friluftsliv- 
og rekreasjonsområde og leveområde for en rekke arter. Ferdsel er derfor et stort og viktig 
tema i konsekvensutredningen. Automatisk Identifikasjons System (AIS), kvit sektor, 
ankringsplasser, opplagsområde, nødhavner er noen av undertemaene som danner 
grunnlaget for å vurdere konsekvensene for ferdsel.  
 
Alle data som angår sjøtransport er tilgjengelig via kystverkets nasjonale 
kystinformasjonssystem Kystinfo.  
 
Alle faste anlegg eller utvidelser av eksisterende anlegg vil i på en eller annen måte begrense 
ferdsel.  Samlet sett er konsekvensen for ferdsel liten negativ da det er få tiltak som 
begrenser ferdsel. 
 

Stor positiv 
konsekvens 

Middels 
positivt 
konsekvens 

Liten 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Middels 
negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

    x   

 

5.3.2.1 Farleder og ferdsel 

Områder av satt til ferdsel i arealplaner fastsetter at i disse områdene skal ferdselen som 

hovedregel skje uhindret av andre tiltak. For å ivareta dette hensynet har man brukt AIS – 

data og farledsdatabasen til Kystverket samt ferdselsdata fra andre viktige brukergrupper, 

slik som f.eks. Kongelig Norsk Båtforbund, friluftslivsaktører og lokale småbåtforeninger o.l.   

Farledsnormalen gir utgangspunkter for hvilke standarder som skal gjelde for farledene, 

særlig om dybde, bredde og høyde i farvannet. Man har i samarbeid med Kystverket lagt 

føringer for hvordan dette skal presenteres og prioriteres i planområdet.   

For å oppfylle Kystverkets samfunnsoppdrag og hovedmålsettinger om en effektiv 

sjøtransport, trygg ferdsel og hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt 

forurensning til sjøen er hovedled og biled prioritert ferdselsårer. Disse er fremstilt som flate 

i plankartet med buffer 100m til hver side og går i vannsøyle til -20m.  

De fleste lokalitetene for akvakulturanlegg ligger inntil hvit sektor. Noen lokaliteter berører 

hvit sektor, slik som f.eks. Rekdal i Vestnes kommune. Negativ påvirkning på hvit sektor og 

viktige ferdselsårer, har sammen med andre vurderingstema i KU ført til at ikke alle 

innspillene i er blitt tatt inn i planen. 

5.3.2.2 Ankringsområder, ankringsplasser og havneområder 

Innen for planområdet er det to prioriterte ankringsområder. Disse er lokalisert utenfor 

Bolungneset i Vestnes kommune og i Karløysfjorden mellom Nordnesje og Bolsøya i Molde 

kommune. I tillegg til disse finnes det en rekke andre ankringssteder som er viktige for den 

allmenne ferdsel. 



 

 

Det er etablert to havner for cruiseskip i planområdet, en i Eresfjorden og en i Åndalsnes. I 

henholdsvis Nesset og Rauma kommuner. For havner og småbåthavner omfatter planen 

innseilingsområde som ikke stenges av nye tiltak. 

Alle de nevnte ankringsområdene er båndlagt for installasjoner. 

 

5.3.2.3 Opplagsareal og nødhavner 

I planområdet er det to arealer som kan benyttes til opplagsareal.  Disse er lokalisert på 

Feøya og på Førneset v/ Gjermundnes. Begge i Vestnes kommune. 

Totalt er det og foreslått sju nødhavner i planområdet. Disse lokalitetene vurderes som de 

mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning. 

Det er to i Rauma, to i Vestnes og tre i Molde. 

5.3.2.4 Sjøtrafikk og nye samferdselsprosjekter 

Planområdet trafikkeres av ferger, passasjerbåter og ulike fraktebåter. Hensynet til disse 

ivaretatt ved at disse ikke blir berørt av forslag til ny arealbruk.   

5.3.3 FISKE 

Fiske kan i utgangspunktet kombineres med annen arealbruk. Unntaket er faste 

installasjoner på vannoverflaten samt at trål ikke lar seg kombinere med installasjoner på 

bunnen.  

