
 

Molde kommune 
Rådmannen 

Arkiv: K201201 
Saksmappe: 2013/1056-33 
Saksbehandler: Øystein Klempe 
Dato: 29.05.2017 

Saksframlegg 
 

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden - Godkjenning 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
29/17 Plan- og utviklingsutvalget 06.06.2017 
63/17 Molde formannskap 14.06.2017 
48/17 Molde kommunestyre 22.06.2017 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 22.06.2017  

Vedtak 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 vedtar Molde kommunestyre 
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, plannr K201201, i samsvar med plankart for sitt 
område og  planbestemmelser og planbeskrivelse for det som er felles for alle 5 kommunene 
og spesielt for Molde kommune sitt område, sist revidert 28.05.2017. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 14.06.2017  

Formannskapets innstilling  

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 vedtar Molde kommunestyre 
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, plannr K201201, i samsvar med plankart for sitt 
område og  planbestemmelser og planbeskrivelse for det som er felles for alle 5 kommunene 
og spesielt for Molde kommune sitt område, sist revidert 28.05.2017. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 06.06.2017  

Innstilling  

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 vedtar Molde kommunestyre 
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, plannr K201201, i samsvar med plankart for 
sitt område og  planbestemmelser og planbeskrivelse for det som er felles for alle 5 
kommunene og spesielt for Molde kommune sitt område, sist revidert 28.05.2017. 
 



Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 vedtar Molde kommunestyre 
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, plannr K201201, i samsvar med plankart for 
sitt område og  planbestemmelser og planbeskrivelse for det som er felles for alle 5 
kommunene og spesielt for Molde kommune sitt område, sist revidert 28.05.2017. 
 

 

Saksopplysninger 

Det har vært arbeidd med Interkommunal plan for Romsdalsfjorden som et prosjekt 
mellom kommunene Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes.  En ser prosessen 
som avslutta og fremmer saken for sluttbehandling. 
 
Plandokumentene som blir lagt fram, omfatter: 
 
Plankart Del 1 Vannflate og vannsøyle, m: 1:120 000 
Plankart Del 2 Sjøbotn, m:1:120 000 
Plankart Del 3 Restriksjoner, m:1:120 000 
 
Kommunevis plankart Del 1, m:1:50 000 
Midsund kommune 
Molde kommune 
Nesset kommune 
Rauma kommune 
Vestnes kommune 
 
Temakart 

- AIS (Ferdsel) 
- Kvit sektor 
- Fiske 
- Dybde  
- Natur 

 
Planbestemmelser 
Planbeskrivelse 
Konsekvensutredning (KU) 
 

Plansituasjonen: 

Forslag til Interkommunal plan for Romsdalsfjorden har ligget ute til offentlig ettersyn i 
tiden 17.01.17 – 10.03.17.  Det er kommet 19 merknader til saken.  Merknadene blir 
kommentert i fellesskap for de 5 kommunene. 
 



Innspill i saken: 

Merknad 1.  Statnett 
Det er eksisterende ledningsnett ved kryssing av Langfjorden mellom Rauma og Molde 
og ved kryssing av Fannefjorden ved Ulleland – Oltervågen.  Begge disse kryssingene 
må markeres som soner med båndlegging og med bestemmelser om forbod mot 
bygging og ikke noen hinder for drift, vedlikehold og utbedring. 
Videre er det planer om forbindelse Ørskog – Nyhamna, og det blir bedt om at en i 
planen tar hensyn til dette, eller legger 420 kV-ledning som fjordkryssing. 
 
Kommentar 
Med bakgrunn i merknaden er det lagt inn slike soner i plankartet med 20 m til hver 
side fra ytterste ledning.  Nødvendige bestemmelser er lagt inn. 
Framtidige planer er for uavklarte til å kunne legge noe inn i planen. En ser ikke at det 
skal være noe hinder i planframlegget for framtidig linje. 
 
Merknad 2.  Naturbruksnemnda i Midsund 
Naturbruksnemnda uttaler at akvakulturområdene MI-A-2 (Ny-Hellaren) og MI-A-8 
(Klauset) ligger i områder der det er nærhet til oppgang i elv for ørret og/eller laks samt 
at i Julsundet passerer laks oppdrettsanlegg og vil være eksponert for lakselus.  
 
Kommentar 
Som det går fram av planbeskrivelsen har en noe kunnskap om dette for 
fjordbassenget, men i en plan må en gjøre valg for å skape en enhet.  En 
sykdomstilstand blir å oppfatte som en midlertidig situasjon der en forventer at det blir 
arbeidet for å finne løsninger til forbedringer. 
 
Merknad 3.  Direktoratet for mineralforvaltning 
En skal på nasjonalt nivå sikre tilgjengelighet for gode mineralforekomster.  Det må 
framgå av plandokumentene hvordan hensynene til registrerte mineralforekomster er 
vurdert i saken, og spesielt hvordan lokalisering av tiltak kan virke begrensende på 
uttak av mineral. 
 
Kommentar 
I  følge NGU sin kartinnsynsløsning over mineralressurser er det ingen registrerte 
mineralske ressurser som kan komme i konflikt med arealformål som kan virke 
begrensende eller hindre utvikling av ressursene. 
 
Merknad 4.  Avinor 
Det blir påpekt at de kravene som var satt til punkt og utforming i bestemmelsene er 
oppfylt, så det er ingen videre merknad. 
 
