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Plan ID: 
 

K201201 

Interkommunal plan for 
ROMSDALSFJORDEN  2017 - 2024 

 PLANBESTEMMELSER 

Plan dato: 
21.11.16 

Dato sist rev.: 
28.05.17 

Dato vedtak: 
Midsund 15.06.17 

Molde 22.06.17 

Nesset 22.06.17 

Rauma 05.09.17 

Vestnes 22.06.17 

 
 

§ 1 FORMÅL 
 

1.1 Formålet med den interkommunale planen og de tilhørende bestemmelser 
er: 
- gi en helhetlig forvaltning av sjøområdene i regionen 
- sikre havbruksnæringen bærekraftige areal 
-sikre god sameksistens mellom havbruk, fiskeri og villfisk samt god         
sameksistens med miljø- og friluftsinteresser 
- sikre naturverdier 
- sikre nødvendig areal for allmenn ferdsel 

§ 2 GENERELT 

2.1 Planområdet omfatter sjøarealet i Romsdalsfjorden for de 5 kommunene 
Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes.  Planområdet har grense mot 
landareal og de større øyene etter linje for kystkontur.  Mindre øyer, holmer 
og skjær inngår i planområdet. 

2.2 Planområdet er vist med planavgrensning på plankartet. 

2.3 Planområdet er delt inn etter PBL §§ 11-7 med følgende formål: 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med underformålene 

- Ferdsel 
- Farled 
- Fiske 
- Akvakultur 
- Naturområder 
- Friluftsområder 
- Småbåthavner 

 
For landformål i sjø er det nyttet formålene: 

- Bebyggelse og anlegg  
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- Grønnstruktur 
- Landbruks-, natur- og friluftsformål 

 

2.4 Planen omfatter disse hensynssonene: 
- Område for friluftsliv i sjø 
- Ferdsel (Infrastruktur) 
- Bevaring av kulturmiljø 
- Båndlegging for vern (natur) 
- Støysone (flyplass) 
- Aktsomhetsområde for ras 
- Sikringssone byggerestriksjonssone rundt flyplass 
- Båndlagte kulturminner på sjøbotn 
- Sikringssone for ankring av akvakulturanlegg 

 

2.5 Til planen hører følgende kart: 
- Del 1.  Plankart Vannflate og vannsøyle 
- Del 2.  Plankart Sjøbotn 
- Del 3.  Plankart Restriksjoner 
- Del 4.  Vedlegg Temakart 
- - AIS 
- - Kvit sektor 
- - Fiske 
- - Dybde 
- - Natur 

 

§ 3 FELLES BESTEMMELSER  

3.1 Underformål med farge er nyttet for faste element og angir prioritert 
arealbruk.  Dette utelukker ikke annen bruk som kan kombineres med 
formålet med unntak av utbyggingsformål, anleggsvirksomhet eller andre 
permanente etableringer. 

3.2 Hensynssone for ferdsel og for friluftsliv er formålsovergripende og viser 
utstrekning av aktivitet der tettheten er størst. 

3.3 Gjeldende reguleringplaner med formål i sjø er tatt inn i planen med den 
flaten og avgrensingen som er i sjø og med hovedformålsfarge.  Denne  
skal fortsatt gjelde. 

3.4 Nye tiltak skal være innenfor avsatt formål/underformål. 
 

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

3.6 Støyretningslinje T-1442 skal gjelde for hele planområdet. 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl § 11-7 nr 3) 
Næring-, industri-, kontorformål 
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4.1 For dette er bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan fortsatt gjeldende. 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR (Pbl § 11-7 nr 5) 
 

5.1 For dette er bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan fortsatt gjeldende. 

§ 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (Pbl §11-7 nr 5) 

6.1 For dette er bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan fortsatt gjeldende. 

§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE 
STRANDSONE PBL § 11-7 nr.6 

7.1 Hovedformål: 
Området er fellesområde for underformålene ferdsel, fiske, friluftsliv, 
naturområder.  Ved forvalting av disse områdene skal det tas spesielt 
hensyn til disse underformålene. 

7.1.1 Faste installasjoner og anlegg, utenom akvakulturanlegg, som kan komme i 
konflikt med interessene nevnt under pkt.7.1, kan bli tillatt ved utarbeidelse 
av reguleringsplan i området. 