Planområdet har betydelige fiskeinteresser både i forhold til yrkesfiske og til fritidsfiske. 

Gjennom konsekvensutredningen er disse veid opp mot andre interesser, i første rekke 

lokalitetsbehovet til oppdrett. I planområde er det varierende aktivitet i forhold til 

yrkesfisking. 

Oppdrett kan ikke kombineres med fiske. Oppdrett fører derfor til tap av fiskeplasser og til 

påvirkning av fiskebestander. F.eks er det kjent at sei tiltrekkes av oppdrettsanlegg og spiser 

spillfôr. Det er særlig gyteplasser for torsk og områder for aktiv fiske som er hensyntatt i 

vurderingen av ny arealbruk.  

Gyteområde for torsk er kategorisert under restriksjon og foreslåtte anleggsområder plassert 

i gytefelt er frarådet. 

Samlet sett er konsekvensen for fiske liten til middels negativ. 
 

Stor positiv 
konsekvens 

Middels 
positivt 
konsekvens 

Liten 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Middels 
negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

    x (x)  

 
 

Korall 

Utbredelsen av korallforekomster er ikke kartfestet i planområdet, og registreringene som 

ligger til grunn i plankartet er derfor bare punktfestet. Det er behov for ytterlige 



 

 

kartlegginger i planområdet for å få en oversikt over utbredelse og lokalisering av koraller. 

Det er foreløpig lite kunnskap om hvordan oppdrettsanlegg påvirker koraller. Det er antatt 

negativ påvirkning i form av sedimentering og ankring av anleggene.  

 

 

5.3.4 FORURENSNING OG STØY 

Det er i førsterekke dyp og strømhastigheter som bestemmer partikkelspreding og 

sedimentasjonsrater. Den største påvirkningen er vurdert til å være rett under og i 

umiddelbar nærhet til anlegget (500-1000 m). Dette er hensyntatt i forhold til plassering av 

nye anlegg ved å bruke tilgjengelige strømdata.  

Selv om fjordanlegg har god strøm i merddypet, kan det ofte være lite vannbevegelse i 

dypere vannlag. Hvilke konsekvenser man får av midler mot lakselus, kan variere om det er 

vannløselig midler som blir brukt i badevann, eller om det er midler gitt gjennom foret. 

Legemidler som tilsettes i foret vil virke ved at de hemmer kritinsyntese hos lakselusa, men 

også hos andre skalldyr som bygger skall av kritin. Legemiddel gjennom for blir spredt 

gjennom fekalier som partikler. Man har funnet partikler med medisinrester 1100 m. fra 

anlegg. 

Støy & lys 
Støy er et økende miljøproblem som har en negativ påvirkning for mennesker og 
opplevelsen av natur.  
 
Det er lagt til grunn at ny arealbruk i liten grad vil føre til støy for naboer eller friluftslivet. 
Det blir vist til støyforskriften der det kan være aktuelt, slik som i nærheten av bebyggelse og 
viktige friluftsområder. 
 
Planområdet har områder som er helt upåvirket av lys fra menneskelig aktivitet. Dette 
hensynet har man forsøkt ivaretatt i etablering av nye faste anlegg. Det er særlig arealene 
som er foreslått til akvakultur som ligger i slike uberørte områder. De andre forslagene til ny 
arealbruk ligger i tilknytning til eksisterende virksomhet. Det er lagt til grunn at lys fra 
oppdrettsanlegg kan ha negativ lokal påvirkning, men samlet sett er konsekvensen vurdert til 
å være ubetydelig. Dette er basert på dagens omfang av anleggene. Man kan derimot 
forvente mer negative konsekvenser ved etablering av flere og større anlegg.   
 

Stor positiv 
konsekvens 

Middels 
positivt 
konsekvens 

Liten 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Middels 
negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

   x    

 
 

5.3.5 FRILUFTSLIV, BEFOLKNINGENS HELSE OG OPPVEKTSVILKÅR 

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 friluftsaktiviteter. Fisking, kajakk og bading er noen eksempler 

på friluftsaktiviteter som foregår i planområdet. Hensynet til friluftsliv er tillagt vekt i 



 

 

konsekvensutredningen og har sammen med andre hensyn ført til at ikke alle innspillene om 

ny arealbruk er tatt inni planen. 