Merknad 5.  Kongelig Norsk Båtforbund, Region Nordvest 
Det blir uttrykt positiv holdning til planens framstilling av rekreasjon og friluftsliv som er 
kjerneverdier for båtforbundet.   
Det er vist til Båtlivsundersøkelsen 2012 som viser kvantitative tall for aktiviteten på 
sjøen i området. 
Det blir etterlyst plan for eksisterende og fremtidige småbåthavner.  Det blir videre 
etterlyst tiltak for miljø og forurensing samt element om turistnæring i samband med 
fritidsbåtbruk. 
 
Kommentar 



Planen inneholder en oversikt over småbåthavner/båtplasser der det er registrert mer 
enn fem båter.  Nye havner ble tatt ut av dette planarbeidet da de fleste av kommunene 
hadde parallelle løp med etableringer av havner. 
I forhold til moment med elementer om turistnæringen i samband med fritidsbåtbruk, er 
dette en del av friluftskartleggingen.  Viktige turistfiskeområder er ivaretatt i planen ved 
at det ikke er etablert faste installasjoner på disse områdene. 
 
Merknad 6.  Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
NVE er fornøyd med behandling av skred i plankart og bestemmelser og i 
konsekvensutredning med ROS. 
Det vil bli utarbeidd faresonekart med bølgehøyder for ras fra Opstadhornet i løpet av 
våren, og det blir bedt om at konklusjon og faresonekart blir innarbeidd i sjøplanen. 
 
Kommentar 
Ferdig faresonekart for fjellskred og flodbølge er utsatt til sommeren, og det blir for sent 
til ferdigstilling av denne saken.   Det ligger føre et notat fra NVE om tre ulike scenario 
for fjellskred fra Opstadhornet der det er laget foreløpig aktsomhetskart for scenario B.  
Dette går fra Opstad og inn i Tomrefjorden og er lagt inn på restriksjonskartet Del 3 
med tilhørende bestemmelse i planbestemmelsene. 
 
Merknad 7.  Opplysningsvesenets fond 
Ingen merknad. 
 
Merknad 8.  Kystverket Midt-Norge 
Ingen merknad. 
 
Merknad 9.  Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratet er statlig sektormyndighet for forvaltning av akvakultur og marin 
ressursforvaltning og skal ivareta nasjonale interesser og føringer. 
Samstemmighet om prinsipper og mål i planen er nådd gjennom en bred og grundig 
planprosess.  Det er likevel nødvendig med rullering over tid. 
Sjøområdet i Romsdalsfjorden er et relativt stort sjøareal med gode naturgitte forhold 
for fiskeri- og akvakulturnæring.  Det er et nasjonalt mål å sikre tilstrekkelig areal for 
dette og avveie dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser der arealbehovet 
ses i et regionalt perspektiv.  Det må lages gode rammebetingelser som tar opp i seg 
ulike arter for oppdrett og teknologisk utvikling. 
 
Det er vist til uttale til planprogrammet. 
Det blir gitt uttrykk for at det har vært en god prosess under planarbeidet. 
Planbeskrivelsens omtale av formål er godt beskrevet og oversiktlig framstilt.  Formål 
med planen bør imidlertid være sammenfallende med planbestemmelsene slik at 
sikring av naturverdier og nødvendig areal for allmenn ferdsel bør tas inn i formål i 
planbeskrivelsen. 
Det er vurdert som positivt at gytefelt for torsk spesielt er tatt inn.  Det samme gjelder 
areal for kaste- og låssettingsplasser. 
I de juridiske plankartene finner en at framstilling av fiskeri- og akvakulturinteresser og 
naturmangfold er godt balansert.   
Det er vist til nyere registreringer av ålegressenger, og planen må suppleres med disse. 
Fiskeri er greit fremstilt i planen. 
For havbruksnæringen kunne det generelt vært lagt mer til rette for vekst og utvikling.  
En vurdering som middels positiv konsekvens i planforslaget blir sett på som noe 
overvurdert. 



 
Fiskeriinteressene er godt ivaretatt i planforslaget. 
Natur og miljø er godt ivaretatt i planforslaget, men må suppleres med de siste 
registreringer. 
 
Som innspill er det gitt en korreksjon til hva som er viktige fiskeområder (Sekken og 
Fannefjorden) og som må rettes. 
Avsatte områder til forankring for akvakultur kunne være noe større.   
Flerbruksområder inkl. akvakultur kunne vært ytterligere vurdert for å oppnå større 
fleksibilitet. 
 
Det er deretter tatt en kommunevis vurdering. 
Felles for alle kommunene er merknad om utstrekning av ankringsområdet for 
akvakulturanlegg i plankart Del 2. Avgrensingene kan synes noe snevre.  Det ville vært 
mer fleksibelt med større områder. 
I Molde burde det vært en reell vurdering av akvakultur i Langfjorden fra Malo og til 
kommunegrense Nesset for akvakultur.  Det er registrert 9 ålegressenger i Molde 
kommune som må inn på kartet. 
I Nesset er det lite areal for akvakultur med to nye områder differensiert på art med 
marine arter.  Det bør og inkludere bløtdyr, krepsdyr og pigghuder.  Det burde være 
rom for mer areal for dette ut   mot kommunegrense Molde.  Feltet N-A-1 kunne vært 
betydelig utvidet både mot øst og sør.  Registrert gyteområde Tjellefonna er ikke for 
torsk, men for lange og må rettes.  Det er registrert 6 ålegressenger i Nesset kommune 
som må inn på kartet. 
I Rauma kommune er det 4 nye områder, men de er differensiert til marine arter, jfr. 
kommentar under Nesset. 
Vestnes kommune har redusert areal til akvakultur i forhold til tidligere plan.  
Forholdsvis lite areal er tilgjengelig for akvakulturnæringen. 
 
