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1. INNLEDNING 
 
1.1 Om kommuneplan 
Det formelle lovgrunnlaget for kommuneplan finnes i plan- og bygningsloven § 20-1: 
 
Kommunen skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, 
økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen innenfor sine områder. 
 
Kommuneplan for Aure kommune 2008-2019 omfattes av følgende dokumenter: 
 

• Samfunnsdelen 2008-2019 beskriver visjon, hovedsatsingsområder, målsettinger og strategier 
for Aure kommune. 

• Arealplan for Aure kommune for 2008-2019. 
 
Forholdet mellom samfunnsdel og kortsiktige planer 
Kommuneplanens visjon, målsettinger og satsingsområder skal legges til grunn når de enkelte 
tjenesteområder lager kommunedelplaner og årlige virksomhetsplaner.  

 
Utfordringer og viktige problemstillinger  
I planprogrammet er det beskrevet følgende utfordringer og viktige problemstillinger som 
kommuneplanarbeidet skal ha fokus på. 
 

• Forvaltning av landbrukseiendommer 
• Fornybar energi 
• Hyttebygging 
• Næringsutvikling 
• Tjeldbergodden - Midt Norges gassenter 
• Forvaltning av 100 m-belte i strandsonen 
• Arealbruk generelt 
• Samferdsel/infrastruktur/trafikksikkerhet 
• Sentrumsutvikling/grendeutvikling 
• Kultur 
• Barn, ungdom og eldre 

 
I planprosessen er det gjennomført folkemøter og temamøter med til sammen 275 deltagere. I disse 
møtene har utfordringene som er beskrevet i planprogrammet vært løftet fram som sentrale. 
 
1.2 Kort om Aure kommune  
Aure kommune ligger nord i Møre og Romsdal fylke og grenser mot nabokommunene Smøla, 
Tingvoll, Kristiansund, Halsa, Hitra og Hemne. 
1. januar 2008 bodde det 3530 innbyggere i kommunen. Totalt areal i kommunen er 653 km2, med 
477 km strandlinje. Kommunesentret er Aure. 
 
Aure kommune har et variert næringsliv med noen få store og mange små virksomheter. Bedriftene i 
Aure er orientert både mot regionale, nasjonale og internasjonale markeder.  
I Aure sentrum er det et variert og godt tilbud av spesialforretninger. Det finnes også flere 
dagligvareforretninger med noe utvidet vareutvalg på Leira, i Foldfjorden, Mjosundet, Lesund, Vihals 
og Kjørsvikbugen. 
 
Primærnæringene står fremdeles sterkt i Aure. Vi har pr. dato ca. 140 registrerte gårdsbruk i drift. Det 
er også en betydelig aktivitet innen havbruksnæringen, med flere forholdsvis store anlegg, både 
innenfor matfisk og smolt. Industrisysselsettingen er stabil. Et av våre fremtidige satsingsområder vil 
være reiseliv.  
 
Aktiviteter på og omkring Tjeldbergodden utgjør en vesentlig del av kommunens næringsliv og 
sysselsetting. StatoilHydro Tjeldbergodden har rundt 125 fast ansatte og rundt 200 indirekte stillinger 
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regionalt. Anlegget ble åpnet i 1997. Metanolfabrikken er basert på bruk av naturgass og er en av 
verdens største.  
 
I tilknytning til Tjeldbergodden er det vokst opp en rekke mindre bedrifter og etableringer innenfor 
ulike områder. Spesielt har store kjølevannsmengder fra metanolproduksjon og nærhet til naturgass 
gitt grunnlag for mange etableringer innenfor marine næringer. 
     
          
2. AURE KOMMUNE I 2019 - EN FRAMTIDSVISJON 
Aure og Tustna kommuner ble fra 1. januar 2006 slått sammen til en kommune - Aure kommune. 
I vedtatt intensjonsplanen for sammenslåingen var hovedmålet å sikre en livskraftig 
distriktskommune. 

 
I 2019 er Aure kommune en livskraftig kommune. Gjennom to økonomiplanperioder har man klart å 
ta ut de effektene mange trodde på da gamle Tustna og gamle Aure kommuner slo seg sammen.  
 
Utviklingen på Tjeldbergodden tok skikkelig løs etter 2010. StatoilHydro er fortsatt en stor og viktig 
aktør på Tjeldbergodden. Etterspørselen av gass og internasjonale gasspriser viste seg å slå svært 
gunstig ut for Tjeldbergodden. ”Fullt rør”-strategien på ”Odden” passet perfekt for nye industrielle 
aktører med potensiale for utvikling av industri basert på energieffektiv produksjon og miljøvennlig 
fangst av CO2. 
 
I tillegg har utviklingen av oppdrettsnæringen med nye marine arter i Tjeldbergodden Biopark vært 
banebrytende, bl.a. gjennom bruk av ny teknologi i forproduksjon. Etter at universitetet i Trondheim 
(NTNU) la en forskningsstasjon for marine arter til Bioparken, framstår den som et av de mest 
komplette miljøer i Norge for forskning og storskala testing. 
 
Aure sentrum har utviklet seg til det viktigste service- og handelssentrum, både for nordre del av 
Nordmøre og for nabokommuner i Sør-Trøndelag. Gjennom strategisk arbeid har kommunen og 
næringsliv klart å integrere sentrum og havneområdet til ett område. Gjestehavna som ble tatt i bruk i 
2009, ga umiddelbart positive ringvirkninger for aktiviteten i sentrum. Etablering av områder for bolig 
og næringsutvikling i Barlaupen har også vært viktig for utviklingen i Aure sentrum.  
 
Utviklingen i det øvrige næringslivet har skapt god variasjon i tilbud av arbeidsplasser for begge 
kjønn. De grep som tidlig ble tatt for å skape en bevisst kopling mellom kultursatsing og 
næringsutvikling, har vært viktige for etableringen av nye og alternative arbeidsplasser, dette i 
kombinasjon med en bevisst forvaltning av kommunens arealer. Det har vært viktig for at 
barnefamilier har valgt å etablere seg i kommunen. Aure kommune brukes ellers som eksempel på 
hvordan et komplett reiselivstilbud kan utvikles med utgangspunkt i lokale ressurser og fortrinn. 
Folkehøgskolen på Leira er blitt en suksess. Den har ført til nye arbeidsplasser, ikke bare innenfor 
skole, men også reiseliv. 

