Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Åfjord kommunestyre
2 etg., Årnes Handel
17.06.2021
09:00 -

Forfall meldes til postmottak@afjord.kommune.no eller på telefon 72 51 00 00, for
innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Innkalling er sendt til:
Navn
Vibeke Stjern
Gro Alida Kristiansen
Erik Jakobsen
Karin Viken Sumstad
Bjørn Arne Hosen
Stian Skjærvik Hansen
Walter Solberg
Alf Håkon Skjærvik
Sandra Brattgjerd
Per Ivar Markanes
Einar Eian
Anne Iren Lian
Synnøve Tronsen
Lauritsen
Håkan Berdahl
Tone Bårdli
Erling Iversen
Jon Husdal
Oddbjørn Rømma
Hanne Skjæggestad
Mari Krogfjord
Heidi Moen Svenning
Eirik Lothe
Berit Gundersen
Nina Edvardsen
Gunnar Singsaas
Halvor Valderaune
Bueng
Thore Erling Pettersen

Funksjon
ORD
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
VORD
MEDL
MEDL

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
H

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

H
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
KRF
FRP
FRP

MEDL

V

1
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Saksnr

Innhold

Lukket

Referatsaker
RS 23/21

Møteprotokoll - KST 12.05.21

RS 24/21

Møteprotokoller - Formannskap og Planutvalg
06.05.21 - 09.06.21

RS 25/21

Møteprotokoll - Vekst og utvikling og LUnemnda 27.05.2021

RS 26/21

Møteprotokoll - Utvalg helse og oppvekst
01.06.2021

RS 27/21

Ungdomsråd - Årsmelding 2020-2021
Saker til behandling

PS 45/21

Lokal forskrift om farvannsavgift i Åfjord
kommune.

PS 46/21

Tilskudd til privat vannforsyning

PS 47/21

leie av moduler for midlertidige lokaler ved
Åset skole

PS 48/21

Valg av stemmestyrer - Stortingsvalget 2021

PS 49/21

Suppleringsvalg - Eldrerådet

PS 50/21

kystsoneplan for Namdalen og Fosen - første
gangs behandling

PS 51/21

Uttalelse ang utfordringer ved avdeling VikBessaker barnehagen

PS 52/21

Årsregnskap og Årsmelding 2020 - Åfjord
kommune

PS 53/21

Tertialrapportering pr. 30.04.2021

PS 54/21

Saldering budsjett 2021 - 1. tertial

PS 55/21

Forespørsel om justering av Avtale mellom
Åfjord
kommune og kvidul as vedrørende arealer på
brennholmen

PS 56/21

prinsipper for utbyggingsavtale
i ÅSMUNDVATNET BOLIGOMRÅDE i hht
plan- og bygningsloven § 17-2

PS 57/21

MULIGHET FOR KJØP AV A-AKSJER FRA
TRØNDERENERGIS BEHOLDNInG AV
EGNE AKSJER

PS 58/21

nytt næringsareal på kråkøy – reguleringsplan
og festeavtale
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Spørretime kl. 0900
Info- og orienteringssaker:




Covid-19
Pågående byggeprosjekter
Mobil- bredbåndutbygging

Vibeke Stjern
Ordfører
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Referatsaker

RS 23/21 Møteprotokoll - KST 12.05.21 Møteprotokoll - KST 12.05.21
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Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Åfjord kommunestyre
Teams, Teams
12.05.2021
09:00 – 16:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Vibeke Stjern
Ordfører
Gro Alida Kristiansen
Medlem
Erik Jakobsen
Medlem
Karin Viken Sumstad
Medlem
Bjørn Arne Hosen
Medlem
Stian Skjærvik Hansen
Medlem
Walter Solberg
Medlem
Sandra Brattgjerd
Medlem
Per Ivar Markanes
Medlem
Einar Eian
Varaordfører
Anne Iren Lian
Medlem
Synnøve Tronsen Lauritsen
Medlem
Håkan Berdahl
Medlem
Tone Bårdli
Medlem
Erling Iversen
Medlem
Jon Husdal
Medlem
Oddbjørn Rømma
Medlem
Hanne Skjæggestad
Medlem
Mari Krogfjord
Medlem
Heidi Moen Svenning
Medlem
Eirik Lothe
Medlem
Berit Gundersen
Medlem
Nina Edvardsen
Medlem
Gunnar Singsaas
Medlem
Halvor Valderaune Bueng
Medlem
Thore Erling Pettersen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP (Gikk kl. 15.35)
AP
AP
AP
H (Gikk kl. 16.05)
H
H
H
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
KRF
FRP (gikk kl. 15.35)
FRP
V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Alf Håkon Skjærvik
MEDL

Representerer
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Sten Morten Aaknes
Alf Håkon Skjærvik

Representerer
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Per O. Johansen
Rådmann
Nina Knutsen
Sekretær
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Andre møtende
Navn
Nils Arne Dolmseth
Ellen-Birgitte Strømø

Representerer
Åfjord bondelag
Klimalos

Merknader:
Ingen merknader til innkalling
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Saksnr

Innhold

Lukket

Referatsaker
RS 14/21

Møteprotokoll - KST 25.03.21

RS 15/21

Møteprotokoller - Formannskap og Planutvalg
17.02.21 - 21.04.21

RS 16/21

Møteprotokoller - Vekst og utvikling og LU-nemnda
04.03.21 - 15.04.21

RS 17/21

Møteprotokoll - Utvalg kultur, idrett og frivillighet
18.03.21

RS 18/21

Møteprotokoller - Utvalg helse og oppvekst
28.04.21 - 04.05.21

RS 19/21

Protokoll ordinær generalforsamling Nord-Fosen
Utvikling AS

RS 20/21

Årsregnskap 2020 for Nord-Fosen Utvikling AS

RS 21/21

Årsrapport 2020 - Nord-Fosen Utvikling AS

RS 22/21

Avtale mellom Åfjord kommune og Trøndelag
fylkeskommune vedr. erstatning for terminering av
avtale vedr. ny Åfjord VGS i tilknytning til
aktivitetshuset
Saker til behandling

PS 33/21

Rapport - Klimasårbarhetsanalyse Åfjord

PS 34/21

Fullmakt - Salg av Myrahaugen 3

PS 35/21

5058 - Salg av eiendom - Rektorbolig
Nordskjørveien 609

PS 36/21

Salg av aksjer i Roan Bryggedrift AS

PS 37/21

Hydrosenteret Åfjord Lbv AS - Søknad om tilskudd
til asfaltering

PS 38/21

Endelig valg til representantskap - Fosen brann og
redning

PS 39/21

Tilleggsbevilgning - Reguleringsplanarbeid på FV
6312: Hellfjord - Roan sentrum

PS 40/21

5058-165/193-Klargjøring Myrahaugen boligfelt,
tilleggsbevilgning

PS 41/21

Etablering av Åfjord CoWorkz - Finansiering og
garanti for driftsstøtte fra Åfjord kommune

PS 42/21

Retningslinjer for nedlegging av kommunal vei

PS 43/21

Veggmalerier av Magne Sandøy i Åfjord rådhus

PS 44/21

Rutine for medvirkningsordningene; eldreråd,
ungdomsråd og råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
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Spørretime – Ingen innkomne spørsmål
Orientering om landbruksnæringen v/Nils Arne Dolmseth
Dolmseth er gårdbruker på Dolmseth i Åfjord, i tillegg har han hatt en rekke sentrale verv i
landbruket, blant annet som mangeårig styremedlem i Norges Bondelag og nestleder i styret i
Tine SA.
Landbruket i Åfjord omsetter for godt over 100 millioner kroner og sysselsetter minst 150
personer i kommunen, og er en svært viktig næring for Åfjord og Åfjordssamfunnet.
Antallet melkeprodusenter gått ned fra 230 – 240 stykker for ca 30 år siden, til 48 produsenter i
dag.
Ser man på dagens landbruksoppgjør så er det ikke et inntektsoppgjør for bonden, men et
verktøy for å sikre omsetning, matvaresikkerhet og stabile priser for både produsent og
forbrukere over hele landet. En stor utfordring for det norske landbruket er norske
produksjonskostnader, som over tid har vært svakt stigende til tross for rasjonalisering
sammenslåing av bruk, samtidig som tollvernet som følge av internasjonale handelsavtaler er
blitt redusert i de siste årene. I korte trekk innebærer dette at landbruket jobber innenfor et norsk
kostnadsnivå, men eksponeres stadig sterkere for lavere priser og inntjeningsmuligheter som
importeres fra våre naboland. Import er en særlig utfordring i industriell produksjon, som f.eks
osteproduksjon, der tilgangen til billig importert melk, utkonkurrerer norsk produksjon.
Dolmseth understreker behovet for at hver og en, ikke minst på lokalt nivå, står opp for
landbruket, fordi denne næringen er en svært viktig hjørnestein for bosetting og videre utvikling i
et lokalsamfunn som Åfjord. Under henvisning til Trøndersk matmanifest som også Åfjord
kommune har underskrevet på, ga han en klar oppfordring til å handle matvarer som er
produsert i Åfjord, enten de handles direkte fra en lokalmatprodusent, via lokalbutikken eller fra
grossister som leverer til storkjøkken mv. Videre må hver og en som forbruker tenke over hva
man kjøper, og hvem man støtter, når man handler inn til seg og sin husholdning.
Orientering om Klimasårbarhetsanalysen v/Ellen-Brigitte Strømø
Ellen-Birgitte Strømø fra Klimalos orienterte fra Klimasårbarhetsanalysen for Åfjord, der Åfjord
kommune deltar i et pilotsamarbeid i regi av Statsforvalteren i Trøndelag.
Hun ga også orientering om arbeidet med bærekraftsarbeid og klimatilpasning, både globalt,
nasjonalt og lokalt her i Åfjord, og ikke minst hva vi kan forvente av klimaendringer framover og
hvordan Åfjord som lokalsamfunn kan forberede seg best mulig på disse endringene.
Status brannstasjoner i Stokksund og Roan
Utvalg for vekst og utvikling vil ta saken opp til drøfting i neste møte, med henblikk på videre
oppfølging.
Bruk av digitale media i kommunale møter
Hanne Skjæggestad redegjorde for regelverket knyttet til saksbehandlingen i kommunale møter,
og problematiserte dette knyttet til bruk av ulike digitale verktøy.
Saksbehandlingen i politiske utvalg skal ifølge kommuneloven skje i møte, og forutgående
drøfting av saker via ulike digitale hjelpemidler kan være i strid med dette.
Formålet er å sikre åpenhet i saksbehandlingen og måten beslutninger blir tatt på.
Hun oppfordret særlig lederne i de ulike politiske rådene og utvalgene, om å drøfte
arbeidsmåten slik at denne er i tråd med kommunelovens bestemmelser.
Tilsyn fra statsforvalteren på beredskap
Ordfører orienterte om tilsyn den 11.05.2021.
Covid-19
Ordfører orienterte på status i Åfjord kommune.
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Bredbånd- og mobil
Rådmannen orienterte kort om status.
Pågående byggeprosjekter
Rådmannen orienterte kort om status.
Neste møte i kommunestyret
Under forutsetning av at smittesituasjonen ikke endrer seg negativt, orienterte ordfører om at
man tar sikte på at kommunestyrets møte i juni avvikles fysisk.

Vibeke Stjern
Ordfører
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Referatsaker
RS 14/21 Møteprotokoll - KST 25.03.21 Møteprotokoll - KST 25.03.21
RS 15/21 Møteprotokoller - Formannskap og Planutvalg 17.02.21 - 21.04.21
Møteprotokoller - Formannskap og Planutvalg 17.02.21 - 21.04.21
RS 16/21 Møteprotokoller - Vekst og utvikling og LU-nemnda 04.03.21 - 15.04.21
Møteprotokoller - Vekst og utvikling og LU-nemnda 04.03.21 - 15.04.21
RS 17/21 Møteprotokoll - Utvalg kultur, idrett og frivillighet 18.03.21 Møteprotokoll
- Utvalg kultur, idrett og frivillighet 18.03.21
RS 18/21 Møteprotokoller - Utvalg helse og oppvekst 28.04.21 - 04.05.21
Møteprotokoller - Utvalg helse og oppvekst 28.04.21 - 04.05.21
RS 19/21 Protokoll ordinær generalforsamling Nord-Fosen Utvikling AS Protokoll
ordinær generalforsamling Nord-Fosen Utvikling AS
RS 20/21 Årsregnskap 2020 for Nord-Fosen Utvikling AS Årsregnskap 2020 for
Nord-Fosen Utvikling AS
RS 21/21 Årsrapport 2020 - Nord-Fosen Utvikling AS Årsrapport 2020 - NordFosen Utvikling AS
RS 22/21 Avtale mellom Åfjord kommune og Trøndelag fylkeskommune vedr.
erstatning for terminering av avtale vedr. ny Åfjord VGS i tilknytning til
aktivitetshuset Avtale mellom Åfjord kommune og Trøndelag fylkeskommune
vedr. erstatning for terminering av avtale vedr. ny Åfjord VGS i tilknytning til
aktivitetshuset
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Saker til behandling
PS 33/21 Rapport - Klimasårbarhetsanalyse Åfjord
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre tar rapporten «Klimasårbarhetsanalyse Åfjord» til etterretning, og ber om
at rådmannen bruker rapporten som en del av informasjonsgrunnlaget i kommunens arbeid med
kommuneplan og videre arealplanlegging fremover.
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 12.05.2021
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Åfjord kommunestyre tar rapporten «Klimasårbarhetsanalyse Åfjord» til etterretning, og ber om
at rådmannen bruker rapporten som en del av informasjonsgrunnlaget i kommunens arbeid med
kommuneplan og videre arealplanlegging fremover.

PS 34/21 Fullmakt - Salg av Myrahaugen 3
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 12.05.2021
Behandling:
Forslag fra Karin Viken Sumstad med endringsforslag fra Håkan Berdahl
Tillegg til innstillingen:
Penger fra salg settes av til disposisjonsfond, og øremerkes til boligformål.
Kommunestyret ber om at rådmannen ferdigstiller arbeidet med Boligplan for Åfjord kommune
innen utgangen av 2021, og at de avsatte midlene kan disponeres til konkrete tiltak i medhold
av denne boligplanen.
Begrunnelse: Regjerningen vedtok i desember 2020 en Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk
for perioden 2021 – 2024. Hovedmålet med planen er å forsterke og videreutvikle innsatsen for
at alle skal bo godt og trygt. Foreløpige mål med en slik plan for Åfjord kommune kan være:
1. Styrke kommunens evne til å bruke Husbankens økonomiske virkemidler
2. Samarbeide med andre aktører som banker, entreprenører o.l. for å sikre god praktisk
veiledning og økonomiske råd til førstegangsetablerere og til mennesker som står utenfor
boligmarkedet pga økonomi eller andre årsaker
3. Alle barn og unge i Åfjord kommune skal ha gode boforhold
4. Personer med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og
hvordan de vil bo i Åfjord kommune
Administrasjonen bes gjøre en forberedelse til å sette i gang et slikt arbeid, og en slik
saksutredning vil vise endelige mål for planarbeidet. Siden Åfjord kommune i mange
sammenhenger er en liten kommune, er det ønskelig at administrasjonen ser på muligheten for
å utarbeide en helhetlig boligplan der en boligsosial plan blir et av elementene. På den måten
får vi mulighet til å utarbeide en helhetlig boligpolitikk med målsettinger og tiltak for Åfjord
kommune.

Votering:
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Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag fremmet av Karin Viken Sumstad (Ap) og Håkan Berdahl (H) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen annonsere boligen til salg på det åpne marked, og senere gå i
dialog med aktuelle kjøpere om overtakelse av boligen.
Penger fra salg settes av til disposisjonsfond, og øremerkes til boligformål.
Kommunestyret ber om at rådmannen ferdigstiller arbeidet med Boligplan for Åfjord kommune
innen utgangen av 2021, og at de avsatte midlene kan disponeres til konkrete tiltak i medhold
av denne boligplanen.
Begrunnelse: Regjerningen vedtok i desember 2020 en Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk
for perioden 2021 – 2024. Hovedmålet med planen er å forsterke og videreutvikle innsatsen for
at alle skal bo godt og trygt. Foreløpige mål med en slik plan for Åfjord kommune kan være:
1. Styrke kommunens evne til å bruke Husbankens økonomiske virkemidler
2. Samarbeide med andre aktører som banker, entreprenører o.l. for å sikre god praktisk
veiledning og økonomiske råd til førstegangsetablerere og til mennesker som står utenfor
boligmarkedet pga økonomi eller andre årsaker
3. Alle barn og unge i Åfjord kommune skal ha gode boforhold
4. Personer med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og
hvordan de vil bo i Åfjord kommune
Administrasjonen bes gjøre en forberedelse til å sette i gang et slikt arbeid, og en slik
saksutredning vil vise endelige mål for planarbeidet. Siden Åfjord kommune i mange
sammenhenger er en liten kommune, er det ønskelig at administrasjonen ser på muligheten for
å utarbeide en helhetlig boligplan der en boligsosial plan blir et av elementene. På den måten
får vi mulighet til å utarbeide en helhetlig boligpolitikk med målsettinger og tiltak for Åfjord
kommune.

PS 35/21 5058 - Salg av eiendom - Rektorbolig Nordskjørveien 609
Utvalgets forslag til vedtak
Kommunestyret ber rådmannen annonsere boligen til salg på det åpne marked, og senere gå i
dialog med aktuelle kjøpere om overtakelse av boligen.
Dersom det ikke er gjennomført salg før 1. september 2021, blir huset revet.
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 12.05.2021
Behandling:
Utsettelsesforslag fremmet av Stian Skjærvik Hansen (Ap):
Saken utsettes med bakgrunn i manglende utredninger.
Forslag fremmet av Einar Eian (H):
Huset blir ikke lagt ut for salg, men rives.
Votering:
Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer av Stian Skjærvik Hansen (Ap) og Einar Eian (H).
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Forslaget fremmet av Einar Eian falt med 13 stemmer. ( Erik Jakobsen (Ap), Gro Kristiansen
(Ap) Sandra Brattgjerd (Ap), Einar Eian (H), Synnøve Lauritsen (H), Stian Skjærvik Hansen
(Ap), Per Ivar Markanes (Ap), Nina Edvardsen (Krf), Eirik Lothe (Sp), Anne Iren Lian (H), Mari
Krogfjord (Sp), Bjørn Hosen (Ap), og Berit Gundersen (Sp).
Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen annonsere boligen til salg på det åpne marked, og senere gå i
dialog med aktuelle kjøpere om overtakelse av boligen.
Dersom det ikke er gjennomført salg før 1. september 2021, blir huset revet.
Kommunestyret viser til innspill fra Sør-Roan skole og ber om at dette hensyntas.

PS 36/21 Salg av aksjer i Roan Bryggedrift AS
Rådmannens innstilling
Åfjord formannskap viser til brev av 16. mars 2021 foreslår å selge Åfjord kommunes aksjer i
Roan Bryggedrift AS som omsøkt. Saken legges frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
Åfjord kommunestyret viser til brev av 16. mars 2021 med forespørsel om kjøp av aksjer i Roan
Bryggedrift AS og vedtar å selge kommunens aksjer etter følgende fordeling:




Steinar Eian:
Knut Kristiansen:
Wenche Kristiansen:

114 aksjer,
100 aksjer,
1 aksje.

Aksjene selges til pålydende, det vil si kr 1.000 pr aksje.
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 21.04.2021
Behandling:

Habilitetsspørsmål fremmet av Gro Alida Kristiansen, som ble erklært inhabil i
behandling i saken.
Habilitetsspørsmål fremmet av Einar Eian, som be erklært habil til behandling i saken.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord formannskap viser til brev av 16. mars 2021 foreslår å selge Åfjord kommunes aksjer i
Roan Bryggedrift AS som omsøkt. Saken legges frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
Åfjord kommunestyret viser til brev av 16. mars 2021 med forespørsel om kjøp av aksjer i Roan
Bryggedrift AS og vedtar å selge kommunens aksjer etter følgende fordeling:




Steinar Eian:
Knut Kristiansen:
Wenche Kristiansen:

114 aksjer,
100 aksjer,
1 aksje.
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Aksjene selges til pålydende, det vil si kr 1.000 pr aksje.

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 12.05.2021
Behandling:
Habilitetsspørsmål fremmet av Gro Alida Kristiansen som ble erklært inhabil i behandling av
saken.
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommunestyret viser til brev av 16. mars 2021 med forespørsel om kjøp av aksjer i Roan
Bryggedrift AS og vedtar å selge kommunens aksjer etter følgende fordeling:




Steinar Eian:
Knut Kristiansen:
Wenche Kristiansen:

114 aksjer,
100 aksjer,
1 aksje.

Aksjene selges til pålydende, det vil si kr 1.000 pr aksje.

PS 37/21 Hydrosenteret Åfjord Lbv AS - Søknad om tilskudd til asfaltering
Formannskapets innstilling
Åfjord kommunestyre viser til søknad fra Hydrosenteret Åfjord Lbv AS om tilskudd til
reasfaltering i forbindelse med oppgradering av drivstoffanlegg mv på Åmyra. Kommunestyret
vil, under henvisning til at det er etablert tømmestasjon for bobiler i tilknytning til Hydrosenteret
Åfjord Lbv AS sine arealer, imøtekomme søknaden med et tilskudd på kr 100.000.
Forutsetningen for tilskuddet er at Åfjord kommune og allmennheten har fri tilgang til bruk av
parkeringsplassen, og særlig i tilknytning til tømmestasjonen for bobiler.
Tiltaket finansieres med midler avsatt på disposisjonsfond som er øremerket til
infrastrukturtiltak.
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 21.04.2021
Behandling:
Habilitetsspørsmål fremmet av Håkan Berdahl, som ble erklært inhabil i behandlingen av saken.
Endringsforslag fremmet av Erling Iversen (Sp):
Summen på tilskuddet økes fra kr. 50.000 til kr. 100.000.
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Votering:
Forslaget fremmet av Erling Iversen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger i saken, og legger den frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Åfjord kommunestyre viser til søknad fra Hydrosenteret Åfjord Lbv AS om tilskudd til
reasfaltering i forbindelse med oppgradering av drivstoffanlegg mv på Åmyra. Kommunestyret
vil, under henvisning til at det er etablert tømmestasjon for bobiler i tilknytning til Hydrosenteret
Åfjord Lbv AS sine arealer, imøtekomme søknaden med et tilskudd på kr 100.000.
Forutsetningen for tilskuddet er at Åfjord kommune og allmennheten har fri tilgang til bruk av
parkeringsplassen, og særlig i tilknytning til tømmestasjonen for bobiler.
Tiltaket finansieres med midler avsatt på disposisjonsfond som er øremerket til
infrastrukturtiltak.

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 12.05.2021
Behandling:
Habilitetsspørsmål fremmet av Håkan Berdahl, som ble erklært inhabil i behandling av saken.
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger i saken, og legger den frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Åfjord kommunestyre viser til søknad fra Hydrosenteret Åfjord Lbv AS om tilskudd til
reasfaltering i forbindelse med oppgradering av drivstoffanlegg mv på Åmyra. Kommunestyret
vil, under henvisning til at det er etablert tømmestasjon for bobiler i tilknytning til Hydrosenteret
Åfjord Lbv AS sine arealer, imøtekomme søknaden med et tilskudd på kr 100.000.
Forutsetningen for tilskuddet er at Åfjord kommune og allmennheten har fri tilgang til bruk av
parkeringsplassen, og særlig i tilknytning til tømmestasjonen for bobiler.
Tiltaket finansieres med midler avsatt på disposisjonsfond som er øremerket til
infrastrukturtiltak.
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PS 38/21 Endelig valg til representantskap - Fosen brann og redning
Valgutvalgets innstilling
Åfjord kommunestyre oppnevner følgende til representantskapet i Fosen Brann og redning IKS:
Vibeke Stjern
Einar Eian
Tone Bårdli
Som vararepresentant foreslås Håkan Berdahl.
Oppnevningen gjelder ut valgperioden og frem til 31.12.2023.
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 12.05.2021
Behandling:
Forslag fremmet av Tone Bårdli (Sp):
Erling Iversen settes inn som fast representant i stede for Tone Bårdli.
Votering:
Forslaget fremmet av Tone Bårdli ble enstemmig vedtatt.
Valgutvalgets innstilling med foreslåtte endring ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre oppnevner følgende til representantskapet i Fosen Brann og redning IKS:
Vibeke Stjern
Einar Eian
Erling Iversen
Som vararepresentant foreslås Håkan Berdahl.
Oppnevningen gjelder ut valgperioden og frem til 31.12.2023.

PS 39/21 Tilleggsbevilgning - Reguleringsplanarbeid på FV 6312: Hellfjord - Roan
sentrum
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre viser til Avtale av 2. april 2019 vedrørende «Planlegging – videreføring av
skredsikringsprosjektet FV 6312» og forespørsel om tilleggsbevilgning av 3. mai 2021, og
bevilger ekstra kr 500.000 for å ferdigstille reguleringsplanarbeidet på FV 6312, Hellfjord – Roan
Sentrum.
Kommunestyret forutsetter at reguleringsplanarbeidet ferdigstilles innenfor den rammen som nå
er stilt til rådighet for prosjektet.
Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kommunestyret ber om at rådmannen
innarbeider bevilgningen i Åfjord kommunes driftsbudsjett for 2021.
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Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 12.05.2021
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre viser til Avtale av 2. april 2019 vedrørende «Planlegging – videreføring av
skredsikringsprosjektet FV 6312» og forespørsel om tilleggsbevilgning av 3. mai 2021, og
bevilger ekstra kr 500.000 for å ferdigstille reguleringsplanarbeidet på FV 6312, Hellfjord – Roan
Sentrum.
Kommunestyret forutsetter at reguleringsplanarbeidet ferdigstilles innenfor den rammen som nå
er stilt til rådighet for prosjektet.
Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kommunestyret ber om at rådmannen
innarbeider bevilgningen i Åfjord kommunes driftsbudsjett for 2021.

PS 40/21 5058-165/193-Klargjøring Myrahaugen boligfelt, tilleggsbevilgning
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre vedtar en tilleggsbevilgning på kr.700 000,- eks.mva for å fullfinansiere
utbygging av Myrahaugen boligfelt, samt kr. 150 000,- eks.mva for tilrettelegge teknisk
infrastruktur ved ledig industriområdet ved Roan havn
Beløpet kr. 850 000,- finansieres ved låneopptak.

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2021, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og avdragsvilkår i
hele eller deler av lånets løpetid.
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 12.05.2021
Behandling:
Tilleggsforslag ble fremmet av rådmannen:
Tillegg til innstillingen – nytt 2. avsnitt:
Kommunestyret ber om at rådmannen også ser nærmere på arealutnyttelsen i Myrahaugen
boligfelt, med henblikk på at det kan etableres flere tomter i feltet, og slik at kostnadene og
prisen pr tomt kan holdes så lav som mulig.
Votering:
Rådmannens innstilling med foreslåtte tillegg ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre vedtar en tilleggsbevilgning på kr.700 000,- eks.mva for å fullfinansiere
utbygging av Myrahaugen boligfelt, samt kr. 150 000,- eks.mva for tilrettelegge teknisk
infrastruktur ved ledig industriområdet ved Roan havn
Beløpet kr. 850 000,- finansieres ved låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2021, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og avdragsvilkår i
hele eller deler av lånets løpetid.
Kommunestyret ber om at rådmannen også ser nærmere på arealutnyttelsen i Myrahaugen
boligfelt, med henblikk på at det kan etableres flere tomter i feltet, og slik at kostnadene og
prisen pr tomt kan holdes så lav som mulig.
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PS 41/21 Etablering av Åfjord CoWorkz - Finansiering og garanti for driftsstøtte
fra Åfjord kommune
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre viser saksdokumenter fra Åfjord Utvikling AS vedrørende etablering av et
«Co-Working senter» med flere lokasjoner som angitt i saken, og vil støtte tiltaket som et ledd i
å legge til rette for jobbfellesskap og kontorarbeidsplasser i kommunen. Bevilgningen av
driftsstøtte begrenses oppad til



kr 500.000 i perioden 01.01.2022 – 31.12.2026, og
kr 300.000 i perioden 01.01.2027 – 31.12.2029,

og utbetales helt eller delvis i den grad det er nødvendig for å drive senteret i økonomisk
balanse for prosjektperioden som til sammen utgjør 8 år, regnet fra 01.01.2022.
Kommunestyret ber om at tiltaket i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022 innarbeides i
Åfjord kommunes driftsbudsjett for 2022 og i økonomiplanen for 2022 – 2025.
Åfjord kommune v/rådmannen gis etter utgangen av hvert regnskapsår i prosjektperioden, fullt
innsyn i regnskapene til Åfjord Utvikling AS / «Åfjord Coworkingsenter», før tilskudd og
garantibeløp utbetales.
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 12.05.2021
Behandling:
Forslag fremmet av Frp:
I saksfremlegget står det å lese at Åfjord Utvikling AS er hele kommunens utviklingsselskap, og
at de jobber for alle. Allikevel er denne saken nok et prosjekt som retter seg mot
utenforstående, hvor de har valgt seg en aktør for å rette seg mot nye digitale innbyggere med
jobb andre steder, fritidsåfjordinger og bedrifter på besøk.
Søknaden om driftsstøtte på inntil 3.400.000,- samt en liten fotnote om kommunal garanti for
husleie i 8 år på inntil 2.880.000,- er et skyhøyt beløp for noe som også rådmannen beskriver
som et ambisiøst prosjekt.
Dette føyer seg inn i rekken av store og ambisiøse planer, masterplaner og prosjekter med
enorme kapitaliseringsbehov. Her har man til alt overmål også satt seg fore å etablere et
konsept som allerede eksisterer i andre deler av kommunen, og hvor flere er på vei. Dyktige
lokale ildsjeler legger ned en betydelig egeninnsats og bruker egne midler for å etablere
lignende tilbud, og da blir det helt feil at kommunens eget utviklingsselskap skal bruke tid og
krefter på å konkurrere med disse aktører med kommunale midler.
Mens det utarbeides store planer og lages flotte rapporter, forsvinner deler av næringslivet i
deler av kommunen, lysene slukkes og flere av våre tradisjonsrike bedrifter blir avglemt i den
konstante jakten på noe nytt, urbant og spennende.
Vi må tørre å tenke nytt, vi må tørre å tenke stort, men vi må ikke glemme det vi allerede har. Vi
har alltid bygd stein på stein og dannet en flott grunnmur på dette viset. Men i vår higen etter
urbanisering og de store og gode visjoner ser det ut til at vi er i ferd med å glemme vår egen
grunnmur.
Når grunnmuren er i ferd med å rase ut – bygger man da på en ekstra etasje på toppen? Nei.
Man går tilbake til røttene og starter jobben der.
Vi ønsker derfor å fremme følgende alternative forslag til rådmannens innstiling:
1.
Åfjord kommunestyre avviser søknaden fra Åfjord Utvikling AS om driftsstøtte og
kommunal garanti til etablering av Åfjord coworkz.
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2.

Åfjord kommunestyre ber rådmannen fremme en sak for kommunestyret hvor politikerne
som største eier i selskapet kan være med og vurdere Åfjord Utviklings mål, visjoner,
innsatsområder og videre drift.

Votering:
Forslaget fra Frp falt med to stemmer fra Frp
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot to stemmer.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre viser saksdokumenter fra Åfjord Utvikling AS vedrørende etablering av et
«Co-Working senter» med flere lokasjoner som angitt i saken, og vil støtte tiltaket som et ledd i
å legge til rette for jobbfellesskap og kontorarbeidsplasser i kommunen. Bevilgningen av
driftsstøtte begrenses oppad til



kr 500.000 i perioden 01.01.2022 – 31.12.2026, og
kr 300.000 i perioden 01.01.2027 – 31.12.2029,

og utbetales helt eller delvis i den grad det er nødvendig for å drive senteret i økonomisk
balanse for prosjektperioden som til sammen utgjør 8 år, regnet fra 01.01.2022.
Kommunestyret ber om at tiltaket i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022 innarbeides i
Åfjord kommunes driftsbudsjett for 2022 og i økonomiplanen for 2022 – 2025.
Åfjord kommune v/rådmannen gis etter utgangen av hvert regnskapsår i prosjektperioden, fullt
innsyn i regnskapene til Åfjord Utvikling AS / «Åfjord Coworkingsenter», før tilskudd og
garantibeløp utbetales.

PS 42/21 Retningslinjer for nedlegging av kommunal vei
Utvalgets innstilling
Åfjord kommunestyre godkjenner vedlagte «Retningslinjer for nedleggelse av kommunale veier
og plasser», og forutsetter at disse retningslinjene legges til grunn ved fremtidige vurderinger av
hvor vidt kommunale veier og plasser i Åfjord kommune skal forbli offentlige og driftes som
kommunale anlegg, eller ikke.
Saksprotokoll i Utvalg Vekst / utvikling - 15.04.2021
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Utvalg for Vekst og utvikling anbefaler at vedlagte retningslinjer legges til grunn for
behandlingen av saker som gjelder eventuell nedleggelse av kommunale veier, og legger saken
frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Åfjord kommunestyre godkjenner vedlagte «Retningslinjer for nedleggelse av kommunale veier
og plasser», og forutsetter at disse retningslinjene legges til grunn ved fremtidige vurderinger av
hvor vidt kommunale veier og plasser i Åfjord kommune skal forbli offentlige og driftes som
kommunale anlegg, eller ikke.