Oppsummering av merknad til planforslaget 
Planbeskrivelse pkt 6.2.1  trål og teiner skal rettes til trål og not 
Plankart del 3 Restriksjoner mangler to gyteområder for torsk i Kvalvika og Midsundet 
Feltnavn på låssettingsplasser er det samme for to med Mo-Lå-3 
Det mangler KU for Mi-A-4 (Setevika) i Midsund 
Gyteområde ved Tjellefonna skal rettes fra torsk til lange 
 
Konklusjon 
Planen fremstår som et godt styringsverktøy for samordning og forvaltning av 
ressursene. 
 
 
Kommentar 
Formål for planen i planbestemmelsene er hentet fra planprogrammet. 
 
For ankringsområde plankart del 2 vil vi endre bestemmelsen til at forankring skal 
fortrinnsvis være innenfor areal avsatt på plankartet.  Avgrensing er retningsgivende og 
kan fravikes når forholdene tilsier det, med hensvisning til § 8.7 der naturverdiene må 
kartlegges i aktuelle tilfelle. 
Nye registreringer av ålegrasenger er lagt inn i Del 2 sjøbotn-kartet og i temakart Natur.  
 
Gode fiskeplasser, som ikke er Sekken og Fannefjorden, er rettet i planbeskrivelsen. 
 



Vurdering av strekningen Malo – kommunegrense Nesset for akvakultur er at en her 
har kvit sektor, gyteområde for brosme og vandringsrute for smolt fra Eira.  En 
prioriterer dette, ellers ville det vært godt egnet. 
 
Oppsummering av merknadene er rent redaksjonelle og er blitt rettet i 
plandokumentene. 
 
Merknad 10.  Mattilsynet 
Ingen merknad. 
 
Merknad 11.  Ivar Gulla og Bjørn-Vegard Løvik 
Lokalitet Mork i Rauma kommune er satt av til marine arter.  Den bør også være for 
laks og ørret. 
Kommentar 
Mange av lokalitetene i Rauma ligger innenfor Nasjonal laksefjord, og der er det 
restriksjoner mot oppdrett av laks og ørret.  Lokaliteten Mork ligger i Langfjorden, og 
lokalitetene her er unntatt fra laks og ørret på grunn av nærheten til lakseførende 
vassdrag og stamfiskanlegg i Sandnesbukta. 
 
Merknad 12.  Glenn Sandberg eier av gnr 105 bnr 21 
Det blir sett på som urimelig belastende at 3 av 5 nye friluftsområder er lagt til 21/105.  
De virker tilfeldig plassert, og ikke etter reell bruk og kartlegging. 
Det er observert liten friluftslivsaktivitet knyttet til områdene, og ikke mer enn andre 
steder.  Bruken av områdene vil være den samme enten det går inn i sone eller ikke.  
Det er andre områder på øya som kunne ha truffet bedre. 
Det var gjennomført møte med kommunen der en oppfattet det slik at det ikke var 
gjennomført registreringer og kartleggging slik en hadde som forutsetning og det var 
heller ikke laget temakart for friluftsliv slik det var programmert.  Forslaget til 
friluftslivssoner måtte være basert på synsing. 
 
Områdene støter til areal på land lagt ut til spredt hyttebygging med byggeavstand 50 
m fra sjø.  Dette er under planlegging.   Etablering av friluftslivområder vil 
vanskeliggjøre utbygging av disse hyttetomtene.   
Det er konkret forslag til at områdene blir tatt ut av plan, og det blir gjennomført ny 
planleggingsprosedyre.  Alternativt delvis innskrenking/fjerning av enkeltområder, også 
med å lage en sone på 50 m mot land. 
Det er ettersøkt konsekvensutredning for friluftsområdene, og det er vist til 
planprogrammet som legger opp til medvirkning. 
 
Kommentar 
Etter telefonsamtale ba kommunen om møte med grunneier der kommunen la fram det 
registreringsmaterialet som var nyttet.  Det var ment å vise at det var konkrete 
opplysninger som lå til grunn.. 
Ellers blir det til vanlig oppfattet som positivt at et friluftsområde i sjø ligger i tilknytning 
til et hytteområde jfr Gauset i Julsundet. 
Viser for øvrig til kommentar under merknad 13. 
 
Merknad 13.  Sekken tiltaksnemnd 
Det blir kommentert at en rekke områder vest av Sekken er satt av som friluftsområder 
uten at interessegrupper og grunneiere har vært involvert.  Områdene er plassert uten 
begrunnelse, flere områder er ikke spesielt mye brukt til formålet.  Det er ikke nyttet 



konsekvensutredning, ROS-analyse, heller har det ikke vært samarbeid med 
organisasjoner og grunneiere. 
Det blir bedt om at disse prosedyrene blir gjennomført, alternativt at områdene blir tatt 
ut av planforslaget. 
 
Kommentar 
Parallelt med sjøplanarbeidet var det satt i gang et arbeid med kartlegging av 
friluftsområder for alle 5 kommunene.  For Molde kommune i hvert fall viste det seg  
ikke å  være  kapasitet til å fullføre begge prosjektene samtidig slik at en gjorde et 
opphold i friluftskartleggingen, men nyttet det materialet en hadde til da til 
planutforming.  Dette var basert på gjeldende planer (kommuneplan og 
reguleringsplan), tidligere og eldre registreringer (fylkeskommunen sitt FRIDA) og 
lokale informanter.  
Vanlig informasjon til grunneiere om oversiktsplan er gjennom kunngjøringer i avis og 
på hjemmeside.   Til vanlig når dette fram, med visning til merknad 14 og 19 her i 
saken. 
Konsekvensutredning (KU) og ROS nytter en vanligvis for offensive, nye, faste, 
permanente tiltak.  I planen er det gjennomført for lokalitetene av akvakulturanlegg. 
Tiltaksnemnda gir signal til å fullføre en fullstendig kartlegging.  På det grunnlaget vil vi 
trekke de områdene på Sekken som ikke alt er i vedtatt plan, ut av planforslaget.   
  
