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1 Formål med planarbeidet 
Planen skal legge til rette for et industriområde med primært ønske om etablering av havbruksrelatert 
næring, herunder landbasert oppdrettsanlegg, settefiskanlegg og fiskeslakteri m.m., i tråd med kommunens 
samfunnsplan om etablering av et nasjonalt kraftsentrum for sjømatproduksjon i Harøysundet. Salmon 
Evolution AS som har etablert seg på den vestlige delen av øya har nylig inngått en intensjonsavtale med 
kommunen for å kunne bruke også det østlige området.  

 

2 Planens rammer og avgrensning 

2.1 Beliggenhet og planavgrensning 

Indre Harøy ligger sør for Bud i ny Hustadvika kommune ved Harøyfjorden mellom Gossen og ytre delen av 
Romsdalshalvøya. Harøyfjorden munner ut mot Budadjupet og Hustadvika.  

 

Figur 1 Kart som viser områdets beliggenhet sør for Bud i ny Hustadvika kommune; kart: Kilden.nibio.no 

 

Nye tiltak og formål vil primært berøre den østlige og uregulerte delen av Indre Harøy. 

Planområdet omfatter hele Indre Harøy og Gulljorda og berører alle eiendommene på gårdsnummer 3. At 
den vestlige delen - som allerede er regulert - innlemmes i planområdet skyldes eksisterende plassering av 
inntaks- og utslippspunktet i sjøen vest for øya.  

 

Bud 
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2.2 Mandat 

Tiltakshaver er Fræna kommune, som fra 1. januar 2020 slår seg sammen med Eide kommune til 
Hustadvika kommune. Norconsult AS er engasjert som utførende plankonsulent. Etter avtale med 
kommunen vil planen utarbeides som detaljregulering med konsekvensutredning i samsvar med plan- og 
bygningslovens §§ 4-2 og 12-3 samt forskrift om konsekvensutredninger.  

 

2.3 Planprogram 

Planprogrammet vil fastsette rammene og premissene for utarbeiding av planforslaget og vil fastsettes av 
planmyndigheten. Med grunnlaget i planprogrammet vil det utarbeides et planforslag bestående av plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning. I forbindelse med 

Figur 2 Kart med foreløpig planavgrensning 

N 
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planarbeidet vil det også gjennomføres de fagundersøkelsene og -analyser som blir nødvendige for 
utforming av planforslaget og vurdering av planens konsekvenser.  

Når planarbeidet er avsluttet vil et samlet planforslag med underliggende dokumenter og fagrapporter legges 
ut til offentlig ettersyn. Hvis nødvendig må planforslaget endres som følge av merknader eller innsigelser 
som ev. har kommet inn i høringsperioden. Det endelige planforslaget godkjennes av planmyndigheten.  

 

2.4 Nasjonale og regionale føringer 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven - pbl) 27 juni 2008 10 
 Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) av 13.mars 1981  
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven - nml) 19. juni 2009 
 Lov om kulturminner (kulturminneloven) av 9 juni 1978 
 Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven), av 1. januar 2010 
 Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven), av 1. januar 2020 
 Forskrift om konsekvensutredninger av 21. juni 2017 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport i planleggingen av 26. august 2014 
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning av 28. september 2018 
 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen av 25. mars 2011 
 FN’s bærekraftmål 
 

2.5 Lokale føringer 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2005-2017 
 Kommuneplanens arealdel 2015-2025 
 Kommunedelplan for kulturminner i Fræna kommune 
 Strategisk næringsplan 2010-2021 
 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Hustadvika kommune (2020-2032) 
 Gjeldende reguleringsplaner 

o INDRE HARØY (id:99079) vedtatt 16.12.2002 
o HARØYSUND HAMN (id:99080), vedtatt 16.12.2002 
o HARØYSUND HAMN – VIKOMAR AS MED OFFENTLIG KAI (id:201309), vedtatt 16.12.2013 
o VESTADVIKA INDUSTRIOMRÅDE – HARØYSUNDET (id:03160), vedtatt 17.10.2005 

 Bølge- og stormfloanalyse ved Harøy, notat Norconsult, 24.4.2019 
 Rapport geotekniske grunnundersøkelser, Vestadvika industriområde, Multiconsult, 28.8.2020 
 Rapport geoteknisk vurdering, grunnundersøkelser i Vestadvika industriområde, Multiconsult, 31.8.2020 
 Rapport miljøgeologi-forurensning, grunnundersøkelser i Vestadvika industriområde, Asplan Viak, 

28.8.2020 
 Kommunens lokale bærekraftmål «bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer 

bærekraftig utvikling» 
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2.6 Konsesjonspliktige tiltak og forhold til andre lover 

Planforslaget legger til rette for tiltak som kan falle under virkeområder for følgende lover: 

 Mineralloven 

Uttak av masser vil i hovedsak være relatert tilrettelegging for industriformål (tomte opparbeidelse og utfylling 
av nærliggende industriområder på nåværende sjøareal. Det vurderes at mineralloven ikke kommer til 
anvendelse.  