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 12.05.2021
Behandling:
Omforent forslag
Tillegg i innstilling:
Ikrafttredelse fra og med 12.05.2021
Votering:
Utvalgets innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre godkjenner vedlagte «Retningslinjer for nedleggelse av kommunale veier
og plasser», og forutsetter at disse retningslinjene legges til grunn ved fremtidige vurderinger av
hvor vidt kommunale veier og plasser i Åfjord kommune skal forbli offentlige og driftes som
kommunale anlegg, eller ikke.
Ikrafttredelse fra og med 12.05.2021

PS 43/21 Veggmalerier av Magne Sandøy i Åfjord rådhus
Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar å bevare veggmaleriene av Magne Sandøy i Åfjord rådhus gjennom
høyoppløselig avfotografering. Dette som grunnlag for reproduksjon i form av fototapet og andre
printbare medier, jf alternativ 1 i saksfremlegget.
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 12.05.2021
Behandling:
Bjørn Hosen (Ap) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret velger alternativ 3 for å bevare veggmaleriene av Magne Sandøy i gamle Åfjord
rådhus:
Kan være å la trappeløpet og veggene stå på dagens lokalitet, slik at dette innlemmes som en
del av utearealet ved nytt rådhus. Dette alternativet vil også kreve tiltak for å beskytte
konstruksjonen mot naturelementene.
En større konstruksjon vil kreve større overbygg. Kostnadsestimat fra 1 000 000 til 1 500 000
millioner.
Trappeløpet kan i tillegg få en utvidet funksjonalitet som alternativ adkomst til/fra
parkeringshuset. Denne løsningen kan utfordre oss med tanke på prinsipper rundt universell
utforming.
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Votering:
Forslaget fremmet av Bjørn Hosen ble vedtatt med 13 stemmer. (Håkan Berdahl (H), Bjørn
Hosen (Ap), Karin Viken Sumstad (Ap), Erik Jakobsen (Ap), Berit Gundersen (Sp), Thore Erling
Pettersen (V), Synnøve Lauritsen (H), Heidi Moen Svenning (Sp), Gro Kristiansen (Ap), Eirik
Lothe (Sp), Walter Solberg (Ap), Sandra Brattgjerd (Ap) og Mari Krogfjord (Sp).
Vedtak:
Kommunestyret velger alternativ 3 for å bevare veggmaleriene av Magne Sandøy i gamle Åfjord
rådhus:
Kan være å la trappeløpet og veggene stå på dagens lokalitet, slik at dette innlemmes som en
del av utearealet ved nytt rådhus. Dette alternativet vil også kreve tiltak for å beskytte
konstruksjonen mot naturelementene.
En større konstruksjon vil kreve større overbygg. Kostnadsestimat fra 1 000 000 til 1 500 000
millioner.
Trappeløpet kan i tillegg få en utvidet funksjonalitet som alternativ adkomst til/fra
parkeringshuset. Denne løsningen kan utfordre oss med tanke på prinsipper rundt universell
utforming.

PS 44/21 Rutine for medvirkningsordningene; eldreråd, ungdomsråd og råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre vedtar fremlagt rutine for valgperioden 2019 -2023 i hht forskrift om
medvirkningsordninger.
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 12.05.2021
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre vedtar fremlagt rutine for valgperioden 2019 -2023 i hht forskrift om
medvirkningsordninger.
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Arkiv: 2020/1001-51
Dato: 10.06.2021
Saksbehandler:
Nina Knutsen

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
24/21

Utvalg
Åfjord kommunestyre

Møtedato
17.06.2021

MØTEPROTOKOLLER - FORMANNSKAP OG PLANUTVALG 06.05.21 09.06.21
Linker til formannskapet:
Møteprotokoll – FSK 06.05.21:
https://innsyn.fosendrift.no/InnsynNAF/Dmb/ShowDmbDocument?mId=154&documentTypeId=MP&sourceDatabase=NY
EAFJORD
Møteprotokoll – FSK 25.05.21:
https://innsyn.fosendrift.no/InnsynNAF/Dmb/ShowDmbDocument?mId=157&documentTypeId=MP&sourceDatabase=NY
EAFJORD
Møteprotokoll – FSK 09.06.21:
https://www.afjord.kommune.no/politikk/midlertidig-side-for-motepapirer-juni-2021/

Linker til planutvalget:
Møteprotokoll – DFP 25.05.21:
https://innsyn.fosendrift.no/InnsynNAF/Dmb/ShowDmbDocument?mId=156&documentTypeId=MP&sourceDatabase=NY
EAFJORD
Møteprotokoll – DFP 09.06.21:
https://www.afjord.kommune.no/politikk/midlertidig-side-for-motepapirer-juni-2021/
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Arkiv: 2020/1445-27
Dato: 10.06.2021
Saksbehandler:
Nina Knutsen

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
25/21

Utvalg
Åfjord kommunestyre

Møtedato
17.06.2021

MØTEPROTOKOLL - VEKST OG UTVIKLING OG LU-NEMNDA
27.05.2021
Linker til møteprotokoller Utvalg vekst og utvikling:
Møteprotokoll – UVU 27.05.21
https://innsyn.fosendrift.no/InnsynNAF/Dmb/ShowDmbDocument?mId=160&documentTypeId=MP&sourceDatabase=NY
EAFJORD

Link til møteprotokoll LU-nemnda:
Møteprotokoll – LU-nemnda 27.05.21
https://innsyn.fosendrift.no/InnsynNAF/Dmb/ShowDmbDocument?mId=159&documentTypeId=MP&sourceDatabase=NY
EAFJORD
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Arkiv: 2020/3995-7
Dato: 10.06.2021
Saksbehandler:
Hilde Engen

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
26/21

Utvalg
Åfjord kommunestyre

Møtedato
17.06.2021

MØTEPROTOKOLL - UTVALG HELSE OG OPPVEKST 01.06.2021
Link til møteprotokoll
Møteprotokoll – Helse og oppvekst 01.06.21:
https://www.afjord.kommune.no/politikk/midlertidig-side-for-motepapirer-juni-2021/
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Årsmelding fra Åfjord ungdomsråd til kommunestyret
I vedtektene til Ungdomsrådet står følgende i § 3.5:
Ungdomsrådet utarbeider melding om virksomheten sin. Det gjøres i slutten av hver periode.
Årsmeldingen sendes kommunestyret og alle rådets medlemmer. Årsmeldingen vedtas av
ungdomsrådet i deres siste møte for perioden.
Medlemmer
Ungdomsrådet 2020/2021 har bestått av ungdommer fra de fire grunnskolene, samt den
videregående skolen i kommunen. Følgende vært med i Ungdomsrådet:

Skole
Sør-Roan:
Brandsfjord:

Åset:
Stoksund:
Åfjord vgs.

Navn
Ørjan Bremnes
Ole Nilssen
Bård-Mathias Skogås Harsvik
Nemi Skipsfjord Fjellingsdal
Helen Larssen Skjæggestad
Maria Løvseth
Sigve Hårstad
Hannah Yvonne Edvardsen
Ylva Bjerkan-Refsnes
David Kjenes
Ronja Marie Selen Myrvold

Verv

Leder
Ansvarlig sosiale medier
Leder
Nestleder

I tillegg har rådet et politisk (Nina Edvardsen) og et administrativt (Marit Jansen) medlem.
Rådet i år har hatt to ledere. Dette har fungert godt.
Møter/representasjoner:
Ungdomsrådet har avholdt 9 møter, fysisk eller på teams. Rådet har lagt møtene i forkant av
kommunestyremøtene, med tanke på å ha mulighet til å forberede saker til kommunestyret.
Opprinnelig plan var å legge fem av møtene på de ulike skolene, men grunnet Covid 19 ble ikke dette
noe av.
Ungdomsrådet har med en representant i ABSOLUTT, et utviklingsprogram i regi av KS. Rådet har
også med en repr. i arbeidsgruppa som jobber med en informasjonsfilm om ABSOLUTT. Lederne i
rådet har deltatt i et møte om rutine medvirkningsorgan, og nestleder i rådet har deltatt i I LAG, en
nasjonal satsing om psykisk helse.
I tillegg til faste møter har ungdomsrådet jevnlig kontakt på messenger for små og store avklaringer.
Rådet har en egen plattform for samarbeid, i teams, hvor referat fra møtene legges inn, samt alt som
rådet ellers holder på med.
På alle møtene i rådet blir det gjennomført bli-kjent-aktiviteter/icebreakers. Både fysiske aktiviteter,
og koronavennlige aktiviteter for teams. Dette for å bygge relasjoner mellom medlemmene i rådet,
samt få avbrekk i møtene.
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29. oktober 2020 var Ungdomsrådet på turne rundt om på alle skolene. Repr. fra Roan var på
utplassering denne dagen, så Marit og Nina, i lag med Ørjan og Ole, besøkte Sør-Roan på et senere
tidspunkt. Ungdomsrådet har ikke vært på videregående, da det har vært vanskelig å finne en dato
hvor alle elevene er til stede samtidig. Rådet anser det som viktig at vi viser oss fram på skolene. Da
får medlemmene fortalt hva ungdomsrådet står for, driver med og kan gjøre. Det er også viktig at
elevene rundt om på skolene får ansikt å forholde seg til.
Besøk:
Før møtene ble lagt til teams, har rådet hatt besøk av følgende:




Vibeke har informert om hvordan kommunen er bygd opp
Jan Ove har informert om Pride
Reidun har informert om skolestruktur

Det er bra for ungdommene å møte representanter fra ulike områder i kommunal sektor. Dette for å
bli kjent, kunne få direkte informasjon samt få mulighet til å stille spørsmål.
Planen var å invitere Cathrine - folkehelsekoordinator, Per Ole – PPT og Bjørn – Trønderbilene, men
det satte koronaen en stopper for. Tanken var å involvere rådet i folkehelsekoordinatorens arbeid,
samt jobbe med bussregler/mobbing.

Saker vi har jobbet med/jobber med dette skoleåret:
Selv om de fleste møtene har vært på teams, har ungdomsrådet jobbet med mange saker. Her
nevnes noen:

















Gjøre urådet enda mer kjent; Instagram, logokonkurranse, gensere, skoleturne, kursing på
skolene, julehilsen
Søknadsportal (skoler, lag og foreninger kan søke om midler til tiltak som styrker miljøet)
Skolestruktur – laget hjelpespørsmål til elevrådene, slik at det ble enklere for dem å skrive
en høringsuttalelse, skrevet egen uttalelse om skolestrukturen
Barn og unges medvirkning (ABSOLUTT). Alle skolene, 6.-10. har gjennomført et
påstandsspill om barn og unges medvirkning. Dette har vi oppsummert, sendt tilbake til
skolene, samt at vi skal jobbe videre med temaet. Vi har planer om å få til et eget område på
kommunens hjemmeside (Ung i Åfjord).
Mobbing – gjennomgått Elev- og Olweusundersøkelsen. Laget tipsplakat om digitale
spørreundersøkelser.
Julehilsen fra U-rådet
Tipsplakat om varsling (jobbes fremdeles med)
Ordensreglement og mobilbruk
Skolebøker/læremidler
Navneforslag til nytt aktivitetshus
Rutine for medvirkning (behandlet i kommunestyret 12. mai)
Verdensdagen for psykisk helse 2021
Skoleskyss, regler
Spørreundersøkelse om barn og unges fritid (ABSOLUTT)
Ulike saker meldt av skolene
o Bingen i Stoksund
o Skolebøker/permsystem
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o

Varsling

Rådet har også vært aktive med å svare ut kommunale, fylkeskommunale og kommunale
undersøkelser/høringer:









Skoleruta
Kommunens areadel
Spørreundersøkelse fra Ungdommens fylkesutvalg om veg og transport
Spørreundersøkelse fra Ungdommens fylkesutvalg om kultur
Spørreundersøkelse fra Ungdommens fylkesutvalg om ungdomsrådet
E-ung – å utvikle kommunale læringsverktøy, KS
Hvilken innvirkning har smitteverntiltak hatt på driften av u-rådet (BUFDIR)
Nasjonal spørreundersøkelse om fritidsklubb, barn og unges fritid

Saker ungdomsrådet har jobbet med som har blitt avlyst/utsatt grunnet Covid 19:



Ungdommens fylkesting
Ung i Åfjord (årets tema miljø)

Saker som skal videreføres til høsten:









Vedtektsendring
o Søknadsportal
o Man velger en repr. for to år, en for ett år. Dette for å sikre kontinuitet i rådet.
o Referat fra u-råd sendes til kommunestyret
o Turne
Bussregler
Mobilregler – u-rådet mener det bør praktiseres likt på skolene (ordensreglement)
Verdensdagen for psykisk helse
Ung i Åfjord
Barn og unges fritid (ABSOLUTT)
Rutine for medvirkning

Åfjord Ungdomsråd takker av etter et aktivt år. Vi er glade for den kontakten vi har med
kommunestyret, og takker for samarbeidet og støtte i året som har gått.
God sommer!
Hilsen Åfjord Ungdomsråd
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Saker til behandling

PS 45/21 Lokal forskrift om farvannsavgift i Åfjord kommune.
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Arkiv: 2020/3427-9
Dato: 06.04.2021
Saksbehandler:
Geir Ola Aune

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
10/21
45/21

Utvalg
Utvalg Vekst / utvikling
Åfjord kommunestyre

Møtedato
15.04.2021
17.06.2021

LOKAL FORSKRIFT OM FARVANNSAVGIFT I ÅFJORD KOMMUNE.
Utvalgets innstilling
Åfjord kommunestyre vedtar Lokal forskrift om farvannsavgift i Åfjord kommune, med
virkning fra 01.01.2021. Samtidig oppheves Lokal forskrift for Åfjord kommune om
havneavgift.
Avgiftssatsene sendes på separat høring.
Saksprotokoll i Utvalg Vekst / utvikling - 15.04.2021
Behandling:
Følgende forslag til endring i forskriften ble fremmet:





Lokal forskrift om Havneregulativ med bestemmelser oppheves fra 01.01.2021.
Ikrafttredelse ny Farvannsforskrift flyttes til 01.01.2022.
Forskriftens §2.1 utgår.
Ny §2. punkt i: Fiskefartøy fritas for farvannsavgift.

Votering:
Det omforente endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg for vekst og utvikling anbefaler Åfjord kommunestyre å vedta Lokal forskrift om
farvannsavgift i Åfjord kommune, med vedtatte endringer og med virkning fra
01.01.2022. Samtidig oppheves Lokal forskrift for Åfjord kommune om havneavgift.
Avgiftssatsene sendes på separat høring.
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Sakens bakgrunn og innhold
Farvannsavgift erstatter tidligere havneavgift. Åfjord kommune hadde havneavgift,
mens Roan kommune ikke hadde havneavgift. Fra årsskiftet 2021 opphørte havneavgiften, og kommunene kunne velge å innføre farvannsavgift. Farvannsavgift er et
selvkostområde, og skal dekke kommunens utgifter i forbindelse med farvann i
kommunen, hovedleden er Kystverkets ansvar.
Dersom kommunen velger å innføre farvannsavgift kreves det en forskrift for å kunne
kreve inn denne.
Farvannsavgiften kan bare dekke kommunens kostnader til:
-nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til
fare for ferdselen i kommunens sjøområde.
- utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i havne- og farvannsloven med
forskrifter.
- farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier.
Farvannsavgiften skal ikke dekke kostnader tilknyttet kommunale eller private havner,
og avgiftens størrelse vil bli vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.

Saken er sendt på høring, det er innkommet svar fra Kystverket og Roan og Stoksund
Fiskarlag innen høringsfristen. Forskriften er endret i tråd med innspill fra Kystverket og
oversendt Kystverket på nytt, det er ikke kommet tilbakemelding på nytt utkast fra
Kystverket.
Fra Roan og Stoksund Fiskarlag er det kommet ønske om at fiskefartøy ved Loa over
15 meter hjemmehørende i kommunen fritas for avgift. Dette er delvis imøtekommet i
§ 2-1 i forskriften.
For utregning av avgiftens størrelse må det settes opp en forkalkyle som viser budsjett
for inntekter og utgifter kommende år, basert på selvkostprinsippet. Denne bør
inneholde en prognose for antall anløp og forventet trafikkutvikling.
Disse avgiftssatsene må sendes på høring før de kan endelig vedtas.
Folkehelsevurdering
Forskriften vil ikke ha noen direkte påvirkning av folkehelsen.
Administrasjonens vurdering
Dersom det ønskes å videreføre Åfjords praksis med anløpsavgift, nå farvannsavgift,
må det vedtas lokal forskrift om farvannsavgift. Denne avgiften tilhører
selvkostområdet, og kan ikke knyttes opp mot utgifter i havnene, kun sjøområdet i
kommunen.
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Farvannsavgiften kan nyttes til å utarbeide forskrifter for fartsbegrensninger og
skilting i enkelte sjøområder, noe det har kommet ønske om fra publikum.
Administrasjonen ser derfor et behov for å innføre farvannsavgift for å kunne
finansiere tiltak i Åfjord kommunes sjøområde.
Administrasjonen vil derfor anbefale at det vedtas Lokal forskrift om farvannsavgift i
Åfjord kommune.
Vedlegg
1 Lokal forskrift om farvannsavgift i Åfjord kommune
2 Tilsvar Åfjord kommune havneregulativ
3 Merknader til forslag om forskrift om havneregulativ med bestemmelser og tariff for
havner i Åfjord kommune
4 Åfjord kommune høring.pdf
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Lokal forskrift om farvannsavgift i Åfjord kommune.
Ikrafttredelse: 01.01.2021
Gjelder for: Havn og farvannsområde i Åfjord kommune
Hjemmel: Lov om havner og farvann LOV-2019-06-21-70 § 36
Innhold:
§ 1 Formål
§ 2 Virkeområde
§ 3 Beregningsgrunnlag
§ 4 Havneregulativ med bestemmelser og tariff for havner i Åfjord kommunes avgiftsområde
§ 5 Opplysningsplikt
§ 6 Ansvarsforhold
§ 7 Ikrafttredelse

§ 1: Formål:
Farvannsavgift skal dekke Åfjord kommunes kostnader ved
a nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for
ferdselen i kommunens sjøområde, jf. § 6.
b utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter.
c farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier.

§ 2: Virkeområde
Forskriften gjelder fartøy som anløper offentlig eller privat havn og innretninger for drift av
akvakulturanlegg i Åfjord kommune.
Begrepene fartøy og havn følger definisjonene i Lov om havner og farvann § 3.
Unntatt fra plikt til å betale avgift er:
a) Fartøy med største lengde under 15 m
b) Bergings- og isbryterfartøy i forbindelse med berging og isbryting
c) Orlogsfartøy, norske og utenlandske
d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
e) Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødtilstand, og fartøyet ikke laster, losser eller
tar om bord passasjerer
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f) Politiets, brannvesenets eller Redningsselskapet fartøy
g) Fartøy som har oppdrag for Åfjord kommune i Åfjord kommune
h) Skoleskip og autonome fartøy når ikke disse driver kommersiell virksomhet

§ 2-1 Farvannsavgift for fiskefartøyer hjemmehørende i Åfjord.
Fiskefartøyer hjemmehørende i Åfjord kommune, som har en lengde mellom 15-25 meter skal betale
en årsavgift for farvannsavgift som fastsettes i Åfjord kommunes gebyrregulativ.

§ 3: Beregningsgrunnlag
Farvannsavgiften beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets
målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer av 1969. Dersom
fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet fastsettes den av Åfjord kommune basert på BT for
tilsvarende fartøy.
Med anløp menes inn- og utseiling av havneområde. Ved flere anløp til havn eller akvakulturanlegg i
Åfjord kommune i løpet av samme kalenderdøgn, ilegges avgift kun en gang.

§ 4: Opplysningsplikt
Havnebrukere plikter å gi Åfjord kommune de opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for
å kontrollere, beregne og innkreve de avgifter som er gitt av § 4.

§ 5: Ansvarsforhold
Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlig for betaling av avgifter gitt av denne forskrift.
Skyldig avgift av denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg. Ved forsinket betaling av avgifter gitt av
denne forskrift svarer forsinkelsesrenter etter LOV av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved
forsinket betaling m.m.
Krav som Åfjord kommune har mot reder, har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i LOV
av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfart (sjøloven).

§ 6 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 01.01.2021, fra samme tidspunkt oppheves Åfjords kommunes forskrift om
havneavgift.
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Roan og Stoksund fiskarlag.
v/ Leder Odd i Viken.
Eiansveien 142.
7180 Roan.

Dato 20.11.2020.

Uttalelse til høring av 28.10.2020. Havneregulativ med deres ref.
13412/2020/GEIAUN for Åfjord kommune.

Viser til deres brev angående havneregulativet og bestemmelse fortariffer i havnene i
kommunen. Vi spør i denne forbindelsen hva som gjelder i §2 Virkeområde med
eventuelle hjemmehørende fiskefartøy med Loa over 15 meter i kommunen.

Vi mener hvis det går slik att det etablerer seg fiskere i kommunen med slik fartøy att di
bør komme inn under overnevnte paragraf.

Hilsen
Roan og Stoksund fiskarlag.
v/ leder Odd i viken
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Hovedkontoret

Åfjord kommune
Postboks 54
7169 ÅFJORD

Deres ref.:
13412/2020/
GEIAUN

Vår ref.:
2020/9169-2

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Kristin Frotvedt

Dato:
02.11.2020

Merknader til forslag om forskrift om havneregulativ med bestemmelser og
tariff for havner i Åfjord kommune
Vi viser til høring datert 28. oktober 2020 som gjelder forslag til forskrift om havneregulativ i
Åfjord kommune. Høringsfristen er 9. desember 2020.
Det fulgte ikke med noe høringsnotat eller utredning som bakgrunn for høringen.
Kommunen har også valgt ikke å inkludere satsene for farvannsavgiften i høringen, jf.
forslagets § 4. Det fremgår i bestemmelsen at det er utarbeidet et eget havneregulativ med
bestemmelser og tariff for Åfjord kommunes avgiftsområde, og at dette skal være
gjenstand for justering ved hver budsjettbehandling. Dette dokumentet er ikke lagt ved
høringen.
Dersom kommunen vil fastsette bestemmelser om innkreving av farvannsavgiften i en
generell, varig forskrift og selve avgiftssatsene i årlige vedtak i tilknytning til
budsjettprosessen, så kan dere det. Men da må både fastsettelsen av de generelle
bestemmelsene og avgiftssatsene tilfredsstille forvaltningslovens regler om forskrifter. Det
betyr at også avgiftssatsene må sendes på høring der det redegjøres for avgiften i tråd
med farvannsavgiftsforskriften1 og selvkostforskriften2.
Vi mener det er en mangel ved høringen at dere ikke har lagt ved dokumentasjon på
bakgrunnen for og behovet for innføring av farvannsavgift. Utredningsplikten i
forvaltningsloven § 37 pålegger kommunen å påse at saken er så godt opplyst som mulig
før vedtak fattes. Vi kan ikke se at høringsdokumentene som er sendt ut gjør det mulig for
mottakerne å vurdere forskriftsforslaget.
Det fremgår av farvannsavgiftsforskriften § 2 at samlet farvannsavgift ikke skal være større
enn kommunens kostnader ved å utføre oppgavene som fremgår av havne- og
farvannsloven § 36 andre ledd. Verken havne- og farvannsloven eller
farvannsavgiftsforskriften har konkrete krav til oppsett av budsjett for avgiften, og det er
derfor kommunale økonomibestemmelser og selvkostforskriften som gjelder, jf.
farvannsavgiftsforskriften § 2 tredje ledd.
Det følger av selvkostforskriften hvordan kommunen skal beregne farvannsavgiften, og at
kommunen skal ha dokumentasjon av hvordan beregningen av samlet selvkost er gjort.
1
2

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-11-1838
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-11-1731

Kystforvaltningsavdelingen
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson
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Dokumentasjonskravet i § 9 innebærer at kommunen må kunne fremlegge en
etterberegning og dokumentasjon som viser inntekter, kostnader og resultater, hvilke
fordelingsnøkler som er brukt og hvordan fordelingsnøklene er utledet. Dette fordrer slik vi
ser det, at kommunen også må sette opp en forkalkyle som viser grunnlaget (budsjettet) for
hva man tenker å kreve inn i avgift påfølgende år. Dette bør inkludere en prognose for
antall anløp/forventet trafikkutvikling. Dette vil videre gjøre det enklere å gjennomføre tilsyn
etter farvannsavgiftsforskriften § 6.
Vi har også merknader til forskriftsteksten, se vedlegget hvor vi har brukt spor endringer og
merknader.
Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom dere har spørsmål.

Med hilsen

Sven Martin Tønnessen
avdelingsdirektør

Kristin Frotvedt
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
Interne kopimottakere:
Regionkontor Midt-Norge

Regionkontor Midt-Norge

KYV-MN R

Vedlegg:
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Side 2

Lokal forskrift om Havneregulativ med
bestemmelser
og tariff for havner i Åfjord.

Commented [FK1]: Tittelen må være «Forskrift om
farvannsavgift i Åfjord kommune».
Farvannsavgiften har ikke noe med havnedrift å gjøre, men
er knyttet til kommunens kostnader til oppgaver som er
uttømmende listet opp i havne- og farvannsloven § 36 andre
ledd. Havneregulativ med priser og forretningsvilkår knyttet
til kommunens havnedrift må derfor være et annet, atskilt
dokument som kommunen fastsetter på grunnlag av privat
eiendomsrett.

Ikrafttredelse: 01.01.2021
Gjelder for:

Havn og farvannsområde i Åfjord kommunes avgiftsområde

Hjemmel:

Lov om havner og farvann LOV-2019-06-21-70 § 36
Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift
FOR-2019-12-11-1838 § 3.

Commented [FK2]: Dersom kommunen velger å innføre
farvannsavgift, så vil alle anløp til havner i kommunen, både
private og offentlige, utløse betalingsplikt. Forskriften vil
derfor gjelder i hele kommunen, og det er ikke nødvendig å
definere noe «avgiftsområde».

Innhold:
§ 1 Formål
§ 2 Virkeområde
§ 3 Beregningsgrunnlag
§ 4 Havneregulativ med bestemmelser og tariff for havner i Åfjord kommunes avgiftsområde
§ 5 Opplysningsplikt
§ 6 Ansvarsforhold
§ 7 Ikrafttredelse

Commented [FK3]: Hjemmel er havne- og farvannsloven
§ 36.
Her må det videre fremgå hvem som har vedtatt forskriften,
dato for vedtakelsen, og ev. delegeringsvedtak dersom det
ikke er kommunestyret som har gjort det.
F.eks.:
Forskrift fastsatt av x kommunestyre (dato) med
hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og
farvann § 36.

§ 1: Formål:

Hvis delegert myndighet:
Forskrift fastsatt av x Havn med hjemmel i
(delegeringsvedtak) fastsatt av x kommunestyre (dato),
samt i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann §
36.

Farvannsavgift skal dekke Åfjord kommunes kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med
hjemmel i Lov om havner og farvann med forskrifter, samt legge til rette sikkerhet og
fremkommelighet i havne og farvannsområder der Åfjord kommune har forvaltningsmyndighet,
heretter kalt Åfjord kommunes avgiftsområde.

Commented [FK4]: Dette er en delvis gjengivelse av § 25
i den gamle havne- og farvannsloven. § 36 regulerer nå
uttømmende hvilke kostnader kommunen kan kreve dekket
av farvannsavgiften. Vi anbefaler at dere bruker
formuleringen i § 36 andre ledd dersom dere skal ha med
dette.

§ 2: Virkeområde
Forskriften gjelder fartøy som anløper offentlig eller privat havn og innretninger for drift av
akvakulturanlegg eanlegg i Åfjord kommunes
avgiftsområde.

Commented [FK5]: Jf. havne- og farvannsloven § 36
første ledd og farvannsavgiftsforskriften § 3.

Begrepene fartøy og havn følger definisjonene i Lov om havner og farvann § 3.
Unntatt fra plikt til å betale avgift er:
a) Fartøy med største lengde under 15 m
b) Bergings- og isbryterfartøy i forbindelse med berging og isbryting
c) Orlogsfartøy, norske og utenlandske
d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
e) Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødtilstand, og fartøyet ikke laster, losser
eller tar om bord passasjerer
f) Politiets, brannvesenets eller Redningsselskapet fartøy
g) Fartøy som har oppdrag for Åfjord kommune i Åfjord kommunes avgiftsområde
h) Skoleskip og autonome fartøy når ikke disse driver kommersiell virksomhet
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Commented [FK6]: Så lenge fartøyene er hyret inn for
å gjøre «offentlige» oppgaver som fremgår av havneog farvannsloven § 36.

§ 3: Beregningsgrunnlag
Farvannsavgiften beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets
målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer av 1969. Dersom
fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet fastsettes den av Åfjord kommune basert på BT for
tilsvarende fartøy.
Med anløp menes inn- og utseiling av havneområde. Ved flere anløp til havn eller
akvakulturanleggeanlegg i Åfjord
kommunes avgiftsområde i løpet av samme kalenderdøgn, ilegges avgift kun en gang.
Beregning av andre avgifter har bakgrunn i antall tonn, kubikk, kolli og lignende.

Commented [FK7]: Forskriften gjelder farvannsavgift.
Kommunen har heller ikke hjemmel i havne- og
farvannsloven til å fastsette andre avgifter.

§ 4: Regulativ for Farvannsavgifter og vederlag i Åfjord kommunes avgiftsområde
Det er utarbeidet et eget havneregulativ med bestemmelser og tariff for Åfjord kommunes
avgiftsområde. Dette skal være gjenstand for justering ved hver budsjettbehandling. Dette er et eget
dokument.
§ 5: Opplysningsplikt
Åfjord kommune og forvalter av Åfjord kommunes avgiftsområde kan kreve kopi av dokumentasjon
for å oppfylle offentlige statistikk-krav. Havnebrukere plikter å gi Åfjord kommune de opplysninger
og dokumentasjon som er nødvendig for å kontrollere, beregne og innkreve de avgifter som er gitt av
bestemmelsene i § 4.
§ 6: Ansvarsforhold
Rederen og agenten svarer solidarisk for avgifter gitt av denne forskrift. Skyldig avgift av denne
forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg. Ved forsinket betaling av avgifter gitt av denne forskrift svarer
forsinkelsesrenter etter LOV av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
Krav som Åfjord kommune har mot reder, har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i LOV
av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfart (sjøloven).

Commented [FK8]: Vederlag kan ikke hjemles i havne- og
farvannsloven, men må fremgå av eget dokument om
havnedriften, jf. også den første merknaden over.
Commented [FK9]: Dette må skrives om, ref. merknader
over her.
F.eks.:
«Satsene for farvannsavgiften fastsettes hvert år i
forbindelse med kommunens budsjettprosess og finnes på
kommunens hjemmesider.»
Commented [FK10]: Den første setningen her har dere
ikke hjemmel til å gi. Opplysningsplikt etter havne- og
farvannsloven utover det som følger av
farvannsavgiftsforskriften § 5 første ledd, er regulert i
forskrift 11.12.2019 nr. 1836 om opplysningsplikt for
transportplanlegging.
Commented [FK11]: I havne- og farvannsloven § 40 står
det «Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlige
for betaling av avgifter […]».

§ 7 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 01.01.2021.

Commented [FK12]: Dersom dere skal oppheve den
tidligere forskriften om anløpsavgift, så må det gjøres
formelt her. F.eks. slik:
«Fra samme tidspunkt oppheves forskrift ....»
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Arkiv: 2021/1204-1
Dato: 21.04.2021
Saksbehandler:
Magne Silseth

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
15/21
46/21

Utvalg
Utvalg Vekst / utvikling
Åfjord kommunestyre

Møtedato
27.05.2021
17.06.2021

TILSKUDD TIL PRIVAT VANNFORSYNING
Utvalgets innstilling
Generelt tilskudd til etablering av private vannverk avvikles. Tilskudd kan gis til
etablering eller opprusting av private vannverk som levere vann til næring. Tilskudd
utgjør 30% av etableringskostnad, avgrenset til 30 000,I tilfeller hvor det er flere abonnenter som skal tilknyttes ett privat vannverk gis likevel
kun ett tilskudd. Tilskudd gis til abonnenter der vannforsyning går til næring.
Tilskudd forutsetter at det private anlegget bygges slik at det levere godt og hygienisk
drikkevann, som oppfyller krav i drikkevannsforskriften.
Tilskudd finansieres over disposisjonsfondet.
Saksprotokoll i Utvalg Vekst / utvikling - 27.05.2021
Behandling:
Utvalget ber om at siste avsnitt i administrasjonens vurdering slettes før saken legges
frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Generelt tilskudd til etablering av private vannverk avvikles. Tilskudd kan gis til
etablering eller opprusting av private vannverk som levere vann til næring. Tilskudd
utgjør 30% av etableringskostnad, avgrenset til 30 000,-.
I tilfeller hvor det er flere abonnenter som skal tilknyttes ett privat vannverk gis likevel
kun ett tilskudd. Tilskudd gis til abonnenter der vannforsyning går til næring.
Tilskudd forutsetter at det private anlegget bygges slik at det levere godt og hygienisk
drikkevann, som oppfyller krav i drikkevannsforskriften.
Tilskudd finansieres over disposisjonsfondet.
Votering:
Rådmannens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Generelt tilskudd til etablering av private vannverk avvikles. Tilskudd kan gis til
etablering eller opprusting av private vannverk som levere vann til næring. Tilskudd
utgjør 30% av etableringskostnad, avgrenset til 30 000,-.
I tilfeller hvor det er flere abonnenter som skal tilknyttes ett privat vannverk gis likevel
kun ett tilskudd. Tilskudd gis til abonnenter der vannforsyning går til næring.
Tilskudd forutsetter at det private anlegget bygges slik at det levere godt og hygienisk
drikkevann, som oppfyller krav i drikkevannsforskriften.
Tilskudd finansieres over disposisjonsfondet.