 
Merknad 14.  Heidi og Tore Gjelsten 
Området som en kaller Korsvika, vest for Gjelstenholmen, bør merkes av som 
fiskeplass.  Det er mye brukt som fritidsfiske. 
Kommentar 
En kan ikke endre de mørkeblå flatene som er for trål- og notfiske.  De er fastsatt av 
firsridirektoratet.  Men hensynssone for friluftsliv blir utvidet til å gjelde lokalitet 
Korsvika. 
 
Merknad 15.  Marine Harvest 
Marine Harvest har p.t. ingen lokalitet i planområdet, men ønsker å signalisere 
viktigheten av tilgjengelige sjøarealer. 
De siste årene har næringen lokalisert seg til mer eksponerte og dypere lokaliteter.  Det 
har gitt fordeler, men og arealmessige begrensinger m.o.t. overflateareal og 
fortøyningssystemer.  Konkret til KU i planforslaget er det vanskelig å vurdere 
arealomfanget og om det er tilstrekkelig. 
En har gått vekk i fra lokaliteter med begrenset dybde og strøm, men disse kan være 
aktuelle for andre typer oppdrett. 
Konkret er det innspill til et avgrenset område utenfor Midsund som bør settes av til 
akvakultur etter interesseaveiing. 
 
Kommentar 
Innspill ble lagt frem for planutvalget i Midsund kommune 27.42017.  Det ble 
enstemmig vedtatt at forslaget om nytt område for akvakultur innsendt av Marine 
Harvest 10.mars 2017 skal vurderes ved neste rullering av planen. 
 
Merknad 16.  Statens vegvesen 
Det er ikke samsvar med kommuneplan på land, Molde del 1, på områdene Lillevika 
(B6) og Bjørsetsaga (B4). 
Reguleringsplanen E39 vik-Julbøen berører bare sjøarealet som midlertidig anlegg- og 
riggområde (#2 og #3).  Men MI-A-5 legger opp til en tilgrensing på land der dagens 



foringsanlegg ilandføres.  Her er det regulert til utfylling og vegformål.  Det er motstrid 
mellom planene, og sjøplanen må tilpasse seg reguleringsplanen og finne løsning for 
fremtidig ilandføring.  Til dette er det fremmet motsegn. 
MI-A-4 og MI-A-5 må midlertidig flyttes i forbindelse med utbyggingen av E39. 
MI-A-7 ved Opstad kan og bli midlertidig flyttet under anleggstiden. 
Vegvesenet er ikke i mot utviding av områdene, men en må sikre at arealbruken ikke 
legger hinder i vegen for utbygging av E39.  Det blir fremmet motsegn til dette til dette 
er avklart. 
Farleden er justert for høyeste bro-høyde.  Reguleringsplanen må ha med dette. 
 
Avkjørsler mot riks- og fylkesveg må følge vanlige normer. 
 
For Kjerringsundet bør det legges en båndleggingssone (H_710) slik det er gjort i 
planen for Aukra. 
 
Farled Molde by – Sekken er uteglemt i planforslaget. 
  
Kommentar 
Etter 2 forhandlingsmøter om det som gjaldt motsegn var det enighet om å legge inn en 
ny planbestemmelse om at vegvesenet er høringspart ved endring av konsesjonene 
samt endre avgrensing for akvakulturområde MI-A-5 så det ikke har kontakt med land.  
Videre skal reguleringsplan for E39 med bru over Julsundet og småbåthavn i Bogen 
legges inn i plankartet.   
De øvrige merknadene er av redigeringsmessig karakter og er rettet. 
 
Merknad 17.  Møre og Romsdal fylkeskommune  
Generelt 
Merknaden har først en generell omtale av planforslaget med god omtale av arbeidet 
med framskaffing av temadata, analyse, prosess og planframstilling som et 
utviklingsarbeid både i regional og nasjonal skala.   
 
Akvakultur 
Når det er en-bruks arealkategori som for akvakultur, bør det være en 
samfunnsøkonomisk vurdering av at næringen er eksludert fra det øvrige arealet til 
fordel for annen arealbruk. 
Område MI-A-4 er falt ut som KU-dokument, og det er motsegn til planen til dette er på 
plass. 
 
Kulturminne og kulturmiljø 
Det er kommentert inngående hvert enkelt område som er drøftet i KU med omsyn til 
kulturminne i det heile og visuell påvirkning.  Noen områder burde ha endret 
beskrivelse i KU. 
 
Samferdsel 
KU pkt 5.3.2.4 bør konkret nevne planlagte fjordkryssinger med kort vurdering av 
mulige innvirkninger av planen på prosjektet og omvendt. 
 
Friluftsliv 
Framstilling i planen bygger på kartlegging av sjønære friluftsområder.  Merknaden 
slutter seg til KU sin konklusjon om liten negativ konsekvens for friluftsliv, folkehelse og  
oppvekstvilkår. 
 



Planforslaget 
Plankart 
Plankart framstilt i 3 deler er greit, også juridisk.  Omsynssone kulturminne bør flyttes 
fra plankart 3 restriksjoner til plankart 1 vannflate. 
De kommunevise delkartene har bedre lesbarhet, og bør nyttes som offisielle 
plandokument. 
Reguleringsplan E39 Vik-Julbøen er ikke med.  Heller ikke er Bjørsetsaga og Lillevik i 
kommuneplan Molde Del 1 tatt hensyn til. 
Planbestemmelser 
Pkt.3.1 om at plankartet viser prioritert arealbruk, men ikke utelater annen bruk som 
kan kombineres, bør presiseres med at det gjelder ikke permanente etableringer. 
 
