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Til: Geir Tore Vestad 
Fra: Marco Böhm 
Dato 2021-02-25 

 Oppsummering merknader til melding om oppstart og høring av 
planprogram 

Det ble varslet om oppstart med regulering 03.desember 2019 med frist 24. januar 2020. Samtidig med 
oppstartvarselet ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn.  

Etter fristen var ute hadde 12 parter kommet med merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet.  

Kystverket,           04.12.2019 

Kystverkets merknader og innspill til planoppstart er knyttet til lovverket og planverktøy som omhandler 
sjøarealer. ISPS kravene, havnivåstigning/ stormflo og skredfare i sjø. 

Merknad Kommentar 
Reguleringen må innrette seg til grenseflate mot sjø, jf. differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjø (FOR-2011-03-25-335) 

Planoppstart 
Tas til orientering for videre 
arbeid 

Tiltak i eller i nærheten av sjø krever egne tillatelser etter havne- og 
farvannslovens § 27 

Planoppstart 
Vil tas til følge i 
bestemmelsene; planprogram 
pkt. 2.4 

Planformål som hindrer fremkommelighet på sjøen eller går på tvers av 
Kystverkets forvaltningsinteresser kan føre til innsigelser 

Planoppstart 
Tas til orientering 

Et eksisterende havneanlegg ligger i planområdet og kan medføre 
konsekvenser og virkninger på planutarbeidelse, pga. kravene til ISPS. 
Utenforliggende sjøareal må avsettes som ferdselsområde. Landarealet 
må reguleres som samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og 
bestemmelsene må legge til rette for skips- og havnesikringsreglene.  

Planoppstart/ ROS-sjekkliste. 
Vil tas til følge i det videre 
arbeidet 

Det må tas en risikovurdering knyttet til fremtidig stormflo, kombinert 
med ekstrem sjøgang. Planen må ta hensyn til at naturpåvirkninger ikke 
blir kritisk i anleggets levetid. For tiltak som ligger nært sjøen og som 
ikke er konstruert for overflomming bør kotehøyde gulv ligge på min. 3,0 
m.  

Planprogram/ planoppstart. 
Tatt til følge, Bølge- og 
stormfloanalyse, Norconsult, 
april 2019  

Det har skjedd flere undersjøiske kvikkleireskred i Midt-Norge som følge 
av gravearbeid og utfyllinger i sjøen. Før denne type arbeid kan 
iverksettes må det gjennomføres en geoteknisk vurdering av skredfaren. 

Planprogram/ Planoppstart. 
Tatt til følge. Geoteknisk 
vurdering, Multiconsult august 
2019 
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Istad Nett AS,          20.12.2019 

Istad Nett sine merknader og innspill til planoppstart handler om eksisterende nettanlegg og ansvarsforhold 
vedr. flytting, samt framtidige planer for energiforsyning. 

Merknad Kommentar 
Nødvendig flytting/ omlegging eller forsterking av eksisterende nettanlegg må 
dekkes helt eller delvis av utbygger ved anleggsbidrag.  

Planoppstart 
Tas til orientering for det 
videre arbeidet. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE),      20.12.2019 

NVE har generelle innspill og merknader til planoppstart som handler om flom, erosjon og skred, vassdrag- 
og grunnvannstiltak, energianlegg og generelle informasjon til veileder og planverktøy.  

Merknad Kommentar 
Fare for flom, erosjon og skred skal vurderes i 
planleggingen også hensyn til klimaendringene 

Planprogram:  
Tatt til følge. Geoteknisk vurdering, 
Multiconsult august 2019 

Tiltak som berører vassdrag og grunnvann kan utløse 
konsesjonsplikt etter vannressursloven. Dersom NVE skal 
gjøre en vurdering om konsesjonsplikten bør dette går fram 
av oversendelsesbrev. Reguleringsplan kan erstatte 
konsesjonsbehandling.  

Planoppstart 
Tas til orientering for det videre arbeidet 
Vurderes som lite aktuelt. 

Planen må ta hensyn til energianlegg som er planlagt eller 
har konsesjon etter energi- og vassdragsloven. Dersom 
planen berører energiinteresser bør berørte energiselskap 
varsles. 