Kulturlivet har òg høstet store gevinster av dette prosjektet. 

 
 
3. VISJON, SATSINGSOMRÅDER OG MÅLFORMULERINGER 2008 -2019. 
 
3.1 Visjon 
 
Aure kommune – livskraft og samarbeid. 
 
3.2 Målsettinger 2008-2019 
 Befolkningsøkning - Statistisk sentralbyrås prognose slår ikke til. Vi er 3700 innbygger i 
2019. 

1. 200 nye arbeidsplasser i 2019.  
2. 3 utøvere innen kultur /idrett på nasjonalt toppnivå. 
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3. Aure sentrum - regionalt handels- og servicesenter for Nordre Nordmøre og deler av 
Sør-Trøndelag. 

4. 100 % barnehagedekning. 
5. Grunnskolen i Aure kommune er blant de beste i landet. 
6. Lokalt kultur- og fritidstilbud skal ha et innhold av en slik styrke at folk velger Aure 

som bosted.  
 

3.3 Satsingsområder og hovedmål  
I planperioden 2008-2019 skal Aure kommune har fokus på følgende fem satsingsområder: 
 

1. Næringsutvikling  
 

Et variert næringsliv med arbeidsplasser skal gjøre Aure kommune attraktiv som bo- og 
etableringskommune. Aure kommune skal være en positiv og aktiv medspiller for utvikling av 
næringslivet i kommunen. 
 

2. Tjeldbergodden som Midt-Norges gassenter 
 

Tjeldbergodden skal utvikles til Midt-Norges gassindustrisenter og være prioritert lokaliseringssted for 
industriutvikling basert på anvendelse av naturgass, enten som råstoff, innsatsfaktor eller energikilde. 
Aure kommune skal fortsatt arbeide for økt metanolproduksjon og etablering av gasskraftverk med 
CO2-håndtering. Aure kommune vil arbeide aktivt for å få etablert en gasseksportledning fra 
Tjeldbergodden østover mot Sverige/ Finland. 

 
3. Samferdsel og infrastruktur 

 
Det skal utvikles og bygges løsninger i samferdsel og øvrig infrastruktur i møtet med et 
moderne samfunns ønsker og krav. De skal ha en dimensjonering som tåler økt vekst innenfor 
næring og befolkning. 
 

4. Arealforvaltning og miljø 
Arealforvaltningen skal være forutsigbar. Forvaltningen av arealet skal være bærekraftig, 
balansert mellom bruk og vern, og bidra til at også kommende generasjoner skal kunne dra 
nytte av de fordeler som miljøet i en kystkommune gir.  

 
5. Kultur som bærende strategisk element for nærings- og samfunnsutviklingen 
 

Kulturtiltak i Aure kommune skal gi rom for engasjement hos innbyggerne, stimulere til at 
folk kommer sammen og bidra til varierte aktiviteter. Kulturområdet skal også utvikles til å 
bli en viktig bærebjelke for nærings- og samfunnsutviklingen i kommunen. 

 
3.4 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Aure kommune har ansvar for en forsvarlig samfunnssikkerhet og beredskap. 
Dette skal i planperioden følges opp på følgende måte: 
1.  I løpet av planperiodens to første år igangsettes en risiko- og sårbarhetsanalyse som omfatter hele  
     Aure kommune. Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) skal legges til grunn ved rullering av, og   
     utarbeidelse av kommunale planverk og tiltak. 
2.  Beredskapsplaner skal videreutvikles i tråd med konklusjoner fra ROS-arbeidet 
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4. BEFOLKNING OG NÆRINGSSTRUKTURER  
Kapittel 5 til 9 innholder målformuleringer og strategibeskrivelse som skal være basis for å nå målene 
fram mot 2019.  
Målsettingene og strategiene har sin bakgrunn i den påfølgende beskrivelse av nå-situasjonen i Aure 
kommune og innspill fra planprosessen fra folkemøter og temamøter. 

4.1 Generelle utfordringer 
Flere trender i samfunnsutviklingen påvirker kommunens rolle og oppgaver i lokalsamfunnet. 
Innbyggertallet i mange distriktskommuner går nedover. Spesielt merkes det at bare et fåtall av 
ungdommene som reiser bort og tar høyere utdanning, flytter tilbake. Spesielt gjelder dette kvinner. 
Dette fører til at kjønnsbalansen i det som kalles fertil alder blir skjev, og som gir negativt utslag på 
fødselstallet.  

På den annen side er vi mer mobile. Bo- og arbeidsmarkedsregionene har blitt større som følge av 
bedre kommunikasjoner. Utviklingen går stadig raskere, samfunnet globaliseres mer og mer -
økonomisk, teknologisk og kulturelt - mens politisk handlingsrom reduseres. Mange mener at yngre 
mennesker kan være mer opptatt av materielle goder enn tidligere. Vi lever i et velstandssamfunn, har 
rask forbruksvekst, er vår egen lykkes smed, velferd og offentlige goder ses på som selvsagt. Vi 
opplever individuell ansvarsfraskrivelse, rettighetstenkning og mer krevende ”kunder”. Alt dette 
påvirker hverdagen også i vår kommune.  

Aure kommune er en kommune med stort landareal, forholdsvis lavt befolkningsgrunnlag, men med 
stort potensiale for vekst. Dette stiller oss overfor flere utfordringer, for eksempel å opprettholde og 
tilrettelegge infrastruktur og tilbud de fleste i dag etterspør. Dette gjelder både innen privat og 
offentlig sektor. På den annen side fører bedrede kommunikasjoner til at folk er mer mobile - 
avstandene føles ikke så store lengre. Et utslag av slike sammenhenger er at det synes å være større 
interesse for fast bosetting i distriktskommuner. For Aure kommune er dette en positiv utfordring, bl.a. 
fordi mange mindre småbruk i dag enten er ubebodd eller kun brukes i en kortere tid av året som 
fritidsbolig. 
 