 Akvakulturloven 

Konsesjon etter akvakulturloven og mattilsynets forskrifter kan være aktuelt for driftskonsesjon, men 
vurderes som lite aktuelt i forbindelse med reguleringsplanen.  

 Energiloven 

Det er evt. aktuelt å plassere et transformasjonsanlegg i området for å dekke økt energibehov.  

 

2.7 Forskrift om konsekvensutredninger 

Reguleringen er forankret i kommuneplanens arealdel med en generell konsekvensutredning, men 
konsekvensene for de konkrete forslåtte tiltakene på Indre Harøya ikke ble utredet i detalj.  

Blant andre aktuelle tiltak vil planen legge til rette for ett oppdrettsanlegg på land, som vil bestå av 
sammenhengende bygninger og installasjoner som kan regnes som sammenhengende nærings-/ 
industribygg. Anlegget vil ha et større bruksareal enn 15 000 m2 og dermed falle under vedlegg I i forskriften.  

Iflg. forskriften skal planen og tiltaket konsekvensutredes og ha planprogram.  

 

 Vurdering etter vedlegg I. Planer etter pbl og tiltak etter annet lovverk som alltid skal 
ha planprogram eller melding og konsekvensutredning.  

Pkt. 8b: Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1350 tonn kan seile og anløpe.  

 Ikke aktuelt 

Det er ingen planer om etablering av ny permanent havn eller kai. Det blir aktuelt å plassere en midlertidig 
kai for utskiping av fjellmasser.  

Pkt. 19: Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar 
samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 million m3 masse […].  

 Sannsynligvis under KU-pliktig størrelse 

Etter en første analyse vil arealet, der massene skal tas ut, være ca. 160-170 daa, avhengig hvor mye en 
berører eksisterende terreng. Totalt volum som vil tas ut vil ligge rett under 2 million m3, inkludert det 
organiske jordlaget som vil brukes igjen til terrengtilpasninger og rassikring. Volum med rene fjellmasser vil 
være mindre og med stor sannsynlighet under KU-kriteriene.  
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Pkt. 24: Næringsbygg […] med et bruksareal på mer enn 15 000 m2. 

 Aktuelt og innenfor KU-pliktig størrelse 

Det er et ønske om etablering av oppdrettsrelatert virksomhet, selv om det er pr. dato ingen konkrete aktører 
i vente. For å gi gode etableringsvilkår, ønsker man en høy utnyttelsesgrad med lite begrensninger på 
anleggets størrelse.  

Landbaserte oppdrettsanlegg har flere vanntanker som vil framstå som ett sammenhengende anlegg/ 
byggverk. Også foredlingsvirksomheter og slakterier (hvis dette blir aktuelt) kan ha behov for bygning med et 
bruksareal større enn 15 000 m2. 

Planen vil åpne for etablering av næringsbygg med et bruksareal større enn 15.000 m2. Tiltaket vurderes 
derfor som KU-pliktig iht. forskriftenes vedlegg I, pkt. 24. 

 

 Vurdering etter vedlegg II. Planer etter pbl og tiltak etter annet lovverk som skal 
vurderes nærmere 

Pkt. 1f: Akvakultur 

 Konsekvensene utredes under punkt 24 i vedlegg I (bygg > 15 000 m2), og vil i tillegg kreves en 
senere konsesjonsbehandling mot fiskeridirektoratet. 

Det går ikke fram om KU-kravet gjelder sjø- eller landbasert oppdrettsanlegg. Akvakulturanlegg i sjøen 
omfattes ikke av planen og er uaktuelt. Oppdrettsanlegg på land er svært aktuelt. Planen skal legge til rette 
for slike anlegg. Anleggets omfang vil her dekkes av punkt 24 i vedlegg I (Næringsbygg med større 
bruksareal enn 15 0000 m2).  

Ev. tiltak krever i tillegg konsesjonsbehandling etter Akvakulturloven, der konsekvenser knyttet til etablering 
og drift av akvakulturanlegg vil utredes.  

Pkt. 1g: Landgjenvinning fra havet 

 Ikke aktuelt 

Planen har kun indirekte virkninger på utfyllinger i sjøen, ved at en stor del med massene som tas ut i 
planområdet brukes til dette formålet. Utfyllinger sør for Indre Harøya og i Vestadvikan er allerede regulert 
gjennom tidligere reguleringer.  

Pkt. 7f: Slakterier 

 potensiell aktuelt 

Potensiell etablering kan være fiskeslakteri, selv om det finnes et etablert slakteri på Aukra, der fisk fra 
planområdet kunne transporteres enkelt med båt. Etter siste status skal det ikke etableres slakteri i 
planområdet. 

Anleggets størrelse vil ev. fanges opp under pkt. 24 i vedlegg I (bygg > 15 0000 m2).   