Sakens bakgrunn og innhold
I forbindelse med behandling av søknad om tilskudd til etablering av privat
vannforsyning på Skansen (2/21), ba utvalg vekst og utvikling om at det ble fremmet en
sak vedrørende tilskudd til privat vannforsyning.
Folkehelsevurdering
I folkehelseperspektiv er god vannforsyning vesentlig.
Administrasjonens vurdering
Åfjord kommune har tidligere hatt ordning med tilskudd til etablering av privat
vannforsyning i spredt bebyggelse der det ikke var aktuelt med tilkobling til kommunale
vannverk. Tilskudd ble gitt med 30% av etableringskostnad, oppad begrenset til kr.
30 000.Roan har ikke hatt tilsvarende ordning.
Generelt bekostes all utbygging og drift av kommunal vannforsyning av abonnentene
via vannavgiften og tilknytningsavgiften. Hovedledninger, overføringsledninger,
renseanlegg og høydebasseng finansieres ved vannavgiften. All infrastruktur i boligfelt
finansiers ved den tomtepris den enkelte tomtekjøper betaler. Her er det beregnet
refusjon av utgifter til etablering, som vil utgjøre en stor del av tomteprisen. I tillegg
betaler tomtekjøperne tilknytningsavgift til kommunen, og årlig vannavgift som blant
annet dekker drift av de kommunale anleggene.
Åfjord kommune har et overordnet ansvar på vannområdet og er pliktig til å legge til rette
for godt og hygienisk drikkevann i kommunen. Kommune har ikke direkte ansvar for den
enkeltes vannforsyning eller er pliktig til å eie og drive vannverk. Dette følger av flere
lovverk, bla. lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, lov om folkehelsearbeide,
drikkevannsforskriften og plan og bygningsloven. Kommunens overordnede ansvar går på
å sikre tilfredsstillende vannforsyning og sørge for at det tas hensyn til dette i kommunenes
planer. Alle kostnader ved å produsere og levere vann skal dekkes av abonnentene.
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Mange steder i kommune vil det ikke være aktuelt å koble seg til kommunalt
ledningsnett. I slike tilfelle må huseier /husbygger selv etablere vannforsyning. Tidligere
ordning med tilskudd har da være med å lette den økonomiske belastningen det er å
etablere privat vannforsyning.
I mange tilfeller vil en kunne etablere egen vannforsyning for et beløp som ikke er
vesentlig høyere en det som betales i refusjon for opparbeidelse av infrastruktur i
boligfelt. I så måte vil det ikke være riktig å betale tilskudd til etableringa privat
vannverk.
Om det ikke lenger skal gis generelt tilskudd til etablering av privat vannforsyning, kan
kommunen velge å gjøre unntak i spesielle tilfeller. Blant annet kan en velge å gi
tilskudd der vannforsyningen også går til næringsformål.
Evt. tilskuddsordning må finansieres over disposisjonsfond. Midler innbetalt som
avgifter fra abonnenter ved kommunale anlegg kan ikke benyttes til finansiering til slik
ordning.
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Arkiv: 2021/1690-1
Dato: 10.06.2021
Saksbehandler:
Per Ola Johansen

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
47/21

Utvalg
Åfjord kommunestyre

Møtedato
17.06.2021

LEIE AV MODULER FOR MIDLERTIDIGE LOKALER VED ÅSET SKOLE
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre vedtar å leie moduler for midlertidige lokaler for 1. og 6. trinn ved Åset
skole fra og med høsten 2021, og for en periode på 3 år, basert på de forutsetningene som
fremgår av saken.
Kommunestyret ber om at rådmannen korrigerer driftsbudsjettet for Åfjord kommune for 2021
slik at det tar høyde for opparbeidelse, leie, inventar og drift av disse modulene, med kr
2.150.000 som dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Videre ber Åfjord kommunestyre om at
rådmannen innarbeider kostnadene ved leie, drift og demontering av fjerning av modulene
driftsbudsjettet for Åfjord kommune i 2022 og 2023.

Sakens bakgrunn og innhold
På grunn av at de store barnekullene som nå har vært i barnehagen er kommet til skolepliktig
alder er kapasiteten ved Åset barne- og ungdomsskole er sprengt. Skolen må fra høsten ha
mer arealer for å kunne gjennomføre en forsvarlig undervisning. Av praktiske årsaker var det
hensiktsmessig at det ble lagt opp til midlertidige lokaler for 1 eller 2 trinn, samt 6 trinn. Det var
ønske om å ha de midlertidige lokalene inne på skoleområdet eller i umiddelbar nærhet av
skoleområdet. Undervisningsmoduler plassert grusbanen nord for Åset stadion har vært en
aktuell løsning
Åfjord kommune inviterte 5 tilbydere til en begrenset tilbudskonkurranse i april 2021, i
forbindelse med leie av midlertidige lokaler ved Åset skole.. Dette var utgangspunktet for
tilbudskonkurransen.
Tilbudsfrist var fredag 23. april. Tre tilbydere leverte tilbud innenfor fristen, ingen av tilbudene
ble avvist. Kriteriene for valg av tilbyder i tilbudsgrunnlaget var: «Oppdragsgiver vil velge det
mest fordelaktive tilbud basert på pris, leveringstid, løsning og kvalitet.»
Med bakgrunn i konkurransen ble Expandia Moduler AS valgt som leverandør av midlertidige
lokaler til Åset skole . Det er den samme leverandøren som Åfjord kommune har på Maribo, og
kommunen har gode erfaringer med denne leverandøren.
Expandia Moduler AS er den leverandøren som har levert det laveste tilbudet og skolen har
også gitt uttrykk for at Expandia har tilbudt den beste planløsningen.

43

Kostnadene ved denne typen leie kan spesifiseres som følger:

1 Opparbeiding og fremlegging av vann, avløp og strøm
2 Levering og montering av brakker
3 Leie i 24 mnd (49 500,- pr. mnd.)
4 Demonterring og fjerning av brakker
5 Lønns- og prisstigning Expandia
6 Istandsetting grusområdet
7 Møbler og inventar (pulter, stoler, skap, hyller mm)
SUM eks. mva
25% mva
Sum inkl. mva

150 000
820 000
1 190 000
628 000
100 000
50 000
350 000
3 288 000
822 000
4 110 000

Kjøp av inventar og utstyr må uansett gjennomføres som følge av økende elevtall, og denne
poster en anslått til kr 350 000,- eks.mva, jf post 7 ovenfor.

I tillegg kommer driftskostnader som strøm, renhold og vintervedlikehold mv, som kan grovt
anslås tl ca kr 400 000,- fordelt på 2 år. I såfall kan dette bety noe slik:

2021

2022

2023

Kostnader Expandia
Inventar
Drift

1 600 000,450 000,100 000,-

800 000,0,200 000,-

1 250 000,0,100 000,-

SUM

2 150 000,-

1 000 000,-

1 350 000,-

Ett eventuelt ekstra skoleår utover dette vil koste ca kr 800..000 i leie og 200.000 i drift, det vil
si om lag 1 million kroner ekstra.

Rådmannens vurderinger
Selv om Åset skole er relativt ny, så er det gledelig at elevprognosene som ble lagt til grunn for
byggingen av skolen er overoppfylt og krever behov for nye lokaler. Forhåpentligvis vil dette
være uttrykk for en økende trend, som i sin tur vil gi grunnlag for en permanent utbygging ved
skolen. Hvordan, og i hvor stort omfang en slik utbygging skal foregå vil imidlertid være
gjenstand for en grundigere prosess, både i forhold til en bredere behovsanalyse og som en del
av den pågående strukturdebatten knyttet til skole og barnehage i Åfjord.
Etablering av midlertidige lokaler fra og med høsten 2021 vil dekke det behovet på kort sikt, og
så må beslutningene for de langsiktige behovene tas på et senere tidspunkt.
Med dette som utgangspunkt anbefaler rådmannen at kommunestyret slutter seg til leie av
moduler for midlertidige lokaler på Åset barne- og ungdomsskole for de kommende 3 årene,
basert på de forutsetningene som er angitt i saken.
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Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Tilstrekkelig og gode lokaler er viktig for et godt arbeids- og læringsmiljø i skolehverdagen, og
er således svært viktig et folkehelseperspektiv. I et lengre perspektiv bør undervisning skje

i permanente lokaler.
Saken vurdert i et klima- og miljøperspektiv, herunder FNs bærekraftsmål

Selve avtalen om leie av midlertidige lokaler har liten betydning i et klima- og
miljøperspektiv.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen anbefaler Åfjord kommunestyre Åfjord kommunestyre vedtar å leie moduler for
midlertidige lokaler for 1. og 6. trinn ved Åset skole fra og med høsten 2021, og for en periode
på 3 år, basert på de forutsetningene som fremgår av saken.
Rådmannen ber om fullmakt til å korriger driftsbudsjettet for Åset skole for 2021 slik at det tar
høyde for opparbeidelse, leie, inventar og drift av disse modulene, med kr 2.150.000, og som
dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Videre må rådmannen innarbeide kostnadene ved leie,
drift og demontering av fjerning av modulene driftsbudsjettet for Åfjord kommune i 2022 og
2023.

Vedlegg:
1. Skisse – Midlertidige lokaler for 1. og 6. trinn ved Åset skole.

Utrykte vedlegg i saksmappen:
1. Tilbud av 11.05.2021 fra Expandia Moduler AS vedrørende midlertidige lokaler ved Åset skole.
2. Evaluering og innstilling av 7. juni 2021 for tilbyder vedrørende moduler for midlertidige lokaler
ved Åset skole.
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___

Grupperom

Grupperom

A: 36 m2

Klasserom 1 trinn

A: 11 m2

Klasserom 1 trinn

A: 37 m2

Klasserom 6 trinn

Personal

A: 38 m2

VVB
55L

TA/FA X

Snusirkel
Rullestol
1500 mm

HC

TA/FA X

___

VVB
55L

A: 5 m2

TA/FA X

___

WC

A: 1 m2

WC

A: 4 m2

Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras,
spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande

HC

___

A: 1 m2

VVB
55L

A: 9 m2

Snusirkel
Rullestol
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A: 9 m2

BK

A: 56 m2

Grupperom

Grupperom
TA/FA X
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A: 38 m2
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Klasserom 1 trinn

A: 10 m2

Hvilerom

TA/FA X

Oppslagstavle

A: 9 m2

Fin
Grov

A: 67 m2
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A: 24 m2

Areal Skolemelk
2

A: 4 m

A: 1 m2

Første etasje
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TILBUDSTEGNING
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A: 12 m2
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A
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2
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REVIDERINGEN VISER

SIGN

DAT

Åfjord kommune
rom for muligheter

Expandia Moduler AS
Krokstadelva
+47 47 61 7700

0

1

2

3

4

5

6

7
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8

9

10 m

Västerås
+46 21 80 4110

Midlertidig skole
Åset skole
Åfjord kommune
16 stk ca 464 bta Modulserie 2000
Plantegning A3

DATO:

TEGNET AV:

SKALA:

PROSJ. NR:

TEGNINGSNUMMER:

15.04.2021

Fredrik Björling

1:125

212031

212031.01

REV:

A

Arkiv: 2020/2974-2
Dato: 08.06.2021
Saksbehandler:
Nina Knutsen

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
48/21

Utvalg
Valgutvalg
Åfjord kommunestyre

Møtedato
04.06.2021
17.06.2021

VALG AV STEMMESTYRER - STORTINGSVALGET 2021

Valgutvalgets innstilling til kommunestyret
Å-krets - 0001
1. Leder Karin Dokset
2. Nestleder Edgar Frønes
3. Tove Stjern
4. Toril Sofie Koteng
5. Inge Hårstad
6. Odd Arnevik
7. Vidar Daltveit
8. Monica Eide Ressem
Vara – Å krets
1. Marianne Serigstad Butli
2. Roy Jonny Larsen
3. Geir Berdahl

Stoksund krets - 0002
1. Leder Wenche Sundet
2. Nestleder Knut Sundet
3. Tove Mette Guttelvik
4. Knut Steinsheim
5. Elin Merete Harbak
6. Tommy Nilsen
Vara – Stoksund krets
1. Anne Mette Hage
2. Geir Dønheim-Nilsen
3. Ivar Refsens

Roan krets - 0004
1. Leder Wenche Kristiansen
2. Nestleder Geir Ola Aune
3. Magnar Simavik
4. Sigrun Hansen
5. May Lian
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Vara – Roan krets
1. Jostein Hansen
2. Brynhild Nilssen
3. Edgar Sumstad

Brandsfjord krets - 0005
1. Leder Randi B. Andersen
2. Nestleder Trygve Rullestad
3. Linda Hauknes
4. Jan Bye
5. Aase Lindbak
Vara – Brandsfjord krets
1. Sigurd Larssen
2. Anne Terning
3. Kari Larssen
Dato for stortingsvalget er den 13 september 2021.
Opplæringsdag for ledere og nestledere i stemmestyrene blir 9. september kl. 18.00.
Valgutvalget ber valgstyret komme med nærmere retningslinjer for hvordan håndtering av
smittevern på valgdagen skal gjennomføres. Blant annet bør det være minst en
smittevernansvarlig i hvert stemmelokale.

Sakens bakgrunn og innhold
Det er i valgstyrets møte den 25.05.2021 vedtatt 4 stemmekretser i Åfjord kommune:





Å krets - 0001
Stoksund krets - 0002
Roan krets - 0004
Brandsfjord krets - 0005

Valgutvalget sender følgende stemmestyrer jf. valgutvalgets innstilling for de nevnte
stemmekretser til endelig behandling i kommunestyret.
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Arkiv: 2019/8-42
Dato: 08.06.2021
Saksbehandler:
Nina Knutsen

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
49/21

Utvalg
Valgutvalg
Åfjord kommunestyre

Møtedato
04.06.2021
17.06.2021

SUPPLERINGSVALG - ELDRERÅDET
Valgutvalgets innstilling
Arvid Skjærvø settes inn som nytt fast medlem i eldrerådet.
Inga Moan settes inn som 4 varamedlem.

Sakens bakgrunn og innhold
Eldrerådet har vedrørende RS 2/21 «Godkjenning av reglement for eldrerådet» i sitt
møte 11.02.2021 kommet med følgende uttalelse til reglementets pkt. 2 – Valg og
sammensetting:
Arild Skjærvø foreslås som nytt medlem, som nytt 4. varamedlem foreslås Inga Moan.
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Arkiv: 2020/1673-8
Dato: 02.06.2021
Saksbehandler:
Kjell Vingen

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
58/21
50/21

Utvalg
Planutvalget
Åfjord kommunestyre

Møtedato
09.06.2021
17.06.2021

KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN OG FOSEN - FØRSTE GANGS
BEHANDLING
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre vedtar å sende interkommunal kystsoneplan for Namdalen og
Fosen, som for Åfjord kommunes del vil være en kommunedelplan med plan-ID
202102, på høring og legger den ut til offentlig ettersyn.
Det settes som vilkår at det i løpet av gjenstående planprosess innarbeides
bestemmelser og retningslinjer i dokumentet «Bestemmelser og retningslinjer» knyttet
til arealformål og hensynssoner som ikke har dette eller hvor dette eventuelt er
mangelfullt. Dette gjelder eksempelvis arealformål LNFR og hensynssoner for
båndlegging etter naturmangfoldloven og kulturminneloven.
Ved vedtak av kystsoneplanen tas det sikte på å oppheve de deler av følgende planer
som overlappes av kystsoneplanen:
−
−
−
−
−
−
−

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Åfjord kommune, plan-ID 201801
Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan kommune, plan-ID 2019-002
Kommunedelplan for Dragseid 2009-2020, plan-ID 201802
Kommunedelplan for Lauvøya 2009-2020, plan-ID 201803
Kommunedelplan for Stokksund 2009-2020, plan-ID 201804
Kommunedelplan for Linesøya 2009-2020, plan-ID 201805
Kommunedelplan for Åfjord sentrum, plan-ID 201401

Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven kapittel 9 og § 11-14.
Saksprotokoll i Planutvalget - 09.06.2021
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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Åfjord kommunestyre vedtar å sende interkommunal kystsoneplan for Namdalen og
Fosen, som for Åfjord kommunes del vil være en kommunedelplan med plan-ID
202102, på høring og legger den ut til offentlig ettersyn.
Det settes som vilkår at det i løpet av gjenstående planprosess innarbeides
bestemmelser og retningslinjer i dokumentet «Bestemmelser og retningslinjer» knyttet
til arealformål og hensynssoner som ikke har dette eller hvor dette eventuelt er
mangelfullt. Dette gjelder eksempelvis arealformål LNFR og hensynssoner for
båndlegging etter naturmangfoldloven og kulturminneloven.
Ved vedtak av kystsoneplanen tas det sikte på å oppheve de deler av følgende planer
som overlappes av kystsoneplanen:
−
−
−
−
−
−
−

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Åfjord kommune, plan-ID 201801
Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan kommune, plan-ID 2019-002
Kommunedelplan for Dragseid 2009-2020, plan-ID 201802
Kommunedelplan for Lauvøya 2009-2020, plan-ID 201803
Kommunedelplan for Stokksund 2009-2020, plan-ID 201804
Kommunedelplan for Linesøya 2009-2020, plan-ID 201805
Kommunedelplan for Åfjord sentrum, plan-ID 201401

Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven kapittel 9 og § 11-14.

Sakens bakgrunn og innhold
Fra prosjektleder og leder i styringsgruppa er det sendt ut et forslag til saksframlegg og
innstilling. Hensikten er å få lik behandling og likelydende vedtak i alle kommunene
som omfattes av kystsoneplanen. Rådmannen tar utgangspunkt i forslaget til
saksframlegg, men ser det likevel påkrevet å fri seg noe fra forslaget for å belyse saken
på best mulig måte. Forslaget til saksframlegg fra prosjektleder og leder i
styringsgruppa følger som vedlegg sånn at avvik mellom forslaget og dette
saksframlegget kan spores.
Kommunene Leka, Høylandet, Nærøysund, Namsos, Flatanger, Osen, Åfjord og
Ørland har fattet vedtak om et samarbeid om interkommunal kystsoneplan.
Planarbeidet ble iverksatt av namdalskommunene med senere tilslutning fra
kommunene Åfjord og Ørland. Arbeidet er organisert som et interkommunalt
plansamarbeid, jamfør plan- og bygningsloven kapittel § 9. Det er oppnevnt egen
styringsgruppe. Samtlige kommuner har vedtatt planprogram for kystsoneplanen per
02.10.2018.
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-13 gjorde Åfjord kommunestyre, i sak
64/18, vedtak om fastsettelse av planprogram for interkommunal kystsoneplan slik det
ligger som vedlegg. Planprogrammet ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i
henhold til plan- og bygningsloven § 11-12. Det ble mottatt merknader til planoppstart
og planprogram fra regionale myndigheter, sektormyndigheter, fra lag og foreninger og
enkeltpersoner. Merknadene er behandlet og mindre endringer ble lagt inn i
planprogrammet før endelig vedtak. Merknadene til planoppstart og planprogram følger
som vedlegg.
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Kystsoneplan for Namdalen består av følgende dokumenter:
−
−
−
−

Felles planbeskrivelse
Felles bestemmelser og retningslinjer
Plankart for den enkelte kommune
Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse med ett vedlegg

Den enkelte kommune kan kun gjøre vedtak om areal i egen kommune.
Saksopplysninger:
Det har vært engasjert egen prosjektleder under Namdal regionråd, som har utarbeidet
planforslaget på bestilling fra styringsgruppen. Styringsgruppen er representert med
ordfører eller rådmann/kommunedirektør fra hver av de deltakende kommunene. I
tillegg har det vært oppnevnt en arbeidsgruppe med kommuneplanleggere fra
kommunene. Arbeidsgruppen har levert noe kunnskapsgrunnlag til prosjektet, og hatt
noen arbeidsmøter. Det siste halve året har arbeidsgruppen levert uttalelse og innspill
til utkast til tareutredning, på bestilling fra prosjektleder. Arbeidsgruppen har også levert
innspill til planforslaget.
Det er laget plankart for hver enkelt kommune siden den enkelte kommune kun kan
vedta arealbruk i egen kommune. Plankartet sammen med bestemmelsene er den
juridisk bindende delen av planen. Retningslinjene for planen finnes i samme dokument
som bestemmelsene. Retningslinjene gir ikke hjemmel for vedtak, men er en hjelp til
tolkning av bestemmelsene og er retningsgivende for kommunens saksbehandling.
Planbeskrivelsen omtaler føringer for planarbeidet fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Videre gir dokumentet en beskrivelse av planprosessen og av hvordan
problemstillingene i planen er løst.
Konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er vedlegg til
planen. Det er utarbeidet konsekvensutredning for alle forslag til ny arealbruk som
krever konsekvensutredning. Det er også laget en overordnet konsekvensanalyse og
risiko- og sårbarhetsanalyse for planen, samt en oversikt over samlede konsekvenser.
Konsekvensutredningen er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for planforslaget.
Akvakultur: Det er et ønske fra næringa om etablering i større og mer eksponerte
areal. Det er gitt nye innspill om akvakultur til planen, og samtlige er
konsekvensutredet, se vedlegg. Enkelttiltak er utredet i kap. 3.1, areal i 3.2, mens kap.
4 gir en overordnet konsekvensutredning.
Fiske: Fiskeområder er satt av i samarbeid med Fiskeridirektoratet og bygger på
oppdaterte og kvalitetssikrede kystnære fiskeridata utarbeidet i samarbeid med lokale
fiskerlag. Disse områdene omfatter viktige fiskeområder/gytefelt, områder for aktive
redskap og låssettingsplasser. Erfaring tilsier at det ikke har vært store arealkonflikter
mellom fiskeri og havbruk. I områder med viktige rekefelt og gytefelt har
fiskeinteressene blitt tillagt størst vekt i form av enbruksområder for fiske.
Ferdsel, farleder, havner og deponi: De viktigste farledene har flerbruksformål hvor
det generelt er tillatt med fortøyninger dypere enn 25 meter, men dette må godkjennes
av Kystverket.
Kommunedelplan tar ikke stilling til fiskerihavner, industrihavner eller hvordan
kommunene definerer sine småbåthavner, da dette anses som den enkelte kommunes
anliggende. Etablering av nye småbåthavner over en viss størrelse krever
reguleringsplan. Det er heller ikke ressurser til denne delen av planleggingen.
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Kommunene ønsket ikke å avsette deponi for dumping av rene masser. Det må søkes
til Statsforvalteren i Trøndelag for hvert enkelt tiltak med tanke på eventuell mudring.
Fremtidig mudring og dumping krever reguleringsplan.
Friluftsliv: Kystsonen i planområdet har store verdier knyttet til friluftsliv. De viktigste
områdene som på lang sikt skal forbeholdes friluftsliv er satt av til dette formålet etter
kommunenes innspill.
Samfunnssikkerhet: Det er ikke lagt inn ras- og flomsoner i kartet. Det enkelte tiltak er
konsekvensutredet, og vil bli vurdert når konkrete søknader foreligger. Det er ikke lagt
inn tilpasning til ventede klimaendringer, slik som høyere havnivå da installasjoner i og
på sjø anses lite påvirket.
Natur: Naturverdiene i planområdet omfatter ville lakse- og sjøørretstammer, lokalt og
regionalt viktige gytefelt for kysttorsk, sjøfugl, og marine naturtyper. Det er gjort en
vurdering av kystsoneplanen knyttet til prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og i
overordnet konsekvensutredning.
Planområdet er leveområder for flere forvaltningsmessig viktige arter. Dette er vurdert i
overordnet konsekvensutredning og i forbindelse med konsekvensutredning av
enkelttiltak. Lakselus og rømming er de største truslene for villaksen og sjøørret. Det er
to nasjonale laksefjorder i planområdet, hvorav Åfjorden er den ene.
Samfunn: Samfunnsinteressene må veies opp mot mulige negative konsekvenser for
naturmiljøet. For ytterligere beskrivelse av planen og dens virkninger for miljø og
samfunn vises det til planbeskrivelsen og konsekvensutredningen. Kystsoneplanen
viderefører i stor grad arealbruken i gjeldende kommuneplaner når det gjelder
flerbruksområder og lokale forhold.
Vurdering:
Interkommunal kystsoneplan for Namdalskysten fremmer forslag til ny arealbruk i
sjøarealene i regionen. Det er satt av nye områder for akvakultur, vektet mot
næringsinteresser, naturverdier, friluftsliv, landskap og kulturmiljø.
Om høsting av tare
Det vurderes i konsekvensutredningen at det er et godt kunnskapsgrunnlag for
virkningen av ny arealbruk på naturmangfoldet når det gjelder kommuneplanens
arealdel i sjø, og samlet belastning på naturmangfoldet er vurdert til å være akseptabelt
for hele planområdet, samlet sett.
Det har i prosessen med kystsoneplanen vært drøftinger knyttet til taretråling, og det er
utarbeidet en egen konsekvensutredning knyttet til tarehøsting som vedlegg til
konsekvensutredningen. På bakgrunn av utkast til denne konsekvensutredningen ble
arbeidsgruppa, bestående av en administrativt ansatt fra hver av kommunene, bedt om
å komme med merknader og samtidig komme med forslag til områder som bør unntas
fra taretråling. Arbeidsgruppa, med unntak av Nærøysund kommune, kom med et felles
innspillsnotat. Notatet følger vedlagt.
Av oversendelsesbrev fra prosjektleder og styringsgruppas leder til felles saksframlegg
av 11.05.2021 går det fram at det legges opp til et planforslag hvor det ikke avsettes
områder som skal unntas fra tarehøsting. Videre at de kommunene hvor det er politisk
flertall for å sette av slike områder må komme med innspill om dette i
høringsprosessen. Slik rådmannen vurderer det vil det være først ved sluttbehandling
av planen at områder unntatt tarehøsting kan vurderes i den enkelte kommune.
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Dersom kommunen på det tidspunktet går inn for at enkelte områder skal unntas fra
tarehøsting, vil dette utløse ny høring og offentlig ettersyn.
Begrunnelsen for å vente med eventuelle endringsforslag er, slik rådmannen har
forstått det, et ønske om å unngå innsigelser knyttet til enkeltområder i planen nå.
Dette for å ivareta en parallell høringsprosess for alle kommunene. Ideelt sett burde
områder som skal unntas fra taretråling vært innarbeidet i planforslaget som sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dersom dette medførte innsigelser måtte disse
blitt gjenstand for vurdering ved sluttbehandlingen der eventuelle innsigelser kunne blitt
tatt til følge eller at det ble gjort et valg om å møte innsigelsesmyndigheten til mekling.
Fra prosjektets side har det hele tiden vært fokus på å legge fram et planforslag som
ikke gir innsigelser. Fiskeridirektoratet har varslet at de vil komme med innsigelse
dersom områder unntas fra taretråling uten at god nok begrunnelse gis. Manglende
kunnskapsgrunnlag og føre-var-prinsippet hevdes ikke å være tilstrekkelig grunn.
Innsigelser er noe som kan behandles og vurderes når de eventuelt måtte foreligge. På
den annen side har Fylkesmannen i Trøndelag (nå Statsforvalteren i Trøndelag) i sin
uttalelse av 28.08.2018 til planprogram og planoppstart uttalt følgende: «Vi forutsetter
at i arbeidet med planen tar vare på store sammenhengende tareskogsområder som er
viktige i et økosystemperspektiv sammen med andre naturtyper og arter. Dette betyr at
man må både unnta disse områdene for akvakultur, men og taretråling.» Slik
rådmannen vurderer det, kan det være vel så stor sannsynlighet for at et planforslag
som ikke inneholder forbud mot tarehøsting i nasjonalt- og regionalt viktige
tareskogforekomster vil bli møtt med innsigelse fra Statsforvalteren. Det er heller ingen
dramatikk i dette, men dette vil sannsynligvis også medføre ny høring og offentlig
ettersyn.
I Åfjord kommune er det tidligere gjort en betydelig jobb med å unnta områder for
tarehøsting. Først og fremst er dette gjort i tidligere Roan kommune hvor
kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2019 definerer områder hvor tarehøsting er
forbudt. Dette har vært praksisdannende og en viktig premiss inn i drøftingen som har
pågått mellom ulike departementer i avklaringen om forholdet mellom plan- og
bygningsloven og havressursloven. Også i tidligere Åfjord kommune har det vært
ønske om å unnta områder for taretråling gjennom innspill til den regionale
tareforskriften.
Styringsgruppa har gått inn for å forholde seg til tareforskriften som gjelder til
30.09.2024 og anbefaler et planforslag uten at taretråling begrenses i noe område.
30.09.2024 er ikke veldig langt fram i tid og dersom kommunen virkelig ønsker å ha
styring med tarehøsting burde dette vært gjort nå i forbindelse med kystsoneplan, uten
at det legges opp til en runde til med høring og offentlig ettersyn. Dersom slike områder
hadde blitt tatt inn i kommuneplanen ville dette ligget som premisser den dagen ny
tareforskrift skal utarbeides. Kommunen har erfaring med at det er vanskelig å vinne
gjennom i form av høringsuttalelser ved utarbeidelse av forskriften.
Arealformål og bestemmelser:
Kystsoneplanen omfatter i hovedsak sjøarealene våre og hovedfokus har naturlig nok
vært rettet mot det. Likevel er det en rekke øyer som inngår i planområdet for
kystsoneplanen og som har arealformål landbruks-, natur-, friluftslivsområder samt
reindrift (LNFR). Dokumentet «Bestemmelser og retningslinjer» har ingen
bestemmelser knyttet til dette arealfromålet. Siden kystsoneplanen
(kommunedelplanen) erstatter kommuneplanen (både for tidligere Roan og tidligere
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Åfjord) for overlappende områder, vil vi sitte med arealer som ikke har bestemmelser
knyttet til seg. De bestemmelsene og retningslinjene som er knyttet til disse områdene
gjennom gjeldende kommuneplaner vil bli opphevet for arealer som omfattes av
kystsoneplanen.
En del av øyene som er med i planområdet har også hensynssoner knyttet til seg.
Tiden har ikke tillatt en grundig sjekk av dette, men det kan være en fare for at
bestemmelser til hensynsoner også er utelatt. Dersom bestemmelsene finnes, kan det
også være uønskede avvik fra dagens kommuneplaner som gjør at vi kan miste noen
styringsmuligheter uten at det er ønskelig. Noe som kompliserer dette, er både at
bestemmelsene og retningslinjene til dagens kommuneplaner for Roan og Åfjord har
ulikt innhold og at det nå skal lages et enslydende dokument med bestemmelser og
retningslinjer for hele kystsoneplanområdet.
Generelt kan sies at dokumentet «Bestemmelser og retningslinjer» trenger en
grundigere gjennomgang, spesielt med tanke på hva som bør angis som bestemmelser
og hva som bør angis som retningslinjer.
Rådmannen er av den oppfatning at det bør innarbeides bestemmelser og
retningslinjer til arealformål, og eventuelt hensynssoner som mangler dette, i løpet av
den gjenstående planprosess.
Utfordringer med plankartet:
Planhierarkiet og planbaser er oppbygd på en sånn måte at det skal være entydig
hvilken plan som gjelder for et bestemt geografisk område. For å oppnå dette må de
områdene av gjeldende kommuneplaner og kommunedelplaner som overlappes av
kystsoneplanen oppheves. Slik plankartet er utarbeidet byr dette på en rekke
utfordringer. Dette er i første rekke utfordringer av teknisk art. Det er laget et notat som
beskriver eksempler på disse utfordringene. Et vesentlig moment er at når
kystsoneplanen skal legges inn i kartbaser er det en betydelig jobb som må gjøres for
at dette skal fungere som forutsatt.
Medvirkning:
I forbindelse med planoppstart ble det holdt tre folkemøter innenfor hele planområdet.
Ett av møtene ble holdt i Åfjord.
Senere i planprosessen har det ikke vært avholdt folkemøter eller annen direkte
involvering av befolkningen. Situasjonen rundt covid-19 må ta mye av skylden for dette,
men det kan likevel være betimelig å reise spørsmål om annen metoder, ut fra dagens
teknologi, kunne vært benyttet for å ivareta muligheten til medvirkning på en bedre
måte.
Innkomne merknader til planoppstart:
Som nevnt ovenfor, under «Sakens bakgrunn og innhold» kom det inn merknader til
planoppstart og planprogram. Merknadene er vedlagt og er vurdert av prosjektledelsen.
Rådmannen kommenterer ikke disse ytterligere her.
Saken vurdert i folkehelseperspektiv:
Forvaltning av våre sjøarealer må sies å ha stor innvirkning på folkehelsen og folks liv.
Næringsvirksomhet i sjø gir kjærkomne arbeidsplasser. Videre er sjøområdene viktige
for rekreasjon og naturopplevelser.
Oppsummering:
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Rådmannen tar anbefalingen fra styringsgruppa til etterretning og tilrår at forslag til
interkommunal kystsoneplan, kommunedelplan for Åfjord kommune, sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn. Det foreslås at det settes vilkår om noen endringer i
plandokumentene i løpet av den gjenstående planprosessen.

Vedlegg
1
01 Planbeskrivelse - forslag
2
02 Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse
3
03 Plankart - forslag
4
04 Bestemmelser og retningslinjer - forslag
5
05 Tareutredning
6
06 Innspill til tareutredning fra kommunene
7
07 Uttalelser til planoppstart
8
08 Notat - utfordringer med plankartet
9
09 Planprogram
10 10 Forslag til saksframlegg fra prosjektleder og styringsgruppe

7
56

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen
En interkommunal kystsoneplan for Leka, Nærøysund, Høylandet,
Namsos, Flatanger, Osen Åfjord og Ørland

Planbeskrivelse

57

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Planbeskrivelse

Dokumentinformasjon:
Prosjekteier: Namdal Regionråd
Tittel: Kystsoneplan for Namdalen
Oppdragsnummer: 3763
Prosjektleder: Jan-Christer Torvik
Utarbeidet av: Mona Gilstad

side 1

58

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Planbeskrivelse

Forord
Arealplanlegging er politikk og politikkutforming og når arealplaner vedtas veies ofte store verdier og
viktige samfunnshensyn mot hverandre. Stortinget har gitt kommunestyrene myndighet til å gjøre denne
jobben under forutsetning av at kommunene ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser i
planleggingen. Hvis disse interessene ikke blir ivaretatt kan sektormyndigheter og regionale myndigheter
rette innsigelse til planforslaget. Det ligger både nasjonale og regionale føringer om å samarbeide om
arealplan i sjø, og tilrettelegge areal for en bærekraftig vekst i havbruksnæringa.
Arealplaner i sjø skal ha en overordnet og grovmasket karakter jf. plan- og bygningsloven (pbl.) Unødige
detaljer på dette plannivået kan øke antall konflikter og svekke muligheten for å få fram
hovedprioriteringer og langsiktige strategier.
Planen oppdaterer arealformål og bestemmelser i henhold til dagens lovverk og gir en enhetlig
arealforvaltning med like krav og bestemmelser. En helhetlig arealplanlegging og samordning av de ulike
interessene i kystsonen er viktig for å legge til rette for fremtidig utvikling i regionen. Vi har rullert
vedtatte planer, avdekket og avklart interessekonflikter, koordinert bruk, forvaltning og forskning i
sjøområdene og gjenspeilet ønsket arealpolitikk lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kommunene har vedtatt et planprogram med formål om «Å sikre bærekraftig verdiskapning og
gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen» Det er derfor viktig at
planen er dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov. Det ligger både nasjonale og
regionale føringer om å samarbeide om arealplan i sjø, og å tilrettelegge areal for en
bærekraftig vekst i havbruksnæringa.
På den bakgrunn har åtte kystkommuner gjennomført en felles kystsoneplanlegging med felles
planprogram, utredninger og kunnskapsgrunnlag og med felles planbeskrivelse og konsekvensutredning.
Felles plankart med bestemmelser og retningslinjer gir juridisk bindende arealplaner i sjø.
Planen er en del av kommunenes overordnede styringsdokumenter som gir rammer for utvikling av
sjøareal på Trøndelagskysten. Den skal også fungere som en informasjons og planleggingskilde for
kommunenes innbyggere, for folkevalgte og administrasjonen i kommunene, for organisasjoner, samt
næringsliv og sentrale forvaltningsorganer med flere.
Det er viktig å understreke at i en interkommunal plan gjør de enkelte kommunestyrene egne vedtak for
egne sjøareal. Summen av de enkelte kommunedelplaner utgjør «Kystsoneplan for Namdalen»
Vi takker Trøndelag Fylkeskommune som har bidratt med finansiering og kartinnsynsløsning. Takk også
til Kartverket for tilrettelegging og gode råd.
Namsos dato 12.02.2021.

