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INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN FOR  

SJØOMRÅDENE PÅ NORDMØRE 

For kommunene 

Kristiansund, Tingvoll, Halsa, Smøla, Eide, Averøy, Sunndal, Surnadal,  

Aure, Gjemnes + Nesset kommune i Romsdal. 

Kortnavn: «Sjøområdeplan Nordmøre» 

BESTEMMELSER 
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1 PLANENS RETTSVIRKNING 

Sjøområdeplanen fastsetter fremtidig arealbruk og er bindende for nye tiltak eller utvidelse av 

eksisterende tiltak innenfor planområdet i de 11 kommunene: Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, 

Kristiansund, Nesset, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.  

Planen dekker sjøområdene i de deltakende kommunene (deler av Nesset kommune) og gjelder på 

vannflaten, i vannsøylen og på sjøbunnen. Plangrensen mot land går ved midlere høyvann og er definert 

ved "generalisert felles kystkontur" som er en kystkontur utarbeidet av Kartverket. Tidligere vedtatte 

reguleringsplaner skal fortsatt gjelde etter vedtak av sjøområdeplanen.  

Bestemmelser er knyttet til plankartet, klargjør vilkårene for bruk og vern av arealene og er juridisk 

bindende jfr. PBL §§ 11-9 til 11-11.  

Bestemmelser er vist med farget bakgrunn (grå). 

Øvrig tekst i bestemmelsene er retningslinjer eller av opplysende karakter. 

Bruk av planen skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 

myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 

beskrives.  

I denne planen er det benyttet følgende bokstavkode:  

 V: sosikode 6001 «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone», for alle områder 

der det ikke tillates akvakultur.  

 VKA: sosikode 6800 «Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende 

strandsone», der det tillates akvakultur. Innenfor dette området er Akvakultur gitt fortrinnsrett 

dersom det etter søknad er gitt nødvendige tillatelser etter annet lovverk. 

 

2. GENERELLE BESTEMMELSER (pbl. § 11-9) 

2.1 Forhold til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (pbl. § 11-9 pkt. 6) 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, med gitte støygrenser, skal ligge til 

grunn ved behandling av reguleringsplaner og byggesaker.  

2.2 Forhold til lov om havner og farvann (pbl. § 11-9 pkt. 8) 

Før tiltak etter plan- og bygningsloven kan tillates i statlige fiskerihavner må det foreligge en tillatelse 

fra Samferdselsdepartementet (jf. lov om havner og farvann § 28).  

2.3 Forhold til samfunnssikkerhet (pbl. § 11-9 pkt. 8) 

Ved regulering av tiltak i sjøgrunn som fylling og utgraving/mudring skal det gjøres faglig vurdering av 

rasfare. Dersom det ikke er krav til reguleringsplan må vurderingen gjøres i byggesaken. 

2.4 Forhold til kulturminner (pbl. § 11-9 pkt. 8) 

For kulturminner under vann jfr. kml § 14 skal NTNU Vitenskapsmuseet gjøre en vurdering før planer 

kan godkjennes. Dette gjelder også for tiltak som ikke fremmes gjennom arealplaner, som for eksempel 
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mudrings- og dumpingsarbeid. Det samme gjelder tiltak som kan ha negativ virkning på kulturminner på 

land. Alle saker skal sendes fylkeskommunen for endelig avklaring. 

 

3 BESTEMMELSER FOR AREALFORMÅL (pbl. § 11-11) 

3.1 V (Natur, fiske, ferdsel, friluftsliv) (pbl. § 11-11 nr. 3) 

Etablering av akvakulturanlegg og oppdrettsanlegg tillates ikke. Tiltak eller inngrep som er i konflikt 

med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske, er ikke tillatt. Det kan etter søknad tillates etablering av 

sjøledninger for vann, avløp, el- og telenett.  

3.1.1. A. Spesielle hensyn for vern av vill laks og sjøørret (jf. pbl. 11-11 nr. 7) 

For kommunene: Sunndal, Surnadal, Gjemnes, Nesset og Tingvoll gjelder følgende:  

Det tillates ingen nyetablering av oppdrett av laks, ørret og regnbueørret (anadrome arter) i 

Tingvollfjorden innenfor en rett linje mellom Saltbunesskjæret i Tingvollvågen, Tingvoll kommune og 

Knivskjeneset i Angvika, Gjemnes kommune. Oppdrett av andre arter er tillatt.  

Det tillates ingen nyetablering av oppdrett av laks, ørret og regnbueørret (anadrome arter) i Halsafjorden 

innenfor en rett linje fra Fløystadneset i Tingvoll kommune til kommunegrensen mellom Halsa og 

Tingvoll, normalt (90 grader) på kommunegrensen. Videre følger avgrensingen kommunegrensen 

mellom Tingvoll og Halsa sørover fram til kommunegrensen mellom Halsa kommune og Surnadal 

kommune hvor denne følges til land på nordsiden av Halsafjorden. Oppdrett av andre arter er tillatt.  