Som andre kommuner står også Aure overfor mange sentrale utfordringer. Det er ikke slik at 
hovedutfordringene totalt endres fra år til neste. Over tid vil en imidlertid se at utfordringer blir løst, 
noen endres og nye kommer til.  
 
4.2 Befolkningssammensetning etter aldersgrupper 
 
Alder 2002 2005 2006 2007 2010 2015 2020 

0-5 år 271 224 205 193 218 214 211 

6-15 år 480 475 480 457 429 391 383 

16-66 år 2 314 2 303 2 282 2 252 2 209 2 089 1 983 

67-79 år 433 391 384 370 390 460 533 

80-89 år - 195 201 207 188 181 167 

Alder 2002 2005 2006 2007 2010 2015 2020 

90 år + - 38 39 36 42 44 41 

Sum 3 747 3 626 3 591 3 515 3 478 3 379 3 318 

 
Tabell: Folketall pr 01.01 2007, og framskrevet for 2010-2020 fordelt på alder ut fra SSB’s prognose foretatt i 
2002.: Kilde: SSB 
 
Kommunen har de siste 10 år mistet 455 innbyggere, med en ”topp” på 76 i 2006. I 2007 økte 
folketallet med 15 innbyggere. Trenden er allikevel en nedgang i folketallet over tid. I tillegg til at vi 
har flere døde enn fødte, er netto utflytting hovedårsaken til nedgangen. Sentralisering og urbanisering 
akselererer både i Norge, i Europa og i verden for øvrig, og fører til befolkningsnedgang i distriktene. 
Kun et fåtall av ungdommene som reiser bort for å ta utdanning, kommer tilbake, spesielt gjelder dette 
kvinner. I en fersk fylkesstatistikk for Møre og Romsdal går det fram at over 7000 ungdommer har 
forlatt fylket de siste 10 år, og dratt til de store byene. ”Arbeidsplasser i tiltakslystne kommuner er 
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ikke nok for å få flere til å bli”, sies det. Mao. er utfordringene for å snu utviklingen kompliserte og 
sammensatte. Vi må ta inn over oss at også distrikts-Norge påvirkes av strømninger og trender av mer 
globalt tilsnitt.  
 
Nedgang i folketallet fører til uttynning av lokalsamfunnet. Det blir færre til å være med å ta et tak i 
frivillige foreninger, lag og organisasjoner, samt at det blir færre som etterspør varer og tjenester fra 
lokalt næringsliv. På den annen side fører bedrede kommunikasjoner til økt reiseliv, samt at bo- og 
arbeidsmarkedsregionen utvides til også å omfatte flere nabokommuner. Det er nødvendig å ha fokus 
på befolkningsutviklingen, og de endrede behovene for kommunale tjenester som dette fører til.  
I denne forbindelse er det viktig å samarbeide med nabokommuner og -distrikt. Dette er sammensatte 
problemstillinger, hvor hver enkelt kommune blir for ”lett” til å kunne finne løsninger alene.  
 
4.3 Framskriving av folketallet  
Basert på SSB’ framskriving av folketallet kan det for framtiden settes opp slik oversikt. Prognosen 
bygger på befolkningen og beregninger foretatt i 2002. Folketallet ved siste årsskiftet ligger allerede 
noe under det denne prognosen viser. 
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SSB’s prognose tar utgangspunkt i folketallet pr 1. 1.2002. Dvs. at en må ta hensyn til at den negativ 
folketallsutviklingen siden da har vært raskere enn i SSB’s prognose. Derfor bygger prognosen for 
kommende periode på for høye anslag i utgangspunktet. Bl.a. viser nyere beregninger at elevtallet vil 
reduseres raskere enn hva prognosen antyder. Prognosen sier likevel noe om utviklingen innen de 
enkelte aldersgrupperinger.  

Prognosen for folketallutviklingen stiller Aure kommune overfor enorme utfordringer. 
Målsettinger, strategier og tiltak må rettes inn slik at SSB’s prognose ikke blir en realitet. 
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Når det gjelder behovet for kommunale tjenester relatert til folketallsutviklingen er det spesielt 
utviklingen i aldersgruppene 0-15 år og 70+ som er spesiell interessant.  
 

4.4 Næringsstruktur 
 
4.4.1 Næringsutvikling - regionalt nivå 
En prognose for Nordmøres næringsutvikling framover viser følgende hovedtrekk: 
 
sysselsettingen i jord og skogbruk venter kraftig nedgang, særlig i de perifere kommunene. Det samme 
gjelder fiske og fangst.  
Fiskeforedling og fiskeoppdrett har et potensiale for vekst. 
Prosessindustriens sysselsetting vil trolig gå betydelig ned. 
Verkstedsindustrien kan ha et vekstpotensiale. 
Olje- og gassvirksomhet har fortsatt vekstmuligheter. 
Hotell- og restaurantnæringen har et vekstpotensiale i regionen. 
Privat og forretningsmessig tjenesteyting vil vokse, særlig i de store sentrene. 
Offentlig tjenesteyting bør vokse noe. 
 Kilde: Nordmøre Næringsråd 
 
4.4.2 Arbeidsliv og sysselsetting i Aure kommune  
 
 Kommunen Fylket Landet
Sysselsatte 15-74 år (med bosted i kommunen). 4. kvartal 2006. 
Prosent av befolkningen 70 72 70

Menn 74 75 73
Kvinner 65 68 67

Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, 
årsgjennomsnitt. 2006. Prosent 2,7 2,2 2,6

Menn 2,0 2,0 2,6
Kvinner 3,6 2,3 2,6

Andel uførepensjonister 16-66 år. 2006. Prosent 13,7 9,9 10,3
    

Sysselsatte fordelt på sektor. 2006. Prosent   
Offentlig forvaltning 30,5 28,7 29,4
Privat sektor og offentlige foretak 69,5 71,3 70,