For å kunne gjøre en helhetlig avveining av arealbruken, har alle kommunene i planområdet 

startet ny kartlegging og verdisetting av friluftsområder i sin del av planområdet.  Dette 

arbeidet har, sammen med eksisterende kunnskap, dannet kunnskapsgrunnlaget for 

avveining av friluftsinteresser opp mot andre interesser i planområdet. Selv om dette 

arbeidet ikke er sluttført, har trolig de viktigeste områdene for friluftsliv blitt satt av som 

friluftsområder sammen med annen arealbruk som ikke forringer slike områder. Friluftsliv 

presenteres som eget temakart.    

Folkehelse og barn og unges oppvekstsvilkår er sentrale tema i all samfunnsplanlegging, og 
dette er viktige utredningstema i konsekvensutredningen. I kystsoneplanen har temaet i 
liten grad vært aktuelt og det er ikke framkommet negative konsekvenser for folkehelsen 
eller for barn og unges oppvekstsvilkår som følge av ny arealbruk. 
 
Foreslått arealbruk kan i noen tilfeller ha negativ lokal påvirkning.  Som f.eks forbudet mot å 
fiske nærmere enn 100 meter fra oppdrettsanlegg eller ferdselsforbudet som gjeld nærmere 
enn 20 meter fra anleggene. Basert på dagens kunnskapsgrunnlag og planens omfang, har 
planforslaget samlet sett liten negativ konsekvens for friluftsliv, folkehelse og barn og unges 
oppvekstsvilkår. 
 

Stor positiv 
konsekvens 

Middels 
positivt 
konsekvens 

Liten 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Middels 
negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

    x   

 

5.3.6 NATURMANGFOLD 

 

Det er en stor variasjon av naturverdier i planområdet; ville laksestammer, gytefelt for torsk, 

rødlistearter og ålegrasenger (foreslått som prioritert naturtype). Videre er det i 

planområdet mange lokaliteter som f.eks. Viånleira (Vestnes kommune), Moldeholmene 

(Molde kommune) og Sandvika (Misund kommune ) som er viktige funksjonsområde for en 

rekke våtmarksfugler og  rødlistearter.  

Det er fem naturreservater hvor verneformålet er sjøfugl, som ligger innenfor planområdet. 

Det er ikke foreslått nyetablering av faste anlegg i nærheten av disse reservatene. Studier 

viser at trafikken til og fra oppdrettsanleggene, både i etableringsfasen og driftsfasen, kan 

påvirke fugler og marine pattedyr negativt. Anlegget som ligg på Furneset i Vestnes 

kommune er foreslått utvidet, men det er vurdert at dette ikke medfører negative 

konsekvenser for verneområdet da trafikken til og fra anlegget ikke passerer Feøya. 

Det er i alt kartlagt 34 naturtypelokaliteter som ligger innen for planområdet. Seks av disse 

har verdi A (svært viktig), 22 verdi B (viktige) og seks av dem har verdi C (lokalt viktig). 

Sårbare naturtyper som ligger i grunne områder kan bli negativt påvirket av spredning av 



 

 

finpartikulært stoff fra deponi eller næringssalter fra akvakultur. Ingen av disse er berørt i 

forhold til ny arealbruk i planen.    

NIVA gjennomførte høsten tilleggskartlegging av ålegras i deler av Romsdalsfjordystemet. 

Her ble 44 forekomster kartlagt. Noen av disse ble etter verdivurderingen slått sammen til 

en ålegraseng. Det ble ikke gjennomført kartlegginger i Misund kommune, slik at potensialet 

for flere lokaliteter innenfor planområdet er meget sannsynlig.  Det er ikke plassert faste 

anlegg i nærheten av kjente ålegrasenger. I forhold til andre marinenaturtyper, som f.eks. 

koraller, er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt.  