Planoppstart 
Vil tas til følge i det videre arbeidet. Det 
henvises til bygging av ny nettstasjon for 
forsyning av oppdrettsanlegget.  

Statens vegvesen (SVV),         20.12.2019 

SVV sine innspill og merknader til planoppstart handler om reduksjon av transportbehovet (samordnet bolig-, 
areal og transportplanlegging) og utforming av adkomstveien med kryssløsning mot fylkesveg. 

Merknad Kommentar 
Denne type anlegg generer transport av varer som 
produseres i området pluss transport pga. synergieffekter. 
Det må fokuseres på hvordan man kan legge til rette for 
redusert transportbehov.  

Planoppstart 
Vil tas til følge gjennom planbeskrivelse, der 
transportbehovet og løsninger vurderes. 

Krysset mot Fv664 ligger i en kurve med dårlig sikt bl.a. 
pga. vegetasjon til private boliger, samtidig som trafikken 
skaper ulemper for boligene. Tilfredsstillende kryss iht. 
N100 må være på plass før utbygging innenfor 
planområdet kan starte. 

Planoppstart 
Vil tas til følge ved å knytte seg til 
eksisterende reguleringsplan med ny 
vegtrase over Vestadvikan gjennom 
rekkefølgebestemmelser 

Regulert veg- og kryssløsning i reg.plan for Vestadvika 
krever utfyllinger i sjøen som har mange 
usikkerhetsmoment, bl.a. grunnstabilitet, naturmangfold 
og forurensing.  

Planprogram 
Tatt til følge. Geoteknisk vurdering, 
Multiconsult august 2019 

Internt vegnett i gjeldende plan er regulert med 
kjørebanebredde på 5 m. En tilrår at atkomstveien 
dimensjoneres i samsvar med kap. B.7 i N100. 

Planoppstart 
Vil tas til følge i det videre planarbeidet 



Notat 

Oppdragsgiver: Hustadvika kommune 

Oppdragsnr.: 5192858   Dokumentnr.: A3 

2021-02-25  |  Side 3 av 7 c:\users\monarust\hustadvika kommune\team-p~1\planhu~1\2plane~1\201905~1\1igang~1\fastse~1\meldin~1\word-
f~1\oppsum~1.doc 
 

Fiskeridirektoratet,          09.01.2020 

Fiskeridirektoratet har merknader til planoppstart om registrerte fiskeområder og akvakulturlokaliteter rundt 
Harøya, og hensyn ved utfyllinger. 

Merknad Kommentar 
Det er registrert:  
Vest for øya: snurrevadfelt, gyteområde for torsk, hyse, sei, rødspette.  
I Harøyfjorden: rekefelt, felt for fiske med teiner etter sjøkreps. 
I Stavika-Hamnneset: gyteområde for torsk, sei, hyse, brosme, lange , 
breiflabb. 
Sjøområde rundt øya: fiskes etter krabbe og hummer 
Kråknes (5 km sør for øya): nærmeste akvakulturlokalitet 12239 

Planoppstart 
Vil tas til orientering i det 
videre arbeidet. 

Utfyllinger i sjøen kan føre til partikkelspredning og nedslamming. 
Nydannet bore- og sprengstøv kan inneholde skarpe, flisige eller 
nåleformede partikler av stein og metall som er skadelige for 
sjøorganismer. Sprengstein kan også ha sporer av udetonert sprengstoff, 
som kan føre til eutrofiering på grunn av nitratmengden.  
Partikkelspredning må begrenset mest mulig og fyllmassene må være 
rene. Stein fra sulfidholdige bergarter anses ikke som rene.  

Planoppstart 
Vil tas til følge gjennom 
planbestemmelser, med 
krav om siltskjørt og forbud 
med utfyllinger i 
yngleperioden. 

 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (tidligere Fylkesmannen i Møre og Romsdal), 15.01.2020 

Statsforvalteren har merknader til planoppstart om støy, massetak og forurensing, utfyllinger i sjøen, 
landskapsvirkninger og mulighet for undersjøisk kvikkleireskred. 