Tabell: Sysselsetting Aure kommune hovedtall. Kilde: SSB  
 
Næringsgruppe 2001   2006   Fylket
  Gml. Tustna/Aure % Aure %   
00-99 I alt, alle næringer 1722 100 1773 100 100
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 290 16,8 252 14,2 6,1
10-45 Sekundærnæringer 408 23,6 414 23,3 26,7
50-74 Tjenesteytende næringer 469 27,3 496 27,9 31,3
75 Off.adm. og forsvar, sosial, forsikring 138 8,1 130 7,3   
80 Undervisning 99 5,7 103 5,8   
85 Helse- og sosialtjenester 276 16,1 338 19,1   
90-99 Andre sosiale og personlige 
tjenester 32 1,8 33 1,9 35,3
00 Uoppgitt 10 0,6 7 0,4 0,5

Tabell: Sysselsatte personer etter næring og bosted. Kilde: SSB 
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4.3.3 Pendling 
 
Sysselsatte i alt   Utpendling  Innpendling 
1722   495   28,7%  218  12,6% 

Tabell: Pendling i forhold til totalt antall sysselsatte, 2001. Kilde: SSB 
Tilgang til og mulighet for å delta som yrkesaktiv i bostedskommunen er viktig for innbyggerne i Aure 
kommune, nesten 1/3 av de yrkesaktive pendler ut av kommunen til arbeid. Relatert til dette blir den 
regionale utviklingen særdeles avgjørende for utviklingen av Aure som samfunn også. 
 
 
5. NÆRINGSUTVIKLING 
 Strategi kan uttrykkes som ”å ta konsekvenser av det vi vet”. 
 
I kapittel 4 vises det til statistikk av dagens næringer og sysselsetting i Aure kommune.  
I kapittel 3 er hovedmålsettingen for satsingsområdet beskrevet.  
 
I det følgende gjentas hovedmålsettingen for hvert satsingsområdet.  
 
Hovedmål 
Et variert næringsliv med arbeidsplasser skal gjøre Aure kommune attraktiv som bo- og 
etableringskommune. Aure kommune skal være en positiv og aktiv medspiller for utvikling av 
næringslivet i kommunen. 
 
5.1 Næringsutvikling  

• Aure kommune vil at næringslivet skal oppleve at eksisterende og nye bedrifter har gode 
vilkår for vekst og utvikling. 

• Aure kommune vil at næringsutviklingsarbeidet skal preges av ønsket om utviklingsorienterte 
bedrifter, nyetableringer og entreprenørskap. Spesielt viktig blir det å aktivt synliggjøre og 
erfare entreprenørskap for den oppvoksende del av befolkningen. 

• Ha kontinuerlig fokus på næringslivets behov for å rekruttere kvalifiserte medarbeidere. 
• Arealforvaltningen skal bidra til å legge til rette for næringslivets behov i balanse med 

interesser fra andre brukere. 
• Organiseringen av arbeidet opp mot næringsutvikling på bred basis skal gjennomgås tidlig i 

planperioden med tanke på optimalisering av bruk av ressursene til dette. Sentrale punkter i en 
slik vurdering vil være: Interkommunalt samarbeid, eksterne samarbeidspartnere som for 
eksempel Allskog og Destinasjon Kristiansund og Nordmøre, etablerings- og 
rådgivingstjenester, ”Grønt kontor”.  

 
Aure kommune skal i planperioden ha fokus på følgende områder i arbeidet med næringsutvikling: 
 
5.1.1 Samhandling, rekruttering og entreprenørskap. 
Det vil være en utfordring å videreutvikle møtearenaer mellom næringer og forvaltning. Aure 
næringsforum og Tjeldbergodden Utvikling as er eksempler på gode samhandlingsarenaer mellom 
kommunen og de ulike næringene. Det er også viktig at næringsutvikling forankres på tvers av 
tjenesteområder slik at enkelttiltak legger til rette for og bygger opp under en positiv utvikling av 
næringslivet.  
Aure kommune skal holde kontakten med ungdom fra Aure som er under utdanning. Dette for bl.a. å 
kunne sikre rekruttering til ulike bedrifter, samt å få flere unge til å etablere seg i kommunen. 
Elever i Aure skal gjennom skolen gjøres kjent med lokalt næringsliv og entreprenørskap som viktige 
deler av utviklingen i lokalsamfunnet. Skolene i Aure har naturlig nok en viktig rolle her, bl.a. ved å 
videreføre gode og konkrete tiltak som elevbedrift, partnerskap og yrkesmesse.  
Aure kommune skal utarbeide strategier for å markedsføre kommunen, også i andre land, med 
tanke på arbeidsinnvandring. 
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5.1.2 Regionale samarbeidsprosjekt innenfor næringsutvikling 
Aure kommune skal ta mål av seg å både initiere og være en sentral deltager i regionale samarbeids-
prosjekter med sikte på næringsutvikling på bred basis. Som eksempler på det kan være regionale 
prosjekter innenfor samferdsel og reiselivsutvikling. 
 
5.1.3 Landbruk 
Landbruk er en viktig næring i Aure kommune. I planperioden vil det være viktig å videreføre 
landbrukets sentrale plass i kommunens næringsliv. I samarbeid med næringen skal en få til en 
balansert utvikling der den tradisjonelle gardsproduksjon har en viktig rolle, men som også legger til 
rette for og motivere gardbrukere til å satse på ulike former for tilleggsnæringer / nisjeproduksjoner. 
Landbruksnæringens flerfunksjonelle rolle, bl.a. for å veldikeholde kulturlandskapet, er viktig og må 
videreføres i planperioden. I skogbruket er det et mål å motivere skogeiere til å ta ut skog minimum på 
balansekvantum. Økt avvirkning må følges opp med aktivt skogkulturarbeid, samarbeidet med 
ALLSKOG om avvirkning og skogkultur må utvikles videre. 
Ved omsetting av landbrukseiendommer vil Aure kommune som konsesjonsmyndighet prioritere 
bosettingshensyn og tilleggsjord til eksisterende bruk som er i drift. 