Et slakteri vil ev. kreve utslippstillatelse. Områdets beliggenhet tyder på at utslipp til sjøen prinsipielt bør 
være mulig og at det er stort sett er tekniske krav og løsninger man må oppfylle. Omfanget av et slikt anlegg 
er pr. dato ikke avklart.  
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Kadaver og biologisk restavfall må fraktes til spesialdeponi, biogassanlegg eller lignende anlegg som er 
godkjent for håndtering av bioavfall. Det er pr. dato ikke avklart om det skal plasseres et anlegg for 
håndtering, forbrenning eller nedbryting av biologisk avfall (pyrolyse) i området, selv om man ser synergier 
for sjømatnæringen.  

Utslipp til sjøen med kjemikalier og mindre andel biologiske rester for eksempel fra overflatevann skal 
unngås, slik at det må etableres anlegg for filtrering og rensing.  

I konsekvensutredningen vil virkningene pga. utslipp fra slakteri og næringsvirksomhet generelt omtales, 
herunder også lukt og støy. Særlig konsekvensene pga. uønskete hendelser som oversvømmelse eller 
systemsvikt som kan føre til forurensing av sjøen med kjemikalier og biologisk avfall vil utredes.  

Pkt. 10e-ii: Bygging av havner og havneanlegg, herunder fiskehavner og offshorerelaterte havner 

 ikke aktuelt 

Planen vil ikke legge til rette for etablering av ny havn eller kai. 

Pkt. 10e-iii: Utvidelse eller vesentlig endret bruk av eksisterende farleder 

 ikke aktuelt, men omtales under trafikale konsekvenser 

Planen medfører økt aktivitet innen fiskerinæringen som videre medfører større aktivitet på eksisterende 
kaianlegg med økt skipstrafikk. Likevel vil eksisterende kapasitet beholdes og ikke utvides ytterligere, dvs. at 
dagens kapasitet unyttes bedre.  

Planens virkninger på land- og sjøbasert trafikk vil beskrives.  

Pkt. 11j: Næringsbygg […] 

 Utredes allerede etter vedlegg I. 

 

 Vurdering etter kapittel 3. Vurdering om en plan eller tiltak får vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn 

Aktuelle tema: 

Områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

  Det må søkes om dispensasjon fra kulturminneloven. Konsekvensene beskrives i planen.  

Det er registrert 2 kulturminnelokaliteter som er automatisk fredet, samt flere funnsteder der vernestatus er 
uavklart. Disse er tilfeldige funn som ble meldt inn. Det ble gjennomført arkeologiske registreringer i 
områdene som er regulert fra før, men det uregulerte området ble ikke undersøkt.  

Gravrøysa Indre Harøya (36802-1) ligger på en fjelltopp som etter planen skal skjæres ned. Dersom planen 
gjennomføres som ønsket, forutsettes dispensasjon fra kulturminneloven/ fjerning av kulturminnelokalitet. 
Også funnstedet i dalen i midten på øya blir berørt av de planlagte terrenginngrepene.  

Gravrøysa på Åkerhaugen/Åborhaugen (7392-1) vil med stor sannsynlighet blir urørt. Det er ingen planer om 
tiltak eller endringer av dagens situasjon i dette området. Dette gjelder også for de fleste funnstedene i nord.  
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3 Dagens situasjon 

3.1 Gjeldende planstatus 

I gjeldende kommunedelplan er det østlige område avsatt til framtidig næringsbebyggelse (N402). 
Kantsonen eller buffer mot sjøområdet er avsatt til LNF-område (landbruks-, natur- og friluftformål). De 
oransje arealene er regulert til bebyggelse og anlegg som inkluderer alle underformål samtidig som det er 
avsatt hensynssone 910 – videreføring av reguleringsplan. 

 

Figur 3 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, området som skal reguleres vises som framtidig næringsbebyggelse (lilla). 
De oransje arealene er avsatt til det generaliserte arealformålet «Bebyggelse og anlegg – nåværende» der gjeldende 
reguleringsplaner skal videreføres.  

 

Eksisterende reguleringsplan for Indre Harøy erstattes i sin helhet, men videreføres innholdsmessig i den 
nye planen. Det vil foretas nødvendige endringer i planen som går på at næringsområdene i øst og vest skal 
være sammenhengende. Bl.a. vil vegetasjonsbeltet mot øst være obsolet når massene er fjernet. Det kan 
også være behov for endringer på teknisk infrastruktur. Den nye reguleringen vil også gi rom for nødvendige 
tilpasninger i arealbruken iht. utbyggingsplanene til Salmon Evolution AS.  

Der planområdet har overlapp med andre tilgrensende reguleringsplaner vil de delene erstattes, der ny 
reguleringsplan ligger over. Dette gjelder spesielt det gjenstående arealet fra reguleringsplanen Harøysund 
Hamn som ligger på Indre Harøya, dvs. området som er regulert til lager/naust. Planprosessen vil avklare om 
regulert arealbruken videreføres i ny plan.  

