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Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for utvidelse av 

settefiskanlegg ved SalMars Anlegg i Kjørsvikbugen. PlanID:20180004. 

Du får dette brevet fordi det skal jobbes med en reguleringsplan som kan få noe å si for deg.  

Hva skal gjøres 

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for en utvidelse av SalMars settefiskanlegg i Kjørsvikbugen, 

Aure kommune. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for at SalMar kan utvide sin produksjon 

av settefisk ved dagens anlegg i Kjørsvikbugen.  

Planen faller innenfor forskrift om konsekvensutredning og det er utarbeidet planprogram som beskriver 

tiltaket og hva som skal utredes i forbindelse med planprosessen.  

Planinitiativet og forslag til planområde er gjennomgått sammen med Aure kommune i et oppstartsmøte. 

Møtereferatet er lagt ved brevet, og krav og andre hensyn som kommunen vektlegger står beskrevet her.  

Planområdet viser innenfor hvilket område reguleringsplanen kan utarbeides. Ved varsel om oppstart er det 

vanlig å melde et større område enn selve tiltaket. Det er for å sikre at det er nok areal til næringsarealet og 

utbyggingen av det (anleggsfase), til eventuell ny adkomstveg med sideareal og adkomstvegens berøring 

med Fv. 680.  

En reguleringsplan er et juridisk dokument som viser hvordan et område kan brukes, og som både gir 

tillatelse og setter krav til hvordan tiltak skal gjennomføres. 

Hvordan du kan påvirke planen 

En plan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som 

fremmer planforslaget og kontaktpersonen i kommunen for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. 

Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen. Første anledning er når varsel 

om oppstart av planarbeidet annonseres, det vil si nå. Andre gangen er når forslaget til reguleringsplan 

legges ut til offentlig ettersyn – også kalt høring. 

I oppstarten av planarbeidet er det viktig at all relevant informasjon om området, og hva som bør tas hensyn 

til i planleggingen og byggingen av næringsareal og næringsanlegg med adkomstveg, kommer frem.  

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart blir oppsummert og tatt med videre i planarbeidet, og 

kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev. 
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Foreløpig planområde 

 

Planoppstart varsles i Tidens krav, og dokumentene gjøres tilgjengelige på Aure kommunes nettsider: 

www.aure.kommune.no. 

Dersom du har behov for å få dokumentene tilsendt, ta kontakt med undertegnede.  

 

Frist for skriftlige innspill til planoppstart er til 10.oktober 2018. 

Skriftlige innspill til planen sendes til Norconsult v/ Aslaug Bjørke, Klæbuvegen 127B, 7031 Trondheim eller 

på e-post til aslaug.bjorke@norconsult.com   

Kontaktperson i SalMar er Ove Martin Grøntvedt, tlf. 959 33 109,                                                             

epost: ove.martin.grontvedt@salmar.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norconsult AS 

Aslaug Bjørke   
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