 
5.1.4 Havbruk og fiskeri 
Aure kommune må gjennom forvaltning av de nære kystområdene og sjønære landområde søke å 
legge til rette for at både lokale oppdrettsaktører velger å utvikle seg i kommunen og slik at nye 
aktører vurderer Aure som aktuell lokalisering av ny virksomhet. Aure kommune må søke kunnskap 
og ta grep for være i front med arealmessige disponeringer og legge til rette for oppdrett av marine 
arter som inntil nå i liten grad har vært basert på større volumoppdrett. Dette gjelder for eksempel 
havbeite. 
Tradisjonelle fiskerier har gjennomgått, og gjennomgår, betydelige strukturelle endringer. Det vil være 
viktig at de to fiskebrukerne i kommunen opprettholder sin virksomhet, samt at rekruttering til 
fiskeriene legges til grunn som strategisk utviklingsmål for næringen. Det kommunale fiskerifondet 
videreføres og styrkes om nødvendig. Det må settes i gang planarbeid med sikte på å etablere 
fiskerihavn i eller i nærheten av Aure sentrum. 
 
5.1.5 Reiseliv, fritidsbebyggelse og servicenæring 
Det er nødvendig med fortsatt fokus på utvikling av Aure sentrum som handels- og servicesenter i 
kommunen, både for kommunens egen innbyggere og for besøkende. 
Fritidstrafikk og hytteturisme åpner for ytterlige utvikling av lokalt servicetilbud, overnattings- og 
bespisningstilbud. Utvikling av et eller flere større tyngre reiselivsanlegg med betydelig 
overnattingskapasitet må ha særskilt prioritet. 
I planperioden må det utvikles gode strategier for å synliggjøre innfallsporten til Aure sentrum fra RV 
680, samt å åpne integrere sentrum mot havna slik at disse to områdene fungerer som en helhet. 
 
Aure kommune har unike naturgitte ressurser i form store arealer som med relativt få inngrep gir 
muligheter for å skape aktiviteter i spennet mellom sjø og land. Dette er et godt grunnlag for å  
utvikle reiselivsprodukter som i dag etterspørres både nasjonalt og internasjonalt. Aure kommune vil 
gjennom en bevisst og målrettet arealdisponering legge til rette for at aktører kan ta i bruk arealer til 
etablering av gode reiselivsprodukter. 
 
Det er et mål å øke fritidsbebyggelsen fra dagens nivå på om lag 1200 enheter, opp mot det dobbelte i 
planperioden. Det vil være viktig at det skjer en planmessig utvikling som ivaretar hensynet til andre 
interesser, tilpasset infrastruktur der aktuelle grunneiere er sentrale premissgivere. 
 
5.1.6 Transport og industri  
Dette omfatter for eksempel skipsindustri og mekaniske verksteder. 
Aure næringsforum er felles ”talerør” for ulike næringer. Kontaktflaten mellom Aure næringsforum, 
NAV og Aure kommune er derfor svært viktig for å utveksle informasjon og være i forkant med 
utviklingen innen områder som felles kompetanseløft, rekruttering, infrastruktur mv. 
 
En av utfordringene er å skaffe kvalifisert arbeidskraft til de ulike bedriftene. Nye former for 
arbeidsformidling, et mer liberalt lovverk og internasjonalt arbeidsmarked, er en ekstra utfordring for 
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mindre kommuner. Det blir derfor viktig å finne fram til felles utfordringer og løsninger i forhold til 
rekruttering. 
 
5.1.7 Landskapspleie som næring 
Aure kommune har en fantastisk natur med stor spennvidde. Mindre beitedyr, endringer i klima og 
mindre skoghogst gjør at gjengroing er et økende problem. Plantetilveksten ble i historisk perspektiv 
ble sett på som en knapphet, men har i endret nærings- og bosettingsstrukturer og endra behov gjort 
plantetilveksten til samfunnsproblem. Aure kommune skal i et strategisk perspektiv arbeide slik at 
problemene med gjengroing endrer karakter fra et problemfokus til et ressursfokus. 
 
Aure kommune skal møte denne utfordring på følgende måte: 
 
Kombinere landskapspleie med tilrettelegging for bruk av bioenergi gjennom å: 

• Stimulere til rydding av lauvskog/lauvkratt, gjerne i samarbeid med andre aktører. 
• Bidra til at samarbeid mellom ulike aktører på dette området kan komme i gang. Et mottak for 

skog/kratt som blir rydda (ved, flis o.l.), samarbeide med for eksempel Statens vegvesen om 
rydding langs vegene. 

• Kommunen kan bl.a. bidra gjennom prioriteringer innen SMIL-ordninga. Det viktigste vil 
være bruken av virkemidler gjennom jordbruksavtalen. 

• Kommunen bør utarbeide en plan for hvilke områder i kommunen det er mest aktuelt å sette 
inn tiltak mot gjengroinga. Det gjelder både innmark og skog, spesielt langs viktige 
vegstrekninger nær sjøen. 

• Forvaltningen av landbrukseiendommer i Aure skal også ha som mål å ta vare på 
kulturlandskapet. Beitedyr er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. 

 
5.2 Energi 
 
Hovedmål 
Aure kommune skal bidra til at fornybare energikilder blir utnyttet i kommunen. Aure kommune har et 
fortrinn i å få til energiproduksjon basert på Bioenergi, vannenergi og vindenergi.  Aure kommune 
som vertskapskommune for ilandføring av gass fra norskehavet har en særdeles viktig rolle for at gass 
blir en del av energiproduksjon i Norge. I kommuneplan er dette nærmere omtalt i kapittel 6 - 
Tjeldbergodden - Midt-Norges Gassindustrisenter. 
 
Fornybar og klimavennlig energifokus 
Aure kommune skal være en pådriver for å stimulere til at den økende bevisstheten knyttet til 
klimautfordringer tas på alvor. Dette er en spesiell utfordring fordi kommunen tar sikte på å bli 
vertskap for et gasskraftanlegg. 
 