Realisering av ny reguleringsplan er avhengig gjennomføring av reguleringsplan for Vestadvikan 
industriområdet, både i forhold til ny tilkomstvei og som utfyllingsområdet for massene som skal tas ut. 
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Figur 4 Kart som viser tilgrensende reguleringsplaner 

 

3.2 Eksisterende arealbruk 

Øya er pr. dato delt i en østlig og en vestlig del. I den østlige delen ble det foretatt store terrenginngrep for å 
få et plant areal til næringsformål. Her vil det etableres et landbasert oppdrettsanlegg. Sør for 
oppdrettsanlegget er det en fiskeriterminal/ -kai. Hoved adkomstveg fulgte opprinnelig strandlinje i sør, før 
det ble fylt opp et område i sjøen til næringsformål.  

Den østlige dele består av opprinnelig terreng med lyngvegetasjon og innmark i de områdene som er 
beskyttet mot vær, dvs. i dalførene og på østflanken. Her ligger også gårdstunene som nå brukes som 
fritidsbolig. I tillegg er plantet granskog på den østlige fjellryggen.  

På Naustneset står det igjen bebyggelse og anlegg fra tidligere fiskerivirksomhet. I Harøysundet nord for 
moloen med tilkomstveien finnes det flytebrygger for fortøyning av småbåter.  

 

 

Vestadvika Industriområde - 
Harøysundet 

Indre Harøy Harøysund Hamn 

Hatøysund Hamn, Vikomar AS 
med offentlig kai 
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Figur 5 Ortofoto som viser arealbruk/ arealressurs; Kilden.nibio.no 

 

4 Planlagt arealbruk 
Tomten må opparbeides ved å skjære seg ned i terrenget til et nivå på ca. 3,60 m.o.h. Dette forutsetter at 
man tar ut en betydelig mengde med fjellmasser. En del av fjellmassene skal brukes til utfyllinger i 
Vestadvikan og for utfylling av et lite areal sør for moloen som ikke er fylt ut fra før. Disse tiltakene er 
allerede regulert i tilgrensende reguleringsplaner, men det må vurderes om det er krav om tillatelse fra 
Fylkesmannen etter Forurensingsloven. For disse områdene kan det da bli nødvendig med 
miljøundersøkelser av sjøbunnen, vurderinger av naturmangfold og stabilitetsvurderinger. Planforslaget 
legger ikke til rette for ytterligere utfyllinger i sjøen. Det er ønske om etablering av et knuseverk/ pukkverk i 
perioden når fjellmassene tas ut. Varighet av pukkverksdriften er pr. dato ikke avklart, men det vil gis føringer 
for at massene må tas ut på kort tid, dersom en aktuell aktør vil etablere seg i området.  

Binæringer som kan skape synergier med sjømatindustrien kan være algeproduksjon, fôrproduksjon, 
produksjon av probiotika eller biogassanlegg/ pyrolyseanlegg for nyttegjøring av biologisk avfall.  

Reguleringen er et proaktivt tiltak, siden det pr. dato verken er konkrete aktører som vil etablere seg i 
området eller forhold som utløser et behov for å starte reguleringen. På den andre siden vil tilretteleggingen 
(regulering, opparbeiding av tomten m.m.) ta tid, noe som kan være utslagsgivende i et eventuelt 
lokaliseringsvalg for potensielle aktører. Tiltakshaveren ser derfor et fortrinn i å kunne tilby en ferdig 
opparbeidet tomt i en veletablert nærginsklynge, når det blir behov for nyetablering eller utvidelse av 
eksisterende virksomheter.  

Videre skal reguleringen brukes for å legge til rette for et småbåtanlegg på østsiden av øya som erstatter de 
private flytebryggene nord for moloen 

Fulldyrkajord 

Innmarksbeite 

Tidligere Masseuttak/ 
landbasert oppdrettsanlegg 

Fyrtårn 
Kai 

Utfylt område 

Granskog 

Eks. flytebrygger 

[Harøyodden] 

[Vorpeneset] 

[Naustneset] 

[Gulljorda] 
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5 Fremdrift og medvirkning 

5.1 Medvirkning 

Det informeres om planarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven.  

Planspørsmålet ble framlagt utvalget for plansaker til orientering. Utvalget vedtok at eksisterende grunneiere 
skal tett involveres i planleggingen.  

Det har blitt flere forhandlinger med grunneierne og kommunen. Det tilstrebes et eget orienteringsmøte med 
grunneierne etter påske og med sikte på å avklare hvordan planforslaget bør utformes for å imøtekomme 
naboens interesser på en mest mulig måte. Det skal ikke drøftes prinsipielle problemstillinger som handler 
om utvidelse av næringsområdet på generelt grunnlag, dvs. det skal ikke drøftes «om» området skal 
reguleres til næringsformål, men «hvordan». Planutkastet skal også legges fram i regionalt planforum 

 

5.2 Framdrift 

Kommunesammenslåing og COVD-19 pandemien førte til en forstyrrelser i planprosessen. Flere utredninger 
og undersøkelsene ble gjennomført uten vedtatt planprogram i bunn. Planprogrammet ble sendt ute til 
offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart 3. desember 2019. Planprogrammet vedtas forsinket ift. 
standard planprosess, slik at etterfølgende stegene har relativ stram framdrift.  

