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Fastsetting av planprogram for sjøområdeplan Nordmøre.

Vedlegg
1 ENDRET Forslag til planprogram ETTER HØRING 011014
2 Høringsinnspill med arb gr og mini arb gr kommentarer 17 0914 011014
3 Høringsuttalelser til planprogram - samlet

Saksopplysninger
Forankring:
Sjøområdeplan Nordmøre er et interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningslovens § 9 om
interkommunalt plansamarbeid. Planprogram og plandokumenter skal derfor vedtas i alle deltakende
kommuner (§ 9-3), og den enkelte kommune skal være forvaltningsmyndighet for sine sjøarealer.
Smøla kommunestyre vedtok i møte 30.05.2013 - sak 32/13 å delta i det interkommunale
samarbeidsprosjektet for utarbeiding av felles sjøområdeplan for Nordmøre. Dette arbeidet kom i
gang etter initiativ fra ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre.
Bakgrunn:

Kommunene på Nordmøre og Nesset kommune skal gjennom prosjektet Sjøområdeplan
Nordmøre utarbeide en felles plan for arealbruk i sjø. ORKidé har etablert et prosjekt med en
økonomisk ramme på 3,6 mill. kroner over to år, med betydelig finansiering fra
fylkeskommunens ”Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond (MMV)”. Det er søkt MMV
om finansiering av et tredje år.

Sjøområdeplanleggingen skal ved hjelp av økosystembasert forvaltning, legge grunnlag for
verdiskaping i sjøområdene på Nordmøre.
Varsel om planoppstart og offentlig høring av planprogram ble annonsert 8. juli med høringsfrist
til 15. september. Etter høringsfristen ble merknader til forslag til planprogram vurdert av
arbeidsgruppen for Sjøområdeplan Nordmøre, og endringer tatt inn i planprogrammet.

Prosjektmål:
1. Felles kommunedelplan (pbl §11) for sjøområdene vedtatt av kommunene med arealdel
(kart/GIS), bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensvurdering
2. Rutinebeskrivelse (metode) for saksbehandling
3. Opplegg for implementering og evaluering av felles planverk
4. Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase
Etter gjennomført prosjekt forventes nytten å bli:

r bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet

Høring og offentlig ettersyn av planprogram:
Prosessen rundt kunngjøring av oppstart/høring av «Forslag til Planprogram».
 «Forslag til Planprogram» ble publisert i de 5 avisene: Tidens Krav, Driva, Romsdals
Budstikke, Nordvestnytt og Aura Avis i uke 28. Det ble henvist til link til «Forslag til
Planprogram».
 «Forslag til Planprogram» ble også kunngjort på kommunenes hjemmesider med
henvisning til link.
 I tillegg ble det samme sendt ut på e-post til cirka 140 institusjoner, organisasjoner, lag,
foreninger og til private.
 Det samme ble sendt til ca 10 stk som brev.

Lokalt for Smøla ble det i tillegg sendt ut 50 e-poster til lag og foreninger.
Merknader
Det kom inn merknader fra 13 enheter (offentlige, private folk og bedrifter, opprop og
institusjoner).
Arbeidsgruppen vurderte at 5 merknader skal tas inn i Planprogrammet, 3 merknader er utenfor
saken, mens de fleste har relevans for selve Planarbeidet.
Se vedlegg 2 for oversikt over merknader til planprogrammet. Vedlegg 3 er alle merknader samlet.

Rådmannens innstilling
Smøla kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 og forskrift om
konsekvensutredninger § 7 at forslaget til planprogram datert 1. oktober 2014 for kommunedelplan
for sjøområdene på Nordmøre godkjennes.