7.2 Underformål 

7.2.1 Ferdsel 
Til ferdsel hører: 

- AIS, registrert ferdsel 
- Kvit sektor 
- Ankringsplasser 
- Nødhavner 
- Havner 
- Småbåthavner 
- Opplagsområder  

 
Temakart «Kvit sektor» skal legges til grunn ved alle søknader om faste 
installasjoner innenfor planområdet.  Endelig avgjørelse ligger til Kystverket. 
 
Ankringsplasser og nødhavner er fastsatt av Kystverket.  Den enkelte 
kommune tar avgjørelse om nødhavner skal være plassert i kommunen. 
 
Opplagsområder blir fastsatt av den enkelte kommune. 
 
For havner og småbåthavner omfatter planen innseilingsområde, og disse 
må ikke stenges av nye tiltak. 

7.2.2 Farled 
Hovedled og biled er linje for prioritert ferdsel, og er vist som flate i 
plankartet med buffer 100 m til hver side og vannsøyle ned til -20 m. 
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Til farled hører også: 

- Prioriterte ankringsområder, 2 stk 
- Ankringsområder for destinasjonene Åndalsnes og Eresfjord, 2 stk 

7.2.3 Fiske 
Plankart Del 1 omfatter: 

- Fiske med aktive redskap (trål) 
- Låssettingsplasser 

 
Plankart Del 2 omfatter: 

- Gyteområder 
 
Temakart Fiske omfatter og fiske med passive redskap (garn). 
 
Disse områdene skal alltid være med i vurderingen ved søknad om tiltak i 
planområdet. 

7.2.4 Natur 
Dette omfatter spesielle, registrerte lokaliteter eller vernete områder. 
Inngrep og tilrettelegging i disse områdene er ikke tillatt. 
 

7.2.5 Friluftsområder 
Dette er avgrensete områder i sjø der friluftsliv er det sentrale. Nye faste 
tiltak som er til hinder for formålet er ikke tillatt.   

7.2.6 Akvakultur 
Avsatt areal i plankartet Del 1 skal omfatte merdanlegg, andre 
installasjoner, justering av lokalisering, manøvreringsareal og alt annet av 
aktivitet ellers som hører til anlegget.   
 
Lokalitet R-A-3, Skarbukta, er vist med eksisterende omfang i plankartet.   
 
Eksisterende anlegg er vist med nåværende bruk og skal tilpasses 
avgrensing for nytt planområde som vist i plankartet der dette finnes og det 
er avvik. 
Der det er plassert ny lokalisering for et eksisterende anlegg, skal 
eksisterende anlegg utgå dersom nytt anleggsområde blir gjennomført.    
Eksisterende anlegg med evnt.utvidingsareal blir værende dersom ny 
lokalisering ikke blir tatt i bruk. 
 
Flytting av følgende lokaliteter: 
 
Midsund kommune 
Området mi-aq-1, Hellaren, går ut ved etablering av akvakulturvirksomhet i 
område MI-A-2, Ny-Hellaren. 
Går området ut av bruk, blir ny arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone. 
 
Molde kommune 
Lokalitet Mo-A-1, Veøy, er alternativ til eksisterende lokalitet Mo-A-2, 
Seterneset, som går ut dersom Mo-A-1 blir etablert. 
Går området ut av bruk, blir ny arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone. 
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Vestnes kommune 
Området v-aq-1, Rekdal, går ut ved etablering av akvakulturvirksomhet i 
område V-A-1. 
Går området ut av bruk, blir ny arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone. 
 
Området v-aq-4, Gjermundnes, og området v-aq-5, Hjellvika, går ut ved 
etablering av akvakulturvirksomhet i område V-A-5.  
Går området ut av bruk, blir ny arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone. 
 
 
Arter for oppdrett 
Områdene avsatt til akvakultur kan nyttes til alle typer av oppdrettsanlegg. 
 
For Isfjorden innenfor område for nasjonal laksefjord og for Langfjorden 
innenfor Åfarnes – Sølsnes kan det ikke etableres nye akvakulturanlegg for 
laks, ørret og regnbueørret eller andre anadrome fiskeslag.  De avsatte 
områdene kan nyttes til alle andre typer akvakultur. 
Eksisterende lokalitet N-A-2 Sandnes kan ha anlegg for anadrome fiskeslag 
Her kan det bare være stamfiskanlegg. 
 