I utgangspunktet gjelder følgende: 

 Planprogrammet skal – etter gjennomgang i kommunen - legges ut til offentlig ettersyn samtidig med 
melding om oppstart av planarbeidet. 

 Planprogrammet skal være ute på høring i minst 6 uker. 
 Planprogrammet kan ev. justeres som følge av merknadene og fastsettes deretter av planmyndigheten. 
 Fastsatt planprogram og innspill til planarbeidet skal gi føringer og rammer for utforming av planforslaget 

og skal si hvilke utredninger, undersøkelser og medvirkningstiltak som skal gjennomføres under 
reguleringen. 

 Et ferdig planforslag bestående av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med 
konsekvensutredning og ROS-analyse vil fremmes til 1. gangs behandling og legges ut til offentlig 
ettersyn 

 Planforslag med tilhørende dokumenter og vedlegg skal være ute på høring i minst 6 uker. 
 Planforslaget kan ev. justeres som følge av merknadene og godkjennes av planmyndigheten. 
 Planen kan påklages, jf. plan- og bygningsloven §1-9 
 

 
 

Måned april mai juni juli august september oktober november desember januar februar 
Uke 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 
Politisk Behandling        X                                       
Vedtak planprogram           X                                    
Planarbeid                                               
Regionalt planforum          X                                     
Drøfting naboer         X          X                            
Politisk Behandling                          X                 X    
Offentlig ettersyn                                               
Vedtak (KS)                                              X 
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6 Program for konsekvensutredning 

6.1 Alternative forslag 

Det er kun ett hovedalternativ som vurderes og utarbeides et planforslag for.  

Planforslaget vil vurderes opp mot 0-alternativet.  

Planen vurderes som et tiltak for videreutvikling av et etablert området med samlokalisering og 
konsentrasjon av inngrep. Det er lite aktuelt å bruke andre, nye områder til sjømatindustri.   

 

6.2 Metode 

Reguleringen er et pro-aktivt tiltak uten at konkrete utbyggingsplaner ligger til grunn, selv om Salmon 
Evolution har inngått en intensjonsavtale med Hustadvika kommune. Det vil ikke utredes alle eventuelle tiltak 
som planen teoretisk kan åpne for, særlig der virkningene kan styres gjennom tekniske løsninger. For 
enkelte tiltak kan det også være nødvendig med konsesjon eller behandlinger etter annen lov. Disse vil 
avklares nærmere i løpet av planprosessen.  

Tabell i kap. 6.3 viser hvilke temaer som kan være aktuelle og om det er behov for utredning. Som 
utgangspunkt benyttes eksisterende kunnskap. Ved behov vil det gjennomføres supplerende undersøkelser. 
Enkelte tema vil omtales i ROS-analysen og avklares ved egne fagutredninger.  

Konsekvensutredningen vil beskrive planens virkning for miljø og samfunn. Dette framstilles i en matrise der 
konsekvenser for ulike tema fremkommer. Dette sammenstilles i en konklusjon der planens samlede 
virkninger listes opp og der de negative virkningene vurderes opp mot de positive. Konsekvensutredningen 
vil benyttes til å vurdere aktuelle avbøtende tiltak som kan redusere negative virkninger. I dette vil det inngå 
en vurdering om dette er hensiktsmessig i forhold til kostnad og nytte. Dersom det er motstridende 
interesser, vil disse synliggjøres.  

 

6.3 Utredningstema 

Utredningstemaene fremstilles i en tabell der det vises om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig eller om det 
er behov for nærmere undersøkelser, og om temaet er aktuelt å utrede eller ikke.  

   = tilstrekkelig kunnskap,  

   = innhenting av kunnskap nødvendig. Det sies noe om hvordan dette skal fremskaffes.  

   = aktuelt å utrede. Det beskrives hva konsekvensen handler om og hvordan disse er tenkt å utrede.  

 

Følgende tema er vurdert i dette planprogrammet: 
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 Fagtema Kunnskapsgrunnlag og -innhenting Utredning 
1 Naturmangfold  Det brukes naturbase og artsdatabank. Det 

vil ikke gjennomføres ytterligere 
registreringer. 

 Enkel vurdering etter 
NML §§ 8-12 

2 Økosystemtjenester  Aktuelt økosystemet er marint miljø/ fiskeri. 
Det brukes naturbase, artsdatabank og 
fiskeridatabank (Yggdrasil). Det vil ikke 
gjennomføres ytterligere registreringer. 

 Går inn i vurdering av 
naturmangfold og 
naturressurs 

3 Nasjonale miljømål  Bruk av eksisterende dokumentasjon fra 
utslippstillatelse og strømningsmålinger og 
opplysninger om landbasert oppdrett mm. 
Det vil ikke gjennomføres ytterligere 
registreringer. 

 Ja. omtales og beskrives 
også iht. klimagassutslipp 
pga. transportbehovet. 

4 Kulturminner  Land: Det gjennomføres registreringer på 
områdene som ikke er undersøkt fra før 
Sjø: Det gjennomføres registreringer i sjøen i 
Vestadvika før start med utfylling. 

 Ja.  