Dersom konsesjonen for oppdrett på en lokalitet opphører i et av disse to nevnte områdene, skal det ikke 

settes i gang ny aktivitet ved lokaliteten med laks, ørret og regnbueørret.  

Dette gjelder følgende arealer i plankartet, se tabell: 

VKA- (og H190) arealer i Tingvoll/Sunndalsfjorden og Halsafjorden    

 Tingvoll  VKA 01 VKA 02 VKA 03 VKA 11 VKA 13 VKA 14-15 VKA 18 

 Surnadal   VKA 01 VKA 02 VKA 03         

 Sunndal   VKA 01 VKA 02 VKA 03 VKA 04       

 Nesset   VKA 01 VKA 02           

 Gjemnes   VKA 12 VKA 13           

 

3.1.1. B. Spesielle hensyn for vern av vill laks og sjøørret (jf. pbl. 11-11 nr. 7) 

For Eide kommune:  

Det tillates ingen nyetablering av oppdrett av laks, ørret og regnbueørret (anadrome arter) i Eide 

kommune i arealene gitt i tabellen under.  Oppdrett av andre arter er tillatt. Begrensningen skal ikke 

være til hinder for oppankring av anlegg i Averøy kommune. 

VKA- og H190 arealer i Eide                

 Eide  VKA 02 VKA 03 VKA04 VKA 04 1551 Utvidelse av Krekvikbogen H190_05 1551 Krekvikbogen 
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3.1.1 C.        V (Natur, fiske, ferdsel, friluftsliv) (pbl. § 11-11 nr. 3) 

I følgende områder har fiske prioritet, men friluftsliv og ferdsel er tillatt. Etablering av akvakulturanlegg 

tillates ikke. 

Aktive redskaper fiskefelt (Arealnummer i Plankart oppgitt)    
Kristiansund   V04 V05 V06 V07 V08 V09           

Smøla   V 01 V 02 V 03 V 05 V 06 V 07 V 08 V12 V13 V14 V15 

Averøy   V17                     

 

3.1.2 Terskelfjorder (jf. pbl. 11-11 nr. 7) 

Aure kommune:  

I områder VKA21 i Årvågfjorden, og VKA25 og VKA47 i Foldfjorden er det kun aktuelt med 

akvakultur som ikke skal fores/har utslipp til sjø.  

Halsa kommune:  

I område VKA08 i Skålvikfjorden er det kun aktuelt med akvakultur som ikke skal fores/har utslipp til 

sjø. 

 

3.2 VKA (Natur, fiske, ferdsel, friluftsliv og akvakultur) (jf. pbl. 11-9 nr. 3) 

Etablering av akvakulturanlegg kan tillates etter søknad.  

 

Installasjoner på akvakulturanlegg skal ikke komme nærmere land enn 50 meter, og bunnfester skal ned 

på minst 10 meters dyp, slik at det blir fri ferdsel for småbåter langs land.  

Det kan etter søknad tillates etablering av sjøledninger for vann, avløp og telenett.  

Tingvoll kommune: 

Rekkefølgebestemmelse: Lokaliteten VKA10 Sandvikholmen kan i sin helhet først tas i bruk til 

Akvakultur etter at fergesambandet Halsa – Kanestraum er lagt ned. 

 

3.3 VFE (Havn og ferdsel) (jf. pbl. 11-9 nr. 3) 

I områder satt av til ferdsel er tiltak som hindrer ferdsel ikke tillatt.  

3.4 VS (Småbåthavn) (jf. pbl. 11-9 nr. 1) 

Etablering av småbåthavn krever utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Tiltak i etablerte småbåthavner 

kan tillates etter søknad. 
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4 BESTEMMELSER FOR HENSYNSSONER (pbl. § 11-8)  

Halsafjordkryssing – Tingvoll kommune/Halsa kommune 

Tiltak innenfor sonene B5 Kommunedelplan Tingvoll og B10 Kommunedelplan Halsa, må ikke komme 

i konflikt med framtidig E39 og bru over Halsafjorden. Alle søknader om nye tiltak eller søknader om 

endringer i eksisterende godkjente tiltak skal sendes til Statens vegvesen for uttalelse. 

Todalsfjordkryssing -  Sunndal kommune/Surnadal kommune 

Det er lagt til rette for Todalfjordkryssingen (bru), dette er vist i B1 – Kommunedelplan i sjø på begge 

sider av kommunegrensen: Planlagt fjordkryssing – bru.  

Tiltak innenfor sonene B1 Kommunedelplan Surnadal og B1 Kommunedelplan Sunndal, må ikke 

komme i konflikt med framtidig vegtrasé og bru over Todalsfjorden. Alle søknader om nye tiltak eller 

søknader om endringer i eksisterende godkjente tiltak skal sendes til Statens vegvesen for uttalelse. 

4.1 H190 A - Ankringssone for skip (jf. pbl. § 11-8 a) 

Hensynssone viser ankringsområder for skip. 