___________________

_____________________

__________________

Namsos Kommune

Nærøysund kommune

Ørland kommune

________________

________________

_____________________

________________

Åfjord kommune

Roan kommune

Flatanger kommune

Leka kommune
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1. Innledning
Arealbruken i kystsonen i Trøndelag er sammensatt, og kystsonen er arena for mange ulike aktiviteter og
interesser. Utviklingen de siste 15–20 årene har gått i retning av økende konkurranse om arealene. Ulike
og til dels motstridende interesser og hensyn har ført til at det har oppstått uenighet om disponering av
arealer. Ressursene i kystsonen får stadig større betydning for næringsaktivitet og verdiskaping, og
kystnæringenes betydning for verdiskaping forventes å øke. Med det grønne skiftet vil næringer som
holder til i kystsonen bli enda viktigere for verdiskapningen i Norge, og det kan endre bruken av de
kystnære områdene.
Kystsonen er også svært verdifull og attraktiv som rekreasjon og har områder med sårbart biologisk
mangfold. En forutsetning for kystens verdi, er at den er ren, levende og mangfoldig. God planlegging er
en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten grad som mulig skal påvirke kystsonen og livet i
havet i negativ retning. Dette er spesielt viktig ved blant annet planlegging av småbåthavner, mudring og
dumping, havneanlegg og industriområder og akvakultur i sjø. Kystsoneplanen har som mål å hindre at
organisk belastning fra akvakultur skal resultere i forurensing av vannforekomstene.
Akvakultur er fremdeles ei næring i utvikling. Bruk av ny teknologi, nye driftsformer og endring av
rammebetingelser i bl.a. føringer og lovverk, spiller en stor rolle når det gjelder næringa sitt behov for
areal. Sjøområdene som i dag er satt av til akvakultur, er i noen kommuner, tilpasset «gammel»
teknologi, og tar ikke høyde for å møte næringa sitt behov for å ta i bruk andre og gjerne større areal som
utviklinga har ført med seg. Det er spesielt viktig å vurdere arealbruken i sjøområdene der det tidligere er
søkt om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for utvidelse av akvakulturanlegg.
Oppdaterte kommuneplaner vil styrke kommunenes rolle og handlefrihet i utviklingen av akvakultur og
andre sjørettede næringer. Planene har også til hensikt å redusere konflikter lokalt og gi mindre behov
for dispensasjonssaker, i tillegg til større forutsigbarhet for næringen og mer effektiv saksbehandling.
Nasjonale føringer fra myndighetshold er bl.la. å tilrettelegge for bærekraftig vekst i havbruks-sektoren,
og det forventes at: «Fylkeskommunene og kommunene sikrer nok areal til fiskeri- og havbruksnæringen i
kystsoneplanleggingen og avveier dette opp mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser» (Vedtatt i
kongelig resolusjon 12.juni 2015. «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2016»).
Tilrettelegging av eksponerte areal til akvakultur er også i samsvar med Nasjonale forventninger til
havbruk 2019-2023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i
oppdrett og havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. Teknologi og
driftsformer har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, og etablering utenfor kysten kan
gi reduserte konflikter knyttet til vill anadrom fisk.
Regjeringens nye «Havstrategi» i 2017 viser at det er stort nasjonalt fokus på vekst innen marine
næringer: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ny-vekst-stolt-historie/id2552578/
Havbruk, fiskeri og turisme er sentrale næringer som skaper mange arbeidsplasser og store
ringvirkninger med grunnlag i aktivitet på/i sjø eller i nær tilknytning. Sjø- og strandsone er også viktig
som fritids- og rekreasjonsområde for lokalbefolkning og tilreisende. Regjeringen forventer også en mer
helhetlig planlegging av kystsonen ved at «Arealbehovet vurderes i et regionalt perspektiv» og oppfordrer
til økt bruk av interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig med tanke på lokale fjordsystemer
eller sjøområder hvor etableringer virker inn på hverandre.
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Det er en sentral målsetting at potensialet for fiskeri- og havbruksnæringen utnyttes best mulig. At
næringene skal kunne opprettholdes og videreutvikles, samtidig som andre viktige hensyn og interesser
ivaretas på en god måte. Det vil være en felles hovedutfordring å videreutvikle, styrke og beholde
Namdalen som en viktig sjømatregion i Norge. Det er derfor viktig at en interkommunal kystsoneplan
inneholder og ivaretar areal for marin verdiskaping.
Tradisjonell bruk av natur og arealressurser er opprettholdt. Fiskeressursene er tillagt stor vekt og
viktige fiskefelt/ gytefelt, aktive trålfelter og kaste- og låssettingsplasser er avsatt i kartet i henhold til
revisjon gjennomført av Fiskeridirektoratet høsten 2020. I samarbeid med fiskerlag er disse verdsatt
etter nasjonal, regional og lokal viktighet.
Dagens nærmere 1000 lokaliteter legger beslag på ca 420 km² (ankringsareal), et areal som utgjør under
0,5 % av det arealet kystkommunene forvalter. Oppdrettsnæringen er spredd over hele regionen og er
lokalisert i alle kommunene.
Planen skal være et strategisk verktøy for langsiktig forvaltning av sjøarealene i kommunene i tråd med
prinsippet om bærekraftig utvikling. I planarbeidet skal eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike
aktiviteter veies mot hverandre, miljøforhold, lokale og politiske interesser og føringer fra myndigheter.
Med bærekraftig forvaltning menes det at den må være både økonomisk, miljømessig og sosialt
bærekraftig. Kystsoneplan Namdal skal ivareta Trøndelags biologiske mangfold og økosystem, sikre
forutsigbarhet for næringslivet, tilrettelegge for bærekraftig utvikling av blå økonomi og sikre bosetting.

Planleggingssystemet er det samme på sjø og land. Planlegging i de kystnære sjøområdene er av nyere
dato, og kommunene kan møte andre typer planfaglige og juridiske utfordringer enn på land. Et spesielt
trekk i sjøområdene er at det er stor variasjon i dybde og strømforhold, og her skal vi planlegge noe vi
ikke ser og som i tillegg forflytter seg.
Siden sjøområdene består av vannmasser vil tiltak ett sted kunne få konsekvenser for arealbruken i
andre områder, også over kommune- og fylkesgrenser. Samtidig er muligheten for å kombinere bruks- og
verneformål større i sjø enn på land, og det kan planlegges for forskjellig virksomhet på overflate, i
vannsøyle og på bunnen.
Den private eiendomsretten går ut til 2 meter under fjæremål. Fraværet av privat eiendomsrett har gjort
sjøen til et flerbruksområde styrt av sektormyndigheter, sektorlover og av regionale myndigheter.
Konfliktene er stadig oftere interessekonflikter, mens det er færre brukerkonflikter. Status for
kommunale kystsoneplaner etter ny pbl. er, i motsetning til ulike særlover og statlige sektormyndigheter,
lite utprøvd på flere punkter.
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Endringer i PBL § 11-11 (19.12.2014) om bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6 viser til at
det i nødvendig utstrekning kan gis bestemmelser om pkt. 3. bruk og vern av vannflate, vannsøyle og
bunn dvs. 3D planlegging og pkt. 7. hvilke artsgrupper eller arter av akvakultur som enkeltvis eller i
kombinasjon kan etableres. Det er derimot ikke tillatt å si noe om driftsform.
Næringsvirksomhet i sjøarealene baserer seg i stor grad på offentlige tillatelser, mens sjøen for øvrig i
all hovedsak er eierløs og åpen for fri og allmenn ferdsel. Oppdrettsnæringa opplever arealmangel for
videre utvikling og fiskerinæringa kan oppleve at andre næringers arealbehov kan være i konflikt med sin
aktivitet.
Til tross for at oppdrettsnæringa bidrar til stor nasjonal og regional verdiskaping, varierer holdningene til
produksjon av laks og ørret. Noen kommuner mener de har lite igjen for å tilrettelegge sine sjøarealer til
akvakultur. Dette kan skyldes reduserte ringvirkninger fra oppdrettsnæringa, redusert lokalt eierskap og
økende fokus på næringas innvirkning på omgivelsene. Ulike holdninger vil påvirke kommunenes
tilnærming til arealavsetning til oppdrettsnæringa.
Stadig nye aktører vil bruke kystsonen til for eksempel vindkraft, reiseliv og fisketurisme, mens andre
igjen vil verne av hensyn til biologisk mangfold, hensyn til forskning (referanseområder) eller av rene
estetiske hensyn.
Som planmyndighet har kommunestyret full råderett over kommunens kystsone og dermed
arealavsetning til ulike formål. Kommunene må likevel forholde seg til nasjonale føringer som for
eksempel at akvakultur skal sikres areal. Det er både utfordrende og viktig å komme frem til en fornuftig
avveining mellom utbyggings og verneinteresser. Utarbeidede plankart og bestemmelser er et resultat av
en slik avveining.
Kystsoneplanen har sin plangrense ved midlere lavvann. Planens virkning ut over plangrensen både i
forhold til tilgjengelighet til strandsone, visuell- og støypåvirkning på land skal også hensyntas.
Vurdering av planens virkning på bomiljø, kulturhistoriske landskapet og naturlandskapet vil være en
naturlig del av planens utredningsarbeid knyttet til virkning av tiltak. De fleste landskap er påvirket av
menneskelig aktivitet både fra ny og historisk tid.
Det er krav om at kystsoneplanlegging skal være en helhetlig og økosystembasert forvaltning, uten at det
gis innhold eller forslag til hvordan en «økosystembasert og helhetlig kystsone-planlegging» kan
gjennomføres. På grunn av begrenset kunnskap om marine miljø i kystsoneplanlegginga (strøm- og
bunnforhold) har det tidligere vært vanskelig/umulig med presis planlegging. Dette har bl.a. ført til
mange dispensasjoner fra pbl.
KMD viser i rundskriv H 6/18 til «at planlegging i sjøområdene krever god kunnskap om det marine miljø
og de særlige interessene som gjør seg gjeldende i kystnære farvann». Kunnskapsgrunnlaget og
muligheten for å planlegge bedre og mer presist i sjøområdene er i rask utvikling. Det har nylig blitt
etablert marine grunnkart enkelte steder langs kysten. I de områdene vil forutsetningene for et godt
planresultat være bedre enn i områder der kunnskapsgrunnlaget er dårligere.
Samtidig er det også krav om at der det er stor aktivitet og mange hensyn, må planene avklare mer.
Konsesjonslovgivning og enkelte sektorlover inneholder krav og vilkår til selve tiltaket som det ikke er
naturlig å ta stilling til i et planvedtak, men som kan gi føringer for hvilken arealdisponering som velges.
Saksbehandling etter akvakulturforskriften skal oppfylle de krav til utredning og vurderinger som etter
andre lover er nødvendige for den beslutningen konsekvensutredningen skal ligge til grunn for. Dette
betyr at det så langt som mulig bør tilstrebes å samordne utredningskrav og dokumentasjon som følger
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av sektorlover som naturmangfoldloven, akvakulturloven og kulturminneloven, i arbeidet med
konsekvensutredningen etter forskriften.
Arealbruken i sjøområdene må også ses i sammenheng med arealbruken på land. I kystsoneplaner så er
det krav om konsekvensutredninger av akvakultur, småbåthavner og mudring og dumping. Småbåthavner
vil bli vurdert i kommuneplanenes arealdel for landområdene, og det vil kreves reguleringsplaner som går
ut i sjø. Det er ikke mottatt konkrete forslag til nye småbåthavner i forbindelse med planarbeidet.
Mudring og dumping krever også konsekvensutredning. Deponering av forurensede mudrede masser
krever spesialtillatelse og må avklares i hvert enkelt tilfelle. Sjødeponi for rene masser kan avklares
gjennom arealplan. Kommunene må imidlertid ta kostnaden med å gjennomføre en konsekvensutredning
jf. krav i reguleringsplan.
Grenseoppgangen mellom pbl. og akvakulturloven kan være uklar. Kommunenes konsekvensutredning
av areal skal ikke være saksbehandling, dvs. gå inn i sektormyndighetene sitt myndighetsområde.
Kommunene skal planlegge hvor de tillater at det kan søkes om etablering av akvakultur. Deretter skal
sektormyndighetene saksbehandle jf. akvakulturloven.
For å kunne vurdere bæreevnen til lokaliteter for akvakultur kreves det god kunnskap om de lokale
strømforhold, bunntopografi og bunntype. Videre er det viktig med en god kartlegging av marine
bunnsamfunn og naturtyper for å sikre at utslipp fra matfiskproduksjon ikke gjør skade på
naturmangfoldet. Et godt kunnskapsgrunnlag for identifisering av lokaliteter med høy
produksjonskapasitet, og liten risiko for å gjøre irreversibel skade på viktige bunnorganismer (for
eksempel koraller), vil være et viktig bidrag til en fortsatt bærekraftig vekst i havbruksnæringen.
Gode lokaliseringsvalg vil også gi en effektiv arealbruk og bidra til å redusere potensielle
brukerkonflikter i kystsonen. For å kunne forvalte de viltlevende marine ressursene i kystsonen på en
helhetlig måte, som legger til rette for økt verdiskapning fremover, er det nødvendig å forbedre
kunnskapsgrunnlaget. Dess mer presis kunnskapen er dess bedre blir forvaltningsavgjørelsene. Spesielt
de som handler om høsting av ressursene. Mangel på kunnskap kan lede til at det fulle verdiskapningspotensialet ikke kan utnyttes.
Arealplanen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn
som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Arealplaner er overordnede planer som skal gi grunnlag
for langsiktig positiv samfunnsutvikling i kommunene både med hensyn til næringsutvikling og bolyst.
Følgende innspill til etablering av akvakulturtiltak ble mottatt av Namdal Regionråd innen fristen for å gi
innspill til planen. Se dokumentet «Konsekvensutredning og ROS» Innspillene er konsekvensutredet i
kap. 3.1.

KU

Område

Kommune

Kommentar

Innspill fra

1

Horta Nord

Leka

Påvekstlokalitet

Midt-Norsk AS

2

Sklinna

Leka

Påvekstlokalitet

Midt-Norsk AS

3

Krekvika

Leka

4

Korsnesstrømmen 1

Nærøysund

Bjørøya AS
4,5 og 6 er

Bjørøya AS
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5

Korsnesstrømmen 2

Nærøysund

behandet i samme KU

6

Krekvika

Nærøysund

Midt-Norsk AS

7

Brattvika, Indre Folla

Nærøysund

Midt-Norsk AS

8

Ertbrakan

Nærøysund

Bjørøya AS

9

Bagræset

Nærøysund

10

Fjordholman

Nærøysund

Midt-Norsk AS

11

Svinøyfjorden

Nærøysund

Midt-Norsk AS

12

Strongtaren

Nærøysund

Midt-Norsk AS

13

Arnøyfjorden

Nærøysund

Midt-Norsk AS

14

Gjerdinga

Nærøysund

Bjørøya AS

15

Hestøya

Nærøysund

Bjørøya AS

16

Samnesodden

Namsos

Midt-Norsk AS

17

Steinan

Namsos

Midt-Norsk AS

18

Fauskan

Flatanger

19

Mefallholman

Flatanger

Midt-Norsk AS

20

Haraflesan

Osen

Midt-Norsk AS

21

Stortaren

Åfjord

Midt-Norsk AS

22

Frøvarp

Namsos

Namdal Settefisk

23

Finnangerøya

Namsos

Namdal Settefisk

24

Nesset Fiskemottak

Flatanger

Namdal Settefisk

Påvekstlokalitet

Påvekstlokalitet

Midt-Norsk AS

Midt-Norsk AS

Midt-Norsk AS

Følgende innspill til etablering av akvakulturareal ble mottatt av Namdal Regionråd innen fristen, jf.
kap.3.2. Arealinnspillene er konsekvensutredet i kap.3.2. i dokumentet «Konsekvensutredning og ROS»,
med unntak av areal som inneholder A kommuneplanens arealdel (KPA), og nasjonalt og vesentlig
regionalt viktige areal til natur, fiskeri m.m.
Planområdes nordlige del: PO 7 Nord for Buholmråsa
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Planområdes midtre og sørlige del: PO 6

2. Planbeskrivelse
2.1 Bakgrunn og formål
Arealplanlegging er politikk og politikkutforming og handler om utvikling og forandring. Arealplaner bør
være stabile og forutsigbare, slik at aktører i sjø kan forholde seg til framtiden. Dette forutsetter at
planer har et lengre perspektiv enn 4 år. Arealplaner i sjø bør samtidig være fleksibel og dynamiske.
Eksempler på lite fleksible planer er interkommunal kystsoneplan for Troms hvor man så det
hensiktsmessig å rullere planen etter kun to år, og interkommunal kystsoneplan for Romsdalsfjorden
hvor første dispensasjon ble innvilget kort tid etter vedtak.
Dagens areal som er avsatt til akvakultur ligger ofte grunt og beskyttet, og er basert på utdatert
akvakulturteknologi. Det er ofte dårlig samsvar mellom tilrettelagt enbruks akvakulturareal i planene i
forhold til næringas behov for færre og større areal som ligger over dypere og mer eksponerte områder.
Det er en nasjonal strategi at sjømatnæringa fortsatt skal gis mulighet til å vokse, med det ufravikelige
kravet at veksten skal skje på en bærekraftig måte. Videre vekst innen oppdrettsnæringen forutsetter at
det i kystsoneplanene avsettes store nok areal slik at planen har fleksibilitet og dynamikk som kreves for
å kunne imøtekomme endringer innen lokalitetsstørrelser og struktur samt produksjonssoner (St.meld.
16, 2015).
Kystsoneplan Namdalen har som formål «Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt
vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen». Planen skal legge til rette for raskere saksbehandling
og å unngå dispensasjoner. Planen skal gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt,
avdekke og avklare interessekonflikter, sikre viktige områder for næringsutnyttelse, ferdsel, friluftsliv, vern
av natur og kulturminner og planen skal være dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov.
Arealdelen skal i forhold til miljø, naturressurser og samfunn, samordne viktige behov for vern og
utbygging, mens bestemmelser og retningslinjer skal gjøre det lettere å utarbeide mer detaljerte planer
og raskere kunne fatte beslutninger i enkeltsaker.
Arealdelens plankart og bestemmelser er rettslig bindende for alt arbeid og alle tiltak som omfattes av
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loven, dvs. at grunneiere, rettighetshavere og offentlige myndighet er juridisk bundet av planen.
Planforslaget er utarbeidet etter ny plan og bygningslov (gjeldende fra 1. juli 2009), og avløser alle
tidligere arealplaner i sjø. Ny plan foreslås å gi en varighet på 5 år (2021-2026).

2.1.1 Planavgrensning og geografisk avgrensning
Kystsoneplan for Namdalen består av 8 kommunedelplaner som dekker sjøarealene i kommunene.
Sjøområdenes ytre grense er en nautisk mil utenfor grunnlinjene (iht. PBL § 1-2), mens grensen mot land
er i utgangspunktet definert ved «generalisert felles kystkontur» som er en kystkontur utarbeidet av
Kartverket i 2008-2011. Grensen går ved midlere høyvann. I tilfeller der det er gjeldende
reguleringsplaner, eller avveide hensyn mot formål på land, har plangrensen imidlertid blitt justert ved at
avgrensingen mot land følger avgrensing fra kommuneplanens arealdel. Gjeldende reguleringsplaner
som helt eller delvis ligger i sjø vil «hvites ut» i kystsoneplanen og inneholder nasjonal arealplanid for
enkelt å fremskaffe innsyn i detaljplan for det aktuelle området.

2.1.2 Interkommunalt plansamarbeid: Vedtak av Kystplan Namdal etter § 9 og § 11
Kystsoneplan Namdalen er en interkommunal plan som på de fleste punkter er en kap.11-plan, mens
samarbeidet er etter pbl. § 9. Planprosessen blir ledet av en styringsgruppe, men hvert kommunestyre
treffer endelig planvedtak for sin kommune. En interkommunal plan er ikke en «overkommunal plan»,
men en sammensetning av flere formelt selvstendige kommunedelplaner. Den interkommunale
kystsoneplanen vil dermed bestå av kommunedelplaner for sjøområdene i medvirkende kommuner som
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blir utarbeidet i en interkommunal planleggingsprosess.
Forskjellene mellom paragrafene er følgende:
§ 92 Organisering: «Planarbeidet ledes av et styre».
§9-3 Planprosessogplaninhold: «For plan prosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende
plantype, jf. kapittel 11 og 12. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor
sitt område. Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område». Paragrafen viser at
styringsgruppa i «Kystsoneplan for Namdalen» ikke er delegert makt til å vedta planen, men at
vedtaksmakten fortsatt ligger hos det enkelte kommunestyret.
§9-5. Uenighet: «Er kommunene uenige om innholdet i et samlet planforslag, kan styret eller den enkelte
kommune anmode fylkesmannen eller regional planmyndighet om å mekle. En kommune kan med tre
måneders skriftlig varsel tre ut av plansamarbeidet. De øvrige kommunene kan fortsette plansamarbeidet
for det området de dekker». Planforslaget fremstår som en helhet, og uenigheter skal mekles over.
§ 96 Gjennomføring og endring: «Partene i et interkommunalt plansamarbeid bør inngå avtale om
gjennomføring av planer som er vedtatt på grunnlag av slikt samarbeid, når det er behov for samordning av
bruk av virkemidler for gjennomføring. Dersom en kommune eller regional planmyndighet ensidig ønsker å
endre en plan etter kapitlet her, skal de øvrige deltakende og berørte parter få skriftlig varsel om dette før
planarbeidet starter.» I Kystsoneplan Namdalen varslet alle kommunene samtidig om at planarbeidet
startet, samt at de vedtok det politisk. Det er kun § 96 som legger føringer og som sier at «du SKAL gjøre
noe», mens planen ellers oppfører seg som en kap.11plan for den enkelte kommune.
Kap. 11 er en vanlig kommuneplan, og under her ligger kommunedelplan. Forskjellen er følgende: under
kap. 11 har kommunen all makt når det gjelder endring av sine planer. Under kap. 9 må kommunene gi
beskjed til de andre kommunene om at de skal gjøre endringer. Kommunestyrene er suverene i sine
vedtak, og kan vedta planen eller ikke. Eventuelt si opp samarbeidet med 3 mnd. oppsigelse.
Det er i praksis kun § 96 som står i veien for at planen kan fungere på akkurat samme måte som en
kommunedelplan vedtatt etter Kap. 11. Det betyr at kommunene under kap.9 vil få en konkret, lovfestet
konsekvens: Samtlige samarbeidskommuner blir å anse som parter under høring av planer som berører
kysten, når de vedtar å endre planen i etterkant. Det vil teknisk sett være slik inntil kommunene velger å
oppløse den, ved en ny plan som dekker det arealet.

2.1.3 Organisering av interkommunalt samarbeid
Plansamarbeidet er forankret i de enkelte kommunestyrer. Første fase var vedtak om å samarbeide om
en interkommunal arealplan i sjø og neste fase var vedtak av selve planprogrammet og at kommunene
skulle legge planprogrammet ut på offentlig høring. Styringsgruppa har bestått av både politiske
(ordførere) og administrative (kommunedirektør) medlemmer. I tillegg har Trøndelag Fylkeskommune
deltatt med en observatør. Prosjektet har videre vært organisert med en sentral prosjektleder og
prosjektmedarbeider sammen med en arbeidsgruppe bestående av en representant fra administrasjonen
(kart- og planavdelingen) i hver enkelt kommune. Namdal Regionråd er sekretær for prosjektet.
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2.1.4 Plantype og plandokumenter
Det er valgt å organisere planen som 8 kommunedelplaner. Plankartet viser hovedtrekkene i arealbruken
og de arealmål som er fastlagt i planen. Videre viser plankartet hvilke hensynsoner som gjelder i
området. Bestemmelsene utfyller og utdyper arealbruken og innholdet i viste hensynsoner. Det er kun
plankartet og planbestemmelsene som er juridisk bindende. I tillegg til bestemmelsene er det gitt
retningslinjer som ikke er juridisk bindende. Planen består av plankart i målestokk 1:50 000 datert
12.02.2021. Bestemmelser og retningslinjer og planbeskrivelse med konsekvensutredning datert
12.02.2021.

2.1.5 Planprosess
I samråd med styringsgruppen ble det utarbeidet et planprogram med informasjon om prosessen og
planarbeidet. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Namdal Regionråd mottok
høringsinnspill fra regionale og statlige myndigheter, lag og organisasjoner og privatpersoner. Innspill av
relevans for planprogrammet og planprosessen, samt interkommunale tiltak ble vurdert administrativt.
Oppsummering av innspillene til planprogrammet ligger i vedlegg B.
Det ble videre åpnet for nye innspill til selve planen. Det kom innspill om tiltak til akvakultur. Det er også
kommet private og lokale innspill og innspill fra organisasjoner. (Se vedlegg). Akvakulturinnspill er
konsekvensutredet som enkelttiltak og som areal i vedlegg a, kap. 3. og videreformidlet til kommune for
lokal vurdering.
I løpet av planprosessen har det vært samarbeid med styringsgruppen om prosjektets fremdrift. Planen
er et resultat av en åpen prosess hvor prinsippet om medbestemmelse har stått sentralt.
Omstendigheter omkring Covid19-pandemien har imidlertid ført til at planlagte folkemøter har måttet
utgå som en del av planprosessen frem til planforslaget ble levert. Planen har vært utlyst i alle lokale
aviser, det er sendt ut informasjon til alle regionale og lokale aktører og planprogrammet er lagt ut på
både Namdal regionråds nettsider, samt kommunenes nettsider. Den enkelte kommune har mottatt
politisk presentasjon av arbeidet med å utarbeide planforslaget, og det har vært dialog med
sektormyndigheter og vitenskapelige miljøer underveis i prosessen.
Planprogrammet ble sendt ut på offentlig høring 13.06.2018 og vedtatt 2.10.2018. Frist for å gi innspill
til nye tiltak i planen var 1.mai 2020. Planen ble lagt ut på offentlig ettersyn, 1.gangs høring xx.xx.2021.

2.1.6 Lovgrunnlag og rettsvirkning
«Kystsoneplan for Namdalen» er organisert i henhold til kap.9 om interkommunalt plansamarbeid og
utarbeidet etter kap. 11 om kommuneplan. Planen er en kommunedelplan jf. §115. Bestemmelsene er
sammen med plankartet juridisk bindende for fremtidig arealbruk jf. PBL §116. og gjelder foran allerede
vedtatt arealdel for den enkelte kommune. Arealformål, bestemmelser og hensynssoner avgjør hvilke
restriksjoner og krav som stilles for å utnytte området.
Det kan bare gjøres unntak fra planen når det foreligger grunnlag for å dispensere (Jf. PBL, kap.19).
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Dispensasjon krever grunngitt søknad. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen
det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formåls bestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke
dispenseres fra saksbehandlingsregler. Planen representerer en gjennomtenkt helhet, og det skal derfor
ikke være kurant å få dispensasjon. Før eventuell dispensasjon blir gitt, så skal kommunen innhente
innspill fra regionale og statlige styresmakter som har interesser i område.
Retningslinjer er ikke juridisk bindende og kan derfor ikke benyttes som hjemmelsgrunnlag for vedtak
etter planen. Retningslinjene forklarer og utdyper bestemmelsene og gir et bedre og mer helhetlig
grunnlag for avveining og beslutning som skal gjøres ved behandling av enkeltsaker.
Kommuneplanenes arealdel i sjø inngår i kommuneplanens langsiktige del. Planen viser disponeringen
av kommunens arealer i henhold til den ønskede utvikling i de kommende 5 år, og skal legges til grunn
ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunene.
Etter vedtak i kommunestyrene, vil plankart med bestemmelser ha direkte rettsvirkning. Det innebærer at
arbeid og tiltak ikke må være i strid med plankart og bestemmelser, eller være til vesentlig ulempe for
gjennomføring av planen. Kommunestyrene skal minst én gang i hver valgperiode ta stilling til om det er
behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres
eller oppheves (jfr. §101).

2.2 Viktige hensyn i planleggingen
Utgangspunktet for planlegging etter plan og bygningsloven fremgår av formålsparagrafen (§11). De
viktigste hensyn som skal ivaretas i kystsoneplanleggingen er nedfelt i § 31. Forslaget staker ut en
retning som skal sikre marin næringssatsing.
I den interkommunale kystsoneplanleggingen stilles det ingen krav til hvordan felles prinsipper skal
operasjonaliseres lokalt. Fremgangsmåten har vært at kommunene har jobbet med utvalgte tema og
foreslått grenser i plankartet. Det kan derfor være forskjell fra kommune til kommune hvor store områder
som settes av til for eksempel friluftsliv, men alle kommuner skal ha vurdert og prioritert temaet.
«Kystsoneplan for Namdalen» er utarbeidet fra en felles forståelse av sentrale nødvendige
arealbruksavklaringer, med rom for at hver kommune kan velge å prioritere arealbruken.

2.2.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
For å fremme en bærekraftig utvikling gir regjeringa føringer for kommunal planlegging 2019-2023:
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonaleforventninger-2019-nn.pdf Nytt i 2019 er:
Det er viktig at fylkeskommuner og kommuner samarbeider med næringslivet og statlige myndigheter for
å finne bærekraftige løsninger og god samordning mellom plan- og bygningslova og sektorlover. Areal
for ulike typer akvakultur, inkludert mobile anlegg, skal avklares gjennom regionale og kommunale
planer. Det er her viktig å ta hensyn til utviklingen av ny teknologi og nye typer havbruksinstallasjoner,
også havbruk utenfor kysten. Det kan føre til at nye område kan tas i bruk.
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Det foreligger også en rekke nasjonale veiledere for ulike tema/hensyn i planleggingen:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger.html?id=11394 Lover og forskrifter som
regulerer planer og ressursutnyttelsen i kystnære sjøområder er listet i planprogrammet.
Hvis planforslaget til kommuner er i strid med bestemmelser i loven, forskrift, statlig planretningslinje,
statlig eller regional planbestemmelse, eller overordnet plan, kan det fremmes innsigelse Pbl. § 5-4:
«Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanene arealdel og
reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre
grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde».
Kommunene forutsettes å følge opp føringer fra regjering og Storting for arealforvaltning, eks. avsetting
av tilstrekkelige arealer til akvakultur (Regjeringens nasjonale forventninger til nasjonal og kommunal
planlegging 2015 og Stortingsmelding nr. 16 (2014-2015).
Kommunene kan ikke gi bestemmelser eller retningslinjer for drift av for eksempel akvakultur, da tilsyn
med akvakultur er tillagt fagmyndighet. Å lage særskilte reguleringstiltak (for eksempel antall lus, bruk
av lusemiddel og/eller lukkede anlegg) på et område hvor kompetansen er hos
Mattilsynet/Fiskeridirektoratet faller utenfor det kommunene kan beslutte. Kommunene tiltar seg da en
kompetanse som bare ligger hos aktuell fagmyndighet. Når det gjelder taretråling viser vi til
tareutredningen og den uenigheten som råder mellom KMD og NFD.
Tidligere var det departementet som avgjorde saker om innsigelser i siste instans. Figuren viser
avgjørelser i innsigelses-saker i perioden 2005-2019. De fleste omhandler naturmangfold.
https://www.regjeringen.no/contentassets/f768bd652a744624ac89692195a91b7e/innsigelsesstatistikk
2019.pdf
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1.januar 2018 ble det gjort lovendringer for å styrke lokaldemokratiet og kommunalt selvstyre. De nye
lovendringene gir kommunene større makt og sterkere rettigheter dersom det oppstår konflikt mellom
stat og kommune. Loven styrker lokaldemokratiet og det kommunale selvstyret det kommunene er
uenige med statlige virksomheter om hvordan regelverket skal forstås på saker som gjelder lokale
forhold.
Kommunene kan nå gå til rettssak mot staten om gyldigheten av statlige vedtak, innsigelser og
departementets vedtak i saker om innsigelser etter plan- og bygningsloven. Domstolene fungerer som
tvisteløser i rettslige konflikter mellom kommunene og staten, og vil gi kommunene et sterkere vern i
saker der det er konflikt med statlige myndigheter.