5 Friluftsliv  Tur: Ingen registrerte interesser på turkart, 
barnetråkkregistreringer og friluftdatabase.  
Fritid: Eksisterende fritidsbebyggelse kan bli 
påvirket. Utarbeiding av visualiseringer 
(gjøres i forbindelse med pkt. 6 – Landskap) 
Ingen ytterligere undersøkelser. 

 Ja. Virkningene for 
fritidseiendommene 
beskrives på grunnlag i 
visualiseringer av de ulike 
alternativene knyttet 
terrenginngrep (se pkt. 6 – 
landskap) 

6 Landskap  Store terrenginngrep. Landskapsvirkningen 
vil vurderes med grunnlag i tredimensjonale 
visualiseringer.  

 Ja. Det vil vises 
landskapsvirkninger av 
ulike alternative 
terrenginngrep. 

7 Ytre miljø (forurensing) 
 
 

 Utslipp til sjø: Det brukes data/ 
dokumentasjon fra tidligere utslippstillatelse 
som også hadde krav om overvåking.  
Forurensing: Mangle kunnskap i sjøen på 
de områder som må fylles ut (Vestadvikan) 
Støy: Utredning av støy i anleggsfasen 
(massetak, knuseverk) og etter ferdigstilling 
(trafikk, anleggsstøy) 

 Ja. Omtales 
Forurensnings i sjøen må 
undersøkes 
Akustiker kobles inn 

8 Vannmiljø  Sjøen kan ev. påvirkes av utslipp, særlig 
slakteri. Det brukes data/ dokumentasjon fra 
tidligere utslippstillatelse/ 
strømningsmålinger. Dette må også drøftes i 
forhold til landbaserte oppdrettsanlegg.  

 Ja. Beskrives.  

9 Naturressursgrunnlag  Oversikt over interesser knyttet til fiskeri, 
bergverk, jordbruk, skogbruk er tilstrekkelig 
dokumentert.  
Håndtering av de uttatte massene må 
vurderes/ undersøkes nærmere. 

 Planens virkninger på 
disse forhold beskrives 

10 Samisk natur- og 
kulturgrunnlag 

 Ikke relevant  Nei 
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11 Trafikksikkerhet, 
transportbehov, 
energiforbruk 

 Veg: Det bør gjennomføres en trafikkanalyse 
for estimering av trafikken, ellers grovt 
estimat 
Sjø: Stor del av transportbehovet vil gå 
sjøvegen. Behov for sjøtransport omtales. 
(informasjon fra Salmon Evolution) 
Utslipp: Muligheter for reduksjon av 
transportbehov og klimagassutslipp 
(landstrøm) undersøkes med aktuelle aktører 

 Ja. vurdering hvordan 
tiltaket påvirker 
trafikksikkerheten veg/ sjø 
Klimagassutslipp omtales. 
 

12 Beredskap og 
ulykkesrisiko 

 Skred/ steinsprang: Tilstrekkelig kunnskap 
foreligger. Ny vurdering etter terrenginngrep 
nødvendig 
Grunnstabilitet: Mangle kunnskap på de 
områder som må fylles ut (Vestadvikan) 

 Ja. Reell fare og 
nødvendige sikringstiltak 
mot steinsprang etter 
terrenginngrepene 
beskrives.  

13 Virkninger av 
klimaendringer 
(stormflo) 

 Tilstrekkelig grunnlag foreligger. I forbindelse 
med regulering av industriområde vest ble 
det utarbeidet rapport vedr. stormflo/ 
havnivåstigning. 

 Ja. 

14 Folkehelse  Lite aktuelt.  Nei 
15 Universell utforming  Lite aktuelt. Dekkes av teknisk forskrift og 

arbeidsmiljøloven 
 Nei 

16 Barn og unge  Ingen registrerte interesser  Nei. Omtales i 
planbeskrivelsen 

17 Kriminalitetsforebygging  Ikke relevant. Ingen planer om ny kai  Nei 
18 Estetisk utforming  Dekkes av landskapsbilde, krav i 

bestemmelser, samt PBL §29-2 
 Nei 

19 Arbeidsmarked  Innhenting opplysninger om ansatte og 
kompetansekrav fra Salmon Evolution.  

 Ja. Lokal og regional 

20 Kommuneøkonomi  Sammenstilling av kostnadene for 
tilrettelegging i lag med kommunen 

 Ja.  

21 Samfunnsøkonomi  Innhenting informasjon om ringvirkninger og 
samfunnsbidrag fra Salmon Evolution, 
Samfunnsvitere og lignende anlegg. 

 Ja. Lokal, regional, 
nasjonal 
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7 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
For ROS-analysen benyttes DSB sin veileder. Det vil brukes en konservativ tilnærming med 
sikkerhetsmarginer i utredningen og ved bruk av data og estimater.  

7.1 Sjekkliste for identifisering av potensielle risikoforhold 

Sjekklisten lister opp risiko- og sårbarhetsforhold som vurderes som aktuelle. En nærmere vurdering og ev. 
tiltak for reduksjon av risikoen vil framstilles i planbeskrivelsen. Klimatilpassing må vurderes særskilt for de 
tema der det er aktuelt.  