Raumavassdraget er klassifisert som nasjonalt vassdrag og Romsdalsfjorden fra Isfjorden til 

fjordmunningen ved Hamneneset/Okseneset, har status som nasjonal laksefjord. Dette, 

sammen med den økologisk viktige Langfjorden der Eira-Aura og Visa munner ut, har man i 

stor grad tatt hensyn til ved det ikke legges til rette for oppdrett av anadrome arter. En har 

derfor som et forvaltningsmål at akvakulturanlegget i Skarbukta i Rauma kommune, flyttes 

til Lybergsvika for bedre ivareta nasjonale lakseinteresser.  

 

Oppsummering naturmangfold 
Kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet er hentet fra blant annet naturbase, 
artsdatabanken, NINA, NIVA og miljøstatus. Full oversikt over kunnskapsbasen er gjengitt i 
tabell 1.  Selv om kunnskapsgrunnlaget er relativ godt, jfr § 8 i NML, finnes det likevel en del 
usikkerhet knytt til endret arealbruk. 
 
Den største usikkerheten knytter seg imidlertid til effekten av ny arealbruk på sårbare 
naturverdier. Dette gjelder særlig effekten av akvakultur på marine naturtyper som f.eks. 
koraller. Dypere marine naturtyper, slik som koraller, er bare sporadisk kartlagt langs kysten. 
Vi mangler derfor en del kunnskap om både utbredelse og hvilke truete arter som lever i og 
ved slike naturtyper. Det er grunn til å tro at også andre marine naturtyper kan bli negativt 
påvirket av oppdrettsanleggene gjennom, sedimentering, ankring og utslipp av næringssalt. 
En slik vurdering gjelder også for ålegras.  
 

For de nye områdene hvor det knytter seg usikkerhet til hvordan disse påvirker 
naturverdiene, kommer føre-var prinsippet til anvendelse, jfr § 9 i NML. Siden vi ikke har 
fullstendig kunnskap om de biologiske naturverdiene, må man foreta ytterligere 
marineundersøkelser på de lokalitetene hvor man ønsker nyetablering eller utviding hvor 
kunnskapen om naturverdiene er mangelfull.  
 

Samlet belastning, jfr § 10 i NML, må vurderes i forhold til dagens situasjon og den mer-

belastningen som planforslaget innebærer. På bakgrunn av dette er det ikke tilrådelig å øke 

mengde akvakultur i planområdet, da det er høgt sannsynlig at økt oppdrettsvirksomhet i vil 

føre til ytterligere press på sjøørret og de ville laksestammene. 

 

Planområde er i dag påvirket av akvakultur, noe som er godt dokumentert gjennom de ulike 

risikovurderingene og temarapportene som forskningsmiljøene har utarbeidet.  Totalt er 35 

lokaliteter vurdert for akvakulturområder i konsekvensutredningen. Av disse er 23 anbefalt 



 

 

tatt inn i kystsoneplanen. Dette er en reduksjon i både antall og størrelse av områder som 

var avsatt til akvakultur i de foregående kystsoneplanene. Men i forhold til dagens godkjente 

lokaliteter er det en økning på tre. 

 

Med bakgrunn i problem som f.eks. rømming, smittepress og utslipp av næringssalter, er det 

knyttet en del utfordringer ved driftsmetodene til oppdrettsvirksomheten. Næringen har en 

del utfordringer med dagens driftsmetoder og en bør derfor snarest finne miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetoder som utelukker rømming og smittepress, f.eks. lukkede 

havbaserte oppdrettsanlegg.  I tillegg til miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jfr. § 12 

i NML, er også lokalisering en del av dette vurderingstemaet.  

 

Forslagene til akvakulturområder har vært gjennom en egnethetsanalyse i forhold til andre 

tema for å kartlegge egnetheten til å drive akvakultur. Disse lokalitetene er foreslått plassert 

der konfliktnivået er antatt minst. Likevel ser man at flere av anleggene burde lokaliseres 

mer ute i ytre kystområder eller i havet pga interessekonflikter og negativ påvirkning av 

biologisk mangfold enn inne i fjordsystemet. En slik etablering må selvsagt vurderes opp mot 

andre negative konsekvenser som f.eks. områdets bruk til fiske og behovet for sjøfuglene.  