I Aure sentrum er det lagt til rette infrastruktur for bruk av LNG som energikilde for oppvarming av 
bygninger. I flere kommunale bygg er det allerede tatt i bruk LNG til dette formålet. Bruk av LNG har 
bl.a. resultert i utfasing av fyringsolje som energikilde. Infrastrukturen er dimensjonert slik at flere 
bygg i framtiden kan ta i bruk LNG som energikilde. 
 
Aure kommune skal møte denne utfordring på følgende måte: 

• Bidra konstruktivt og aktivt til å få på plass gasskraftanlegg med CO2-håntering på 
Tjeldbergodden. 

• Utarbeide en klima- og energiplan for kommunen.  
• Ta hensyn til ”gratis energi” fra sol, sjø og jord ved planlegging av nye boligfelt. 
• Løfte fram bruk av energiøkonomiserende og miljøvennlige energikilder ved alle 

nyetableringer og større rehabiliteringsprosjekter i kommunen. 
 

Bioenergi og vatn 
Kommunen skal være aktiv og bidra til å utvikle småskala produksjon av fornybar energi, det gjelder 
spesielt satsing på småkraftverk.  
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Aure kommune skal gjøre dette ved å: 
• Åpne for å benytte lokale næringspolitiske virkemidler til innledende utredningsarbeider av 

småskala energiproduksjon.  
 
• Drive aktiv informasjon overfor grunneiere og legge til rette for muligheter for økt utnytting 

av lokale energikilder. 
 

• Kombinere landskapspleie og det å framskaffe energi. Stimulere til samarbeidstiltak. 
(Jmf. strategi under forvaltning av landbrukseiendommer og kulturlandskap, pkt. 5.1.3 og 
5.1.7.) 

 
Vindkraft 
Aure kommune vil vurdere vindkraftproduksjon i kommune. 
Vindkraftutbygging er arealkrevende og berører mange brukergrupper med ulike interesser. Aure 
kommune vil legge vekt på vurderingene som kommer fram gjennom konsekvensutredninger i 
tilknytning til det enkelte utbyggingsprosjekt ved behandling av vindkraftprosjekter. 
 
 
6. TJELDBERGODDEN – MIDT-NORGES GASSINDUSTRISENTER 
 
Hovedmål 
Tjeldbergodden skal utvikles til Midt-Norges gassindustrisenter og være prioritert lokaliseringssted for 
aktører som ser potensiale i industriutvikling basert på anvendelse av naturgass, enten som råstoff, 
innsatsfaktor eller energikilde. 
Aure kommune skal fortsatt arbeide for økt metanolproduksjon og etablering av gasskraftverk med 
CO2-håndtering. Aure kommune vil arbeide aktivt for å få etablert en gasseksportledning fra 
Tjeldbergodden østover mot Sverige/ Finland 
 
 Tjeldbergodden - fortrinn 

• 2/3 ledig kapasitet i transportrøret Haltenpipe fra Norskehavet til Tjeldbergodden, dvs. ledig 
kapasitet i røret for transport av 1,5 milliarder Sm3 naturgass årlig. 

• Tjeldbergodden er den eneste lokaliteten i Norge som direkte videreforedler norsk naturgass 
industrielt. Høy industriell kompetanse på stedet.  

• Store sjønære arealer og en unik konfliktfri lokalitet.  
• Nærheten mellom det gassbaserte industrimiljøet på Tjeldbergodden og landets største 

forskningsinstitusjoner i Trondheim.  
• Myndighetenes uttalte vilje til satsing på økt bruk av naturgass innenlands, der Tjeldbergodden er 

Midt-Norges sentrale plass i denne satsingen.  
• Etablert infrastruktur for bruk av kjølevann til marin og annen biologisk produksjon. Stor ledig 

kapasitet i kjølevannstunnelen til ytterligere kjølevannsmengder. 
• Etablerte organisasjoner og nettverk som vil representere lokalt og regionalt næringsliv ved nye 

utbygginger på Tjeldbergodden.  
 
6.1 Tjeldbergodden - Midt-Norges Gassindustrisenter 
 
Hovedmålsettingen inkluderer en trinnvis og økonomisk forsvarlig utbygging parallelt med utprøving 
og anvendelse av miljøvennlig teknologi slik at Tjeldbergodden framstår som sentral i nasjonens 
satsing på, og utvikling av petrokjemisk industri og miljøvennlige energiløsninger. 
 
Tjeldbergodden som Midt-Norges industrisenter for naturgass - strategi: 
 

• ”Fullt rør” - dvs. ledig transportkapasitet i Haltenpipe må nyttes fullt ut gjennom ilandføring 
av ytterligere naturgass til Tjeldbergodden og økt verdiskaping med nye og attraktive 
arbeidsplasser.  

• Utvikle Tjeldbergodden som sentral aktør i en regional petrokjemisk/industriell klynge. 
• Utbygging av infrastruktur for utnytting av gass til småskala industrielle foretak. 
• Arbeide aktivt for ny ilandføring fra nye felt i Norskehavet når dette måtte bli aktuelt. 
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Følgende tiltak skal ha et strategisk fokus: 

1) Etablere og utvikle gode allianser til industrielle miljøer, interesseorganisasjoner, 
forskningsinstitusjoner og myndigheter. 

2) Klargjøre betydelig arealer på overordnet plannivå til store industrietableringer. 
3) Videreutvikle regionen rundt Tjeldbergodden som en attraktiv bo - og arbeidsmarkedsregion. 
4) Tett dialog med oljeselskaper og andre aktører som har interesser innen olje og gass i 

Norskehavet 
5) Arbeide for videreutvikling av den eksisterende metanolproduksjonen. 
6) Arbeide for etablering av miljøvennlig energiproduksjon basert på naturgass.  
7) Arbeide for videreutvikling av Tjeldbergodden som lokalitet for forsknings- og 

utviklingsprosjekter.  
 

6.1.1 Hvitbok - strategisk handlingsdokument 

Tjeldbergodden har en viktig rolle som ilandføringssted for gass fra Norskehavet og er ett av tre steder 
i Norge med petrokjemisk produksjon. For å sikre en godt forankret strategi for utviklingsarbeidet i 
tilknytning til Tjeldbergodden skal det utarbeides en egen Hvitbok – Strategisk handlingsdokument for 
Tjeldbergodden.  