Merknad Kommentar 
Gjeldende støyretningslinje T-1442 må legges til grunn. 
Det må utarbeides støyrapport som avklarer 
støyforholdene både ved drift av massetak med pukkverk 
og senere ved bruk av arealet til næringsformål. 

Planoppstart/ planprogram 
Vil tas til følge i det videre planarbeidet.  
Akustiker vil kobles inn. 

Dersom tiltaket innebærer stasjonært eller midlertidig 
knuseverk vil dette omfattes av forurensingsloven kap. 30, 
der det er stilt krav til skjerming og støy- og 
støvdempende tiltak.  
Mudring i sjø krever løyve etter forurensningsforskrift § 
22-6. Før utfyllinger i sjøen må sjøbotn undersøkes for 
forurensning.  

Planoppstart 
Vil tas til følge i det videre planarbeidet. 
Fastsettes gjennom bestemmelser 

Landskapsvirkningene må utredes i 
konsekvensutredningen. En forutsetter at buffer mot sjøen 
som er i vist i kommuneplanen ikke blir redusert.  

Planoppstart 
Landskapsvirkingene vil undersøkes med 
hjelp av 3D modell 

Fare for marin kvikkleireskred må avklares nærmere. Planprogram 
Tatt til følge. Geoteknisk vurdering, 
Multiconsult august 2019 
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NTNU Vitskapsmuseet,         16.01.2020 

NTNU Vitskapsmuseet har merknader til planoppstart vedr. krav om marinarkeologisk befaring.  

Merknad Kommentar 
Området ble vurdert å ha potensiale for kulturminner under vann. Det ble 
gjennomført en marinarkeologisk befaring tidligere i forbindelse med 
Harøysundet havneplan og Indre Harøya industriområde. I delene som ikke ble 
undersøkt fra før kan det bli aktuelt med befaring på stedet avhengig 
formålsområder og mulige tiltaks art og omfang. 

Planprogram 
Vil tas til følge i det 
videre planarbeidet og 
dersom aktuelt. 

Mattilsynet           20.01.2020 

Mattilsynet har merknader til planoppstart som handler om etableringsregler mellom matfiskanlegg, samt 
sjømatproduksjon som ikke er omfattet av loven.  

Merknad Kommentar 

Marin klynge med oppdrettsanlegg, settefiskanlegg og fiskeslakteri kan bli en 
utfordring ut fra smitte-, fiskehelse- og etableringsregelverk. 
Omfanget av øya, når en måler fra 100-200 m fra land er ca. 4 km. Dette er 
svært kort avstand til vanninntak og – utslipp. En tilrår minst avstand på 5 km 
mellom matfiskanlegg og stamfisk- og yngelanlegg.  

Planoppstart 
Vil tas til følge i det 
videre planarbeidet 

Tang, tare, sjøpølse, kråkebolle mm er ikke omfattet av forskrift om utvidelse 
av akvakulturanlegg § 2. For saker der etableringsregelverket ikke gjelder 
kommer matloven og helsemessig trygg mat eller fôreregelverket inn.  

Planoppstart 
Vil tas til følge i det 
videre planarbeidet 

Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin),      23.01.2020 

Direktoratet for mineralforvaltning har merknader som gjelder forhold til mineralloven og dens anvendelse, 
samt sambruk av masseuttak og eksisterende og fremtidige næringsformål.  

Merknad Kommentar 
Største parten av Indra Harøya består av samme bergart. Åregneis med mye 
granat, amfibolitt og biotitt og glimmerskifer. Verdifulle ressurser av regional 
betydning bør utnyttes til de formålene de er best egnet til. Dirmin ber om å 
foreta en ressursvurdering av de massene som skal tas ut for hvilken bruk de 
er egnet til og hvordan de er tenkt å bruke til.  

Planoppstart 
Vil tas til orientering i 
det videre arbeidet. 

Det må spesifiseres hvordan sambruken mellom næringsformål og 
masseuttak/ pukkproduksjon blir organisert også over tid.  