 

1
.1

 N
at

u
rg

itt
e 

fo
rh

o
ld

 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 
 

A Er området utsatt for snø-, flom-, jord- 
og/eller steinskred?  

X  På de bratteste skrentene er det 
avsatt et aktsomhetsområde for snø- 
og steinskred.  

B Er området utsatt for større fjellskred?  X  
C Er det fare for flodbølger som følge av 

fjellskred i vann/sjø? 
 X  

D Er det fare for utgliding av området 
(ustabile grunnforhold)?  

X  Området ligger under marin grense 
med mulighet for marin leire. 
Grunnstabiliteten må vurderes 

E Er området utsatt for flom eller 
flomskred, også når en ta hensyn til 
økt nedbør som følge av mulige 
klimaendringer? 

 X  

F Er det kjente problemer med 
overflatevann, avløpssystem, lukkete 
bekker, oversvømmelse i kjeller osv.? 

 X  

G Kan det være fare for 
skogbrann/lyngbrann i området? 

 X Det er lyng i området, men i 
begrenset areal. Lyngen vil fjernes 
ved terrenginngrep. 

H Er området sårbart for 
ekstremvær/stormflo medregnet en 
ev. havnivåstigning som følge av 
endret klima? 

X  Strandsona er avsatt til 
aktsomhetsområde for flom. Det 
utfylte område i sør er utsatt for 
stormflo på 200 års intervall. Det ble 
utarbeidet detaljert rapport ang. 
havnivåstigning for det vestlige 
området.   

I Må det tas særskilt hensyn til radon?   X Usikker aktsomhetsgrad. Bygging 
iht. TEK17   
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 1
.2

 O
m

gi
ve

ls
e

 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

A Er det regulerte vannmagasin med 
spesiell fare for usikker is i nærheten? 

 X  

B Er det terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.)? 

X  Bratte skrenter, særlig mot tidligere 
massetak.  

C Vil tiltaket (utbygging/drenering) 
kunne føre til oversvømmelse i lavere 
liggende område? 

 X  

 

1
.3

 V
a

nn
fo

rs
yn

in
g 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

A Er det problem knyttet til 
vannforsyning og avløp i området? 

 X Etter opplysninger fra kommunen vil 
kapasiteten for vannforsyning være 
tilstrekkelig. I tillegg vil det etableres 
osmoseanlegg som magasin og 
buffer. 

B Ligger tiltaket i eller nær 
nedslagsfeltet for drikkevann, og kan 
dette utgjøres en risiko for 
vannforsyningen? 

 X  

 

1
.4

 K
ra

ftf
o

rs
yn

in
g 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

A Er området påvirket av magnetfelt 
over 0,4µT fra høyspentlinjer? 

X  Et luftspenn (22 kV) krysser området 
i øst. Det er behov for plassering av 
trafostasjon for 132 kV i området 

B Er det spesiell klatrefare i 
høyspentmaster? 

 X  

C Vil tiltaket endre (styrke/svekke) 
forsyningstrygghet i området? 

 X  

 

1
.5

 S
a

m
fe

rd
se

l 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

A Er det kjente ulykkespunkt på 
transportnettet i området? 

 X  

B Vil utilsikta/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer inkl. sjø- og luftfart 
utgjøre en risiko for området? 

 X  

C Er det transport av farlig gods 
til/gjennom området? 

 X  

D Kan området bli isolert som følge av 
blokkert infrastruktur, eks som følge 
av naturhendelser?            

 X  
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1
.6
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b
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k 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

A Vil planen/tiltaket bli rammet av, eller 
forårsake forurensing i form av lyd, 
lukt eller støv? 

X  Støv/støy: Midlertidig massetak, 
Støy: oppdrettsanlegg, 
havnevirksomhet,  
Lukt: slakteri/ ev. pyrolyseanlegg 

B Vil planen/tiltaket bli ramma av, eller 
forårsake fare for akutt eller 
permanent forurensing i området? 

X  Per dato ikke avklart. Ev. forurensing 
i sjøen (biologisk, kjemisk) 
Slukkevatn, slakteri. 

C Vil tiltaket ta areal fra dyrket eller 
dyrkbar mark? 

X  Dyrkamarka i dalen vil bli berørt.  

 

1
.7

 F
o

ru
re

n
si

ng
  Er det knyttet risiko til følgende 

element? Ja
 

N
ei

 Kommentar 

A Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.?  X  
B Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc.? 
 X  

C Industrivirksomhet eller aktiviteter som 
f.eks. avfallsdeponering, bålbrenning, 
skipsverft, gartneri etc.? 

 X  

 

1
.8

 B
ra

nn
/ 

b
er

e
d

sk
a

p 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

A Har området mangelfull 
slukkevannforsyning (mengde trykk)? 

 X Dersom nødvendig kan sjøvann 
brukes. Trykk er vurdert som 
tilstrekkelig.  

B Har området dårlige tilkomstruter for 
utrykningskjøretøy? 