Ankringssoner (Arealnummer oppgitt) 

 Kristiansund   VFE 05 VFE 06   
 Tingvoll  VFE 02 VFE 03   
 Averøy   VFE05     
 Gjemnes   VFE 04 VFE 05   

 

4.2 H190 B - Ankringssone for akvakulturanlegg (jf. pbl. § 11-8 a) 

Sone rundt akvakulturlokalitet som viser tillatt utstrekning av fortøyningstau og ankere som holder 

merder og fôrflåter på plass. Sonen strekker seg 100 m utenfor ankerene.  

Alle slike soner er nummerert på følgende måte: H190_nummer kommunenummer lokalitetsnavn. 

(Eksempel: H190_08 1557 Høybuvika. Dvs lokalitet 08 i Gjemnes kommune ved navn: Høybuvika). 

Ved utlegging av nye oppdrettslokaliteter skal fiskere kontaktes for å få til avbøtende tiltak ved 

plassering av fortøyninger og ankere. 

4.3 H530 - Hensyn friluftsliv (jf. pbl. § 11-8 c) 

Sone hvor friluftsliv skal tillegges særlig vekt.  

4.4 H560 - Bevaring naturmiljø (jf. pbl. § 11-8 c) 

Sone hvor det tillegges spesiell hensyn til forekomster av korallrev, ålegress og gyteområder av uer, 

blålange og torsk. Forslag om eventuelle tiltak i disse områder må utløse kunnskapsinnhenting og det 

må ikke tillates aktivitet som kan skade forekomsten. 
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4.5 H720 - Båndlegging etter lover om naturvern (jf. pbl. § 11-8 d) 

Områder som er båndlagt for vern etter naturmangfoldloven. Innenfor sonen er det verneforskriften som 

er styrende for all bruk. 

4.6 H730 - Båndlegging etter lover om kulturminner (jf. pbl. § 11-8 d) 

Hensynssone for fredete kulturminner. Det er ikke tillat å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, 

grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminner innenfor 

disse områdene. 

Møre og Romsdal fylkeskommune (kulturminnemyndigheten) skal kontaktes dersom inngrep vil kunne 

påvirke kulturminnene. 

4.7 H740 - Båndlegging etter annet lovverk, kraftlinjer, kartforskriften (jf. pbl. § 11-8 d) 

Det er ikke tillatt med faste akvakulturinstallasjoner i overflaten. Gjelder under fjordspenn. 

4.8 H910 - Detaljeringssone regulerte områder (jf. pbl. § 11-8 f) 

Sone hvor gjeldede detaljreguleringsplaner med tilhørende bestemmelser fortsatt skal gjelde.  

 

Det vises til oversikter i den enkelte kommune for hvilke planer dette gjelder.  

 

4.9 H310 - Hensynssone for område med ras- og skredfare (jf. pbl. § 11-8 a) 

Før tiltak kan tillates må det gjøres en faglig vurdering av fare for ras- og skredhendelser. Om 

nødvendig må avbøtende tiltak iverksettes. 

4.10 H370 - Hensynssone for høyspennings luftledning (jf. pbl. § 11-8 a) 

Ved planlegging av nye tiltak nær hensynssone for høyspennings luftledning må aktuelle nettselskaper 

kontaktes for ytterligere opplysninger om spenningsnivå eller om andre elektriske installasjoner. Disse 

opplysninger skal håndteres i samsvar med beredskaps-/sikkerhetsregelverk. 

4.11 Støysoner (H210, H220, H240) (jf. pbl. § 11-8 a) 

Hensynssoner viser hhv. rød, gul og grønn støysone ihht. retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging T-1442. 

4.12 Bestemmelsessoner for Kaste- og Låssettingssoner  

I følgende områder har fiske prioritet, men friluftsliv og ferdsel er tillatt. Etablering av akvakulturanlegg 

tillates ikke. 

 

 

 



INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN FOR SJØOMRÅDENE PÅ NORDMØRE 

 

Planbestemmelser - Side 7 av 7 
 

Arealnummer i plankart oppgitt. 

Kristiansund   B 1  B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 1       

 Tingvoll  B 1  B 2 B 3 B 4               

 Halsa   B 1  B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9     

 Smøla   B 1  B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 

 Averøy   B 1  B 2 B 3 B 4 B 5             

 Eide B1           

 Aure   B 1  B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 

  

B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 

 

B 23 B 24 B 25 B 26 B 27   B 30 B 31 B 32 B 33 

 

B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42   

  

B46 B47 B48 

 

B50 B51 B52 B53  B55 

 

  B57 B58 B59 B60           

 

4.13 H570 Kulturvern (jf. pbl § 11-8 d) 

Hensynssona gjelder regionalt og nasjonalt viktige kulturverdier. Det er viktig å opprettholde den 

visuelle opplevelsen av landskapet som grunnlag for kunnskap og opplevelser, med vekt på forholdet 

mellom kulturminnene og fjorden.  

Før tiltak settes i verk skal saka legges fram for regional kulturvernmyndighet for avklaring i forhold til 

visuell og faktisk påvirkning. Dette gjelder tiltak både på vannoverflata, i vannsøyla og på sjøbunnen. 

Det gjelder også endring eller flytting av eksisterende anlegg og forankringer. 