E-39 
Fordi vegprosjektet E-39 vil få konsekvenser for enkelte oppdrettsanlegg og 
motsatt under anleggsperioden, skal Statens vegvesen være en høringspart 
ved søknad om ny eller endring av konsesjon for lokalitet Mi-A-4 Setevika 
Nord, lokalitet Mi-A-5 Setevika Sør og lokalitet Mi-A-7 Bogen. 

  

§ 8 HENSYNSSONER PBL § 11-8 OG RESTRIKSJONER 
 

8.1 Pbl § 11-8.b Ferdsel (Plankart Del 1) H_410_Infrastruktur 
Dette er område basert på registrert AIS og Kvit sektor og viser omfanget av 
ferdsel.  Ved søknad om tiltak i planområdet skal det tas hensyn til sone for 
ferdsel satt av i plankartet, og det skal vurderes hvilke virkninger tiltaket har 
på ferdsel innenfor sonen. 

8.2 
 

Pbl § 11-8.c Bevaring av kulturmiljø (Plankart Del 2 og Del 3) 
H_570_Bevaring kulturmiljø 
og Hensynssonen gjelder regionalt og nasjonalt viktige kulturmiljø.  Det er 
viktig å opprettholde den visuelle opplevelsen av landskapet som grunnlag 
for kunnskap og opplevelse, med vekt på forholdet mellom kulturminnene 
og fjorden.   Før tiltak settes i verk skal saken legges fram for regional 
kulturvernmyndighet for avklaring i forhold til visuell og faktisk på virkning.  
Dette gjelder tiltak både på vannflate, i vannsøyle og på sjøbotn.  Det 
gjelder også endring eller flytting av eksisterende anlegg forankringer. 

8.3 § 11-8.d Båndlagte kulturminner H_730_Båndlegging etter lov om 
kulturminne 

8.4 Pbl § 11-8.a Aktsomhetsområde for ras (Plankart Del 3) H_310_Ras- og 
skredfare 
Tiltak kan ikke settes i verk før rasfare er avklart. 
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Pbl § 11-8.a Aktsomhetsområde for ras (Plankart Del 3) H_310_Scenario B 
Dette er aktsomhetssone for flodbølge ved ras fra Opstadhornet scenario B 
med sansynlighet 1/5000 – 1/1000.  Innenfor sonen kan det ikke 
gjennomføres tiltak i sikkerhetsklasse S3, eller tiltak omfattet av TEK10 § 7-
3 første ledd, før det er gjennomført en reell skredfarevurdering som 
dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet, jfr. TEK10 § 7-3. 

8.5 Pbl § 11-8.a Aktsomhetsområde for tidligere dumpingsområde 
H_390_Annet område 

8.6 § 11-8.a Støysone (Plankart Del 3) 
Rød støysone rundt Molde lufthavn Årø H_210_rød sone 
Innenfor rød støysone, hensynssone H210, kan det ikke bygges ny 
støyfølsom bebyggelse. 
Gul støysone rundt Molde lufthavn Årø H_220_gul sone 
Innenfor gulstøysone, hensynssone 220, kan ny støyfølsom bebyggelse 
vurderes dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 
Ved søknad om tillatelse etter Plan- og bygningslova §§ 20-1 og 20-2 for 
tiltak på bolig innenfor hensynssone H220, skal det utarbeides rapport med 
bygningstegninger og utomhusplan som viser støyisolering/støyavskjerming 
i henhold til teknisk forskrift.  Nødvendige støyreduserende tiltak skal være 
gjennomført før ferdigattest kan gis. 

8.7 § 11-8.a Ankringsområde for akvakultur (Plankart Del 2) H_190_Andre 
sikringssoner 
Dette viser teoretisk utstrekning av forankring fra yttergrensene for avsatt 
område for akvakultur i plankartet. Forankring skal fortrinnsvis være 
innenfor areal avsatt på plankartet.  Forankring utover dette skal vurderes i 
hvert enkelt tilfelle. Avgrensing er retningsgivende og kan fravikes om 
forholdene tilsier det. 
 