Akvakultur 
Det er først en generell omtale av havbruksnæringen sin betydning der det viktig med 
tilrettelegging for videre utvikling. 
Det blir sett på som positivt det arbeidet som er gjort slik sett. 
Men det er brukt en-bruksareal, der en kunne ha sett mer på flerbrukskategorier.  Det 
ville bidra til mer fleksibilitet. 
Det er noe justering i ordbruken for de bestemmelsene som gjelder flytting av anlegg, 
og at en helst bruker arealkategori Bruk og vern av sjø og vassdrag etter at anlegg går 
ut. 
Pkt.7.2.6 er tatt opp der første ledd sier at all aktivitet skal skje innenfor avsatt område, 
og andre ledd at bare 50 % av arealet skal kunne nyttes av gangen.  Det siste er sett 
på som et urimelig krav og vil hindre utvikling av næringen.  Det blir krevd at dette blir 
fjernet, og det er motsegn til dette. 
Begrepet marine arter er nyttet i planen, men det må presiseres nærmere.  Tang og 
tare bør og inngå. 
 
Samferdsel 
For E39 Vik-Julbøen er det vedtatt reguleringsplan som må innarbeides i sjøplanen. 
 
Kulturminne og kulturmiljø 
Det blir bedt om at det blir skilt klart i bestemmelsene mellom bevaring av kulturmiljø og 
båndlagte kulturminner. 
Det er vedlagt kart over justering av hensynssonene, og det blir bedt om at dette blir 
lagt inn. 
Det er lagt inn forslag til ny formulering av pkt. 8.3 i sin helhet om hensynssone 
bevaring av kulturmiljø. 
 
Kommunedel, akvakultur 
De enkelte anleggene er kommentert, ikke alle like mye. 
N-A-2 Sandnes i Nesset kommune.  Her er det en endring av utforming på 
stamfiskanlegget som ikke får plass innnenfor avsatt areal.    Søknad om dette er fra 
desember 2016, og det er fremmet motsegn på dette. 
Mo-A-1 (Veøy) i Molde kommune er alternativ til Mo-A-2 (Seterneset).  Det blir 
oppfordret til å beholde Mo-A-1 selv om Mo-A-2 blir fortsatt i drift. 
Videre at  Mo-A-2 kan utvides. 
Det blir bedt om at Mo-A-3 (Nordvest av Sekken) blir tatt inn i planen. 
Det blir oppfordret til å utvide mi-a-1 Hellaren i Midsund kommune så mye som mulig 
samt noe mer areal på M-A-2. 
Generelt blir det etterlyst for Midsund nytt areal for akvakultur som erstatning for det 
som har gått ut.  Det kunne være større areal ut mot Harøyfjorden. 



 
Kommunedel, automatisk fredete kulturminne 
Det blir frarådd at Mo-A-1 Veøy blir tatt i bruk.  Dersom det blir tatt i bruk, må 
avgrensing følge hensynssone, eller at bestemmelse ikke åpner for synlige tiltak 
innenfor hensynssone. For dette blir det fremmet motsegn. 
Det samme blir sagt om R-A-5 Hovde (bygdeborg).  Det blir fremmet  motsegn. 
 
Kommentar 
Område Mi-A-4 er falt ut ved en glipp og er lagt inn på nytt som dokument i KU.  
Motsegn på dette er avklart. 
 
Det er gått gjennom områdene i KU og tekst er redigert for flere.  For Midsund er det 
lagt inn mer utfyllende informasjon i forhold til kulturminner. 
 
Planen i seg selv lager ingen koblinger mot planlagte fjordkryssinger.  Vegplanene 
berører enkelte eksisterende akvakulturanlegg, og dette er avklart i reguleringsplan for 
veganlegget. 
 
Hensynsone for  kultur er med hensikt plassert på restriksjonskartet Del 3.  En 
plassering på Del 1 vannflate gjør dette overlesset og kolliderer med lignende skravur. 
 
Reguleringsplanen E39 Vik – Julbøen er lagt inn i kartet. 
Plankartet Del 1, Del 2 og Del 3 er justert til å samsvare med kommunedelplan Molde 1  
for Bjørsetsaga og Lillevik. 
 
Planbestemmelsene §3.1 er presisert til ikke å gjelde bruk for permanente etableringer. 
 
For akvakultur har en med hensikt nyttet enbruksareal som prinsipp og ikke 
flerbrukskategorier.  
 
Bestemmelsen i § 7.2.6 om flytting av anlegg er justert i samsvar med merknaden.  Når 
det gjelder motsegn er en blitt enige om å la bestemmelse om avgrensing for aktivitet 
stå, men fjerner bestemmelse om 50 % utnytting.   Motsegn på dette er da trukket. 
 
Det er presisert i bestemmelsene § 2.4 om område som er bevaring av kulturmiljø og 
båndlagte kulturminner.  Det siste er noen helt små områder mot Molde havn. 
 
Det er lagt inn på plankart Del 3 nye justerte avgrensinger av hensynssonene for 
kulturminne.  Det er lagt inn ny formulering av  § 8.3 om bevaring av kulturmiljø. 
 
En er blitt enige om avgrensing av arealet for stamfiskanlegget på Sandnes N-A-2, og 
det er utvidet med 100/170 m mot øst og nord pga ny anleggsform.  Motsegn til dette er 
trukkket. 
 