Rundskriv om innsigelsesmyndighet fra Fylkesmannen fra oktober 2019
I oktober 2019 kom et rundskriv med presisering av felter fylkesmannen kan komme med innsigelse på
når det gjelder naturmangfold T-2/16 - rev. oktober 2019. Det betyr at forskningsinstitusjonenes
naturkartlegging og vurdering kan legges til grunn for innsigelse.
https://www.regjeringen.no/contentassets/6c0dd1b319454e8bb366b9ea37479a0a/t-2-16-revidertoktober_2019.pdf
Innsigelse når det gjelder naturmangfold skal vurderes når foreslått ny arealbruk i planforslaget vil
komme i konflikt med bl.a. verneområder inkl. buffersoner, utvalgte naturtyper, truede naturtyper jf.
rødliste, nær truete naturtyper, A-lokaliteter av naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 og A- og Blokaliteter kartlagt etter DN-håndbok 19 som ikke fanges opp av punktene over (i praksis betyr det DNhåndbok 2008), Naturtyper med sentral økosystemfunksjon med minst moderat lokalitetskvalitet kartlagt
etter Miljødirektoratets instruks, truede arter (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) og deres
leveområder, jf. gjeldende Norsk rødliste for arter. Prioriterte arter etter naturmangfoldloven § 23 med
eventuelle økologiske funksjonsområder, andre arter som er spesielt hensynskrevende, jf. arter med
nasjonal forvaltningsinteresse i naturbase, viktige økologiske funksjonsområder for fisk og andre
ferskvannsorganismer (jf. lakse- og innlandsfiskloven § 7, første ledd), intakte sammenhenger mellom
eller i tilknytning til større naturområder som har en viktig funksjon som forflytnings- og
spredningskorridor for arter. (der hvor laks og rein svømmer og vandrer), Sammenhengende
naturområder med urørt preg (INON) og godkjent regional vannforvaltningsplan.
Kravene i vannforskriften § 12 for å tillate ny aktivitet og nye inngrep i strid med miljømålene.
Vanndirektivet er beskrevet i KU.
Innsigelser og unntak fra rettsvirkning (PBL § 11-16)
Det er mulig å unnta avgrensede områder fra rettsvirkning der det foreligger innsigelse til planen. Dette
for å få en gyldig vedtatt plan i de øvrige deler av kommunen. Slike vurderinger er aktuelle å foreta etter
at planen har vært til offentlig ettersyn, og dersom den ellers er klar for endelig behandling i
kommunestyret.
Etter høringen vil mottatte innspill og merknader til planforslaget gjennomgås og vurderes. Det
utarbeides forslag til justeringer som gjennomgås i styringsgruppen før endelig planforslag tas opp til
politisk behandling og vedtak i de enkelte kommunestyrer. Dersom det skulle vise seg behov for
vesentlige endringer i plandokumentene, kan det være aktuelt å sende planen ut på ny høring.
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Tema og datagrunnlag
Plan- og bygningsloven § 3-1 tredje ledd klargjør at planleggingen skal bygge på økonomiske og andre
ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Det
forutsettes at arealdelen skal ha en overordnet og grovmasket karakter. Unødige detaljer på dette
plannivået vil lett øke antall unødvendige konflikter og svekke muligheten for å få fram
hovedprioriteringer og langsiktige strategier.
Vi vurderer det som riktig og tilstrekkelig at konsekvensutredningen baseres på eksisterende kunnskap
og den erfaring kommuneplanleggere og prosjektmedarbeiderne har. Samlet sett har vi en bred og
omfattende kunnskap om temaene, og kan vurdere konsekvensene på et selvstendig grunnlag. Vi
vurderer det som tilstrekkelig i forhold til at konsekvensutredningen så langt som mulig skal være
beslutningsrelevant.
Eksisterende kunnskap er ikke samlet i ett register, men må søkes fra flere ulike kilder. Det finnes
digitale databaser som kan gi god kunnskap om et område for noen tema, men som er mindre dekkende
for andre. Vi har derfor etablert et eget kartinnsyn som er utarbeidet i samarbeid med Trøndelag
Fylkeskommune. Her har vi også lagt inn innspill til etablering av akvakultur. Kartinnsynet er benyttet i
både planlegging og konsekvensutredning.
Vann-nett er en oppfølging av vannforskriften, og kommunene har en nøkkelrolle innen vannforvaltning
og i arbeidet etter vannforskriften. Gjennom arealplanlegging kan kommunen sette restriksjoner på
arealbruken for å ivareta naturmiljøet. Det er da viktig at data som benyttes i regional
vannforvaltningsplan (vann-nett) er korrekt når det gjelder miljøtilstand og miljøklassifisering når
fylkeskommunen har fått innsigelsesrett til kommunenes arealplaner med utgangspunkt i vedtatt
regional plan for vannområdet.
Andre kilder som ligger til grunn for planlegging og konsekvensutredning er lokal kunnskap,
kommuneplaner, frilufts-kartlegging i noen kommuner, innspill fra næringa, lakseregisteret, rapporter fra
vitenskapelig råd for lakseforvaltning, risikovurdering for norsk fiskeoppdrett med mer.
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3. Plankart

Kartet er kun ment som en oversikt.
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Ordforklaringer:
Hvit sektor viser at det er rent farvann. Får du rødt eller grønt lys fra lykta, er du på vei mot urent
farvann. Hvit sektor er i hovedsak sjøareal som ligger under Kystverkets myndighetsområde eller
farledsareal. Det er ikke tillat med tiltak i arealene som kan være i konflikt med fri ferdsel.

Havn: «Med havn menes i denne loven områder som er til bruk for fartøy». Dernest fokuseres det på
lasting, lossing, transport, landing og ligging og oppankring jf. Havne- og farvannsloven § 4. Kommunal
havn er arealet som naturlig kan avgrenses mot sjøareal, for eksempel mellom moloer. Innenfor dette
arealet har kommunene myndighet til å lage egne regler om bruk av området etter 2010. Dette omfatter
alle typer havner, også småbåthavner.

Småbåthavn: Hver enkelt kommune kan lage sin egen definisjon småbåthavn. Vi ønsker å skille både
«oppad» mot industrihavner og «nedad» mot småanlegg for forankring av småbåter. Havneloven gir ikke
hjelp i den sammenheng, så vi har sett på andre planer og på litteratur. I kommunedelplanen for
småbåthavner i Arendal defineres disse slik (s. 5): «Et område i og ved sjø/vann, hvor infrastruktur,
adkomst og organisering er tilrettelagt og gir sikker fortøyning av båter inntil 40 fot, når disse ikke er i
bruk. En småbåthavn bør dessuten kjennetegnes ved: • Minimum 20 utleieplasser med tanke på deling av
investerings- og driftskostnader • Felles reglement og forutsigbarhet for leietagere • Organisert renovasjon
og miljøstasjoner • Avtalt ansvar for drift • Tilstrekkelig parkering og veiadkomst»
Vi legger til grunn at en småbåthavn er noe annet enn en «industrihavn», men ønsker ikke å fjerne
«industrivirksomhet» fra definisjonen av en småbåthavn. Det er derfor hensiktsmessig å kun bruke
båtstørrelse i forhold til avgrensningen mot industrihavn. Arendal kommune sitt forslag er minimum på
20 båter, mens andre kommuner har benyttet et minimum på 10 båter. Kommunene bruker sin egen
definisjon.
Mudring, dumping og utfylling: Viser til veileder for å søke om tiltak i sjø. Eksempelet er utarbeidet av
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-more-og-romsdal/dokument-fmmr/miljo-ogklima/forureining/forureina-sediment/mudring-dumping-og-utfylling---veileder-til-sokere-bokmal.pdf
Når det gjelder håndtering av sedimenter har Miljødirektoratet utarbeidet en egen veileder:
Veileder for håndtering av sediment (Håndteringsveilederen), gir veiledning ved planlegging av tiltak som
omfatter sedimenter. Det gir oversikt over saksgang og regelverk, hvordan tiltak i sedimenter bør
planlegges med hensyn på undersøkelser og overvåking, hvilke tiltaksmetoder som kan være aktuelle og
hvordan forurensede sedimenter kan disponeres.
Det presiseres at det i hver enkelt sak må gjøres en konkret vurdering og utøves skjønn fra
myndighetenes med tanke på om tillatelse/pålegg skal gis og hvilke vilkår som skal stilles. Eksempel på
søknad fra Nesna kommune til Fylkesmannen i Nordland:
https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/felles-administrasjon/239-soknad-om-tillatelse-til-utfylling-moindustripark-as-langsetvagen-industripark-nesna-komprimert/file
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Konsekvensutredning og ROS

Lovgrunnlaget

1.1 Innledning
Økende bruk og interessekonflikter gjør at kystsonen er blitt en utfordrende forvaltningsmessig arena.
Havbruksnæringen er avhengig av en annen arealfleksibilitet enn aktiviteter på land. De er avhengig av
at egnede arealer er tilrettelagt i plansammenheng for akvakulturvirksomhet, og at disse arealene er
tilstrekkelig store til den ønskede virksomhet.
Kystsoneplan for Namdalen har som formål å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for
fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i planområdet. Formålet er i samsvar med nasjonale
forventninger 2019-2023.
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonaleforventninger-2019-bm.pdf s. 17.
Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og arbeidsplasser basert på havets ressurser, og for
forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Arealer for ulike typer akvakultur, inklusiv mobile
anlegg, avklares gjennom regionale og kommunale planer.
I dialog med kommuner og næring har en derfor kommet frem til at en felles kystsoneplan for
kystområdene i Namdalen er et aktuelt samarbeidsområde. Planen skal gjenspeile ønsket
arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt og avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter. Planen
skal sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende innen
marin utvikling, sikre god og forutsigelig forvaltning av sjøområdene i regionen og være dynamisk og
fleksibel i forhold til framtidige behov.
Kystsoneplan Namdalen vil legge til rette for næringsutvikling (fiske, akvakultur, opplevelsesbasert
reiseliv og kulturnæringer) samtidig som det tas hensyn til de «ikke-kommersielle» interesser som
naturmangfold, friluftsliv, kulturminner, kulturmiljø, landskapsopplevelser og rent hav. Kysten har til
alle tider vært grunnlag for en enorm verdiskapning i det norske samfunnet. Vi vil ta vare på kystens
naturverdier samtidig som vi utvikler kystens næringsliv ved å sikre arealer til viktige naturtyper og
viktige områder for friluftsliv.
Vi vil avsette arealer for bærekraftig vekst og næringsutvikling innenfor akvakultur ved primært legge
nye områder for akvakultur til områder med minst mulig konflikt med fiske, ferdsel, natur- og friluftsliv
og vill anadrom laksefisk.
Det er kun akvakultur som er pålagt konsekvensutredning i Kystsoneplan for Namdalen.
Akvakultur skal konsekvensutredes i forhold til utredningstema i planprogrammet og i forhold til
naturmangfoldloven. Det er gjennomført KU i forhold til nye innspill og nye areal for akvakultur.
Det er en klar tendens til at nye etableringer av akvakultur forgår lengre ut på kysten i mer eksponerte
områder, samtidig som lokalitetene i planområdet blir større og færre. Nasjonale forventninger til
planlegging av havbruk i 2019 er at
«Det er her viktig å ta hensyn til utvikling av ny teknologi og nye typer havbruksinstallasjoner, herunder
havbruk utenfor kysten. Det kan føre til at nye områder kan tas i bruk».
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En rekke områder som har vært satt av til akvakultur i mindre gunstige områder tas ut av planen eller
benyttes til lavtrofisk akvakultur.
I kap. 3 har vi vurdert innspill og enkelttiltak og nye og utvidete A-areal. I overordnet KU (kap. 4) er det
vurdert plassering av nye A-områder i forhold til etablerte anlegg og til lakselus og vill anadrom fisk i
forhold nasjonal laksefjord i Namsen. Vi har vurdert nye tiltak i forhold til total organisk belastning,
effekt på biologisk mangfold og på samfunnsforhold. Vi har vurdert at det er tilfredsstillende å bruke
overordnet KU på arealer som endringer av arealformål med flerbruk da kommuneplanens arealdel er
på overordnet nivå.
Mange flerbruksområder videreføres som Bruk og vern inkl. akvakultur (A) som åpner for å kunne søke
om etablering av akvakultur. Det er ikke «fritt fram» for oppdrett i flerbruksområder.
Alle søknader må vurderes nøye i forhold til akvakulturloven, forurensningsloven, havne- og
farvannsloven, matloven, dyrevelferdsloven, naturmangfoldloven og forholdet til tradisjonelt fiskeri.
Konsesjoner og produksjonsvolum tildeles av nasjonale myndigheter for å oppnå en ønsket utvikling
og behandles deretter av regionale myndigheter. Sektormyndighetene er fagmyndighet og avgjør om
søknad om akvakultur blir godkjent i omsøkt areal der kommunene tilrettelegger.
Det er viktig å se sammenhengene mellom plan, enkeltsaksbehandling og drift. Namdalskysten åpner
for nye areal for akvakultur, sektormyndigheter er saksbehandler og nasjonale myndigheter
bestemmer driftskrav til akvakultur. Nasjonale myndigheter bestemmer også om det skal tildeles nye
konsesjoner til akvakultur.

1.2 Pbl og forskrift om konsekvensutredning (2017)
Forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017. Formålet med bestemmelsene om
konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under
forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan
gjennomføres. Ny veileder for forskriften kom i mars 2020: https://www.regjeringen.no/no/tema/planbygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/ku/veiledning-om-konsekvensutredninger/id2437717/
Etter de to EU-direktivene opererer man altså med konsekvensutredning på to nivåer – overordnet nivå
og tiltaksnivå.
I norsk sammenheng betyr det at selv om arealbruk er konsekvensutredet i en overordnet plan, er ikke
senere regulering uten videre fritatt KU-plikt. KU-regelverket krever vurdering av KU-plikten, og
eventuelt gjennomføring av konsekvensutredning på to nivåer: overordnet nivå og tiltaksnivå. KUforskriften stiller krav til utredninger av både overordnede planer og detaljreguleringer.
Samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente
planer eller tiltak i influensområdet skal også vurderes. Regelverket om konsekvensutredning har ikke
tilbakevirkende kraft. Tidligere vedtatte planer krever ikke konsekvensutredning.
Man kan likevel vurdere om det er behov for et oppdatert kunnskapsgrunnlag ved en eventuell
gjennomføring av planen.
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Konsekvensutredninga skal i hovedsak være en del av planforslaget, men større saker der
konsekvensutredningen er omfattende, kan konsekvensutredningen være et selvstendig dokument.
For planer med krav om konsekvensutredning, vil det være naturlig at ROS-analysen og eventuelle
vurderinger etter naturmangfoldloven inngår som en del av de utredninger som skal gjennomføres.
Det skal utarbeides et «ikke-teknisk sammendrag» av konsekvensutredningen, slik det framgår av § 17
siste ledd i KU-forskriften. Dette er viktig for å gjøre konsekvensutredningen lett tilgjengelig for
allmennheten. Dette betyr at ansvarlig myndighet må sørge for at egenskapene ved planen og hvilke
vesentlige virkninger den vil medføre for miljø og samfunn beskrives i saksframlegget.
Det presiseres at det er samme generelle krav til konsekvensutredningen for overordnet plan som for
detaljregulering. Dette gjelder eksempelvis kravet om faglig kompetanse, bruk av anerkjent metodikk
og innleggelse av data i offentlige databaser.
Innholdet i konsekvensutredningen som er nytt i 2017
§ 18 Særlig om overordnede planer
For kommuneplaner kan konsekvensutredningen begrenses til å redegjøre for virkningene planen eller
programmet kan få på et overordnet nivå. Unntak er der det i planen konsekvensutredes konkrete
tiltak. Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal bare omfatte de delene av planen
som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av den gjeldende
planen. Konsekvensutredningen av arealdelen skal beskrive virkninger utbygging av nye områder eller
vesentlig endret arealbruk i utbygde områder kan få for miljø og samfunn.
Det skal også gis en vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene i planen.
Inneholder planen bare strategier for fremtidig arealbruk, skal det vurderes hvordan disse vil påvirke
miljø og samfunn. Konsekvensutredningen skal også redegjøre for de alternativene til utforming,
teknologi, lokalisering, omfang og målestokk som forslagsstilleren har vurdert, og en utredning av
relevante og realistiske alternativer.
Valget skal begrunnes mot de ulike alternativene, og sammenligninger av virkningene for miljø og
samfunn av de ulike alternativene skal fremgå.

§ 20 Beskrivelse av miljøtilstanden
Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av den nåværende miljøtilstanden og en
oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres (nullalternativet). Beskrivelsen skal bygge på tilgjengelig informasjon.

§ 21 Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering av vesentlige virkninger for miljø og
samfunn.
Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder naturmangfold, jf. naturmangfoldloven,
økosystemtjenester, nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål, kulturminner og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap, forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og
grunn, samt støy), vannmiljø, jf. vannforskriften, virkninger som følge av klimaendringer, herunder
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risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred, befolkningens helse og helsens fordeling i
befolkningen, barn og unges oppvekstsvilkår, arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet.
Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige og
langsiktige virkninger.
Hvis det i en kommuneplan for eksempel legges opp til utbygging i natur- eller landbruksområder,
forutsettes det således at natur- og landbruksverdiene i området er kjent og at planforslagets
påvirkning på disse verdiene er nøye vurdert. Tilsvarende vil det være en forutsetning at det ved
etablering av nye utbyggingsområder er gjort en grundig vurdering opp mot statlige forventninger og
regionale føringer.
Områderegulering med sikte på å gjennomføre konkrete tiltak i vedlegg II, skal konsekvensutredes
dersom en vurdering etter kriteriene i § 10 tilsier at planen eller tiltaket kan medføre vesentlige
virkninger for miljø eller samfunn (jf. § 8 bokstav a).
§ 10.Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det ses
hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, jf. annet ledd og planen eller tiltakets lokalisering og
påvirkning på omgivelsene, jf. tredje ledd. Det skal også i nødvendig grad ses hen til egenskaper ved
virkninger nevnt i fjerde ledd.
Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:
a)
b)
c)
d)

størrelse, planområde og utforming
bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser
avfallsproduksjon og utslipp
risiko for alvorlige ulykker og katastrofer

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan
medføre eller komme i konflikt med:
a)

Verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper
(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag,
objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven.

b)

Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer,
nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for
samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv.

c)

Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser
eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.

d)

Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift
eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet.

e)

Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet.

f)

Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning.

g)

Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp.
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Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.

I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og følgelig skal konsekvensutredes,
skal det ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for at virkningene inntreffer og
når de inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å reversere eller begrense dem, om virkningene
strekker seg over landegrensene, samt samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre
eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak.
Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av de metodene som er brukt for å kartlegge
virkningene for miljø og samfunn, og en liste med opplysninger om de kildene som er brukt i
beskrivelser og vurderinger i rapporten.
Samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente
planer eller tiltak i influensområdet skal også vurderes. Det kan også skje at man gjør valg hvor
akvakultur blir prioritet på bekostning av natur.
Det er ikke akseptabelt med avslag på søknader om akvakultur på grunn av nærhet til et verneområde.
Grensene må respekteres, eventuelt justeres/endres gjennom rullering av kommuneplanen.

1.3 Veileder planlegging sjøareal (2020), naturmangfoldloven og akvakulturloven
Ny veileder for planlegging i sjøområdene fra KMD kom i mai 2020. Noen utdrag fra denne følger:
Det er prinsipielt ikke noen forskjell på sjø og land når det gjelder behovet for langsiktig arealavklaring,
men forholdene kan endres raskere i sjøområdene. Eksempler på dette er utvikling av ny teknologi,
bedre kunnskapsgrunnlag og nye former for bruk eller næringsutøvelse. Det er derfor viktig at planene
oppdateres jevnlig og at nye digitale verktøy tas aktivt i bruk i planleggingen.
Kommunenes planmyndighet etter plan- og bygningsloven går ut til 1 nautisk mil (1852 meter) utenfor
grunnlinjen.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging gir regjeringens samlede, overordnede
føringer for planlegging etter plan- og bygningsloven. Statlige planretningslinjer gir rammer og
premisser som skal legges til grunn for statlig, regional og kommunal planlegging, og ved
enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven eller annen lovgivning.
I kommunens sjøarealer krever planer etter plan- og bygningsloven samordning og samarbeid om
oppgaveløsning med blant annet Kystverket, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Forsvarsbygg,
fylkeskommunen, fylkesmannen, kommunal/interkommunal havnemyndighet, private organisasjoner,
næringsaktører og innbyggerne. I den grad det er interessekonflikter mellom sektorforvaltningens
kompetanseområder som skaper uklare grenseflater, har kommunene en viktig funksjon i å løfte opp
saken, få fram informasjon og sørge for at interessene blir vurdert i en helhetlig sammenheng.
Noen av ansvars- og interesseområdene i sjøareal er å sikre framkommelighet på sjø og arealer for
sjøtransporten i havn, ivareta hensynet til fiskeriinteresser, inklusiv kystfisket, reindriftas arealbehov
og andre naturressurser, legge til rette for akvakultur, reiseliv og annen næringsutvikling, ivareta
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hensynet til friluftsliv, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap, ivareta hensynet til
samiske interesser, ivareta hensynet til forsvarets arealbruk, ivareta hensynet til forsknings- og
undervisningsområder og vurdere forhold som støy, forurensning og risiko- og sårbarhet.
Hensyn til villaks, og forebygging av sykdom i oppdrettsnæringen gjennom trafikklyssystemet for
lakselus, er eksempler på tema som bør vurderes i en regional og interkommunal sammenheng. (Se
kap 6.1).
Kommunen er forpliktet til å ha en kommuneplan som er oppdatert og i samsvar med behovet for
planavklaringer. Kommuneplanen gir kommunen et hovedansvar for helhetlig arealplanlegging i sjø og
for avveining mellom bruk og vern av arealene. Reguleringsplaner gir mulighet for å vurdere konkrete
forhold og avklare interesser mer i detalj.
For eksempel bør det utarbeides reguleringsplaner for havneområder, moloer, utbedring av farleder,
deponier og utfyllinger i sjø og andre tiltak som har stor påvirkning på omgivelsene.
Det framgår av rundskriv H-6/18 at kommunen bør være tilbakeholden med å benytte bestemmelser
for akvakultur som reguleres av annet sektorregelverk i sine arealplaner. Fylkeskommunen samordner
og behandler akvakultursøknadene etter sektorregelverket der det stilles krav til miljøkvalitet, drift og
teknologi.
Videre sies det i rundskrivet at det for nye områder for akvakultur i sjø vanligvis ikke vil være
nødvendig med reguleringsplan, fordi kommuneplanen og påfølgende behandlingen etter
akvakulturloven gir de nødvendige avklaringer.
For tiltak der KU-vurderingen er knyttet opp til en annen lov enn plan- og bygningsloven, skal det også
gjøres en vurdering av om tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. kriteriene i
forskriften § 10.
Saksbehandlingen av slike tiltak (f.eks. akvakultur, og utvinning av mineraler) skal følge reglene i KUforskriften § 12. Vurderingen av om tiltaket kan få vesentlige virkninger kan skje som en del av
søknadsbehandlingen etter sektorloven. For akvakultur knyttes dette til lokalitetsavklaringen etter
akvakulturloven.

Naturmangfoldloven
Begrepet “naturmangfold» er i § 3 bokstav i definert slik:
« naturmangfold: biologisk mangfold, landskapsmessige mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det
alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning».
Av dette følger det at “naturmangfold» i naturmangfoldloven er en samlebetegnelse for landskap,
geologi, økosystem, naturtyper, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og synliggjøre
vurderinger og vektlegginger ut fra hensynet til naturmangfoldet i hvert tilfelle.
Naturmangfoldloven (Lov 2009 -06-19 nr. 100) skal sikre at naturen med dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk
og vern. Det gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.
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Det er derfor en forutsetning for planleggingen at man tar hensyn til og bevarer naturmiljøet.
Ikke enhver skade på naturmangfoldet kan unngås. Derfor er aktsomhetsplikten knyttet til §§ 4 og 5
som beskriver forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter.
§ 4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer)
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det
artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype.
Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses
rimelig.
§ 5. (forvaltningsmål for arter) Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og
at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.
Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og
de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.
Om forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 kan nås er vurdert i kapittel om økosystemtilnærming og samlet
belastning.
Der saken bare berører lokalt viktig naturmangfold, i liten grad berører truet eller verdifullt
naturmangfold eller tiltaket ikke får betydning for om forvaltningsmålene i § 4 og § 5 kan nås, så vil
man kunne behandle vurderingene og vektleggingene i loven på en enklere måte. Dette må også ses i
sammenheng med hvilke andre samfunnsinteresser som er tema i den enkelte sak.
Alle beslutninger som berører naturmangfold skal, jf. nmf § 7, vurderes konkret hvorvidt beslutningen
faktisk medfører at naturmangfoldet påvirkes, enten positivt eller negativt. § 7 sier at prinsippene i §§
8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det vil bli kartlagt om det er registret vesentlig
regionalt viktige eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A
både i Naturbase og Artskart eller om det er naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 eller 19.
Ut fra dette mener vi å ha tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å treffe beslutninger.
§ 9 (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak.
Akvakulturtiltak vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt tiltak. Jf.
Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer at vi har
tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel skade
på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12
utkvitteres. Samlet belastning er gjennomført i overordnet KU.
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Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver.
Videre undersøkelser (mom-B/mom-C) må gjennomføres jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad
om etablering av akvakultur
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Akvakulturtiltak vil høyst sannsynligvis ha
større effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Det vil i tillegg kreve mye
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land. Mattilsynet er per i dag generelt skeptisk til
landbaserte anlegg med tanke på fiskevelferd.
Kunnskapsgrunnlaget § 8 Begrunnelsen og omfanget av vurderingene etter §§ 8-12 i vedtaket må
tilpasses omfanget av dokumentasjon og forholdene i den enkelte sak. Det betyr at jo mer truet og
verdifullt naturmangfold som berøres, eller jo mer tiltaket vil påvirke forvaltningsmålene for naturtyper,
økosystemer og arter, desto grundigere må saken dokumenteres og vurderes etter loven.
Med verdifull natur eller verdifullt naturmangfold har vi gjennomført utsjekk i forhold til:
•
•
•
•
•
•

Naturbasen med naturtyper vi har særlig ansvar for eller det er knyttet internasjonale
forpliktelser til
Artsdatabanken
Norsk rødliste 2010
Utvalgte naturtyper (hvor er det vedtatt?)
Naturtyper som framgår av DN-håndbok 13-2007 (Kartlegging av naturtyper - verdisetting av
biologisk mangfold) og DN-håndbok 19-2007 (Kartlegging av marint biologisk mangfold)
Nyere kartlegginger av ålegrasenger, tareskog og korallrev

Kravet til kunnskapsgrunnlaget vil, både når det gjelder vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap,
som hovedregel være oppfylt dersom vi tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig.
Hvis det ikke framkommer opplysninger i saken om at det kan befinne seg arter eller naturtyper i
planområdet, flerbruksarealet eller i enkelt-KU er det dermed heller ikke påvist mulige effekter av
tiltaket på naturmangfold.
Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.
I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget, og det ikke kan påvises effekter av
tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre
miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12.
Vitenskapelig kunnskap skal være objektiv og etterprøvbar. Den kan være basert på konkrete funn eller
observasjoner, men den kan også ha karakter av mer alminnelig kunnskap om blant annet biologi,
økologi, fysikk eller kjemi. I forbindelse med søknader om etablering av akvakultur skal det
gjennomføres mom-B eller mom-C undersøkelser i forkant av etablering jf. akvakulturloven.
Det er kunnskap som tiltakshaver uansett må bidra med om påvirkningene virksomheten står for, og
hvordan tiltaket vil påvirke naturmangfold. Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse
skal dekkes av tiltakshaver, tilsier at tiltakshaver kan pålegges å dekke kostnadene med å skaffe mer
kunnskap enn det som allerede finnes fra før.
Kunnskapsgrunnlaget for naturtypelokalitetene er vurdert som god i sjø. Det har ikke vært gjennomført
nye kartlegginger da kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig på dette plannivået.
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Virkningen for naturmangfold i planområdet er vurdert til relativt godt begrunnet i
konsekvensutredningen. Samlet belastning i forhold til naturmangfoldloven § 10 er summen av
påvirkning fra dette tiltaket og fra eksisterende påvirkning og eventuelle framtidige tiltak.
Det skal være særlig fokus på om tiltaket gjør at forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 ikke nås. Det er lite
sannsynlig at tiltakene vil føre til økt samlet belasting.
Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11. Det er tiltakshaver som dekker
kostnader for å hindre eller avgrense skader på naturmangfoldet. Avsetting av areal til akvakultur vil
tillatte at det kan søkes om etablering av akvakultur i forhold til Akvakulturloven.
Ved søknad om etablering av akvakultur må det gjennomføres full miljøundersøkelse (mom-B eller
mom-C) og strømmålinger. Kostandene for miljøundersøkelser betales av tiltakshaver/søker.
Miljøforsvarlege teknikker og driftsmetoder § 12 Det er utredet alternativer med vurdering av
plassering av akvakulturanlegg på land. Landbaserte anlegg er kun behandlet prinsipielt på s. 62 da
det ikke er verken søkere med planer om landbaserte anlegg eller kommuner som ønsker å flytte
produksjonen på land. Det er også gjennomført en utredning på lukkede anlegg. (Veterinærinstituttet).
For kartlagte områder som har vesentlig regional og nasjonalt stor verdi for biologisk mangfold, samt
områder vernet etter naturvernloven, skal det i vannsøyle eller på bunn ikke gjøres inngrep eller bruk
som kan forringe, skade eller ødelegge forekomsten av de prioriterte naturtyper (§§11-9 pkt 6, 11-11
pkt 3).
KU av akvakultur skal også foregå i forhold til endringer av arealplaner, verdisatte fiskefelt og gytefelt,
kaste og låssettingsplasser, etablert akvakultur, ferdsel og farleder, naturmangfold, kulturminner og
vannmiljø.
Dette gjennomføres ved å kombinere alle temadata med kunnskap om marinbiologi og akvakultur. På
bakgrunn av etablerte data har vi gjennomført KU av nye tiltak og av areal avsatt av kommunene til
akvakultur på samme måte. Det er ikke innhentet ny kunnskap i forbindelse med KU av akvakultur,
uavhengig om innspillet er fra private eller fra kommunene.

Akvakulturloven
Alle søknader om etablering av akvakultur må uansett vurderes nøye i forhold til akvakulturloven,
forurensningsloven, havne- og farvannsloven, matloven, dyrevelferdsloven, naturmangfoldloven og
forholdet til tradisjonelt fiskeri. Konsesjoner og produksjonsvolum tildeles av nasjonale myndigheter
for å oppnå en ønsket utvikling og skal behandles deretter av regionale myndigheter.
Resultatet er ikke nødvendigvis mer oppdrettsaktivitet, men den blir i økende grad organisert på en
mer bærekraftig måte. Flerbruksområder inkl. A. tar høyde for dynamikk og fleksibilitet i planen for
framtidig utvikling.
Sektormyndighetene er fagmyndighet og vil avgjøre om søknad om akvakultur blir godkjent i omsøkt
område. Det er viktig å se sammenhengene mellom plan, enkeltsaksbehandling og drift.
Kystsoneplaner kan åpne for nye og avsatte areal for akvakultur og for flerbruk, men det er nasjonale
myndigheter som bestemmer hva arealene skal fylles med. Det er også nasjonale myndigheter som
bestemmer driftskrav til akvakultur. I tillegg skal sektormyndighetene enkeltsaksbehandle og evt. gi
tillatelse jf. akvakulturloven.
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Hvis det ikke tillates ny vekst nasjonalt, så kan nye avsatte areal og åpning av flerbruk kunne bli brukt i
en omlokaliserings-sammenheng for å bedre bærekraften i oppdrett. Da fører plantilnærminga til
større total bærekraft.
Trøndelag Fylkeskommune er tildelingsmyndighet av nye akvakulturtillatelser og endring i eksistende
akvakulturtillatelser. TFK har et koordinerende ansvar for saksbehandling mht. andre interesser og har
rådgiving og er innsigelses-myndighet på vegne av havbruksinteresser i kommunale sjøarealplaner.
Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Fylkesmannen og flere har ansvaret for tilsyn i driftsfasen.
Tildeling av laksekonsesjoner i sjø skjer sentralt i departementet og i Fiskeridirektoratet. Sist tildeling
var i 2014.

I tillegg må den som skal drive med akvakultur ha konsesjon, og være registrert som innehaver av
akvakulturtillatelse i akvakulturregisteret. Akvakulturtillatelsen gir rett til produksjon av bestemte arter
på avgrensede geografiske områder (lokaliteter), med de til enhver tid fastsatte begrensninger av
tillatelsens omfang.
Det kan i henhold til akvakulturloven §6 gis tillatelse til akvakultur dersom det er miljømessig
forsvarlig, kravene i § 15 om forholdet til arealplaner er oppfylt og avveiningen av arealinteresser etter
§ 16 er foretatt. Det må være gitt tillatelser som kreves etter lov nr. 124 om matproduksjon og
mattrygghet (2003), lov nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (1981), lov om havner og farvann
(2010) med mer.
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Bestemmelsene i særlovene virker utover det som fastsettes i en juridisk bindende kommuneplan, og
det er sektormyndighetene som er forvaltningsinstans. Forholdet til anna lovverk er spesielt viktig når
det gjelder akvakultur og akvakulturforvaltning. Det betyr at søknad skal behandles etter alle
særlovene før det blir foretatt en endelig behandling etter akvakulturloven.
Uansett områdekategori i arealplanen skal en søknad gjennom full utredning (konsesjonsbehandling med
offentlig høring og konsekvensutredning).

En egen forskrift styrer prosessen; Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av
akvakultursøknader.

1.4 Forholdet mellom arealplan i sjø og arealplan på land
Planarbeidet er avgrenset juridisk til midlere høyvann. Interkommunal kystsoneplan er en
kommunedelplan, KDP, som skal erstatte kommunenes arealplaner i sjø. Arealplanarbeidet har vurdert
forhold på land uten at det planlegges på land, men i utgangspunktet til kystkontur. Det er tatt hensyn
til strandsonen og til landsiden, når det gjelder friluftsområder, havner, kulturminner, naturverdier med
mer, både i planlegging og i konsekvensutredningene.

1.5 Formålet med konsekvensutredning, metodikk og KU-tema
Formålet med KU

KU er et planverktøy for å fremme en utvikling som oppfyller aktuelle behov uten å
ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. KU sitt formål å sikre at
hensynet til miljø og samfunn blir vurdert i planprosessen.