 X  

 

1
.9

 S
år

ba
re

 o
bj

e
kt

 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

A Medfører bortfall av følgende tjenester 
spesielle ulemper for området: 

- elektrisitet, 
- teletjenester? 
- vannforsyning? 
- renovasjon/avløp? 

X  Bortfall i vannforsyning/ ev. 
elektrisitet kan føre til fiskedød.  
Det etableres magasin og 
osmoseanlegg som buffer. 

B Er det spesielle brannobjekt i 
området? 

 X  

C Er det omsorgs- eller oppvekst-
institusjoner i området? 

 X  

 

 



Indre Harøy [201905] 

 
Planprogram 
Oppdragsnr.: 5192858   Dokumentnr.: A2   Versjon: 04 
  

2021-03-26  |  Side 20 av 21 c:\users\monarust\hustadvika kommune\team-p~1\planhu~1\2plane~1\201905~1\1igang~1\fastse~1\meldin~1\word-
f~1\planpr~1.doc 
 

1
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 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

A Omfatter tiltaket spesielt farlige 
anlegg? 

 X  

B Vil utilsikta/ukontrollerte hendelser i 
nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.), utgjøre en risiko? 

 X  

C Er det storulykkebedrifter i nærheten 
som kan representere en fare? 

 X Nyhamna ligger på andre siden av 
Harøyfjorden men i mer enn 3 km 
avstand. (jf. nærmest boligbe-
byggelse ca 1 km fra Nyhmna) 

 

1
.1

1
 U

lo
vl

ig
 

vi
rk

so
m

h
et

 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

A Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

 X ISPS Terminal. Eks. anlegg følger 
sikkerhetsreglene.  

B Finnes det mulige sabotasje-/terrormål 
i nærheten? 

 X Nyhamna på andre siden av 
Harøyfjorden, men i mer enn 3 km 
avstand (jf. nærmest boligbe-
byggelse ca. 1 km fra Nyhamna)  

 

7.2 Aktuelle risikoforhold 

I planområdet kan følgende risikoforhold være aktuelt 

1.1 A Risiko for skred og steinsprang.  

Det foretas større terrenginngrep med nedskjæring av eksisterende fjell. Fare for steinsprang og 
skredhendelser fra naturlig terreng vil falle bort. Terrenginngrepene vil på den andre siden medføre 
potensial for steinsprang på gjenstående fjellskrenter og bruddkanter, særlig ved anleggsarbeidet, 
men også etter masseuttaket er av avsluttet. Det vil være nødvending med sikringstiltak.  
Ingeniørgeologisk vurdering nødvendig 

1.1 D Grunnstabilitet 

Selve reguleringsplanen åpner ikke for større utfyllinger i sjøen, men forutsetter som premiss at 
utfyllinger i naboområdet blir gjennomført i tråd det eksisterende reguleringsplan. 
Stabilitetsvurderinger ble ikke gjennomført i tidligere reguleringen, slik at grunnforholdene i sjøen må 
undersøkes.  Undersøkelsene ble gjort i august 2020.   Ingen identifisert fare 

 

1.1 H Oversvømmelser ved stormflo og ekstremvær 

Planområdet ligger ved sjøen i et utsatt område. I hvilken grad området er utsatt for oversvømmelser 
ved stormflo inkl. bølgepåvirkning må undersøkes nærmere.  Vurderingene ble gjort i april 2019 
Faresonen er avgrenset. Tiltaket skal holde seg utenfor fareområdet. Skjermingstiltak er 
anbefalt. 
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1.2 B Fare pga. terrengformasjoner 

Pga. de gjennomførte og planlagte terrenginngrepene står det igjen bratte fjellskrenter og 
bruddkanter som kan medføre fare for fallulykker, både ved anleggsarbeidet og når fjerning av 
massene er avsluttet. Skrenten må sikres mot fall. 

 

1.4 A Høyspenningstraseer 

De planlagte tiltakene vil komme i konflikt med eksisterende høyspenningsledning. Disse må flyttes.  

 

1.6 A Støy og støv 

De planlagte tiltakene vil både i anleggsfasen (massetak) og permanent (industrivirksomhet) 
medføre forurensing med støy og støv. Det må redegjøres om eksisterende eller framtidige 
funksjoner som er sårbare mot lyd- og støvforurensning vil være berørt.  
Støyvurdering nødvendig 
 

1.6 B Forurensning miljø 

De planlagte tiltaket som slakteri og fiskeoppdrett kan medføre akutt forurensning av både land og 
sjøarealet. Planen må redegjøre hvordan risiko for forurensning reduseres.  

 

1.6 C Dyrkamark 

Det planlagte tiltaket vil berøre hele dyrkamark og gårdsbruk på Indre Harøya. Planen må redegjøre 
ulempene for landbruket.  

 

1.8 A Sårbare objekt 

Planen legger til rette for etablering av sårbare objekt der bortfall av strøm- og vannforsyning kan 
medføre store økonomiske skader (fiskedød). Planen må redegjøre hvordan risiko for fiskedød 
reduseres. 

 

 

 

 

 