8.8 § 11-8.d Båndlagte naturområder (Plankart Del 1) H_720_Båndlegging etter 
lov om naturvern 
Dette er områder fredet etter naturvernlova.  Her gjelder særskilte vedtekter. 

8.9 § 11-8 d  Båndlegging for høgspennings luftledning (Plankart Del 3)  
H_740_Båndlegging etter andre lover 
Dette er kryssing av Langfjorden (Rauma – Molde) og kryssing av 
Fannefjorden (Ullaland – Oltervågen) med båndleggingssone 20 meter til 
hver side fra luftstrekk. 
Det må sikres mulighet for vedlikehold, drift og utbedringer.  Det er 
byggeforbud mot faste tiltak innen avsatt sone. 
  

8.10 § 11-8.d Nasjonal laksefjord (Plankart Del 3) H_740_Båndlegging etter 
andre lover 
Dette er Isfjorden som er vedtatt som bevaringsområde for villaks.  Her 
gjelder særskilte vedtekter. 
 

8.11 § 11-8.a Andre sikringssoner (Plankart Del 3) Byggerestriksjoner 
H_190_Andre sikringssoner 
Høgderestriksjoner/byggerestriksjoner omkring Molde lufthavn Årø. 
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Innenfor hensynssone H190 gjelder de høgderestriksjoner som er angitt 
med koter(sorte streksymboler) på 
restriksjonsplanen/byggerestriksjonskartet for Molde lufthavn Årø, Avinors 
tegning ENML-P-10, datert 18.08.2009. For områder beliggende mellom de 
viste koter, skal høgderestriksjonen beregnes  gjennom interpolasjon.  
Innenfor restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder (bygninger, 
vegetasjon, anlegg eller andre innretninger) som overstiger 
høgderestriksjonene som angitt på plankartet.  Vegetasjonen skal holdes 
under hinderflatene, og nødvendig fjerning av vegetasjon vil bli gjennomført 
av Avinor.  Vedlagte saksbehandlingsrutinte gjelder for håndtering av 
utsjekk mot hinderflatene rundt rullebanen på molde lufthavn Årø. 
Alle nye reguleringsplaner innenfor hensynssone H190 skal innarbeide 
høgderestriksjonene i form av egen hensynssone på reguleringsplanene, jf. 
Plan- og bygningslova §§ 12-6 og 12-7.  Alternativt må det i nye 
reguleringsplaner angis bestemmelser med maksimal tillatt mønehøgde på 
bygninger og anlegg som ikke overstiger høgderestriksjonene i 
restriksjonesplanen/byggerestriksjonskartet for Molde luftthavn Årø. 
Alle søknader om etablering av nye bygninger og anlegg innenfor 
hensynssone H190, dvs områder med byggestriksjoner rundt 
navigasjonsinstrumenter ved Molde lufthavn Årø vist med røde 
streksymboler på Avinors tegning ENML-P-10 datert 18.08.2009, skal 
håndteres etter vedlagte saksbehandlingsrutine. 

8.12 Andre restriksjoner 
Gyteområde for torsk (Plankart Del 3) 
Ved plassering eller utføring av tiltak i planområdet skal en unngå å berøre 
gyteområde for torsk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
RETNINGSLINJER  OM  HENSYNSSONE FRILUFTSLIV 
Pbl § 11-8.c Friluftsliv (Plankart Del 1) H_530_Friluftsliv 
Dette er område der det er registrert hovedaktivitet av ferdsel for friluftsliv og der det skal tas særlige 
omsyn til friluftsliv.  Friluftsliv med småbåt og landopphold skal kunne utøves innenfor sonen.  Tiltak 
som hindrer tilgang eller bruk til friluftsformål skal unngås.  Det skal gjennomføres avbøtende tiltak 
for å forebygge  eventuelle skadevirkninger av mulige tiltak. 
 
RETNINGSLINJER FOR TILTAK INNENFOR NATURFOREKOMSTER 
Ved tiltak i utsatte områder kan det settes krav til kunnskapsinnhenting, og det må ikke tillates 
aktivitet som kan skade naturforekomsten dersom denne blir stadfestet.  
 
 
 
Midsund/Molde/Nesset/Rauma/Vestnes kommune ………………………… 
 
 
…………………………………. 
ordfører 
 
 
 
 
 