Hva som skal utredes

Konsekvenser av nye områder for utbygging eller vesentlig endring av arealbruk i
eksisterende områder for akvakultur og virkningen av de samlede
arealbruksendringene i planen skal utredes:

Vurderingsmetode

Betydning av farger for
konsekvens/verdi

•

Virkninger av enkeltområder, herunder alternativer

•

Virkninger av planens samlede arealbruksendringer etter arealformål og
utredningstema

Det foretas en vurdering av tiltaket og verdisetting av konsekvensene for hvert av
temaene. Konsekvensene framkommer ved å vurdere områdets verdi sammen
med utbyggingens omfang. Det henvises til vurderingsgrunnlaget som ligger bak
vurderingene. Eventuelle avbøtende tiltak beskrives. Det gis en konklusjon på
bakgrunn av konsekvenser og avbøtende tiltak.
Ingen negative konsekvenser
Middels negative konsekvenser
Store negative konsekvenser

Det er ikke tilbakevirkende krav til KU. Dersom en arealbruk er vedtatt i et område, er det aldri behov
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for å konsekvensutrede det som allerede er vedtatt, uansett hvor dårlig det eventuelt var utredet fra før
av. Utredningsbehovet i denne planen, knytter seg i all hovedsak til etablering av oppdrettsanlegg og
nye arealformål for akvakultur. Utredningen omfatter de tema som var omtalt i planprogrammet.
Hvert nytt utbyggingsområde er vurdert i forhold til alle utredningstema basert på tilgjengelig/kjent
informasjon.
Konsekvensutredninga skal være et grunnlag for å ta stilling til selve planforslaget eller om det
eventuelt skal gjøres justeringer og lages spesielle vilkår for å få planen godkjent. Politikerne kan også
avvise planen om de mener at konsekvensutredninga har for store negative konsekvenser for miljø og
samfunn. KU inneholder kommunens vurderinger av virkningene forslag til enkeltformål og
planforslaget som helhet har, sammenlignet med virkningene av ikke å gjennomføre planforslaget
(nullalternativet).
Nullalternativet i denne konsekvensutredningen er definert som eksisterende situasjon eller vedtatt
kommuneplan
Det betyr at det er forskjellen i virkning mellom nullalternativ og planforslag som utgjør konsekvensen.
Er virkningen av planforslaget mer fordelaktig enn nullalternativet, er konsekvensen av planforslaget
positiv, og motsatt. Er virkningene like, er konsekvensen nøytral, selv om virkningene av både
nullalternativ og planforslag er negative for den interessen det gjelder. Konsekvensutredningen skal
identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og
samfunn.
Utredningstema tar utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne.
Ved revisjon av kommuneplanens arealdel er det i hht forskriften bare de deler av planen som
fastsetter rammer for framtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan,
som skal utredes. Planforslag med konsekvensutredning skal være tilpasset plannivået og være
relevant i forhold til de beslutninger som skal tas, og så langt som mulig basere seg på foreliggende
kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Vurderingene er gjort på overordnet nivå tilpasset
kommuneplannivået. Spørsmål som hører hjemme i saksbehandlingen skal ikke inngå i
konsekvensvurderingene av oversiktsplaner.
Det er fastsatt i planprogrammet at følgende tema skal konsekvensutredes i forhold til akvakultur:
TEMA

VURDERINGER

KJENT KUNNSKAP § 8

BEHOV FOR KUNNSKAP

Naturmangfold inkl. sjøfugl,
tareskog og ålegraseng,
korallrev og rødlistearter og
gyteplasser

Påvirkning av sårbare
eller truede arter og
ødeleggelser av
leveområder jfr. nml

Miljødirektoratets naturbase,
artsdatabanken, kartlegging
av viktige naturtyper i
regionen

lokal kunnskap, produksjon av
fisk reduserer påvirkning på
biologisk mangfold på land

Vill anadrom laksefisk, laks
og ørret

Redusere mulighet for
spredning av lus og
smitte

risikovurdering norsk
fiskeoppdrett 2017,
lakseregisteret,

Miljø
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Gode data

Grunnforurensing, avløp,
mom-b og mom-c, vann-nett

Fiskeri

Ivareta nasjonale og
vesentlig regionale
fiskerier

Kystnære fiskeridata som er
verdisatt av Fdir

Etablert akvakultur

Redusere mulighet for
smitte og for spredning
av lus

F.dir. Sinmod strømmodeller

Alternative A-løsninger

Landbasert oppdrett

Energi og arealkrav

Samfunn
lokal kunnskap

Fiskevelferd

Ny teknologi
Ferdsel og farleder

Gode data

Kystinfo

Friluftsliv og rekreasjon /
reiseliv

Badeplasser og sjønære
turområder

Lokale registreringer, turkart

Infrastruktur og trafikk

Havner, veier og bruer

Egne reguleringsplaner

Småbåthavner

Vurdere egne regler for
kloakkutslipp

Egne reguleringsplaner

Stedskvalitet, kulturminner
og landskap

Virkninger på
kulturminner og landskap

Askeladden og
kulturminnesøk, SEFRAK,
viktige kulturlandskap

Næringsutvikling og
sysselsetting

verdiskaping

SSB

Kommuneøkonomi

Tilskudd til kommuner

Havbruksfondet

Bosetting og
fritidsbebyggelse

Støy og estetisk
forurensing

Arealplaner på land

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

Statistikk

SSB

Mangler noen lokale
registreringer

Lite marint

Risiko og sårbarhet
Fiskehelse og smitte

Strømmodell SINMOD

Skred

Aktsomhetskart for ras og
skredfare

havnivåstigning

Veileder havnivåstigning og
stormflo (DSB 2016)

klima

Kjøtt vs. fisk

UiTø 2018

Arbeidet med arealplaner har et overordnet, helhetlig og langsiktig perspektiv. Konsekvensutredningene i
kommunedelplanen vil derfor være på et oversiktsnivå, mens mer detaljerte utredninger vil være aktuelle senere
ved detaljregulering og iverksetting av tiltak.

side 17

93

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

1.6 Rundskriv om innsigelsesmyndighet fra Fylkesmannen (Oktober 2019)
I oktober 2019 kom et rundskriv med presisering av felter som fylkesmannen kan komme med
innsigelse på når det gjelder naturmangfold T-2/16 - rev. oktober 2019. Det betyr at
forskningsinstitusjonenes naturkartlegging og vurdering legges til grunn for innsigelse.
Naturmangfold Innsigelse skal vurderes når foreslått ny arealbruk i planforslaget vil komme i
konflikt med:
•

Verneområder og forslåtte verneområder inkluderer nå buffersoner. Verneområder etter
naturmangfoldloven kapittel V, jf. § 77 og de verdier som vernet skal ivareta, også når
planforslaget ligger utenfor verneområdet. Hvor går buffersonene?

•

Naturtyper. Utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 52 med mindre det foreligger
rettslig bindende plan etter plan- og bygningsloven som avklarerer arealbruken for en
forekomst av en utvalgt naturtype og som er vedtatt etter at naturtypen ble utvalgt, jf.
naturmangfoldloven § 53 fjerde ledd. Utvalgte naturtyper har ikke hatt noen status tidligere.
For eksempel ålegrasenger.

•

Truede naturtyper (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) i henhold til nasjonal rødliste
for naturtyper, med unntak av arealer med svært lav kvalitet kartlagt etter Miljødirektoratets
kartleggingsinstruks.

•

Nær truede naturtyper med minst høy lokalitetskvalitet kartlagt etter Miljødirektoratets
instruks.

•

A-lokaliteter av naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 og A- og B-lokaliteter kartlagt etter
DN-håndbok 19 som ikke fanges opp av punktene over. I praksis betyr det DN-håndbok 2008.
Dvs. at de kan komme med innsigelse jf. kart s.16.

•

Naturtyper med sentral økosystemfunksjon med minst moderat lokalitetskvalitet kartlagt etter
Miljødirektoratets instruks. Spesielt dårlig kartlagte naturtyper med minst høy lokalitetskvalitet
kartlagt etter Miljødirektoratets instruks.

•

Arter. Truede arter (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) og deres leveområder, jf.
gjeldende Norsk rødliste for arter. Prioriterte arter etter naturmangfoldloven § 23 med
eventuelle økologiske funksjonsområder. Arter som er særskilt fredet etter forskrift. Spesielle
økologiske former av arter, jf. arter med nasjonal forvaltningsinteresse i naturbase. Andre
arter som er spesielt hensynskrevende, jf. arter med nasjonal forvaltningsinteresse i
naturbase.

•

Viktige økologiske funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsorganismer (jf. lakse- og
innlandsfiskloven § 7, første ledd). Intakte sammenhenger mellom eller i tilknytning til større
naturområder som har en viktig funksjon som forflytnings- og spredningskorridor for arter. Der
hvor laks og rein svømmer og vandrer. De særskilte hensyn som følger av Stortingets vedtak
om nasjonale laksevassdrag og laksefjorder (jf. lakse- og innlandsfiskloven § 7a) og av
Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (jf. forskrift 20. september 2013). Viktige
funksjonsområder for villrein.
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•

Sammenhengende naturområder med urørt preg. Naturområder som i kraft av sin størrelse,
urørthet, beliggenhet og sammenheng er viktige for arealkrevende arter, som regional
økologisk infrastruktur, for klimatilpasning og friluftsliv. INON?

•

Vannmiljøkvalitet Innsigelse skal vurderes når planforslaget vil komme i konflikt med:
o

Godkjent regional vannforvaltningsplan.

o

Kravene i vannforskriften § 12 for å tillate ny aktivitet og nye inngrep i strid med
miljømålene. Vanndirektivet er beskrevet i overordet KU kap. 4.1.

Beskrivelse av KU-tema Jf. Planprogram

2.1 Biologisk mangfold og status verneområder i planområdet
Mål: Å unngå påvirkning av sårbare eller truede arter og ødeleggelser av leveområder
I forhold til naturverdier er kan oppdrettsnæringen utgjøre en trussel pga. omfanget av arealer og de
spesifikke utfordringer som følger med næringa. Vi har derfor lagt spesiell vekt på å beskrive disse og
hvordan de er vurdert i forbindelse med vurdering av hvert enkelt tiltak og samlet. Vi har kartlagt
viktige naturtyper i regionen. jfr. med utgangspunkt i Miljødirektoratets naturbase, artsdatabanken og
annen kjent kunnskap. Det er mange interesser og instanser som registrerer natur og miljøkvaliteter,
disse registreringene gjøres tilgjengelig på forskjellige baser. Registreringene bør være
vektet/rangert/prioritert, da alt er ikke like viktig over alt. Det kan være fare for at hensynet til smale
miljøinteresser blir begrensende på næringsutvikling.
En bærekraftig arealforvaltning samhandler med en rekke ulike lover i forhold til naturmangfold (se
kap.1.3.). Det utarbeides egne forskrifter for det enkelte verneområde som avgjør hva som er tillatt. En
del verneområder har forvaltningsplaner der ulike interesser er avveid i forhold til verneforskriften.
Viktige naturtyper og prioriterte arter er jf. Norsk Rødliste for naturtyper 2011. I tillegg har «Nasjonalt
program for kartlegging av marine naturtyper i Norge» foretatt en kartlegging av viktige marine
naturtyper langs kysten. Kartleggingen omfatter blant annet ålegrasenger, bløtbunnsområder i
strandsonen, stortareskoger, korallrev og israndavsetninger og gytefelt. Områdene er kategorisert fra
svært viktige til mindre viktige. Datasettene vurderes å være godt nok for kommuneplannivå.
Naturtyper i Norge (NiN 2.0.) er et verdinøytralt system som beskriver og typeinndeler norsk natur.
Marine gruntvannsområder (ca. 20-40m) er områder der nok lys trenger ned til at alger kan vokse
(kompensasjons-dyp). Her finner vi bl.a. tareskoger M10 og fast eufotisk bunn M11 omfatter stor
variasjon av alger eller fastsittende dyr, men er ikke dominert av tare. Mellomfast eufotisk bunn M13
omfatter sand og grusdominert områdere inkl. skjellsand og rødalger. Løs eufotisk bunn M15 finnes i
beskyttede bukter beskyttet for bølger og strøm, inkl. ålegrasenger.
Kandidater til marin verneplan Vikna (2005), ) område Borgan – Frelsøy) og kandidater for
supplerende vern (Skilnna og Horta, februar 2019) har ikke meldt oppstart av planarbeidet og er ikke
kunngjort etter nmf § 42.
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Nmf § 42 (kunngjøring av påtenkt verneforslag)
Vernemyndigheten skal kunngjøre verneforslaget, med de viktigste følger det antas å få, i minst én
avis som er alminnelig lest på stedet. Forslag til verneområder i sjø skal kunngjøres på en måte som
er hensiktsmessig for å gjøre berørte interesser kjent med forslaget.
§ 43 (høring av forslag til verneforskrift)
Forslaget til forskrift skal sendes på høring etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37. Om varsling av grunneiere og rettighetshavere gjelder
reglene i forvaltningsloven § 16.
§ 44 (tiltak ved igangsatt saksbehandling)
Når det er foretatt kunngjøring etter § 42 kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om
tillatelse mv. til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget.
Kandidatområder for marin verneplan omfattes av midlertidige retningslinjer fastsatt 6.april 2005.
Generelle retningslinjer for fagmyndighetenes saksbehandling Pkt. 3. Nye aktiviteter eller inngrep eller
utvidelse av eksisterende aktiviteter som kan føre til varig skal i forhold til aktuelt verneformål og
verneverdier i området skal så langt mulig unngås.
Eksempler på aktiviteter eller inngrep som kan medfør varig skade i forhold til de fleste aktuelle
verneformål og verneverdier er: sprenging og boring på sjøbunnen, mudring og dumping, inkl. skjellsand,
etablering av faste installasjoner på havbunnen, som moloer, kaianlegg, rørledninger, bølge- og
tidevannskraftverk. Havbruksanlegg vil normalt ikke omfattes av dette punktet.
Når det ikke er foretatt kunngjøring eller igangsatt saksbehandling av verneforslaget, så vil innspill om
akvakultur i områder med supplerende vern bli konsekvensutredet.
Ålegraseng er foreslått som utvalgt naturtype og vokser i beskyttede sjøområder ned mot 10-15m.
Ålegrasenger er undervannsenger på sand- og mudderbunn i grunne havområder og ålegras er et
viktig leveområde for både planter (bunnlevende alger) og dyr (fastsittende og bevegelige). Ålegras er
også leveområde for flere små, stasjonær fisk som både formerer seg (gyter, legger egg) og vokser
opp i ålegrasenga.
Områder med ålegraseng er ofte utsatt for utbygging, som for eksempel utvikling av industriområder,
utfylling og mudring av småbåthavner, forurensning og beiting av fugl. Grågåsa er vegetarianer og
hvert individ spiser omtrent 1kg grøntfor hver dag. En viktig mat for gås er ålegras. Siden
bløtbunnsområder som ålegrasenger er spesielt utsatt ved utbygging i strandsonen, er ålegraseng
foreslått som utvalgt naturtype med spesiell beskyttelse etter naturmangfoldloven.
Tareskog vokser i eksponerte områder ned mot 20m. Tareskog er sammenhengende sublitorale
områder bevokst med stortare (Laminaria hyperborea). Stortareplantenes stive, opprette stilk kan bli
opptil tre meter høye og danner et tredimensjonalt habitat som er rikt på andre alger og dyr.
Andre tarearter som sukkertare (Saccharina latissima), fingertare (Laminaria digitata) og butare
(Alaria esculenta), danner ikke like høy vegetasjonstype. Tareskogen har en grunnleggende betydning
for det assosierte plante- og dyresamfunnet. Den er et yngle- og oppvekstområde, gjemmested og
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beiteplass for fisk. Bløtdyrene og krepsdyrene i tareskogen er viktige som næringsdyr for fisk, krabbe
og hummer. Noen fuglearter benytter også tareskogen som matfat. Tareskog har høy biologisk
diversitet med mange fastsittende alger (epifytter) og dyr (epixoa) som vokser på stilkene og
festeorganene. I tillegg lever frittlevende dyr på stilkene, festeorganene og i algene som vokser på
tarestilkene.
Tareskogen har en vid utbredelse og står for en betydelig produksjon av organisk materiale.
Tarearealet utenfor kysten er anslått å være omtrent like stort som arealet av dyrket mark i Norge.
Det er kommersiell utnyttelse av tareressursene i planområdet. Årlig høstes ca. 160 000 tonn tare
langs kysten, og taretråling møter lokal motstand i planområdet. Pbl. har tidligere ikke hatt hjemmel
for å lage bestemmelser om taretråling, da taretråling har vært hjemlet i havressursloven. I april 2020
avklarte KMD at kommunene kan lage egne bestemmelser for taretråling i sine sjøareal, og at plan- og
bygningsloven sidestilles med Havressursloven.
Havforskningsinstituttet har i to studier fra 2020 konkludert med at konsekvensene av taretråling har
begrenset effekt på områdene som tråles og på fisk.
Om lag 6 % av den stående biomassen på trålbart dyp ble høstet over fem år.Taretråling har en
vesentlig effekt på økosystemet, men i et veldig begrenset område av den totale tareskogen, og derfor
er de totale konsekvensene små: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/januar/taretraling-har-begrenseteffekt-pa-fisk Også naturen selv river opp tang og tare. I Flakstad i Lofoten ligger stortare skylt på land
av store bølger.
Effekter av akvakultur på tareskog: Tare tar opp næringsstoffer gjennom bladets overflate og ikke
gjennom røtter. Havforskningsinstituttet startet undersøkelser av «Effekter av akvakultur på grunne
hardbunnsamfunn (0-25m)» på kysten i 2010. Utslipp av næringssalter og fine partikler som
sedimenterer kan påvirke tang- og taresamfunn på hardbunn i nærheten av anleggene.
Det ble tatt video og dykkere undersøkte biologisk mangfold og tetthet av arter ved anlegget og på
referansestasjon 1 km fra anlegget. I bølgeeksponerte områder vokste det fin tare rett bak anleggene
ned til 25 meters dyp. Redusert nedre voksedyp for tare kan være et tegn på forringet miljøkvalitet,
men forskerne fant ingen forskjeller i nedre voksegrense for tare ved anlegg og på referansestasjoner.
Ruteanalysene på fem og ti meters dyp viste at artsrikdom og forekomst av arter var ikke forskjellige
ved anlegg sammenliknet med referansestasjonene. Det er utarbeidet en egen rapport som gjelder
taretråling.
Sjøfugl kan påvirkes av akvakulturanlegg på ulike måter. Direkte negative effekter av akvakultur kan
være bifangst i nett og at fugl skytes for å redusere predasjon på oppdrettsfisk eller blåskjellanlegg. I
tillegg vil anlegg for både skjell og oppdrettsfisk legge beslag på habitater som sjøfugl ellers hadde
kunne utnyttet.
Lokalt vil akvakulturanlegg kunne gi økt næringstilbud for enkelte arter sjøfugl, og dette kan føre til
konflikter med næringen og er således en uønsket bieffekt. I hovedsak er det fiskespisende fugler som
kommer i konflikt med oppdrettsanlegg for fisk, i første rekke ulike arter måkefugl (f.eks. gråmåke og
fiskemåke), storskarv, toppskarv og gråhegre. Rundt oppdrettsanleggene blir det derfor lett en
aggregering av sjøfugl og det er vanlig å benytte nett over merdene som beskyttelse mot fugl.
Omfanget av ærfuglpredasjon på blåskjell kan være omfattende. Selv om skjelldyrking i noen områder
vil gi ekstra næringstilgang til ærfugl, er det ikke dokumentert at dette vil ha en signifikant betydning
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for artens populasjonsstørrelse.
Med støtte i dagens kunnskap er det ikke mulig å kvantifisere konsekvensene av akvakultur på sjøfugl.
Når man ser bort fra eventuelle indirekte effekter ved at sjøfuglenes byttedyr beskattes for å brukes til
fiskefôr, vil akvakulturens bruk av habitater (arealbeslag) trolig være den største påvirkningsfaktoren
for sjøfugler. Hvordan dette arealbeslaget påvirker sjøfuglenes utbredelse, og hvilke konsekvenser
dette igjen har for fuglenes overlevelse og reproduksjon, er det imidlertid vanskelig å estimere.
For både dagens aktivitet og fremtidsbilde (2030) er konsekvensen av akvakultur vurdert til ingen for
lomvi, alke, alkekonge, krykkje, ærfugl, toppskarv og storskarv og til lav for gråmåke og sildemåke i
Skagerrak. Kunnskapsnivået er relativt godt (***) når det gjelder lomvi, alke, alkekonge, krykkje, ærfugl,
toppskarv og storskarv og usikkerheten med tallene er lav.

Oppsummering av konsekvenser for sjøfugl av akvakultur ved dagens aktivitetsnivå. Artsgruppene er kodet som PD (pelagisk
dykkende), PO (pelagisk overflatebeitende), KD (kystbundne dykkende) og KO (kystbundne overflatebeitende arter). Usikkerhet i
vurderingene er angitt med tallene 1 (liten), 2 (middels) eller 3 (stor usikkerhet), mens kunnskapsnivå er angitt med * (dårlig), **
(middels) eller *** (relativ god kunnskap).

Til sammenligning så er både konsekvensene av bifangst, utkast av fiskeavfall og uønsket fisk,
trofiskeinteraksjoner og taretråling større enn konsekvensene av akvakultur.
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Skjellsand består av delvis nedbrutte kalkskall fra skjell og andre marine organismer.
Skjellsand kartlegges som en viktig naturtype på havbunnen, men er også en geologisk ressurs.
Skjellsand betraktes som en ikke-fornybar ressurs da dannelsen går seint.
Skjellsandforekomstene er størst i skjærgården, i de områdene hvor tilførselen av minerogent
materiale (sand, grus og leire) er lav. De største forekomstene av skjellsand finnes gjerne i strømrike
områder, på dyp mellom 10-30 meter. Skjellsand er en naturtype som fungerer som gyte- og
oppvekstområder for flere fiskearter.

Større krepsdyr benytter skjellsandbankene til parringsplasser og ved skallskifte, i tillegg til at de finner
matgrunnlag her. Skjellsand er en viktig ressurs flere steder langs kysten fra Vest-Agder og nordover.
Skjellsand brukes som kalkningsmiddel i landbruket og som kalktilskudd i kraftfôr og hønsefor.
Skjellsand brukes også til kalking av vassdrag og som strøsand.
Kartet under viser modellert skjellsand, påvist skjellsand og mulig skjellsand. Det modellerte
områdene er betydelig større enn de påviste områdene.

Kart fra Agder over Skjellsandområder. www.ngu.no.

I praksis betyr kap. 1.5. at følgende areal i Kystsoneplan Namdalen er nyåpnet for innsigelser:
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Nasjonale naturområder omfatter følgende typer områder i sjø.

Kartlegginga benyttes både i planlegginga og i konsekvensutredninga ved kystsoneplanlegging
Bærekraftig arealforvaltning i samhandling med naturmangfoldloven – Oversikt i planområdet

Naturmiljø

Virkemiddel

Hensyn

Hensyn og bruk

VER

Naturreservat:

Naturverdiene skal ikke forringes.
Sterkeste verneform

Egen forskrift for hvert enkelt
verneområde avgjør hva som er tillatt.
Noen vernede våtmarksområder har
RAMSAR status. Dette er en internasjonal
status som forplikter oss til å ta vare på
økosystemet. Dette kan innebære en
skjerpelse i forvaltningen av områdene. En
del verneområder har forvaltningsplaner
der ulike interesser er avveid i forhold til
verneforskriften.

Dyrelivsfredningsområder

Dyrelivsfredning hjemles i paragrafer
med strenghet tett opptil
naturreservat, eller i «mildere»
paragrafer, som ligger nærmere den
allmenne fredningsbestemmelsen i
Viltloven.
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Prioriterte arter

Beskrives i egne sentrale forskrifter

Økologiske funksjonsområder til
prioritert art

Beskrives i de prioriterte artenes
forskrifter

Egen sentral forskrift som beskriver
hensyn som skal tas

Utvalgte naturtyper

Særlige hensyn

Sentral forskrift angir hvilke naturtyper
som er utvalgt

Laksebestandene skal beskyttes mot
inngrep og aktivitet

Stortingsproposisjon nr. 32 (2006-2007)

Marint beskyttede områder

Aktivitet som kan føre til varig skade
av verneverdier unngås.

Retningslinjer for saksbehandling

Inngrepsfri natur INON

Inngrepsfrie naturområder skal i
størst mulig grad bevares for
framtiden

Særlig vekt på å bevare: Villmarkspregede
områder (> 5 km fra inngrep),
sammenhengende inngrepsfrihet.
inngrepsfrie områder i kommuner og
regioner med lite rest INON, inngrepsfrie
områder kombinert med viktige
miljøkvaliteter (for eksempel biologisk
mangfold, friluftsliv)

Differensiert forvaltning i strandsonen

Ivareta allmenne interesse i
strandsonen

Statlige planretningslinjer

Statlig sikrede friluftsområder

Allmennhetens tilgang til
friluftsområder sikres

Servitutt avtaler

Ålegraseng er foreslått

Nasjonale laksefjorder/vassdrag
Namsen

BÆREKRAFTIG
BRUK

Gjelder all kjent kunnskap om
naturtyper, arter og naturverdier
Truede og nær truede arter
Truede og nær truede naturtyper
Nasjonale og regionale ansvarsarter
Nasjonale og regionale
ansvarsnaturtyper
Miljøregisteringer i sjø

•
•
•
•
•
•
•
•

Mangfoldet av naturtyper
skal ivaretas
Arter skal ivaretas på lang
sikt
Enhver skal opptre
aktsomt
Kunnskapskrav ved
offentlig beslutninger
Føre-var-prinsippet
Samlet belastning
Tiltakshaver betaler
Miljøforsvarlige teknikker

Hensynet til naturverdier vurderes i hver
enkelt sak. Rimelighetsvurdering i forhold
til tiltakets størrelse, karakter og
samfunnsnytten.

Fiskeri og havbruk
Lenke til fiskeridirektoratet:
Akvakulturregisteret
Kystnære fiskeridata
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2.2 Vill anadrom laksefisk
Mål: Å beskytte vill anadrom fisk mot lakselus og genetisk innblanding
Beskyttelsesregimet for nasjonale laksevassdrag og laksefjorder skal sikre villaksen en særlig
beskyttelse, og bygger på forutsetningen om at summen av endringer i aktivitetene i vassdragene og
fjordene over tid ikke skal medføre økt risiko for villaksen. Det er tillat å etablere oppdrett av andre
arter enn anadrom laksefisk i nasjonale laksevassdrag. Regimet åpner likevel for nye tiltak og
aktiviteter dersom disse ikke medfører økt risiko. Dersom det åpnes for det aktuelle tiltaket, skal det
gjøres en vurdering av tiltakets størrelse, plassering og egenskaper og virkningen av en gjennomføring
av tiltaket. Det må også vurderes om det er andre planlagte tiltak i eller i nærheten av området. I slike
tilfeller vil det være de samlede virkningene som bestemmer om virkningene er vesentlige.

Fangstutvikling i elvefisket i Norge fra 1970
(kg avlivet fisk)
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Kilde: Lakseregisteret

Vi har to nasjonale laksefjorder i planområdet: Åfjorden med Stordalselva-Norddalselva og
Namsfjorden med Namsen og Årgårsvassdraget.
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Norddalsvassdraget løper ut i Åfjorden og har en svært god sjøørretbestand, men ingen
sjørøyebestand.

Når det gjelder laksebestanden så er den svært dårlig og årsaken til det kan tilskrives overbeskatning.

Stordalselva ble ikke evaluert i forbindelse med NIVA sin Evaluering av nasjonale laksevassdrag og
nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatur i 2017.
Namsen løper ut i Namsfjorden og har en svært god laksebestand, men ingen bestand av sjørøye.
Betanden av sjørøye er hensynskrevende og er påvirket av lakselus.
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Bestanden av laks er svært god med moderat påvirkning av lakselus. Namsen er den nest beste
lakseelva i Norge etter Tana, når det gjelder fangster av laks og sjøørret i 2018 (Lakseregisteret
rapport 1).
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Historiske fangstdata for laks, sjøørret og sjørøye viser økende fangster i Namsen.
Tallene gjelder bare avlivet fisk.
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Kilde: Lakseregisteret

Det pågår også et kilnotfiske i og utenfor nasjonal laksefjord Namsfjorden.
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Bestandssituasjonen i 2019 for elvene i planområdet og har følgende status. Oversikten med
påvirknings-faktorer vil bli benyttet i konsekvensutredninga (Lakseregisteret 2020). Flere data er fra
2013.

I vurderinga av Namsen står den oppført som svært god, dvs. grønn, når det gjelder laks, mens i dette
kartet står Namsen oppført med gult, som indikerer moderat laksebestand.
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Det ble trålt i utvandringsruten til Namsen i 2019 (blå skravur) på tidspunktet man forventer at smolten
vandrer. Antall lakselus på fisken var meget lavt og smittepresset i utvandring for Namsen virker å
være relativt lav i rapporten fra ekspertgruppen fra NINA og HI basert på ulike metodikker.
Lakselus
Lakselus Lepeophtheirus salmonis finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt
med veksten i oppdrettsnæringen. Lakselus er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre
frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier, og slår seg ned på laksen i det tredje. Lusene spiser
skinn og blod fra laksefisk når de sitter på en vertsfisk. De formerer seg hele året, men formerer seg
hurtigere når temperaturen øker utover våren. De frittlevende stadier sprer seg via fjord- og
kyststrømmer. Lus bekjempes med biologiske midler (leppefisk), kjemikalier (legemiddel) eller
mekanisk / termiske (varmt vann) metoder.

Lakselus kan oppkonsentrere seg i oppdrettsanlegg eller komme inn til kysten igjen med
tilbakevandrende kjønnsmoden laks på vei inn mot og opp elvene. Når laksen kommer opp i ferskvann
vil lakselus slippe taket og dø relativt raskt. Sjøørret og delvis sjørøye er også verter for lakselus. Mest
sårbar er villaks-smolten på vei til havet. Det er nærmere tusen ganger flere oppdrettslaks enn
vandrende villaks i fjordene og langs kysten. Når det er så mye laks i sjøen er det lett for lakselusen å
finne en vert og formere seg. Det er altså først og fremst for den ville laksefisken at lakselusa er et
problem. Oppdrettslaksen blir avluset når det er mer lus i anleggene enn regelverket tillater.
Oppdrettsnæringen har likevel et klart ansvar for å hindre smitte til de ville bestandene. Nyklekte
lakselus driver med strømmene til de er store nok til å feste seg på en fisk.
Oppdretterne er pålagt å telle og rapportere lakselus ukentlig (Bærekraft i havbruk, 2019b). Antallet lus
i snitt må være under 0,5 per fisk, og enda lavere på våren når den ville laksesmolten svømmer fra
elvene hvor de er klekket og ut i havet. Om de ikke klarer å kontrollere dette kan de pålegges å
redusere produksjonen helt eller delvis (Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg).

side 31

107

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

Havforskningsinstituttets lakselusmodell er, som andre modeller, basert på at oppdretterne
rapporterer hvor mye lakselus og oppdrettsfisk de har i anleggene, samt temperaturen i vannet.
Disse inngangsdataene og kunnskap om lusas eggproduksjon, vannstrøm, saltholdighet og
luselarvenes adferd blir lagt inn i modellene, som beregner hvor mange smittsomme lakselus det er i
de ulike produksjonsområdene. I tillegg koordinerer HI tellingen av lus direkte på villaks og vill sjøørret
langs kysten fra mai til tidlig høst. Dette gjør vi når lakse-smolten vandrer fra elvene til havet gjennom
beltet av lus. Modellen stemmer godt med det vi finner i felt.
Grundig karlegging av hvordan lakselus sprer seg kan også hjelpe oss å finne tiltak som reduserer
smitten mellom de ulike oppdrettsanleggene, og dermed også til den ville laksefisken. Blant annet vil
bedre lokalisering og drift av oppdrettsanleggene redusere smittetrykket. Dette kan en få til med tett
samarbeid mellom næring, forvaltning og forskning. Å hindre lakselus er en forutsetning for at
oppdrettsnæringen skal kunne fortsette å vokse. Først og fremst fordi det beskytter villaksen, men
også fordi det vil spare næringen for store utgifter. Lakselus koster norsk oppdrettsnæring langt over
fem milliarder kroner årlig i direkte tap, vekttap hos fisken på grunn av stress, utgifter til kjemikaliebruk
og rensefisk og ekstraarbeid til avlusning.
Basert på geografi og havstrømmene er norskekysten delt inn i 13 produksjonssoner for oppdrett.
Mulighetene for vekst i de ulike sonene avgjøres av antall lakselus på villaksen. Fargene i trafikklysene
er satt i forhold til antall lakselus.
Er lakselustilstanden ok, lyser det grønt for vekst, gult betyr at det er ok med dagens
produksjonsmengde, mens rødt betyr at produksjonen bør tas ned. Trafikklyssystemet ble «slått på»
for første gang i 2017. Trafikklysene har foreløpig lyst rødt i produksjonsområde 3, som omfatter store
deler Hordaland. Hvis dette fortsetter, innebærer det sannsynligvis at oppdrettsanlegg her vil bli pålagt
å redusere lakseproduksjonen
Planområdet ligger produksjonsområde PO 6 (tidligere Sør-Trøndelag) og PO 7 (tidligere NordTrøndelag inkl. Bindal). Produksjonsgrensen går ved Buholmråsa mellom Osen og Flatanger
kommune. Sør for grensen er det gult og nord for grensen er det grønt (tillatt vekst)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-16-61
Rapporten fra ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning « Vurdering av lakselusindusert
villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2019» har ekspertgruppen vurdert status for
lakselusindusert dødelighet i hvert produksjonsområde.
I 2019 var lakselusindusert villfiskdødelighet i PO4 og PO5 mest sannsynlig over 30 %, definert som
høy påvirkning. I PO3 og PO10 var lakselusindusert villfiskdødelighet mest sannsynlig mellom 10-30 %,
definert som moderat påvirkning. I de øvrige produksjonsområdene (PO1, PO2, PO6, PO7, PO8, PO9,
PO11, PO12, PO13) var lakselusindusert villfiskdødelighet mest sannsynlig under 10 %, definert som
lav påvirkning.
I PO 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag var det lav lakselusindusert villfiskdødelighet i 2019.
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Oversikt over elvene (tall) og ruse/garn stasjonene (røde sirkler) i produksjonsområde 6. De nasjonale
laksefjordene er indikert (grønne areal) i PO 6 (t.v) og tetthet av kopepoditter (kopepoditter per kvadratmeter) i PO
6 i smoltutvandringsperioden (t.h).

I PO 7: Nord-Trøndelag med Bindal var det også lav lakselusindusert villfiskdødelighet i 2019.
Gruppen legger lav lakselusindusert villfiskdødelighet rundt utvandringsruten til den største elven
(Namsen), og påvirkning på denne bestanden er sannsynligvis upåvirket av vandringsruter, gitt det
lave smittepresset på sørsiden av Vikna.
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Oversikt over elvene (tall), ruse/garn stasjonene (røde sirkler), vaktbur (svarte sirkler) samt området det er trålt i
(blått skravert) i PO 7. De nasjonale laksefjordene er indikert (grønne areal) (t.v) og tetthet av kopepoditter
(kopepoditter per kvadratmeter) i PO 7 i smoltutvandringsperioden (t.h).