 

Stor positiv 
konsekvens 

Middels 
positivt 
konsekvens 

Liten 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

     x  

 

5.3.7 KULTURMINNER, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP 

Det er gjort relativt få marinarkeologiske funn i planområdet. Dette skyldes at det tidligere 

har vært et større fokus på å registrere kulturminne på land enn i sjø. Undersøkelsesplikten 

vil likevel være gjeldende for ny arealbruk i sjø. Totalt er det registrert åtte lokaliteter for 

marine kulturminner i planområdet. I tillegg er det registrert vernede kulturminner på land i 

Askeladden som kan bli påvirket av aktivitet i sjø.  

 

Videre har Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) registrert tre helhetlige 

kulturlandskap som griper inn i planområdet. Disse kulturminnene ligger langs land og på 

øyer, og vil ha utsyn mot nye faste anlegg som akvakulturanlegg, havneutvidelser mm. På 

grunn av dette kan den historiske sammenhengen mellom kulturminnene og sjøen bli 

negativt påvirket og opplevelsen av kulturminnene kan bli redusert i verdi. Det er ingen 

kjente kulturminner som blir fysisk ødelagt av forslagene i planen. Ved kommende 

planlegging i sjø er det nødvendig å vise aktsomhet i område med høgt potensiale for 

kulturminner 

 

Samlet sett har planforslaget liten negativ konsekvens for kulturminner/kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 



 

 

Stor positiv 
konsekvens 

Middels 
positivt 
konsekvens 

Liten 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Middels 
negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

    x   

 

   

 

5.3.8 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 

I følge data fra NVE og NGU er planområdet som ligg nærmeste land aktsomhetsområde for 

blant annet snø- og steinskred samt jord og- flomskred. Dette innebærer at områdene er 

potensielt skredfarlige. Dette betyr at etablering av faste anlegg enten må skje utenfor 

registrert aksomhetsområde eller at ytterlige skredfaglige undersøkelser blir gjort. 

5.3.9 BOSETTING OG FRITIDSBEBYGGELSE? 

Spredt bebyggelse i jordbrukslandskapet dominerer i de fleste områdene hvor det er 
foreslått ny eller utvidet arealbruk. Utvidelser av faste anlegg, eller nyetablering som havner 
og oppdrettsanlegg i nærheten av bebyggelse, kan ha negative konsekvenser.   
 
Foreslått arealbruk kan i noen tilfeller ha stor negativ lokal påvirkning. Derfor har man tatt 
hensyn til bosetting ved nye etablering av faste anlegg. Basert på dagens kunnskapsgrunnlag 
og planens omfang, har planforslaget samlet sett liten negativ konsekvens for bosetting og 
fritidsbebyggelse. 
 

Stor positiv 
konsekvens 

Middels 
positivt 
konsekvens 

Liten 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Middels 
negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

    x   

 

6 FORSLAG TIL NY AREALBRUK 
 

6.1 Plankart  
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden består av følgende kart: 

A.  Plankart, oversiktskart m: 1:120 000 

Del 1 Vannflate og vannsøyle 

Del 2 Sjøbotn 

Del 3 Restriksjoner 

 

B. Plankart Del 1 på kommunenivå m: 1.50 000 

Plankart Del 1 Midsund 

Plankart Del 1 Rauma 

Plankart Del 1 Molde 

Plankart Del 1 Vestnes 

Plankart Del 1 Nesset 

 



 

 

C. Temakart m: 1:120 000 

AIS (tetthet av registrert ferdsel) 

Kvit sektor 

Fiske 

Dybdekart 

Natur 

 

6.2 AREALFORMÅL 
 

6.2.1 Arealformål 

A. Arealformål på land. 

Arealbruk er vist på landareal som er innenfor kystkonturen.  Dette er areal som i 

reguleringsplan er satt av som eksisterende landbruksareal  eller utfylling i sjø.  Kystkonturen 

kan også gå tilfeldig inn i eksisterende regulert landareal.  Disse blir ikke kommentert her. 

B. Arealformål i sjø. 

Fargene opptrer formelt i 2 kategorier.  Det ene er «nåværende», og det er arealbruk som 

tidligere har stått i gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan og er tatt inn uendret i ny 

plan.  Det andre er «framtidig», og det er arealbruk som ikke har stått i noen plan før, men 

som ikke nødvendigvis er ny arealbruk.   