Planoppstart 
Vil tas til følge i det 
videre planarbeidet 

Det bør vurderes om mineralloven bør tas inn som nasjonale og regionale 
føringer. Uttak av masser hvor formålet ikke er å nyttiggjøre seg mineralet 
økonomisk vil ikke omfattes av mineralloven. Dersom formålet er delt mellom 
økonomisk gevinst ved salg av masser og tilrettelegging for andre formål vil det 
hovedsaklige formålet være avgjørende for vurderingen  

Planprogram 
Redegjørelse i 
planprogram 

Dersom tiltaket faller under minerallovens virkeområde tilsier størrelsen at det 
må søkes om driftskonsesjon før uttak kan gjøres. 

Planoppstart  
Ikke aktuelt. Se pkt. 
over 
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Møre og Romsdal fylkeskommune (MRF),      23.01.2020 

Fylkeskommunen har redaksjonelle merknader til planprogrammet og ønsker presiseringer til 
næringsutvikling og om planen har konsekvenser utenfor egen kommune og en ser behov for arkeologiske 
registreringer. Næringsutvikling og automatisk fredete kulturminner er også innspill til planarbeidet. 

Merknad Kommentar 
Kapittel 2 bør deles i flere hovedkapittel f.eks. Rammer for 
planlegging, Dagens situasjon og framdrift og medvirkning. 
Framdriftsplanen har ingen konkrete tidspunkter eller vindu for 
medvirkning. Innledningen kan ellers kortes ned. Punkt 4.1 bør 
presiseres litt mer, også bør trafikkanalyse går inn i grunnlag for 
vurderinger om klimagassutslipp, samt at planprogrammet bør 
referere til FN sine bærekraftmål. 

Planprogram 
Rammer for planlegging og dagens 
situasjon i egne kapittel (2 og 3).  
Trafikkanalyse går inn i 
utredningstabell pkt. 11. 
Milepæl og prosessene vises i 
framdriftstabell 
 

Samfunns- og næringsutvikling bør deles i delområder som 
arbeidsmarked, kommuneøkonomi og samfunnsøkonomi. 
Planens virkninger utenfor kommunen bør også tas med 

Planprogram. 
Utredningstabellen er tilpasset (pkt. 
19-21) 

Planområdet er bare delvis undersøkt på automatisk fredet 
kulturminner, og det mangler vurdering av flertallet av lokalitetene. 
En ser behov for ytterligere arkeologiske registreringer. 

Planprogram 
Tatt til følge  Undersøkelsene ble 
gjort i sept. 2020 
 

 

Advokat Wold & Co. på vegne av grunneiere av gnr./bnr.: 3/1-4   24.01.2020 

Wold & Co. representerer grunneierne Elling Henøen, Hans Henøen, Elling Olav Henøen og Per Sigmund 
Henøen. 

Grunneierne har merknader til planforslaget som er kritiske mot de forslåtte tiltakene. En bemerker at 
ekspropriasjonskravene ikke oppfylles,  

Merknad Kommentar 
De berørte eiendommene er flittig brukte fritidseiendommene. 
Planforslaget vil være veldig inngripende og gjør at eiendommene 
ikke lenger kan brukes som fritidseiendommer. 

GID 3/2 vil bli mye berørt av 
planforslaget, en del dyrket mark og 
hus på eiendommen vil gå tapt. 

I en ekspropriasjon skal inngrepet være tvilløst til mer gagn enn 
skade. Siden der er ikke et konkret behov for en omregulering til 
industriformål og verken er konkrete aktører som vil etablere seg 
vil det ikke være tilstrekkelig begrunnelse for omregulering av 
fritidseiendommer til industriformål.  

Avveiing av interessene og 
vektlegging foregår i det politiske 
fora. 

Utfylling av Vestadvikan var begrunnelse for reguleringsplan på 
vestdelen av øya, men massene ble brukt for utfyllinger til Vikenco 
sitt anlegg. Det kan ikke brukes samme begrunnelse for 
regulering på nytt. 

Formålet er å skape en 
sjømatklynge, der også Vikenco er 
en del av. 