 

6.2 Næringsutvikling - nedstrømsaktiviteter 
 

Tjeldbergodden - Midt-Norges gassindustrisenter har viktige fortrinn for næringsutvikling: 

- Tilgjengelig naturgass.  
- Store mengder temperert vann (kjølevann) 
- Tilrettelagt fysisk infrastruktur med bl.a. rør-/tunnellanlegg for overføring av kjølevann og 

naturgass (det siste under prosjektering). 
- Ledige sjønære industriarealer. 
- Allerede etablerte tunge aktører innenfor ulike bransjer, både innen industriproduksjon, samt 

leverandørtjenester. 
 
Tilgjengelige kjølevannsmengder i Tjeldbergodden Biopark søkes nyttet fullt ut. Det skal også legges 
til rette for å ta i bruk evt. nye fremtidige kjølevannsmengder. Tjeldbergodden Utvikling AS vil være 
en viktig aktør i dette arbeidet. 
 
6.3 Regionalt samarbeid  
Utviklingen av Tjeldbergodden skal ha en tydelig og forpliktende forankring regionalt. Dette gjelder 
spesielt i forhold til samarbeidskommunene Hemne og Hitra. 

Samarbeidspartnere for øvrig vil være alle som ønsker å bidra til å videreutvikle Tjeldbergodden. Det 
gjelder særlig regionsenteret Kristiansund og øvrige kommuner i Midt-Norge som er engasjert i olje 
og gassutvinning i Norskehavet. Det skal også etableres gode strategiske forbindelser og samarbeids-
arenaer opp mot Møre og Romsdal fylke og Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

En målrettet utvikling på Tjeldbergodden krever også en proaktiv innsats mot mange ulike miljøer, 
særlig overfor følgende organisasjoner/miljøer: 

• Olje- og energiselskaper som er engasjert på Tjeldbergodden og i Norskehavet. 
• Lokalt og regionalt næringsliv som er engasjert i olje- og gassvirksomheten i Midt-Norge. 
• Miljøvernorganisasjoner. 
• Arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjoner. 
• Forsknings- og utviklingsmiljøer. 
• Dialog med berørte departement og direktorat. 
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7. SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR 
 
Hovedmål 
Det skal utvikles og bygges løsninger i samferdsel og øvrig infrastruktur i møtet med et moderne 
samfunns ønsker og krav. De skal ha en dimensjonering som tåler økt vekst innenfor næring og 
befolkning 
 
7.1 Strategi for sentrumsutvikling og grendautvikling 

• Aure sentrum skal videreutvikles til et attraktivt og levende kommunesenter med offentlige og 
private tjenester som etterspørres av innbyggere og besøkende. Parkeringsareal i sentrum og 
sentrumsnære områder er en utfordring som må søkes løst gjennom god planlegging. 

• Legge til rette for private servicetilbud til beste for kommunens innbyggere og besøkende.  
• Ved utviklingen av Aure sentrum skal det i stor grad satses på fortetting, lokal tilpassing, 

arkitektonisk god utforming og tilgjengelighet for alle.  
• Være en positiv medspiller for varierte boligtilbud i gode nærmiljø. Kommunen skal være 

velvillig overfor boligsøkere som ønsker å bygge i spredte områder. En sentral vurdering ved 
slik boligbygging vil være tilgang til øvrig infrastruktur i området. 

• Det må arbeides aktivt med tanke på å etablere utleieboliger, i særlig grad tilpasset unge 
førstegangsetablerere. 

• Dagens grendestruktur opprettholdes og utvikles så langt som mulig. Det gjøres ved å 
opprettholde infrastruktur og tilrettelegge tilstrekkelig attraktive arealer for bolig og 
næringsutvikling i eksisterende grender.  

• En forholdsvis streng håndheving av konsesjonslovgivinga skal bidra til å styrke bosettingen 
rundt om i kommunen. 

 
7.2 Strategi for samferdsel og trafikksikkerhet 

• Kommunen skal ha et trafikksikkert vegnett for alle trafikkantgrupper med en miljømessig 
god standard. 

• Ulike trafikantgrupper skal til enhver tid ha nødvendig tilgang til et funksjonelt vegnett på 
ulike reisestrekninger og for ulike formål. Trafikanter skal kunne ferdes trygt og sikkert.  

• Sikre at behov og ønsker i Aure kommune blir ivaretatt i de ulike samferdselsplaner. 
• Delta i regionalt samarbeid på samferdselssektoren og ta medansvar for en positiv utvikling i 

regionen. 
• Større vegprosjekter skal være forankret og prioriteres i forhold til strategiene som Nordre 

Nordmøre Bru- og tunnelselskap fastsetter. 
• Planer om fergeløsning mellom Aure og Hitra er viktig, og skal ha prioritet med sikte på 

etablering av sambandet når forholdene ellers ligger til rette for det. Lokalisering av fergekai 
og infrastruktur utredes i eget prosjekt i tett samarbeid med fagetater, lokalsamfunn og 
brukergrupper. 

• Det kommunale vegnettet må oppgraderes og vedlikeholdes slik at vegstandarden ikke blir en 
hemsko for næringsliv og bosetting i distriktet. 

 
7.3 Øvrig infrastruktur 
Vassforsyning 

 Flest mulig av kommunens innbyggere skal sikres tilfredsstillende vassforsyning. Det 
gjelder både de som kan knyttes til kommunalt nett og de som er avhengig av private 
anlegg. 

 Det skal leveres godt vatn, dvs. god bakteriologisk og fysisk/kjemisk kvalitet.  
 Vi skal ha en sikker vassforsyning med minst mulig avbrudd og trygg tilgang på 

brannvann. Anleggene skal være sikret mot akutt forurensning. 
 Aure kommune skal legge EU’s rammedirektiv til grunn i vannforvaltningen. 
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Avløp 
 Redusere forurensningen slik at vatn, bekker og fjorder så langt det lar seg gjøre blir sikret 

den kvalitet som er gitt fra naturens side. 
 