Det er ikke rom for drift både med Mo-A-1 Veøy og Mo-A-2 Seterneset.  De er alternativ 
til hverandre. 
Mo-A-2 er avgrenset av kvit sektor og gir ikke rom for utvidinger.  
Mo_A-3 NV av Sekken ligger for værhardt til å være aktuelt med dagens teknologi. 
Mi-A-2 Ny-Hellaren er alternativ til Mi-A-1 Hellaren.  Det skal ikke være samtidig drift, 
og det er ikke rom for utvidinger noe sted. 
Nytt areal for akvakultur for Midsund på ytre del er kommentert under merknad 15. 
 



En vil holde på Mo-A-1 Veøy i planen, men ta vekk sørvestre hjørne som kommer 
innenfor hensynssone kultur.  Det er tilstrekkelig areal igjen for drift. 
En tar ut område R-A-5 på Hovde i planen.  Å avgrense til hesynssone gir for lite areal 
til å ha noen mening.  Det går heller ikke an å ha et  anlegg helt undersjøisk uten at 
noe er synlig. 
Fylkeskommunen sin motsegn er da trukket. 
 
 
Merknad 18.  Fylkesmannen 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser til forsøk med samordning av statlige 
motsegner, denne fråsegna er med i ordningen der Fylkesmannen fremmer motsegn 
på vegne av Statens Vegvesen. 
 
Generelt 
Forslaget til interkommunal plan for Romsdalsfjorden er et svært omfattende 
planarbeid, som er oversiktlig og systematisk fremstilt. Planframlegget inneholder en 
felles planomtale med konsekvensutredning, planbestemmelser og fire plankart for hele 
området. Arealbruken er vurdert uavhengig av kommunegrenser og planarbeidet gir 
derfor grunnlag for en mere helskaplig planlegging og samordning av de ulike 
sjøområdene. Det er svært positivt med et felles forvaltningsgrunnlag som gir mulighet 
for en mere lik forvaltningspraksis i Romsdalsfjorden. 
 
Samfunnstrygghet 
Fylkesmannen mener planen med fordel kunne utarbeidet en overordnet ROS-analyse 
for hele Romdalsfjorden og ikke bare for hvert enkelt ubyggingsområde. De gjør 
oppmerksom på at tallene for stormflo og havnivåstigning har blitt justert i rettlederen. 
Tallene skiller seg ikke vesentlig fra den gamle rettlederen, men de oppmuntrer likevel 
til å justere tallene i planen. 
 
Ulike steder i planområde ligger det sjøkabler, rør og ledninger på havbunnen. En bør 
vurdere om disse skal markeres i plankartet. 
 
Det er fare for flodbølge som følge av fjelskred fra Opstadhornet i Midsund kommune. 
De savner en vurdering om fjellskred/flodbølge kan være en risiko for de foreslåtte 
utbyggingsområdene. NVE har vurdert tre scenario for fjellskred fra Oppstadhornet. 
Fylkesmannen mener at planen må vise hva fjordområde som blir truffet av flodbølgen 
scenario A. Videre må plankartet vise fjordområde som blir truffet av flodbølgen fra 
scenario B. Flodbølgeutsatte fjordområder fra scenario B skal markeres som 
omsynssone for skred i plankartet. Til omsynssonen hører det til planbestemmelser 
som sikrer tilstrekkelig trygghet. Inntil det er gjort har Fylkesmannen motsegn til planen. 
 
Plankartet og planbestemmelser 
Det er bare plankartene som vil være juridisk bindende og det må gå tydelig fram hva 
som er plankart og hva som er vedlegg til plankart. 
 
Støy 
Fylkesmannen råder til at planen har et generelt krav til at støyretningslinjene T-1442 
skal gjelde for planområde. Det er motsegn frem til dette er gjort. 
 
Friluftsliv 
Hensikten med å ha hensynssone for et tema er å vise hvilke planbestemmelser og 
eller retningslinjer som gjelder og som skal sikre det hensynet som hensynssonen 



viser. Det blir rådet til at det blir gitt retningslinjer som sier noe om hvordan hensynet til 
friluftsliv skal sikrest. 
 
Romsdalsfjordplanen har som et generelt grep byttet ut formål som verner friluftsliv i 
gjeldende planer med formål «Bruk og vern av sjø og vassdrag med hensynssone 
friluftsliv. Et eksempel er arealet rundt Moldeholmene og sjøarealene i 
Hovdenakkavågen og Vågsetervågen, som er viktige friluftsområde for mange 
mennesker. For hensynssoner der en særlig skal ta hensyn til mellom annet friluftsliv, 
naturmiljø og landskap, kan det bare gis ikke-juridisk bindende retningslinjer, jf. Pbl§11-
8 bokstav c, med andre ord er friluftslivinteressene noe svekket som følge av 
endringene. For at friluftlivsinteressene skal videreføres i samme grad som før, bør 
planen derfor nytte formål Friluftsområde (sosikode 6700) i disse områdene. 
 
Friluftsområde 
NGU er i gang med arbeid for å avdekke nye korallforekomster i Romsdalsfjorden, og 
skal levere rapport om dette til høsten 2017. Dersom resultatet fra dette arbeidet blir 
kjent før interkommunal plan blir vedtatt, bør nye kjente registreringer tas inn i temakart 
Natur. 
 
Planbestemmelse §7.2.4 gjelder naturområde, som omfatter spesielle, registrerte 
lokaliteter eller vernet område. For dette avgrensede arealet har naturverdiene fortrinn, 
og det blir misvisende at i i planbestemmelsen står «Disse områdene skal alltid være 
med i vurderingen ved søknad i planområde» 
 
Omsynssone H190 kommer i enkelte tilfeller i konflikt med marine naturverdier 
(koraller) og føresegnene til omsynssonen må derfor bli mere konkret utformet. Tiltak i 
hensynssonen bør utløse krav til kunnskapsinnhenting og at det ikke må gi tillatelse til 
aktivitet som kan skade naturverdien dersom denne blir stadfestet. 
 