Det ble gjennomført et mislykket laksevandringsprosjekt i 2019, så det mangler nyere data fra
laksevandring. Det er tidligere (1989-1991) gjennomført et havbeiteprosjekt i Oppløyelva i regi av NINA
og på oppdrag av Fylkesmannen ti Nord Trøndelag. Det ble satt ut 220 000 smolt av laks av Namsen
stamme. Disse var klekket i smoltanlegg og Fylkesmannen mener i dag at resultatene fra forskerne
ikke kan brukes. Det var ca. 50% gjenfangst i utsettingsvassdraget og resultatene viste klart at det ikke
er tilstrekkelig med fangst av havbeitelaks, hvor bare 15% av gjenfangstene ble gjort. Mye av fisken
stoppet opp i munningsområdet. Kartet viser geografisk fordeling av gjenfangstene i 1991.
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Rømming
Rømt oppdrettslaks har i flere år vært regnet som et av de største miljøproblemene med fiskeoppdrett.
Hvert år rømmer tusenvis av oppdrettslaks fra norske anlegg. Mesteparten blir aldri observert igjen,
men noen finner veien opp elven hvor den gyter sammen med villfisk. Nyere forskning i april 2020
viser at yngel av oppdrettslaks er et lettere bytte for større fisk, som ørret, enn det villfisken er:
doi.org/10.1038/s41598-020-58661-9
Årsaken er at oppdrettsfisken har rikelig tilgang på mat og er avlet fram over flere generasjoner slik at
den skal være flink til å spise og vokse fort, og er derfor blitt mindre vaktsom for farer i miljøet. Yngel
med oppdrettsforeldre er altså et lettere bytte for ørret.
Det er krav til rapportering og overvåkning knyttet til rømming. Den norske tidsserien over rømt
oppdrettslaks er verdens mest omfattende og lengste serie som viser forekomst av rømt
oppdrettslaks i naturen. Data fra 1989 og fram til i dag er publisert i to artikler i ICES Journal of Marine
Science.
Rømt oppdrettslaks som gyter sammen med villfisk har negativ effekt på tilpasningene til villaksen. Til
tross for at produksjonen av oppdrettslaks har økt kraftig i denne perioden, ser vi at andel rømt
oppdrettslaks ikke har økt tilsvarende. Det tyder på at strengere regelverk og tekniske krav til
oppdrettsanlegg har hatt effekt og at oppdretterne har større fokus på å unngå rømming nå enn
tidligere.
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Figuren viser (a) antall laks rapportert rømt fra oppdrettsanlegg, (b) andelen rømt oppdrettslaks i høstundersøkelser og (c) i
sportsfisket. Gule punkter er gjennomsnittsverdier, og trendlinjer viser utviklingen over tid.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har utpekt den største trusselen mot villaks er rømt
oppdrettslaks. Ved rømming fra kjent kilde er det plikt til å oppdage, begrense og melde fra. Det er
videre plikt til gjenfangst, pålegg om utvidete gjenfangst i sjø og pålegg om overvåking og uttak i
vassdrag.

Figuren til venstre viser matrise over ulike faktorer sin påvirkningsgrad og risiko for ytterlig skade for villaksen.
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Figuren til høyre viser påvirkningsanalyse av norske laksebestander i 171 vassdrag med innslag av rømt oppdrettslaks (VRLrapport nr. 5. 2017).

Antall laks som rapporteres rømt varierer svært mye fra år til år, og i 2017 ble det kun rapportert 15
000 rømte oppdrettslaks, noe som var det laveste tallet i tidsserien vår som går tilbake til 1998. Men i
2018 økte igjen antallet rapporterte rømte laks til 160 221 (www.fiskeridir.no, foreløpige tall
september 2019).
Det vurderes totalt sett at det er lavt innslag av rømt oppdrettslaks i planområdet.

Gjennomsnittlig innslag (%) av rømt oppdrettslaks i data basert på ulik metodikk (sportsfiske, høstfiske, stamfiske, drivtelling
samt beregnet årsprosent i elvene) som er vurdert for innslag av rømt oppdrettslaks i hvert av produksjonsområdene for
akvakultur. Lavt innslag: Prosjektgruppens estimat for innslag av rømt oppdrettslaks er under 4 %. Moderat innslag:
Prosjektgruppens estimat for innslag av rømt oppdrettslaks er mellom 4 % og 10 %. Høyt innslag: Prosjektgruppens estimat for
innslag av rømt oppdrettslaks er over 10 %.
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Planområdet betraktes som godt kartlagt og vi har data fra den enkelt elv som vil bli benyttet i
konsekvensutredninga i kap. 3.
Innovasjonen som foregår med ny teknologi, havmerder, semi-lukkete anlegg vil forbedre
sameksistensen med villaks. Sameksistens krever god dialog og samarbeid. Lakseregisteret hos
miljødirektoratet viser klart at mange elver er endret pga utbygging, og oppdrettsnæringa er en del at
et mye større problem.
Smitte
Vanntransport (strømretning og strømstyrke) er en viktig men uforutsigbar faktor i forhold til
smittespredning. Håndtering av fisk, utstyr og slakteavfall regulert i lovverk. Sykdommer som skyldes
bakterier gir i dag ikke store problem i oppdrett på grunn av utbredt vaksinering. Det har også ført til at
antibiotikabruken er lav (Bærekraft i havbruk, 2019c).
Strømmodellen SinMod dekker Trøndelag og blir brukt i konsekvensutredning av akvakultur i forhold til
nye etableringer av akvakultur og i forhold til å sette av nye areal til akvakultur for å kunne optimalisere
produksjonen i planområdet. Indikatoren for oppdrettsnæringas vekst måles via lakselussituasjonen
på lokaliteter og i produksjonsområder. For videre vekst, er oppdrettsnærings avhengig av areal som
gir grunnlag for å kontrollere og begrense lus og smittespredning.
Dette bør reflekteres i kystsoneplanene, uavhengig av lokale naturforhold, arealtilgang, prosesser og
holdninger.
Det er viktig å kjenne vanntransporten når man planlegger nye lokaliteter. I enkelte områder bør denne
kunnskapen relateres til og kombineres med driftsplanlegging og utsett/utslaktingsstrategier for å
begrense sykdom. Kunnskap om vanntransport vil kunne bidra til god smitteforebyggende
brakkleggingsstrategi. Enkelte virus vil transporteres over svært store avstander pga lang levetid i sjø.
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Hvis vi skulle begrense lokaliteter som «teoretisk» står i fare for å bli smittet eller spre smitt, av for
eksempel PD, så vil det være få lokaliteter igjen. Det er også stor usikkerhet om lakselus når det
gjelder biologi, miljøpreferanse og spredning.
Fjordene har sterk ensrettet strøm og få topografiske hindringer, f.eks Follafjorden. Dette bidrar til god
vanngjennomstrømming i merdene, men også til økt sannsynlighet for vannkontakt og dermed
smittespredning mellom lokaliteter og utsettsoner. I stedet for å øke antall lokaliteter og dermed
minske avstanden mellom dem, er det foreslått en produksjonsøkning på egnede enkeltlokaliteter.
Samtidig har Kystverket bundet opp store areal på grunn av uhensiktsmessig brede hvite sektorer. Mer
areal kan frigjøres ved å begrense hvit sektor i fyr og lykter.
I kystområdene er det beskyttede lokaliteter nært land som ikke er egnet for dagens merdteknologi og
produksjonsvolum. Disse «gamle» A-områdene er har ofte enkel tilgang med lite eksponering fra vær
og vind og er ikke egnet til dagens merdteknologi. Etablerte A-områder kan derimot være godt egnet
taredyrking, blåskjell, havbeite til andre og nye arter. Områder med nærhet til infrastruktur kan også
brukes til en mer lukka produksjonsteknologi som «barnehage» for smolt i kombinasjon med dagens
merdteknologi som er mer eksponert.
Risikorapport norsk fiskeoppdrett (2019) oppsummerer effekter på vill laksefisk i ulike
produksjonsområder. Planområdet omfatter nordlige deler av PO 6 og nesten hele PO 7.
PO 6:
Miljøeffekter på non-target-arter ved bruk av legemidler
Bademidler gir kortvarig effekt, mens fôrmidler vil kunne påvirke non-target-arter over en lengre
tidsperiode. Av de avlusningsmidlene som vurderes i årets rapport, er det kun azametifos som
vurderes å ha lav risiko for miljøeffekter på non-target-arter. De andre midlene, hydrogenperoksid,
deltametrin, flubenzuroner og emamektin, vurderes å ha moderat risiko.
Rømming. Det ble rapportert fra 30 til 10 830 rømte oppdrettslaks i PO6 i perioden 2014–2018 med et
årlig gjennomsnitt på 2774 og området vurderes derfor å ha moderat rømming.
Andel rømt oppdrettslaks i elv. Det er i snitt 18 % av vassdragene (14 av 76) i området som er
overvåket, noe som utgjør 80 % av det samlede gytebestandsmålet i området. Totalt faller 89 %, 7 %
og 4 % av vurderte vassdrag i kategorien lavt, moderat og høyt innslag av rømt oppdrettslaks. Andel
rømt oppdrettslaks i elv vurderes derfor til å være moderat. Det er en lav andel vassdrag som er
overvåket og selv om dette dekker storparten av gytebestandsmålet i området kan det være flere
vassdrag som kan ha moderat eller høyt innslag av rømt oppdrettslaks uten at dette oppdages.
Kunnskapsstyrken vurderes derfor som moderat.
Rømt oppdrettslaks på gyteplassen. Andel rømt fisk i elv er lav, mens rømmingen er moderat og
utfisket kun delvis effektivt i dette området. Det vurderes derfor å være moderat sannsynlighet for å
finne mye rømt oppdrettslaks på gyteplassene i PO6. Til tross for at det er god kunnskap om
oppdrettsintensiteten og utfiskingen i området, er det moderat kunnskap om hvor mye oppdrettslaks
som rømmer og hvor stor andel av disse som går opp i elvene.
Villaksens bestandsstatus. Gytebestandsmålet blir nådd for mange av vassdragene i
produksjonsområdet som ligger innenfor planområdet.
Villaksens genetiske status. Stor genetisk endring er påvist i en tredjedel av bestandene, mens i de
største bestandene er det ikke observert (eller kun funnet indikasjoner på) genetisk endring.
Tilstanden i området vurderes å ha moderat kvalitet. Vurderingen er basert på 26 bestander som til
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sammen utgjør 95 % av produksjonsområdets totale gytebestandsmål, så kunnskapsstyrken anses
som god.
Bestandenes robusthet mot innkryssing. Bestandsstatus blir vurdert som dårlig, mens genetisk status
vurderes som moderat. Ytterligere genetisk endring hos villaks som følge av rømt oppdrettslaks i
PO6. Selv om robusthet av populasjoner i området vurderes som lav, er risikoen for ytterligere
genetisk endring som følge av rømt oppdrettslaks vurdert til å være moderat på grunn av det har vært
moderat (på grensen til å være lav) mengde rømt oppdrettslaks i vassdragene.
PO7:
Rømming. Det ble rapportert om 0–106 748 rømte oppdrettslaks i PO7 i perioden 2014–2018 med et
årlig gjennomsnitt på 24 319, og området vurderes derfor å ha mye rømming.
Andel rømt oppdrettslaks i elv. Det er i snitt 27 % av vassdragene i området (7 av 24) som er
overvåket, noe som representerer 88 % av gytebestandsmålet i området. Totalt faller 69 %, 12 % og 19
% av vurderte vassdrag i kategorien lavt, moderat og høyt innslag av rømt oppdrettslaks. Totalt sett
vurderer vi dette området til å ha høy andel av rømt oppdrettslaks i elv.
Rømt oppdrettslaks på gyteplassen. Det er rapportert mye rømming i området og andel rømt
oppdrettslaks i elvene er høy. Samtidig er utfisket lite effektivt i området. Det vurderes derfor å være
høy sannsynlighet for å finne mye rømt oppdrettslaks på gyteplassene i PO7. Kunnskapsstyrken
vurderes som god knyttet til utfisket, mens det er moderat kunnskap om rømming og andel rømt
oppdrettslaks i elv. Kunnskapsstyrken vurderes derfor totalt sett som moderat.
Villaksens bestandsstatus. Gytebestandsmålet blir nådd for de fleste vassdragene i regionen, men
noen av vassdragene har et redusert høstbart overskudd. Den største bestanden i
produksjonsområdet (Namsenvassdraget) har også et relativt stort høstbart overskudd, derfor blir
vurderingen ulik om man veier med gytebestandsmål eller ikke.
De fleste vassdragene med forenklet vurdering i produksjonsområdet har moderat vurdering. Samlet
sett vurderes derfor kvaliteten som moderat. Vassdragene med full vurdering utgjør 83 % av det
samlede gytebestandsmålet i produksjonsområdet. Vurderingen er avhengig av om det veies med
gytebestandsmål eller ikke og kunnskapsstyrken vurderes derfor som moderat.
Villaksens genetiske status. Svak genetisk endring er indikert i den største og tredje største
bestanden, mens tre andre bestander viser ingen observert endring og én bestand viser stor endring.
Tilstanden i området vurderes som moderat kvalitet. Vurderingen er basert på kun 6 av 24 bestander,
men disse utgjør 92 % av produksjonsområdets totale gytebestandsmål, så kunnskapsstyrken anses
som moderat.
Bestandenes robusthet mot innkryssing. Bestandenes robusthet mot innkryssing settes til moderat
siden både genetisk status og bestandsstatus blir vurdert som moderat. Ytterligere genetisk endring
hos villaks som følge av rømt oppdrettslaks i PO7. Det er mye rømt oppdrettslaks på gyteplassene og
robustheten vurderes som moderat.
Risikoen for ytterligere genetisk endring vurderes derfor som høy for PO7. Det er moderat usikkerhet
knyttet til flere av de underliggende faktorene for både rømt oppdrettslaks på gyteplassene og hvor
robust bestandene er for ny innkryssing. Kunnskapsstyrken vurderes derfor som moderat.
Både vannportalen.no og St.mld. 14 har laget en oversikt over hva som påvirker vassdrag i Norge i
ulike grader
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Konklusjon:
Spredning av lakselus, rømming og smittereduserende lokalisering i kystsonen ligger utenfor pbl. sitt
mandat. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å fatte vedtak på kommuneplannivå.
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2.3 Marine ressurser
Mål: Oversikt over konsesjoner for utnyttelse av skjellsand, sand og grus
Det er per i dag ikke kartlagt viktige mineralressurser i sjø i Trøndelag. Skjellsand forekomster er delvis
kartlagt. Det er flere bergverk i drift på land.
Fylkeskommunen er delegert konsesjonsmyndighet for søknad om utforsking og utnyttelse av
skjellsand, sand og grus fra sjøområder. Skjellsandkonsesjoner har varighet på inntil 5 år, men kan
søkes forlenget med inntil 5 år av gangen. Fylkeskommunene har data over både aktive og utgåtte
konsesjoner. Konsesjonsdata gir informasjon om varighet på konsesjon og maksimalt tillatt uttak.
Konsesjonsgiving styres av lov om undersjøiske naturforekomster (Kontinentalsokkelloven) og
tilhørende retningslinjer. Skjellsandkonsesjonsområder er viktig arealinformasjon i forbindelse med
kystsoneplaner og kommuneplaner.
Det er gitt flere skjellsandkonsesjoner i planområdet jf. TFK som er konsesjonsmyndighet.

2.4 Forurensning og vannmiljø
Mål: Å redusere forurensning fra akvakultur, industri, avløp med mer.
Vesentlig forurensning kan omfatte forurensning til luft, vann, jord og sediment, samt støy, lukt, lys og
stråling. Forurensning kan komme fra kjemisk industri, fra næringsmiddelindustri og mineralindustri,
men også fra eksempelvis akvakultur eller intensivt dyrehold. Vurdering av virkninger må rette seg mot
graden av endring i forurensningssituasjonen. Det må derfor gjøres en sammenligning med dagens
situasjon, dvs. med det tidspunktet hvor planen eller tiltaket vurderes. Det skal tas utgangspunkt i
både utslippsmengde og konsentrasjon.
Det er virkningene av planen eller tiltakets utslipp i hele influensområdet som skal vurderes. Hva som
er planen eller tiltakets influensområde må vurderes i hver enkelt sak.
En plan eller et tiltak vurderes å kunne medføre vesentlige negative virkninger bare dersom det er
planen eller tiltaket som i seg selv medfører økt forurensning. Vi har gjennomført vurdering av samlet
belastning i Follafjorden og Arnøyfjorden, som er lagt til grunn i KU.
Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for vannforekomster. Miljømålene skal nås i løpet
av 6 år, altså før utgangen av 2021. Det generelle målet er at alle vannforekomster minst skal
opprettholde eller oppnå "god tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier. Dette gjelder både den
økologiske og den kjemiske tilstanden. Nye tiltak må derfor vurderes opp imot hvilken virkning de kan
ha på vannforekomstens tilstand. Dette sikres gjennom at samlede virkninger av planen eller tiltakene
i plan vurderes for hver vannforekomst og på vannområdenivå.
Vi har benyttet informasjon fra Vann-Nett, med sine mangler, når det gjelder økologisk og kjemisk
tilstand i vannforekomster.
Vurdering av virkninger må rette seg mot graden av endring i forurensningssituasjonen. Det må derfor
gjøres en sammenligning med dagens situasjon, dvs. med det tidspunktet hvor planen eller tiltaket
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vurderes. Det skal tas utgangspunkt i både utslippsmengde og konsentrasjon, og effekt på vann,
sediment, støy og lys. Det er virkningene av planen eller tiltakets utslipp i hele influensområdet som
skal vurderes. Hva som er planen eller tiltakets influensområde må vurderes i hver enkelt sak.
Beskrivelse av planområdets naturmiljø og miljøtilstand er hentet fra
https://www.vannportalen.no/vannregioner/trondelag/mer-om-vannregion-trondelag/ og https://vannnett.no/portal/ og https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
Planområdet består av tre vannområder. Et vannområde er et nedbørsfelt med tilhørende grunnvann
og kystvann. Totalt utgjør kystvannet i planområdet et areal på 8389 km 2.

Vannområde Ytre Namdal har et kystvannareal på 3471 km 2 og med 59 registrerte vannforekomster.
Ytre Namdal oppnår sine økologiske og kjemiske miljømål med 100%.
Den økologiske tilstanden i 59 vannforekomster viser 55 i god tilstand, 3 i moderat tilstand og 1 i
svært dårlig tilstand. Den ene dårlige skyldes et oppdrettsanlegg ved Kalvøya som har redusert
biologisk mangfold i bunnsedimentene under et oppdrettsanlegg. Data er fra 2019 og er basert på
Norsk kvalitetsindeks NQI1 for grabbgjennomsnitt. Dette er åpen eksponert kyst med høy
bølgeeksponering og gode strømforhold og meget god vannutskifting. Det vurderes at det ikke er
effekt på det omgivende vannmiljø.
I Kolvereidvågen er det registrert diffus avrenning fra by og punktutslipp fra skipsverft. https://vannnett.no/portal-api/api/ArchiveDocument/13040.
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Figuren viser hvilke faktorer som påvirker kysten og i hvilken grad de påvirker kysten i vannforekomsten. Data er hentet fra
vannportalen.no, vann-nett.no og vannmiljo.miljodirektoratet.no

Vannområde Ytre Namsen har et kystvannareal på 1112 km 2 og består av 45 registrerte
vannforekomster. Ytre Namsen sine vannforekomster oppnår økologiske og kjemiske miljømål med
100%.

Figuren viser hvilke faktorer som påvirker kysten og i hvilken grad de påvirker kysten i vannforekomsten. Data er hentet fra
vannportalen.no, vann-nett.no og vannmiljo.miljodirektoratet.no

Vannområde Nordre Fosen har et kystvannareal på 3806 km 2 og består av 92 registrerte
vannforekomster. undersøkelser. Nordre Fosen sine vannforekomster oppnår økologiske og kjemiske
miljømål med 100%.
Den økologiske tilstanden er dårlig i to vannforekomster. I Botn (en poll) viser det høy algeproduksjon
og dårlig siktedyp som skyldes avrenning fra landbruk og spredt bebyggelse. Området er et
risikoareal. Området rundt Stokksund har også mye planteplankton, noe som kan skyldes eutrofiering.
Det var derimot godt siktedypt, og svært gode forhold for næringssalter. Det samsvarer dårlig med
meget høyt klorofyll a. Området sees på som et risikoområde.
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Brattjerfjorden-indre

Fiskeri og akvakultur påvirker to vannforekomster i stor grad: Lunnfjorden og Brattjerfjorden-indre
(bilde over). Områdene har dårlig vannutskifting og det er settefiskanlegg på land og avrenning fra
landbruk.

Figuren viser hvilke faktorer som påvirker kysten og i hvilken grad de påvirker kysten i vannforekomsten. Data er hentet fra
vannportalen.no, vann-nett.no og vannmiljo.miljodirektoratet.no

Data fra Lunnefjorden under viser svært god, god og moderat økologisk tilstand, samtidig som
settefiskanlegget viser påvirkning i stor grad?
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Kartene under viser en oversikt over ulike faktorer sin påvirkning i planområdet. Det synes påfallende
at sjøarealene utenfor Osen og tidligere Roan er påvirket at urban utvikling, transport og industri tatt i
betraktning at dette er areal med lavest befolkningstetthet og næringsutvikling, samtidig som
kyststrømmen går nordover.
Dette til tross for at det ikke finnes verken målepunkter eller dokumentasjon for årsaken i til redusert
vannkvalitet i havområdene i vannmiljo.miljodirektoratet.no
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Sjøarealet rundt Namsos er i middels grad påvirket av urban utvikling, fysisk endring grunnet
landvinning og hydromorfologisk endring ved dumping og fylling av masser.
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Vannforekomstene ved Stokkøya, Vallersund og i Åfjorden synes påvirket av avrenning fra landbruk.

Det er registrert påvirkning fra turisme og rekreasjon kun i vannområde Nordre Fosen, ved Stokksund,
Lysøysund og Vallersund. Dette kan skyldes mye hyttebygging og mange spredte avløp. Det er
utarbeidet en tiltaksplan for spredte avløp for Nordre Fosen vannområde 2017-2022 som kan bidra til
å redusere næringstilførsel til sjøområder med dårlig vannutskifting.

side 49

125

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

Det er registrert liten grad av påvirkning av havbruk i hele vannforekomsten i Nordre Fosen, mens det i
Ytre Namsen og Ytre Namdal er registrert påvirkning i vannforekomster.
Nye tiltak i sjø i planområdet vil i hovedsak være akvakultur, og vil omtales nærmere. Planprogrammet,
som er vedtatt i samtlige kommuner, har som formål «å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet
for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen».Intensivt oppdrett medfører utslipp av
næringssalter og organisk materiale til miljøet, dette kommer i tillegg til annet utslipp fra land.
Avføring fra laksen i merdene, og noe fôrspill, kan påvirke bunnforhold og bunnfauna under og ved
oppdrettsanleggene. Tilstanden skal sjekkes av godkjente uavhengige eksperter minst en gang per
produksjonssyklus når påvirkningen forventes å være størst (Hansen et al., 2001). Dersom tilstanden
er uakseptabel (meget dårlig) skal det iverksettes tiltak (brakklegging), og ny produksjon kan ikke
startes før tilstanden er god (Akvakulturdriftsforskriften §36).
De siste årene har 1-2 % av de undersøkte anleggene hatt meget dårlig resultat på MOM-B prøvene
som måler forurensning under og ved anleggene (Bærekraft i havbruk, 2019d). Siden en
produksjonssyklus typisk er 14-20 måneder sjekkes ikke alle anlegg hvert år. Hvis en undersøkelse har
påvist dårlig tilstand intensiveres undersøkelsene på anlegget.
Ofte sammenlignes utslipp fra oppdrettsanlegg med kloakkutslipp fra større byer hvor man har
opplevd negative virkninger. Sammenligningen er ikke direkte relevant da utslipp fra fiskeoppdrett ikke
medfører fare for smittestoffer som er farlige eller skadelige for mennesker. Effekten et utslipp har på
biologisk diversitet henger sammen med vannforekomstens størrelse, strømforhold og kapasitet til å
fortynne og omsette næringssalter og organisk materiale. Samme mengde og type utslipp har ulik
effekt i indre deler av en terskelfjord sammenlignet med en lokalitet med sterk strøm og stor
vannutskifting/fortynning.
Hvor mye løste næringssalter fra oppdrett tåler kysten? Beregninger og måledata indikerer at med
dagens produksjon av laks går dette bra, men at femdobling av produksjonen trolig vil skape
overgjødslingsproblemer i de fleste områdene (forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen og forsker
Vivian Husa, juni 2019, Havforskningsinstituttet). Når fisken spiser kommer det ut løste næringssalter i
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form av nitrogen og fosfor. Fra oppdrettslaks vet vi at det slippes ut om lag 5 kilo løst fosfor og 39 kilo
nitrogen per tonn fisk som produseres (TEOTIL modellen).
Ekstra fôrpellets blir i hovedsak spist av villfisk rundt anleggene, mens fiskeskit (faeces) synker raskt
og blir spist av dyr på bunnen. Planteplankton, som også inkluderer giftalgene som blomstret forrige
år, er avhengige av sollys og lever derfor kun i de øverste meterne av sjøen. Dermed kan de bare
nyttiggjøre seg det løste fosforet og nitrogenet, ikke fiskens avføring eller ekstra fôrpellets.
Overvåkningsprogrammet «Økosystem-overvåkningen i kystvann» eller ØKOKYST som undersøker en
rekke stasjoner langs hele kysten. Alle stasjoner langs norskekysten som er undersøkt har
tilfredsstillende miljøkvalitet for næringssalt og planteplankton.
I Norge har vi naturlig ganske lite næringssalter i overflatevannet fra Lindenes og nordover kysten der
fiskeproduksjonen i hovedsak foregår. Næringsinnholdet er så lavt at det er vanskelig å dyrke blåskjell
som «spiser» planteplankton. Planteplankton bruker opp nitrogenet i overflaten på våren
og sommeren, og det er løst nitrogen det hele handler om når vi ser på hva kystvannet kan tåle av
utslipp fra fiskeoppdrett. I dypvannet er det derimot rikelig med nitrogen. Når høstvindene kommer,
fører det til at vannmassene snues om slik at vi kan få nytt næringsrikt vann opp til overflaten. Dermed
er det nok næring til en ny algeblomstring om våren. Det samme kan skje dersom vi har mye nordavind
om våren (ofte i mai) og sommeren. Nordavinden trekker overflatevannet ut fra kysten og næringsrikt
vann kommer opp for å «fylle opp» næring.
Fiskeoppdrett er den største kilden til løste næringssalter i sjøen fra Rogaland og nordover kysten. Det
slippes ut om lag 50 000 tonn løst nitrogen fra oppdrett årlig, men utslippene utgjør likevel bare en
liten andel av de naturlige nitrogenstilførslene til kysten og det enorme lageret vi har av nitrogen
i dypvannet. Dersom man ser for seg at alle andre miljøutfordringer, slik som lus og rømt fisk, blir løst
og man femdobler dagens produksjon av fisk i Norge, så kan vi beregne hvordan effekten av de økte
utslippene potensielt vil bli.
Figuren under viser teoretisk økning i planteplanktonproduksjon i ulike deler av norskekysten. Den
beregnede effekten av utslipp av løst nitrogen på produksjonen av planteplankton er basert på
utslippsmengden i 2018. OSPAR (Oslo and Paris Conventions) har som mål å beskytte det marine
miljø i det nord-østlige Atlanterhavet. Gjennom denne internasjonale konvensjonen er eutrofiering
definert som 50 % økning i planteplanktonproduksjonen. De fleste områdene vil ha under 10 % økning
i planteplanktonproduksjonen, mens noen få ligger over.
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Figuren under viser teoretisk økning i planktonproduksjon/primærproduksjon ved femdobling av
fiskebiomassen i forhold til i dag. Hvis vi øker produksjonen proporsjonalt i alle områder, ser man at
mange områder vil få betydelig økt risiko for eutrofiering. Indre områder og fjorder vil være mest utsatt
for eutrofiering, mens bæreevnen på åpen kyst er bedre.

Utslippene av næringssalt og effekten av disse er ulikt fordelt langs kysten. Områder med lav
overflatestrøm og områder som er delvis innelukket har høyere risiko for effekter enn åpne
kystområder. Havforskningsinstituttet har i sin risikorapport 2018, satt en grense for hvor man bør
følge nøye med på hva de ulike områdene tåler ved 20 % teoretisk økning (moderat risiko for
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eutrofiering). Denne type modellberegninger er selvfølgelig ikke eksakt vitenskap. Risikoen må også
ses i sammenheng med vannutskiftning og tilførsler fra andre kilder. I PO 6 og PO 7 ligger nivået på
hhv 11 og 9 % av planteplankton-produksjonen, og det er sannsynligvis store lokale variasjoner.
Det er derfor viktig med overvåkning av vannkvalitet i områder som har høy oppdrettsintensitet. PO 3
Karmøy til Sotra har den høyeste fiskeproduksjonen per sjøareal og er derfor nær grensen for moderat
risiko for eutrofiering. Heldigvis har det i dette området vært overvåkning av miljøkvalitet siden 2013,
som viser at tilstanden for næringssalter og planteplankton likevel er svært god eller god.
Belastning på vannmiljø og bunnfauna og flora ivaretas av jevnlige trend-undersøkelser av nærmiljøet
rundt lokaliteten (MOM-B). Fylkesmannen gir utslippstillatelser til fiskeoppdrett etter
forurensingsloven og kan også pålegge mer omfattende undersøkelser (MOM-C), der både nærsonen
og fjernsonen til anlegget blir undersøkt. Selv om belastningen for planområdet sett under vurderes
som akseptabelt bør utsatte områder som f.eks. fjorder med terskler underlegges mer omfattende
undersøkelser før man gir tillatelse til økning i biomassen.

B-undersøkelsen angir påvirkning på bunnen under anlegget i det som kalles nærsonen
(produksjonssonen) i fire lokalitetstilstander fra «meget god» til «meget dårlig» (1-4), hvor «meget
dårlig» er uakseptabel tilstand. Undersøkelsen skal utføres av et kompetent organ, som kan
dokumentere faglig kompetanse og som er uavhengig av oppdragsgiver. B-undersøkelsen skal
rapporteres via Altinn senest én måned etter feltdato.

Mom-B undersøkelser med fargeforklaring. Undersøkelsene blir kvalitetssikret og lokalitetene følges
opp.
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C-undersøkelsen måler organisk påvirkning i et område utover fra anlegget (nær-, overgangs- og
fjernsonen til anlegget jf. influensområdet). Ved strømsterke lokaliteter vil en større andel av det
organiske materialet falle til bunns i dette området. Regional påvirkning er påvirkning av områder
utenfor de som overvåkes med NS 9410 (MOM-B).
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Miljøundersøkelsene gjort i et område utover fra anlegget, er mer omfattende og måler tilstand og
eventuell påvirkning fra akvakultur i forhold til en rekke parameter. Fiskeridirektoratet har vurdert
resultatene fra slike undersøkelser gjennomført i perioden 2011 til 2014. Totalt dreier det seg om
undersøkelser ved 174 lokaliteter i drift. Undersøkelsene forsterker bildet av at dagens produksjon
ikke medfører risiko for lokal eller regional overbelastning som følge av utslipp av organiske stoffer.
Planområdet kommer meget godt ut i sammenligningen av Shannon-Wieners (H') diversitetsindeks for
fjernsone fra 174 C-rapporter i Norge.

Vi har i dag langtidsmålinger av eutrofiering fra to oppdrettsintensive områder, Rogaland og
Hardangerfjorden. Begge områdene viser til meget god vannkvalitet. Konklusjonen er at det er ingen
tegn til at økte næringssaltutslipp har medført overgjødsling innenfor den grensen som er satt i den
internasjonale OSPAR-konvensjonen. Sammenlignende undersøkelser av fastsittende alger i
Hardangerfjorden fra 1950-tallet og i dag viser økt diversitet, og et høyere innslag av sørlige arter.
Forekomsten av habitatbyggende arter som tang og tare er uendret i Hardangerfjorden. Det er ingen
tegn til at nedre voksegrense for sukkertare er endret verken i Hardangerfjorden eller Boknafjorden. I
Hardangerfjorden settes ofte denne grensen av kråkebollebeiting.
Sukkertare vokser ned til 20 - 25 meter flere steder i Boknafjorden. Næringssaltkonsentrasjoner både i
Hardangerfjorden og Boknafjorden ligger innenfor det man vil si er en «God» til «Meget god» status
etter Klifs kriterier. http://www.imr.no/filarkiv/2011/12/eutrofirapporten.pdf/nb-no
Mattilsynets krav til drift fører til hyppig brakklegging, slik at lokaliteter inne i fjordene ikke er i bruk
samtidig. Eventuelle effekter av akvakultur vil forsvinne ned brakklegging. En rekke områder som har
vært avsatt til akvakultur i mindre gunstige områder er tatt ut av planen. Utvidelse eller endring av
arealet til eksisterende lokalitetene kan bidra til bedre spredning og fortynning av utslipp, og vil være
positivt i forhold til lokal belastning. Havbruksnæringa i Trøndelag har en egen rapport med
miljødokumentasjon av havbruk (2015):
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https://sjomatnorge.no/wpcontent/uploads/2016/11/Milj%C3%B8dokumentasjonTr%C3%B8ndelag_A4_korr1.pdf

Risikorapport norsk fiskeoppdrett (2019) omfatter bl.a. utslipp fra anlegg, i ulike produksjonsområder.
Her vurderes risikoen for regionale miljøeffekter (eutrofiering) som følge av økt næringssalttilførsel fra
fiskeoppdrett, som lav i alle produksjonsområder langs kysten.
PO 6 har den høyeste produksjonen av laksefisk langs norskekysten med rundt 257 000 tonn.
Utslippene av løste næringssalter er estimert til 9868 tonn nitrogen og 1311 tonn fosfor, men de er
fordelt på et stort sjøareal, 9387 km². Dette vil gi et utslipp på 1051 kg løst nitrogen og 140 kg løst
fosfor per km² årlig. Det meste av laksefiskproduksjonen i området foregår på bølgeeksponert kyst, og
løste næringssalter spres og fortynnes effektivt med strøm og vind. Det er derfor liten sannsynlighet
for vesentlig økt konsentrasjon av næringssalter. I PO 7 var produksjonen av laksefisk på om lag
100 000 tonn i 2018 fordelt på et relativt stort sjøareal, 4189 km². Dette gir estimerte utslipp på 3848
tonn nitrogen og 511 tonn fosfor og et utslipp på 1051 kg løst nitrogen og 140 kg løst fosfor per km²
årlig. Området har en del lange smale fjorder der en trolig har lavere vannutskiftning enn i andre
områder, slik som f.eks. Inner-Folda, Øyfjorden og Tosen, men de fleste oppdrettsanleggene ligger i
områder med god overflatestrøm der løste næringssalter spres og fortynnes effektivt. Det er derfor
liten sannsynlighet for vesentlig økt konsentrasjon av næringssalter.
Utslippene av organiske partikler fra fiskeoppdrett er høye, og påvirkningen på bunnen kan bli stor
under produksjonen. Utslippene består imidlertid hovedsakelig av lett nedbrytbare forbindelser,
påvirkningen er reversibel, og regenerering av bunnen vil kunne vare fra noen måneder til noen år.
Beregnet økning av planteplanktonproduksjonen som skyldes utslipp fra fiskeoppdrett er på 12,1 % i
PO 6 og på 10,5 % i PO7. Tilstanden vurderes som god, med dårlig kunnskapsstyrke på grunn av
mangel på måledata. Basert på kunnskap om effekten av så lave utslipp vurderes tilstanden som god
på makroalger på hardbunn.
Oppsummert så er tilstanden for økt konsentrasjon av næringssalter, endring av planteproduksjon og
endring i makroalgesamfunn på hardbunn vurdert som god i begge produksjonsområdene. En samlet
vurdering gir derfor lav risiko for miljøeffekter som følge av økt næringssalttilførsel fra fiskeoppdrett i
produksjonsområde.