Gjeldende reguleringsplaner som går ut i sjø, er tatt inn i planen og er vist med hovedformålsfarge.  

Disse planene skal fortsatt gjelde såfremt sjøplanen ikke viser en ny arealbruk.   

En har i dette planarbeidet nyttet som prinsipp at bruk av farger for formål som havner, fiske, 

friluftsliv, akvakultur, viser prioritert arealbruk.  Annen arealbruk som en har i sjø kan foregå her om 

det er mulig, men vist farge har altså prioritet.  Som utfyllingsfarge mellom prioritert arealbruk er 

nyttet Bruk og vern av sjøområdene.  Her er det felles bruk av areal. 

For overgripende bruk er nyttet skravur med hensynssone  for hhv ferdsel og friluftsliv.  Grunnlag for 

hensynssone ferdsel (infrastruktur) er AIS-kart (tetthet av båttrafikk) og Kvit sektor (sikker sone fra 

fyrlyktene).  Dette er en ny måte å framstille ferdsel på, og bruk av sone infrastruktur er ikke helt 

relevant til det lovverket legger opp til.  Dette har uformelt vært tatt opp med 

Kommmunaldepartementet, og departementet åpner for å forsøke nye framstillinger i den fasen 

man nå er i når det gjelder utforming av planer i sjø.  Dette er tema man tidligere ikke hadde tilgang 

til.  Nå har man både tema og verktøy for framstilling av AIS og Kvit sektor tilgjengelig, og da bør en 

og bruke det i en planframstilling. 

Grunnlag for hensynssone friluftsliv er kartlegging av småbåttrafikk.  Hensynssonen skal vise hvor det 

meste av aktiviteten foregår, og ved nye inngrep i sjøområdene må det vises hvilken virkning 

inngrepet har på vedkommende eventuelle hensynssone.  Dette er en regulær hensynssone etter 

lovverket. 

Formål i planen:  

Bruk og vern av sjøområdene 



 

 

Dette er utfyllingsareal mellom prioritert arealbruk, og er felles bruk av sjøområde.  

Arealbruk kan endres gjennom reguleringsplan for faste installasjoner.  Dette gjelder ikke for  

akvakulturområder. 

 

Underformål av Bruk og vern av sjøområder er vist med farger: 

Ferdsel 

Dette omfatter 

- Havner 

- Nødhavner 

- Ankringsplasser 

- Opplagsområder 

For Havner er det vist areal for innseilingsområde.  For de øvrige formålene er det vist avgrenset 

areal i sjø. 

Opplagsområder er 2 stk i Vestnes kommune. 

Farled 

Hovedled og biled er linje for formell, prioritert ferdsel, og er vist som flate i plankartet med buffer 

100 m til hver side.  Formelt går det også ned i vannsøyle til – 20 m. 

Til farled hører også: 

- Prioriterte ankringsområder, 2 stk, hhv i Vestnes/Midsund og Molde/Vestnes 

- Ankringsområder for destinasjoner, 2 stk, hhv i Åndalsnes og Eresfjord 

Disse områdene er vist i plankartet. 

Fiske 

Plankart del 1 (vannoverflate) viser fiskeområder med aktive redskap (trål og teiner) samt 

eksisterende låssettingsplasser. 

Plankart del 2 (sjøbotn)viser gyteområder for de ulike fiskeslagene. 

I tillegg viser temakart Fiske områder med passive redskap (garn). 

 

Småbåthavn 

Dette er eksisterende småbåthavner som enten har inngått i reguleringsplan eller vært uten plan 

tidligere. 

 

 

Friluftsområde 

Dette er områder i sjø som har tilknytning til friluftsområde på land, som badeplasser og turområder. 