Plankartet 
Del 1 av plankartet opererer med to kategorier, areal til akvakultur som er videreført fra 
tidligere planer og nye/endret arealformål. I det endelige plankartet bør bare vedtatt, 
juridisk bindende areal vises. 
 
Planbestemmelse §7 Bruk og Vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone skal 
vise til lovhjemmel pbl. §11-7 nr. 6 
 
Nødhavner 
Forslag til lokaliteter for nødhavner ble sendt på høring i 2011, og Fylkesmannen gav si 
fråsegn i brev av 03.05.2011. I dette brevet bad vi Kystverket arbeide videre med 
forslaget når det gjaldt fire områder. Ingen av disse gjaldt Romsdalsfjorden. Kystverket 
opplyste per telefon 09.03.2017 at det ikke er lagt til nye områder for nødhavner i 
Romsdalsfjorden utover det som ble foreslått i 2011. Fylkesmannen har derfor ikke 
merknader til lokalitetene nå. Det påpekes likevel at området som er sett av i plankartet 
for Tomrefjorden avviker fra området i Kystinfo. 
 
Midsund kommune 
Plankartet viser 8 lokaliteter for akvakultur i kommunen, men den eksisterende 
lokaliteten MI-A-1, Hellaren skal flyttes til MI-A-2 Ny-Hellaren. Det er bra at dette er 
sikret i planbestemmelsen §7.2.6. 
 
Naturområde 



Planbestemmelse §7.2.4 gjelder naturområde, som omhandler spesielle, registrerte 
lokaliteter eller verna område. For dette avgrensa arealet har naturverdiene fortrinn, og 
det blir misvisende at det i planbestemmelsen står «Disse områdene skal alltid være 
med i vurderingen ved søknader om tiltak i planområdet. 
 
Registreringer 
I Midsund er det gjort flere registreringer av viktige naturtyper med verdi A og B. De 
aller fleste registreringene ligger inne i temakart Natur, med unntak av Ugelvika (B) 
strandeng og strandsump. Dette bør rettes. 
 
Molde kommune 
Friluftsliv 
I gjeldende kommuneplan er sjøområdene rundt Moldeholmane og Holmane gitt formål 
friområde F/LNF der friluftsliv er dominerende, men i planforslaget er formålet «Bruk og 
vern av sjø og vassdrag med omsynssone H530». I Høgnakkvågen og Vågsetervågen 
er gjeldende formål Vannareal for allment friluftsliv erstattet med «Bruk og vern av sjø 
og vassdrag med tilhørende strandsone og omsynssone H530 friluftsliv». 
Rundt Bolsøya har gjeldende plan formål NFFF, mens i planforslaget er formålet «Bruk 
og vern av sjø og vassdrag med omsynssone H520 Friluftsliv». For omsynssoner der 
en skal ta hensyn til mellom annet friluftsliv, naturmiljø, og landskap kan det bare gis 
ikke-juridisk bindende retningslinjer, jf. Pbl §11-8 c. Vi mener at rettsvernet for 
friluftsinteressene er noe dårligere enn i gjeldene planer, og lurer på om det var 
hensikten. For at friluftsinteressene skal videreføres i samme grad som før må planen 
bruke samme formål Friluftsområde (sosikode 6700) i de aktuelle områdene. 
 
Naturområde 
I kartdel 2 er det satt av areal til naturområde (koraller) vest for Mordal og nord for 
Julbøen som overlapper med omsynssone H190 (ankringsområde for akvakultur) 
Teksten til H190 må konkretiseres slik at eventuelle tiltak vil utløse krav til 
kunnskapsinnhenting og at det ikke må tillates 
Aktivitet som kan skade naturverdiforekomster om denne blir stadfestet. 
 
Registreringer 
Nye Ålegrasregistreringer må inn på kartet. I Molde er det gjort registrering av naturtype 
Holmleira undervasseng (B). Kommunen bør ta naturtypen inn i temakart Natur. 
 
Nesset kommune 
Natur -og miljøverninteresser 
Utvidelsen av A-2 Sandnes kan ifølge KU anbefales for å bedre forholdene for oppdrett 
av stamfisk, og der det blir lagt til grunn at anlegget skal være stamfiskanlegg. Dette 
må gjøres tydligere i planbestemmelsene. 
På Sandnes A-2 ligger i dag et settefiskanlegg som nå er blitt utvidet. Det må sikres i 
planbestemmelsene at lokaliteten bare skal nyttes til settefiskproduksjon. 
 
Ålegrasforekomstene i Ljøsta, Eidsvågbukta (A) og Prestebukta (B) er ikke riktig 
lokalisert i temakartet Natur, og må oppdateres med siste registreringer. 
 
Vestnes kommune 
Natur-og miljøverninteresser 
Fylkesmannen er fornøyd med at Tresfjorden og Feøya naturreservat er lagt inn i 
plankartet som båndleggingsone etter lov om naturvern. Ålegrasregistreringene som 



ligger i temakart Natur må oppdateres med siste registreringer som eksempel i 
Flatevågen og innerst i Tresfjorden. 
 
Rauma kommune 
Natur-og miljøverninteresser 
Fylkesmannen er enig i vurderingen at det er uheldig med produksjonsanlegg med 
laksefisk så nært den nasjonale laksefjorden. Tilsvarende gjelder for Lysbergvika. Vi 
råder til at det blir stillt krav til at det bare er åpnet for marine arter også for disse to 
lokalitetene, grunnet nærheten til Nasjonal laksefjord. 
 
