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Forslag til planprogram for "Interkommunal kommunedelplan for
sjøområdene på Nordmøre" - Offentlig ettersyn

Vedlegg:
1 Oversendelse - Forslag til planprogram og søknad om å forlenge prosjektperioden
2 Forslag til planprogram - interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre

Saksopplysninger:
Averøy kommune har mottatt forslaget til planprogram for «Interkommunal kommunedelplan for
sjøområdene på Nordmøre» fra ORKidé med henstilling om å behandle forslaget for utlegging til
offentlig ettersyn. Høringsfristen er minimum 6 uker.
Planarbeidet i prosjektet er et interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningslovens § 9
(Interkommunalt plansamarbeid). Planen skal derfor vedtas i alle deltakende kommuner (§ 9-3).
Den enkelte kommune skal være forvaltningsmyndighet for sine respektive sjøarealer.
Prosjektleder vil være behjelpelig med hensyn til høringsutsendelsene og mottak av
høringsuttalelsene. Høringsuttalelsene vil bli behandlet i Arbeidsgruppen.
Bakgrunn:
Kommunene på Nordmøre skal utarbeide 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”.
Sjøområdeplanleggingen skal ved hjelp av økosystembasert forvaltning, legge grunnlag for
verdiskaping i sjøområdene på Nordmøre.
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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:
 Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling
 Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer sjøbasert arealbruk
 Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet
 Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen
Utredningsbehov:
Det er redegjort for utredningsbehovet i «Forslag til Planprogram» kapittel 4, her er 12
plantemaer og 20 utrednings/sammenstillings-punkter gitt. Problemstillingene som omhandles i
forslaget til planprogram danner en del av fundamentet for selve sjøområdeplanen.
Organisering:
Planarbeidet er organisert som et prosjekt med en felles prosjektleder. Kontorplass og
arbeidstakertilknytning er lagt til Tingvoll kommune som er valgt som vertskommune. AU i
Orkide + Nesset er styringsgruppe for prosjektet. Prosjektleder har hatt bistand fra en
Arbeidsgruppe bestående av en fagperson oppnevnt fra hver kommune. Denne Arbeidsgruppen
har hatt 5 møter ifm prosessen med å utarbeide foreliggende «Forslag til Planprogram», som er
omforent i Arbeidsgruppen.
Prosjektet forankres juridisk i plan- og bygningslovens § 9-1 om interkommunalt samarbeid.
Hvert enkelt kommunestyre må fatte juridisk bindende vedtak for sine områder, jf.
bestemmelsene om kommunedelplan.
Tidsplanen:
Fremdriftsplanen for denne planprosessen vil gå over 3 år dersom utvidelse med et år blir
godkjent (se tabell 2.2 side 6 i «Forslag til Planprogram»). Det er søkt om utvidelse av
prosjektperioden fra 2 til 3 år. Denne søknaden behandles i egen sak.
Rådmannens innstilling:
Averøy kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 at forslaget til planprogram
for «Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre», datert 05.05.14, legges ut
til offentlig ettersyn med høringsfrist minimum 6 uker etter kunngjøring.
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Behandling i Averøy formannskap - 16.06.2014

Formannskapets vedtak – enstemmig:
Averøy kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 at forslaget til planprogram
for «Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre», datert 05.05.14, legges ut
til offentlig ettersyn med høringsfrist minimum 6 uker etter kunngjøring.
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