 

 

Akvakulturområde 

Dette er områder der en gjennom analyse og prioritering har kommet fram til areal som er egnet og 

aktuelle for fiskeoppdrett.  En har gjennom dette arbeidet redusert areal avsatt til akvakultur i 

oversiktsplan fra 30 000 da til 10 000 da og redusert tallet på lokaliteter fra 47 til 24.  Samtidig har en 



 

 

konsolidert virksomhetene på de gjenværende anleggene i planen.  En forutsetter at enkelte anlegg 

blir flyttet, og i ett tilfelle er det framstilt alternative lokaliseringer.  Dette går fram av 

planbestemmelsene pkt.7.2.6.  Det er etter måten store areal som er satt av på hver enkelt lokalitet, 

men ikke større enn hva som har stått i tidligere planer.  En forutsetning er at all virksomhet skal 

være innenfor avsatt  areal, slik som justert beliggenhet, foring, forlager, medisinering etc.  Ikke mer 

enn 50 % av avsatt areal kan nyttes til selve merdanlegget og maks 300 daa. 

Nåværende arealbruk er vist med lys farge og omfatter bare selve eksisterende merdanlegg.  Ny 

arealbruk med mørk farge viser det totale arealet. 

Innenfor munning av Langfjorden (Åfarnes – Sølsnes) kan det bare være oppdrett av marine arter 

(torsk etc).  Det samme gjelder for nasjonal laksefjord, Isfjorden. 

Natur 

Dette er områder i sjø i tilknytning til tilhørende landareal og som er vernet.  Disse er vist med 

formålsfarge i tillegg til skravur for båndleggingen. 

 

6.3 HENSYNSSONER 
Pbl § 11-8.a Sikringssone 

Ankringsområde for akvakultur  H_190_Andre sikringssoner 

Dette er teoretisk avgrensing av ankringsområdet på bunnen for hvert enkelt overflateanlegg. 

 

Byggerestriksjoner  H_190-annet 

Dette er standard restriksjoner fra Avinor for definert område rundt flyplassen på Årø med 

høgderestriksjoner 

 

Pbl § 11-8.a Støysoner 

Dette er støysoner for flyplassen. 

Rød støysone med forbud mot støyfølsom bebyggelse H_210_ rød sone 

Gul støysone med krav om tiltak for støyfølsom bebyggelse H_220_gul sone 

 

Pbl § 11-8.a Faresoner 

Aktsomhetsområde for ras H_310_Ras- og skredfare 

Dette er stein- og snøskredfare i hele planområdet  samt jord- og flomskred på Midsund. 

 

Tidligere dumpingsområde  H_390_annet 

Området har vært dumpingsområde for skipsvrak etc tidligere, men er tatt ut av bruk.  Det er derfor 

vist som fareområde for å være oppmerksom på det. 

 

Pbl § 11-8.b Infrastruktur 

Ferdsel H_410_Ferdsel 

Dette er framstilling av sone for hensyn til ferdsel som er basert på AIS-kart og kart for Kvit sektor, 

altså der hvor ferdsel betyr mest.  Ved søknad om inngrep i sonen må det klargjøres hvilke virkninger 

det vil få for ferdsel. 

 

Pbl § 11-8.c Særlige hensyn 

Friluftsliv H_530_Friluftsliv 



 

 

Dette er hovedaktivitetsområdene basert på registrering av småbåttrafikk.  Dette er en første gangs 

framstilling som etter hvert må bearbeides ut i fra nye data som kommer til. Ved søknad om inngrep i 

sonen må det klargjøres hvilke virkninger det vil få for friluftslivet. 

 

Bevaring av kulturmiljø H_570_Bevaring av kulturmiljø 

Dette er forekomster omfattet av kulturminneloven. 

For å gjøre inngrep eller etablere faste installasjoner, er det krav om nærmere undersøkelser. 

 

Pbl § 11-8.d Båndlegging 

Båndlagte naturområder H_720_Båndlegging etter lov om naturvern. 

Dette er administrativt fredete områder. 

 

Båndlagte kulturområder .  H_730_Båndlegging etter lov om kulturminne 

Dette er undersjøiske forekomster som er båndlagt med hensynssone rundt, alt svært smått i kartet. 

 

Nasjonal laksefjord H_740_Andre lover 

Dette er hele Isfjorden fra der den munner ut i Romsdalsfjorden og innover.  Fjorden er vernet til 

fordel for villaksen etter lov om akvakultur. 

 

Gyteområder for torsk 

Dette er spesielle områder som en ønsker å ta vare på og derfor er lagt inn på restriksjonskartet som 

dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