Registreringer 
Vi ber om at kartet blir oppdatert med registreringene av viktig naturtype av ålegras i 
Rødventfjorden, samt viktige naturtype av strandeng og strandsump i utløpet av elva 
Rauma. 
 
Oppsummering 
Fylkesmannen er positiv til arbeidet med å lage et felles plangrunnlag for sjøområdene 
i Romsdalsfjorden. Dette er et omfattende planarbeid som er ment å legge grunnlag for 
verdiskaping i sjøområdene, der avklaringer av ulike arealbruksinteresser står sentralt. 
Et av hovemålene er å sikre god sameksistens mellom havbruk/fiskeri og miljø-og 
friluftsinteresser, noe vi mener dere har lykkes med. 
 
 
 
 
Kommentar 
En har avgrenset ROS-analyse til nye, offensive tiltak som er akvakulturanlegg. 
 
Av kabler har en tatt med det en har oversikt over på sjøbunnen, og som er lagt inn på 
plankart Del 3.  Det må ikke bli for detaljert på dette nivået. 
 
Om ras og flodbølge fra Opstadhornet er det lagt inn ny bestemmelse om aktsomhet for 
ras i planbestemmelsene § 8.4 og hensynssone i plankart Del 3 for fjorden fra Opstad 
og inn i Tomrefjorden.  Motsegn på dette er trukket. 
 
Det er presisert i bestemmelsene § 2.5 hva som er plankart og hva som er temakart. 
 
Krav til at støyretningslinjer T-1442 skal gjelde er lagt inn i planbestemmelsene § 3.6.  
Motsegn på dette er trukket. 
 
Når det gjelder planframstilling av områder for friluftsliv har vi diskutert dette internt og 
kommet fram til en konklusjon.  Gml Plan- og bygningslov fra 1985 hadde 
bestemmelser om farge formål friluftsliv, bruk av bokstaven F i kombinasjon med annen 
bruk samt LNF-områder der friluftsliv er dominerende med grønn, loddrett skravur.  Det 
siste er nyttet for Molde-holmene i gjeldende kommuneplan. 
Ny Plan- og bygningslov fra 2008 har farge formål friluftsliv og hensynssone friluftslliv 
med skrå skravur.  Etter drøfting er vi kommet fram til at fargebruk er en sterk 
presisering og er å nytte på spesielle områder.  Bruk av hensynssone med skravur blir 
mer generell for større områder.  Dette erstatter bruk av bokstaven F etter gml lov samt 
LNF med friluftsliv.  Bruk av formålsfarge er likt med bruk etter gml lov.  Vi lar derfor 
betydningen av plankartet stå ved lag, og ser ikke at vernet for friluftsliv er svekket med 
ny plan. 



Bestemmelse for hensynssone friluftsliv er gjort om til retningslinjer i samsvar med 
regelverket. 
 
Det er ikke endring på formål friluftsliv for Hovdenakvågen og Vågsetervågen i forhold 
til tidligere kommuneplan for Molde. 
 
Ugelvika strandeng er lagt inn i temakart Natur. 
 
Det er tatt inn bestemmelse i § 7.2.6 om at N-A_2 Sandnesbukta skal være 
stamfiskanlegg. 
 
Det er gitte konsesjoner for R-A-3 Skarbukta og R-A-1 Lybergvika som ikke kan endres 
i planen. 
 
For naturområder er planbestemmelsene § 7.2.4 rettet i samsvar med merknaden. 
 
Fylkesmannen har med bakgrunn i endringene trukket all motsegn. 
 
Merknad 19.  Leif Jarle Løviknes 
Det er vist til det blir drevet turistvirksomhet på Gjelstein og gitt uttrykk for en god 
oppfatning av planlagt arealbruk i sjøplanen.  Men det er etterlyst et større fiskeområde 
der det er gode fiskeplasser. 
Videre er det spurt om konsesjonen for akvakulturanlegg i Korsvika (Dragneset) nå ikke 
er aktuell mer siden området ikke er med i planen. 
 
Kommentar 
Merknaden samsvarer med merknad 14.  Det blir lagt inn en hensynssone for friluftsliv 
slik det går fram av kartvedlegg til merknaden.  Kartvedlegget er utarbeidd av Vestnes 
kommune. 
Det kan ikke komme anlegg der det ikke er satt av areal for det.  Skal det etableres, må 
det gis dispensasjon fra planen. 
 
Andre endringer 
For Molde kommune har en i tillegg valgt å flytte friluftsområde i Røvika på Skåla til 
Bordvika like sør.  Friluftsområdet vil da ligge med kontakt til regulert/opparbeidd 
friområde på begge sider.  Dette er avklart med grunneier. 
 
Vestnes kommune ønsker at de to nødhavnene i kommunen blir tatt ut.  Det er gjort. 
 
 

Rådmannens konklusjon: 

De enkelte rettingene i plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse går fram av 
kommentarene til de enkelte merknadene.  De endringene som er gjort gir ikke 
grunnlag for ny utlegging. 
  
Motsegnene, 7 i alt, er dokumentert trukket, og meldingene om dette er vedlagt saken. 
 
Etter plan- og bygningsloven vedtar det enkelte kommunestyret arealbruken for sitt 
område.  Planbestemmelser og planbeskrivelser er fellesdokument. 
  
Det er grunnlag for å ta opp planen til sluttbehandling i de respektive kommunestyrene. 



Rådmannen vil tilrå at planen blir godkjent. 
 
 
 
 
 
Arne Sverre Dahl  
Rådmann  
  
 Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
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