Reguleringen er ikke modent nok og rettferdiggjør ikke inngrepene 
i fritidseiendommene. En anmoder at planarbeidet utsettes.  

Planarbeidet legger til rette for 
utviklingsprosess over en lengre 
periode og langsiktige målsettinger 
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Molde og Romsdal Havn IKS (MRH),       24.01.2020 

MRH opplyser om at de har disposisjonsrett på alle havneinstallasjoner i området.  

Merknad Kommentar 
MRH har disposisjonsrett til eksisterende havneanlegg, 
inkl. ro-ro rampen og fiskerikai med tilhørende anlegg.   

Planoppstart  
Vil tas til orientering i det videre arbeidet. 

Oppsummering 

 

Nødvendige undersøkelser/ utredninger 

 Stormflo og havnivåstigning 
Det må gjennomføres en analyse for stormflo og havnivåstigning inkl. bølgepåvirkninger 
 Vurderingene ble gjort i april 2019 

 Undersjøisk kvikkleireskred  
avhengig området som skal fylles ut. Vestadvikan bør undersøkes allerede nå. Planene bør ikke binde 
seg opp gjennomføring av adkomst via Vestadvikan.  Undersøkelsene ble gjort i august 2020.  

 Arkeologiske registreringer (land) 
Det må gjennomføres arkeologiske undersøkelser på land.   Undersøkelsene ble gjort i sept. 2020 

 Arkeologiske registreringer (sjø) 
Det må gjennomføres marinarkeologiske undersøkelser i sjøen.  
En bør ta kontakt med NTNU om marinarkeologiske undersøkelser i forbindelse med utfylling av 
Vestadvika 

 Støyvurderinger 
Det må utredes støyforhold både i forbindelse med utbygging, massetak/knuseverk og for industridrift 

 Energinett 
Det må avklares om det er planlagt energianlegg i område   Det holdes på med arbeid for plassering 
av trafo ved sjøen i det østlige, utfylte området. 

 Skredfare 
Vurdering av sikringstiltak etter terrenginngrep må omtales og kvalitetssikres av ingeniørgeolog.  

 Trafikkanalyse 
Det bør gjøres trafikkanalyse for å kartlegge transportbehovet både via land og sjøen.  

 Avklaringer hvorvidt eks. reg.plan for Vestadvikan kan brukes – gjennomføres uten ytterligere 
undersøkelser.  

 Evt. vurdering av mineralressurs 
men massene skal brukes til ordinær utfylling og massetak må mer betraktes som tomteopparbeidelsen. 

 Samfunnsvitere - KU 
Vurdering om samfunnsvitere bør utrede konsekvensene for samfunnet i kommunen/ regionen 

 

Justeringer i planprogrammet 

 Redegjørelse forhold til mineralloven/ hovedformål med massetak 
 Oppdeling av kapittel 2 i delområder (Dagens situasjon og framdrift og medvirkning) 
 Justering framdriftsplan (milepæl, vindu for medvirkning) 
 Uttale om fagundersøkelser – hvilke ble gjennomført, og står igjen 
 Krav om støyutredning 
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 Gjennomgang KU ift. trafikkbehov og CO2 utslipp 
 Detaljering av utredningstemaer knyttet til samfunnsøkonomi og næringsutvikling 

Hensyn i planarbeidet/ planforslag 

 Området utenfor kai reguleres til ferdselsområde 
 Havn- og kaianlegg reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur med bestemmelser som 

legger til rette for skips- og havnesikringsregler 
 kjørebanebredde på 5 m. En tilrår at atkomstveien dimensjoneres i samsvar med kap. B.7 i N100. 
 Det må finnes løsning for vegkryss med fylkesveg. 
 Bestemmelser at det ved utfylling gjøres tiltak mot partikkelspredning og påføring av urene masser 
 Landskapsvirkningene må dokumenteres/utredes 
 Konflikter sambruk mellom massetak og næringsformål må beskrives/løses 
 Utredning av konsekvenser for samfunns- og næringsutvikling bør deles i delområder (arbeidsmarked, 

kommuneøkonomi, samfunnsøkonomi) samt virkninger utenfor kommunen/ regionale virkninger 
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