Avfall/renovasjon 

 Redusere avfallsmengder, økt gjenvinning, sikre en forsvarlig sluttbehandling av 
restavfall. 

 Avfallsordningene videreutvikles slik at avfallet blir til minst mulig skade og ulempe for 
mennesker og miljø med vekt på gjenbruk og resirkulering for eksempel utrede ordning 
med gjenbrukstorg. 

 
IKT-infrastruktur. 

 Tilgang til og kapasitet på bredbånd i hele kommunen for utvikling av IKT på høyde med 
det en finner i mer urbane områder. 

 
 
8. AREALFORVALTNING OG MILJØ 
 
Hovedmål 
Arealforvaltningen skal være forutsigbar. Forvaltningen av arealet skal være bærekraftig, balansert 
mellom bruk og vern, og bidra til at også kommende generasjoner skal kunne dra nytte av de fordeler 
som miljøet i en kystkommune gir.  
 
Aure kommunes virkemidler: 

• Strandsonen skal fortsatt være et allment gode for fastboende og besøkende. 
• Være positiv til å ta i bruk 100-meters-beltet i tilknytning til bolig- og næringsformål, dette 

etter en grundig vurdering opp mot andre interesser. 
• Områder til fritidsbebyggelse skal primært trekkes ut fra 100-meters-beltet. 
• Tiltak som naust og flytebrygger skal søkes samlokalisert i størst mulig grad. 
• Vurdere hvordan ferdsel med snøscooter best kan organiseres. 
• Det skal til enhver tid være ledige graver for minst 3% av kommunens befolkning.  

 
Kommuneplanens arealdel konkretiserer og viser arealmessige disponeringer som Aure kommune har 
vedtatt. 
 
9. KULTUR 
Kapitlet omfatter både barn, unge og eldre innbyggere i Aure kommune. Prikkpunkta under er å 
forstå som områder det skal rettes spesielt fokus på for å sikre at alle innbyggere uansett alder og 
forutsetninger for å bidra på kulturelle arenaer. 
 
Det er viktig for Aure kommune å skape et kvalitativt lokalsamfunn som tar vare på innbyggerne sine 
uansett alder og helsetilstand. Aure kommune ønsker å utvikle og tilby gode tjenester for grunnskole, 
barnehage, SFO, helse, kultur og eldreomsorg m.m. 

I samarbeid med andre offentlige instanser, heimene, enkeltpersoner og frivillige lag og organisasjoner 
ønsker kommunen å bygge på virkemidler som samhold, identitet og et inkluderende bygdemiljø. 
Aktiv verdiformidling, fokus på oppvekstmiljøet, det å ivareta e eldre og satsing på felles møteplasser 
er stikkord i denne sammenheng. 
 
9.1 Hovedmål for kulturarbeidet 
Kulturtiltak i Aure kommune skal gi rom for engasjement hos innbyggerne, stimulere til at folk 
kommer sammen og bidrar til varierte aktiviteter. Kulturområdet skal også utvikles til å bli en viktig 
bærebjelke for nærings- og samfunnsutviklingen i kommunen. 
 
9.2 Dugnadsånd og engasjement 
Aure kommune skal bygge opp under dugnadsånd og engasjement både hos enkeltmennesker og 
organisasjoner. Det skal vi lykkes med ved å: 
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• Tilby kommunale lokaler gratis til frivillig innsats 
• Opplæring i lagsarbeid 
• Gi ansvar/ slippe yngre krefter til 
• Stimulere til samarbeid mellom organisasjonene 
• Være koordinator for aktiviteter 
• Økonomisk stimulering  

 
9.3 Møteplasser 
Aure kommune skal bidra til at det utvikles gode og varierte møteplasser som stimulerer til 
samhandling og felleskap. Det skal vi klare gjennom å: 
 

• Bidra økonomisk 
• Støtte gjennom å bruke/delta  
• Bygge flerbrukshall/kulturhus i Aure sentrum 
• Bidra til at det bygges anlegg for idrett og friluftsliv 
• Bidra til å bygge allianser mellom unge og eldre 
• Bidra til at det utvikles trygge arenaer 

 
9.4 Aktivitetstilbud 
Aure kommune skal bidra til at det blir utviklet gode kulturelle og fysiske aktivitetstilbud for alle 
grupper, uansett alder og forutsetninger. Det skal vi klare gjennom å: 
 

• Legge til rette for arr. etter modell ”ungdomsmusikalen” 
• Utvikle kulturskolen 
• Stimulere til bredde 
• Oppsøke/trekke med grupper som faller utenfor. 
• Legge til rette for etablering av møteplasser tilpasset eldre sine behov. 

 
9.5 Kulturarven 
Kulturaktivitetene skal være limet i Aure-samfunnet, mellom generasjonene og mellom fortid og nåtid. 
Det er viktig å løfte fram kulturarven for å skape felles identitet. 
 
Det skal vi klare bl.a. gjennom følgende tiltak:  

• Utvikle samarbeidet med Nordmøre Museum 
• Lage plan for det kommunale arbeidet innafor kulturminnevern 
• Satse målretta på ”flaggskip” som Kråksundet sjøbruksmuseum og Støttepunkt Melland. 
• Utvikle prosjektet rundt Jappe Ippes virke i regionen. 
• Finne tilfredsstillende løsning for et lokalhistorisk arkiv og oppbevaring av lokalhistoriske 

gjenstander 
• Verne området Tingstadbakken ved Kjelklia 
• Støtte arbeidet med å etablere folkehøyskolen på Leira 
• Positivt støtte arbeidet i Stiftelsen Ormbostad samlingar. 
• Løfte fram Solskjelsøya som et unikt nasjonalt historisk sted. 
• Utbedre og ta vare på, samt synliggjøre og øke tilgjengeligheten til Foldfjordstraumene med 

trekkvòrene.  
• Støtte opp om arbeidet til stiftelsen ”MK Svanen”  
• Få skrevet Aures historie fra tiden før 1800. 
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Notater:  
 