2.5 Fiskeri og gyteområder
MÅL: Å ivareta viktige fiskeressurser.
Fiskeridirektoratets data har tilgjengelig en rekke fiskeridata gjennom sin nettløsning Yggdrasil. Her
finnes kartfestet opplysninger om gyteområder, oppvekstområder for yngel, fiskeområder for ulike
redskaper, skjellforekomster og låssettingsplasser. Kystnære fiskeridata er verdisatt av
fiskeridirektoratet etter intervju med lokale fiskere, og områder til fiskeri av vesentlig regional og
nasjonal viktighet er tatt inn i plankartet.
Planområdet har betydelige fiskeinteresser som er veid opp mot andre interesser i
konsekvensutredninga, i første rekke lokalitetsbehovet til oppdrettsnæringen. Oppdrett kan føre til tap
av fiskeplasser, og det er særlig aktive redskapsfelt og gyte- og oppvekstområdene som er hensyntatt
ved vurderingen av ny arealbruk.
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Flere kommersielt viktige bestander av marin fisk gyter langs kysten og inne i fjordene. Det har vært
uttrykt bekymring for om lakseoppdrettsanlegg påvirker den naturlige gytevandringen til for eksempel
torsk eller sild, eller at gytefelt blir påvirket ved at oppdrettsanlegg blir plassert i nærheten. Det har så
langt vært vanskelig å bekrefte at lokale gyteområder i nærhet av oppdrettsanlegg skys av villfisk, men
det er heller ikke avvist. Det er i vurderingene antatt at direkte overlapp mellom oppdrettsareal og
gyteareal vil være negativt og nye lokaliteter er lagt slik at konflikt med gyteområder blir minst mulig.
Villfisk påvirkes ved at de trekkes til og oppholder seg i lengre perioder ved oppdrettsanlegg. Dette kan
igjen føre til endringer i vandringsmønster og gytemønster. At fisk tiltrekkes oppdrettsanlegg, kan
gjøre at den ikke lenger står på de tradisjonelle fiskeplassene i samme grad som før, og at den på
grunn av fiskeforbudssonen rundt oppdrettsanleggene er mindre tilgjengelig for fiske.
Det hevdes også at villfisk som sei og torsk som har spist mye spillfôr er av dårligere kvalitet.
Det er utført flere undersøkelser vedrørende dette, både feltstudier og eksperimentelle studier uten at
man har funnet klare indikasjoner på at det er tilfelle, men fettsyresammensetning og smak er ved et
tilfelle vist å være påvirket. En slik påvirkning kan virke negativt i forhold til tradisjonelt fiske, men
utgjør ikke en fare for fiskebestandene i seg selv. Å spise fisk som oppholder seg tett ved
akvakulturanlegg og spiser fiskefor utgjør ikke noen risiko i forhold til folkehelse.
Fiskeridirektoratet region Midt-Norge kom med konkrete innspill til planprogrammet for hver enkelt av
kommunene i Kystsoneplan Namdalen. Viktige gyteområder, kaste- og låssettingsplasser, og områder
for aktive og passive redskap må ivaretas på en god måte. Rekefisket foregår med aktive redskaper,
og fortøyninger fra oppdrettsanlegg vil ekskludere rekefisket som foregår dypere enn 100m. Andre
typer fiske som linefiske og garnfiske er ikke hindret av dype fortøyninger på samme måte.
Datagrunnlaget for gyteområder og reketrålfelter er hentet fra Fiskeridirektoratets kystnære
fiskeridata. Kartlegging av gyteområder og reketrålfekter er basert på nye intervju-undersøkelser
gjennomført med fiskere i regi av Fiskeridirektoratet.
Aktuelle truede arter er kysttorsk og rødlistearter som uer. Kartlegging av gyteområder er basert på en
kombinasjon av intervjuundersøkelser og verifisering i felt gjennom blant annet egg-telling og
undersøkelse av kjønnsmodning av fisk fanget i aktuelle områder. I hovedsak er det Fiskeridirektoratet
som har gjennomført intervjuundersøkelser med fiskere og Havforskningsinstituttet som har foretatt
verifisering. Data verifisert av Havforskningsinstituttet er kategorisert som A-nasjonalt viktig, Bregionalt viktig og C-lokalt viktig, de øvrige områdene mangler verdisetting.
Det kan også skje at akvakulturnæringens behov er så store at selv viktige fiskeriinteresser må vike.
Samfunnsmessig optimal arealbruk er et meget viktig hensyn jf. pbl. (se forarbeidene) i tillegg til
nasjonal planretningslinje om god sameksistens. Dette skal balanseres på en god måte, en balanse
som vil være i bevegelse i tid og rom.

Konklusjon:
Datasettet og kunnskapsgrunnlaget vurderes å være godt nok for kommuneplannivå.
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2.6 Etablert akvakultur
Mål: Å redusere påvirkning av ny akvakultur på etablert akvakultur.
Et produksjonsanlegg i sjø krever areal. De siste tiårene er antall lokaliteter betydelig redusert,
samtidig som produksjonen av laksefisk nærmest har fordoblet seg. Til tross for nedgang i antall
lokaliteter så er det fysiske arealbeslaget til oppdrettsnæringa likevel stabilt. Hvis man summerer opp
arealet av alle produksjonsanleggene som brukes for å produsere oppdrettsfisk i hele Norge, vil dette
omtrent tilsvare arealet av Andøya i Nordland, 418 km². Dette er 0,5 prosent av arealet på norske
fjorder, havner og bukter. Kystareal er dermed tilgjengelig for næringsutvikling.
Selv om arealet i det indre farvannet er 89 091 km2, betyr det ikke at alt dette arealet kan brukes. Store
områder er ikke egnet til å drive fiske eller til å oppdrette fisk. Det kan være ulike årsaker til dette. Det
kan være for grunt, for lite strøm eller for mye strøm. I noen områder er det flere som brukere, som
betyr at tallene for arealbruk ikke kan summeres.

For å få en forståelse av arealbruken så sammenlignes den nasjonale arealbruken med indre farvann,
marine verneområder og nasjonale laksefjorder.

Regjeringa forventer en bærekraftig vekst i oppdrettsnæringa og vi har derfor beholdt areal som er satt
av til ulike typer oppdrett. Deler av fremtidig vekst vil foregå på eksisterende lokaliteter, og det er
behov for endringer i eksisterende lokaliteter, både optimalisering av lokaliteter og flytting av
fortøyning ved eksisterende lokaliteter. Kommunal kystsoneplanlegging skal avsette hensiktsmessige
areal til akvakultur, for å sikre aktivitet og begrense interessekonflikter.
Vanntransporten er sentral i bærekraftig fiskeoppdrett, både for å fjerne avfall i og under anlegget og
for å tilføre oksygen og opprettholde god fiskevelferd. Kunnskap om vanntransport er også viktig for å
forstå hvordan lakselus og sykdomsfremkallende organismer forflytter seg mellom lokaliteter, soner
og produksjonsområder. Den norske kyststrømmen beveger seg nordover langs Norskekysten.
Strømstyrken svekkes inn mot land og bremses opp av skjær, øyer og av grunne områder.
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Innover i fjordene er effekten av kyststrømmen svekket og i stor grad styrt av hvor mye ferskvann som
transporteres ut fjorden. Dette bestemmes av magasinert snø i nedslagsfeltet, vind, nedbør og
temperatur.
Oversikt over tidligere interkommunale planarbeid og planområde som har benyttet SinMod til
strømmodellering:
Område

Romsdalsfjorden

Helgeland

Søre Sunnmøre

Arealbeskrivelse

Fjord med kystområder

Kyst med fjordområder

Kyst med fjordområder

Utstrekning sjøareal

5 kommuner 740 km2

13 kommuner 10 000 km2

5 kommuner ? km2

Lokaliteter totalt

16

67

5

Nye lokaliteter- innspill

Ca. 4

Ca. 25

Ca.

Lokaliteter/ Sjøareal

Ca. 1/ 40 km2

Ca. 1/ 110 km2

Ca. x/ x km2

Styringsgruppe

Administrativ

Politisk

Politisk og administrativ

De fleste kommunene har per i dag avsatt store areal til flerbruk, og politikerne ønsker at disse
arealene som inkl. A i hovedsak blir med i rullering av planen.
Vi vil avklare enbruks A-områder i forhold til dagens teknologi, og det vil det være en stor feil å
utelukke A før en kjenner driftsbetingelsene for framtidig oppdrettsvirksomhet.
Ny kunnskap om fiskehelse og ny teknologi har gjort mange områder uegnet for oppdrett.
Næringa gjennomgår en rivende utvikling teknologisk og en rekke utviklingsprosjekter er igangsatt.
Hovedhensikten med store flerbruksområder med A er at en endelig avklaring må tas i lys av anvendt
teknologi som vil endre seg stort de nærmeste årene. Det vil derfor være bortkastet å gjennomføre
store tunge KU-er til millionkostnader uten å vite hvilken teknologi som anvendes.
Disse konsekvensutredningene er ivaretatt gjennom akvakulturloven.
Planleggingen må også ha fokus på faktorer som bidrar til økt smittepress og sykdom ved avsetting
av areal og når nye tiltak tas inn i planen. Smittespredning og luseinfeksjon er avhengig av hvordan
lokaliteter (og slakteri) ligger i forhold til hverandre, og vanntransporten mellom anlegg er sentralt. Det
er viktig med lokaliteter med gode strømforhold for å redusere både lus og smitte.
Flere anlegg og økt produksjon vil gjøre det nødvendig i større grad å se på de samvirkende miljø- og
smitteeffektene fra flere anlegg i et område og ikke bare på lokale effekter fra enkelt-anlegg. Valg av
struktur for fremtidens arealbruk i havbruksnæringen er et viktig premiss for å kunne fornye og
optimalisere produksjonen. Vi kan derfor ikke vurdere planområdet isolert, men som en del av
produksjonsområdet mellom Stadt og Hustadvika. Dette ligger under Mattilsynets mandat.
Fiskeri og havbruk er en stor sektor i Namdalen. Sektoren omfatter fiskeri, produksjon av matfisk,
stamfisk og FoU konsesjoner, klekkeri og settefiskproduksjon, alger til fôr og konsum, marin fisk,
bløtdyr (blåskjell), krepsdyr og pigghuder til konsum. I tillegg er flere bedrifter knyttet til bearbeiding og
salg av fisk, leverandører av utstyr og tjenester til næringen. Direkte produksjon av fiskefôr finnes
imidlertid ikke i området.
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Fiskeridirektoratets nøkkeltall fra norsk havbruksnæring i 2018 viser at antall tillatelser for anadrome
fisk er ganske stabil, mens marinfisk og andre arter går ned og alger går opp. Det betyr at vi bør
tilrettelegge areal for makroalgedyrking i planen. Antall kommersielle tillatelser i sjø per 1.jan. 2019 er
vist i tabellen til høyre.

Tabellen under viser en oversikt over bedrifter innenfor havbruksnæringen i kommunene i
Namdalsregionen (Fiskeridirektoratet, 2018).
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Konsekvensutredning av enkelttiltak er omtalt i kap. 3 og overordnet konsekvensutredning i kap. 4.
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2.7 Alternative A-løsninger
Mål: Å svare på § 19 om alternativ utforming, teknologi, lokalisering mm
Konsekvensutredningen jf. Forskrift om konsekvensutredninger 2017, § 19. Beskrivelse av planen eller
tiltaket, så skal KU også redegjøre for de alternativene til utforming, teknologi, lokalisering, omfang og
målestokk som forslagsstilleren har vurdert, og en utredning av relevante og realistiske alternativer.
Valget skal begrunnes mot de ulike alternativene, og sammenligninger av virkningene for miljø og
samfunn av de ulike alternativene skal fremgå.
Etablering utenfor kysten:
Nye nasjonale forventninger 2019-2023 er at: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig
areal til ønsket vekst i oppdrett sog havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar
miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i
planene. Teknologien har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, samtidig som
etablering utenfor kysten vi gi reduserte konflikter med vill anadrom fisk.
Passelig strøm og temperatur er avgjørende for at oppdrettslaks skal trives i anlegg ute i havet.
Havforskningsinstituttet har vurdert hvilke norske havområder som kan oppfylle oppdrettsfisken sine
krav. Villfisk kan svømme bort hvis den ikke liker vintertemperaturen eller strømforholdene, mens
oppdrettsfisk er «fanget» i merder.

Kartene fra HI viser hvor egnet ulike havområder er for oppdrett av laks. I figuren til venstre er det tatt hensyn til
strømhastighet. I figuren til høyre er det tatt hensyn til temperatur med tanke på hvordan denne påvirker tåleevne
for strømhastighet. Sorte områder er i utgangspunktet uegnet for laks på grunn av for høy strøm, men ulike typer
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oppdrettsanlegg kan gi skjermingseffekt slik at det likevel kan være mulig med oppdrett også i disse områdene.
Hvite linjer viser dybdekontur (100, 200, 300 og 400 meter).

Ny forskning fra Havforskningsinstituttet viser at vedvarende strømstyrke for smålaks ikke bør
overstige ca. 50 cm/s og generelt tåler stor laks mer enn liten. Ved temperaturer på 3 °C er laksen sin
kapasitet til å svømme mot strømmen betydelig dårligere enn ved 8-23 °C. Laks vokser best ved ca. 918 °C og kan den fint tåle langt lavere temperaturer, men da synker altså evnen til å håndtere sterk
strøm. Jon Albretsen et.al. HI (2019) Havbruk til havs - Fysiske miljøbetingelser og
økosystempåvirkning.
De beste områdene for havbruk til havs ser ut til å være på sokkelen utenfor Midt-Norge og i
Nordsjøen. Midt på sokkelen, mellom Kyststrømmen og kantstrømmen, finner vi områder med både
fordelaktig temperatur og lave strømhastigheter. Tilsvarende forhold finner vi også i Nordsjøen sør og
sørvest for Kyststrømmen. Deler av Barentshavet har også moderate strømforhold, men til gjengjeld
generelt lave temperaturer.
Kystnære anlegg krever tiltak mot strøm, og dersom det skal drives oppdrett i dette området, så må
det settes inn tiltak for å redusere strømmen som fisken utsettes for.
Undersøkelsene er basert på strøm i de frie vannmassene uten at det er tatt hensyn til at denne kan
reduseres gjennom utforming av oppdrettsanleggene. De valgene som oppdretterne gjør i forhold til
hvordan anleggene utformes, vil gi ulike skjermingseffekter på strøm. Det er strømmen fisken utsettes
for som er avgjørende, ikke strømmen på utsiden av anleggene. Dette blir spesielt viktig i de områdene
hvor vi finner spesielt sterk strøm. Oppdrettsfisk kan også bli «sjøsyke» når de fraktes i store bølger
med brønnbåt, men man kan enda ikke si om dette vil bli et problem på oppdrettslokaliteter som ligger
i områder med mye bølger.
Gjennom ordningen med utviklingskonsesjoner er det lansert en rekke prosjekter som vil ta næringen
lenger til havs (jf. f.eks. Salmars havrigg og Nordlaks sitt produksjonsskip). Dette er store
konstruksjoner, som vil kreve mer plass og som vil kunne produsere store volumer på sine lokaliteter.
Slik de foreløpig er planlagt ligger de innenfor det som er kommunenes ansvarsområde (ut til
grunnlinja + en nautisk mil), men i framtida vil de trolig også kunne legges lenger ut, noe som vil
medføre et helt nytt regime, trolig med tillatelse fra staten/departementet sentralt. Å legge
produksjonsområder lengre ut vil frigjøre omstridte fjordarealer, men vil samtidig åpne for nye
konflikter, ikke minst med fiskerne som i dag bruker disse arealene. Utviklingen av slik "offshore"teknologi er opplagt noe kommunene må ta inn i beregningen når dagens kystsoneplaner skal
revideres i nær framtid.
Samtidig går det en bevegelse i motsatt retning. Mens flere kommuner tilbake i tid så for seg at
sjøarealer grunnere enn 25–30 m ville være uaktuelle for havbruksnæringen, så har både teknologi og
luseutviklinga gjort at slike arealer igjen er høyst aktuelle for oppdrett. Lengst inn i fjordene er det
gjerne stort tilsig av ferskvann, noe som medfører atskillig mindre luseplager (jf. f.eks. oppdrett i
Tosenfjorden). Det gjør at flere selskap nå (igjen) ser etter slike lokaliteter. Kombinerer vi det med
teknologi som går i retning av lukkede anlegg (jf. f.eks. Marine Harvest "Egget") vil flere grunne fjorder
med dårlig vannutskifting igjen kunne bli aktuelle. Utfordringen her blir energikostnadene, samt
hvordan bli kvitt avfallet (fôr-rester, etc.).
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Etablering opp på land:
Rene landanlegg (med all produksjon på land) er foreløpig en sjeldenhet; ett anlegg er under bygging
og noen flere i planfasen. Mer aktuelt er større smoltanlegg, for produksjon av stor smolt eller fisk helt
opp til 2 kg. En slik utvikling er allerede i gang, nettopp med sikte på å redusere produksjonstiden i sjø,
og dermed luseplagen. Samtidig vil en slik produksjon gi muligheter til å maksimere utnyttelsen av
selskapenes MTB. Store smoltanlegg på land krever vanlig planlegging etter Plan- og bygningsloven
på lik linje med annen industriutbygging (bruk av reguleringsplan). Samtidig vil et slikt driftskonsept
bringe med seg økt transport av fisk, noe som vil måtte reguleres etter andre lovverk (Akvakulturloven
og Lov om dyrehelse).
De ulike alternativene viser at arealbehovene kan komme til å endre seg relativt raskt. Det innebærer at
planenes omløpstid bør reduseres, og at revideringsbehovet bør trolig vurderes hvert fjerde år. Det
tilsier igjen at både plankapasitet og plankompetanse må økes, enten dette skjer i regi av kommunene,
interkommunalt eller via fylkeskommunen.
For vår plan betyr det at vi vil ta vare på flerbruksområder inkl. A i eksponerte områder og vi vil ta vare
på avsatte A-areal i beskyttede områder. Når det gjelder landbaserte anlegg så viser vi til at det ligger
fram i tid.
Vi har vurdert etablering av arealkrav ved etablering av landbasert akvakultur. Vår vurdering bygger på
opplysninger fra næringa. Landbasert oppdrett vil være irreversible tiltak i forhold til oppdrett i sjø. I sjø
kan man fjerne hele anlegget når produksjonen avsluttes og tiltaket betraktes som reversibelt.
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Bilder av planlagte anlegg og anlegg under bygging. Eksempelet over er fra Harøy, som har en
opsjonsavtale med Fræna kommune. Tomta er ca. 120mål i strandlinja. I dag er tomta et pukkverk.

Til venstre vises et anlegg ved Lochgilphead i Skottland hvor det produseres smålaks for utsetting i sjø.

Næringa sine beregninger viser at arealbehovet vil være 2 400 000 m2 ved å flytte nærmere halve
produksjonen av laks i Norge (600 000 tonn) på land. Fordelt på 700 produksjonssteder på land i
strandkanten (eksl. lager og adm) vil en enhet tilsvare areal av Stavanger stadion (til høyre).
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Vannet som renner gjennom et anlegg på 780 tonn (MTB) skal tilføre oksygen til fisken og fjerne
avfalls-produkter tilsvarer vannføringa i Glomma ved flom. Med en strømhastighet på 2m per sekund
så kreves det 600m3 sjøvann per sek. Fisken trenger ikke slike vannmengder for å få nok oksygen,
men i et landbasert anlegg må vi supplere med 20-22m3 sjøvann per sek for å skaffe nok oksygen til
fisken. Andre har beregnet at dersom nærmere halvparten av norsk lakseproduksjon skulle forgå på
land (ca. 600 000 tonn) så vil det kreve over 3000 GWT med strøm, som tilsvarer produksjonen i 5
Altakraftverk.
Lakselus og sykdommer, skyhøye markedspriser for laksekonsesjoner og kostbar flyfrakt fra Norge
gjør det trolig er mer lønnsomt å starte landbasert oppdrett i fjerne markeder viser ny rapport.
Landbaserte anlegg kan også være en trussel mot tradisjonelt oppdrett i åpne merder i sjø. En økning i
produksjonen når stadig flere landbaserte anlegg kommer i drift internasjonalt kan bety både prisfall
og redusert lønnsomhet. I en slik situasjon vil verdien av konsesjonene her hjemme kunne bli rasert. I
landbasert oppdrett kan kostnadene være 15 kroner høyere per kilo og likevel ha lik pris ut i de lokale
markedene. Det er logisk at landbasert oppdrett vil kunne komme på steder som i dag ikke har
oppdrettsnæring. Gjør man dette i større kommersiell skala, er det naturlig å etablere landbasert
oppdrett i de store markedene USA og Kina og Norge kan gi avkall på naturgitte fortrinn.
Undersøkelser viser at det er både gevinster og problemer for laksen i lukkede merdsystemer i sjø.
Lukkede sjøanlegg kan drives helt uten påslag av lakselus, og den miljømessige og økonomiske
gevinsten ved å unngå lusesmitte til villfisk er stor. Ved å forebygge lusesmitte, kan man også unngå
lusebehandlinger og de skadene på både oppdrettslaks og miljø dette kan medføre. Samtidig er
laksens helsetilstand fortsatt lite dokumentert. Målet med drift i lukkede merder er å redusere
dødeligheten og øke veksten og det finnes utfordringer. Veterinærinstituttet har ved uttesting av
lukkede merder i sjø vist at særlig gjellesykdommer, hudskader og sår utpeker seg som
helseproblemer. I tillegg har viktigheten av god vannkvalitet blitt tydelig. God smittehygiene og god
fiskevelferd er nødvendig for et godt resultat. Fisken må ha nok vann og plass til å svømme, ha god
vannhastighet for å få fysisk trening, og det må være nok vannutskiftning til at friskt vann kommer inn
og avføring og andre avfallsstoffer fraktes ut. Det er også viktig at vannet har en kvalitet og en
utskiftingstid som bidrar til stabil og god bakteriebalanse.
Kommunestyret i Tromsø fattet (21.11.18) vedtak om at alt oppdrett i Tromsø skal skje i lukka
systemer. Et vedtak som de senere ble omgjort. SINTEF Ocean, i samarbeid med NTNU Ålesund,
gjennomførte en nasjonal analyse av landbasert oppdrett av laks og ørret. Kostnadene vil være minst
2,3 milliarder. Hvis all vekst i norsk oppdrett skal tas på land så vil det få store konsekvenser for
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arealbruk i strandsonen (100m beltet), energibruk, vannforbruk, slamproduksjon og investeringer.
Teknisk og biologisk risiko ved landbasert produksjon er også betydelige.
Nasjonalt er det et overordnet ønske fra regjering og Storting at verdien oppdrett av akvatiske
organismer som fisk, skalldyr og lavtrofiske arter skal øke. I analysen er det lagt inn en dobling og en
femdobing av produksjonen av laks i Troms fylke.
Landbasert oppdrett av laks i ferskvannsfasen har vært gjennomført i over 40 år. De siste 10-15 årene
er det investert tungt i nye landbaserte settefiskanlegg basert på resirkuleringsteknologi (RAS), for å
kunne produsere større og flere laks for utsett i tradisjonelt merdbasert oppdrett, med et lavt spesifikt
forbruk av ferskvann per kg fisk.
Hvis man overfører Tromsøs totale matfiskproduksjon av laks fra merdbasert oppdrett i sjø til
landbaserte anlegg med estimerte konsekvenser for arealbruk på land/sjø, energiforbruk, vannforbruk,
klimaspor og slamproduksjon som vist i tabellen:

Arealet på land vil tilsvare 35 fotballbaner i strandsonen hvis man får kjøpt tomter. En storstilt
overføring av lakseproduksjonen fra sjø til land vil potensielt kunne medføre et økt nivå av
interessekonflikt i strandsonen (nedbygging av strandsone, ivaretakelse av biologisk mangfold,
byggeforbud i 100-metersbeltet, etc.), særlig ettersom anlegg basert på gjennomstrømmingsteknologi må lokaliseres i umiddelbar nærhet til sjø. Denne type anlegg må i tillegg ha tilgang til store
ferskvannskilder, noe som er en meget begrenset ressurs.
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Oppdrettsvirksomhet har krav om smittevernsoner i sjø, og det skal i utgangspunktet være fem
kilometer mellom anlegg i sjø med forskjellige generasjoner fisk. Ettersom det samme kravet vil gjelde
for utslippspunkt knyttet til landbaserte anlegg, vil en full overgang av dagens produksjon
til landbasert virksomhet beslaglegge om lag 153 kvadratkilometer sjøareal fordelt på fem anlegg.
Landbasert oppdrett krever mye energi og kan nesten karakteriseres som kraftkrevende industri.
Det brukes mellom 6-9 kWh per kg laks produsert. Energiforbruket vil gå opp 15 prosent i Tromsø
kommune, og for Norges del ville en overføring av alt lakse- og ørretoppdrett på land føre til en økning
i elektrisk energiforbruk på 9 prosent. En femdobling av lakseproduksjonen nasjonalt og en flytting av
all lakse-produksjon opp på land, vil føre til en økning i elektrisitetsforbruket på 40 prosent for Norge
som nasjon.
Å flytte alt lakse- og ørretoppdrett på land i Norge vil påvirke etterspørselen etter energi de ulike
prisområdene i energimarkedet. Det må bygges kraftlinjer og anlegg må plasseres langs
høyspentlinjene. Linjenettet må dimensjoneres for dette, og det er en betydelig utfordring nasjonalt og
lokalt å dekke opp for en slik økning av det elektriske forbruket.
Oppdrett av laks krever svært store vannmengder, og det forventes en treobling av
ferskvannsforbruket. I merder sørger havstrømmer for utskifting av vannet i merden. I lukkede
systemer må vannet pumpes rundt og renses for fiskens avfallsstoffer som partikulært materiale,
ammoniakk og CO2.
RAS- teknologi har en høyere risiko for akutt fiskedødelighet på grunn av sulfatreduserende bakterier
som danner hydrogensulfid under forhold uten oksygen. Det er den svært ubehagelige lukta man
kjenner i fjæreområder med mye leire «råtne egg». Det er derfor vanlig å drive lakseoppdrett i RAS ved
bruk av brakkvann og en saltholdighet på 12-14 promille. Dette krever en blanding av omlag 33
prosent sjøvann og 66 prosent ferskvann. Til sammenligning produserer Tromsø byvannverk 30.000
m3/døgn, og det vil bli krevende å få tak i ferskvann.
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Landbaserte anlegg vil måtte følge forurensingslovens krav til rensing av avføring og fôrspill fra fisken,
og ca. halvparten av for eksempel suspendert stoff (avføringen) må renses bort. Resten går på havet
dersom lokaliteten tåler det. Dette vil gi en betydelig mengde slam som må håndteres.
Fra å ha vært en kostnad for oppdretter, ser det nå ut som det er i ferd med å komme på plass
kommersielle løsninger for slam, som gjør slam til en ressurs.
I prosjektet «Analyse av landbasert oppdrett av laks: Produksjon, økonomi og risiko» er det
gjennomført en kvalitativ risikoanalyse for landbaserte matfiskanlegg basert på RAS-teknologi, der
ulike risikofaktorer er identifisert, og risiko er identifisert som høy, middels eller lav. De viktigste
risikofaktorene er tilvekst, dødelighet, akutt forgiftning, sykdom og redusert kvalitet. Ingen av de
landbaserte anleggene for laks som er i drift i Danmark og Polen har klart å nå de produksjonsmål
som anleggene er designet for. Dette knytter seg hovedsakelig til lavere vekst hos laks over 1,5 kg, enn
vekst basert på merdbasert oppdrett skulle tilsi. Det er en erkjennelse at per i dag er det driftsmessige
erfaringsgrunnlaget for landbasert produksjon av matfisk spredt på få internasjonale produsenter med
relativt kort historikk.
Kostnadene med RAS-anlegg er ca. 10 x høyere enn anlegg i sjø. For Tromsø kommune som helhet, vil
investeringskostnadene for overføringen fra merd til landbasert oppdrett av laks være minst 2,3
milliarder kroner for oppdrettsnæringa. Det er knyttet usikkerhet til realiseringen av landbaserte
matfiskanlegg for laks i Norge, da det kunne er bygget et slikt anlegg i Norge. Er det gjennomførbart
og ønskelig og samfunnsøkonomiske riktig prioritering å flytte norsk lakseproduksjon opp på land,
med de store kostnader dette vil medføre? Dersom laksen skal produseres på land, er da Norge et
naturlig sted å gjøre det på? Dette er det opp til politiske myndigheter og en global sjømatnæring å
avgjøre.

Innspill til planprogrammet fra Mattilsynet på Sunnmøre 22.mai 2018 ref. 2018/998:
Vi registrerer ynskje om å vurdere om landbasert kan vere alternativ ved nye søknader om akvakultur.
Landbasert akvakultur fører med seg ei rekke fiskevelferdsmessige utfordringar og kan på det noverande
tidspunkt ikkje erstatte all aktivitet i sjø. Det vil også krevje store landområde og må vurderast opp mot
anna bruk av areal.

2.8 Friluftsliv og rekreasjon/reiseliv
Mål: Å sikre at kystsonen skal være et attraktivt frilufts- og rekreasjonsområde i framtiden.
Bruk av naturen på og i tilknytning til sjø er viktig for befolkninga. Kysten brukes både som ren
rekreasjon og som matauk og representerer store verdier i reiselvissammengeng. Fortsatt
tilgjengelighet og bruk av områdene er viktig både i folkehelseperspektiv og kulturhistorisk.
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Friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet gjenspeiler nasjonale føringer for
folkehelsen og vektlegges i arealplanleggingen.
I enkelte deler av landet har det vært til dels store konflikter mellom næringsinteresser og grupper som
benytter kystsonen til fritidsformål og friluftsliv. Selv om det har vært tilløp til motsetninger også på
Namdalskysten, så oppleves konfliktnivået som lavt. Friluftslivinteressene er sterkt representert i
kystomområdene. I juli og august står bading/soling, båtturister og fisketurer for mesteparten av
friluftsaktiviteten. Dette er stadig økende da reiselivsbransjen i økende grad tilbyr aktiviteter knyttet til
sjø, slik som turistfiske og padling. Strand- og vannbaserte aktiviteter kombineres ofte med turgåring,
sykling og padling. Bading setter funksjonelle krav til strandområdet og sjøarealet utenfor. Stranden
skal være lett tilgjenegelig og ha god vannkvalitet.
Estetiske og opplevelsesmessige forhold er viktig, og et oppdrettsanlegg kan virke som
fremmedelement og redusere opplevelsesverdien av området. Gode planleggingsprosesser vil bidra til
en fornuftig samaksistens mellom ulike interesser i framtia.
Potensielle konflikter mellom friluftslivaktiviteter (bading, padling, fritidsfiske) en hensyntatt i planen
ved at viktig fiskefelter er avsatt til enbruks fiske, samt at det er ikke tillatt med etablering av tiltak
nærmere enn 200m fra friluftsområder og badeplasser jf. jf. Pbl § 11-11 nr.6. Anlegg skal ikke hindre
eller sperre tradisjonelle ferdselsårer for småbåttrafikk. Anlegg kan strekke fortøyninger og
forankringer ut i areal uten at det er avsatt til akvakulturområde. Forankring skal ha tilstrekkelig dybde
og skal ikke være til hinder for skipsfarten og fri ferdsel langs strandsona. Det bør også unngås
etableringer i trange sund hvor det kan foregå padling og småbåttrafikk.
Flere av kommunene i planområdet har gjennomført kartlegging og verdisetting av friluftsområder i
regi av Trøndelag Fylkeskommune. Det finnes i tillegg flere statlig sikra friluftsområder som går ned
mot sjø. Statlig sikra friluftsområder er avsatt i plankartet.
Friluftskartlegginga er et temakart uten juridiske bindinger som er brukt i konsekvensutredning av
tiltak. Temakartet er et rent kunnskapsgrunnlag på linje med andre temakart for ulike fagområder.
Kartlegginga skal holdes løpende oppdatert så langt det er mulig. Kunnskapsgrunnlaget for vurdering
av tiltak i forhold til friluftsliv er vurdert som tilstrekkelig for kommuneplannivå.

2.9 Barn og unge
Mål: Å sikre sjønære bade- og friluftsområder for barn og unge.
Det vil i praksis være de samme områdene som vil bli brukt av allmennheten. Barn og unge blir derfor
ikke omtalt som eget tema jf. vedtak i styringsgruppa. Planen vil sendes til ungdomsråd på linje med
andre interessegrupper. Akvakulturnæringa er ofte arbeidsplasser for unge menn. (De som tidligere
gikk i sjarken).
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2.10 Landskap og kulturminner
Mål: Å vurdere nye tiltak i forhold til landskap og kulturminner
Temaet landskap omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse, som
for øvrig er et subjektivt begrep. Det tar normalt for seg en verdisetting av landskapet før aktuelle
tiltak/inngrep iverksettes, og hvordan tiltaket vil påvirke dette etter gjennomføring.
I visualiseringen av inngrep/tiltak vektlegger en i andre sammenhenger hvordan landskapet oppleves
fra steder der folk ferdes og bor. Samtidig legges det til grunn av landskapet også har en egenverdi
som er uavhengig av hvorvidt det er få eller mange mennesker som opplever disse kvalitetene.
Det er lite utviklet metodikk for å vurdere virkningen av arealbruk på sjø for landskapet og det er
gjennomført få analyser av effekter av akvakultur på landskapet.
Det meste av aktuell ny arealbruk ligger lavt i landskapet og vil ikke være synlige fra store avstander.
Sjøbasert akvakultur et reversibelt tiltak i forhold til landskap. Det stiller seg annerledes med en
utbygging av lukkede anlegg på land, som vil påvirke landskapet i større grad, da det vil være et ikkereversibelt tiltak og som primært vil etableres der det ikke er bebygd tidligere. Fylkesmannen i
Nordland ba NIJOS om en vurdering i forbindelse med etablering av vern i Lomsdalen-Visten:
Konsekvensutredning for Lomsdalen Visten, delutredning landskap.
Her vurderes virkningen av oppdrettsanlegg (s. 31 og 32) som reversible inngrep i landskapet fordi det
ikke vil være synlige spor etter dem i landskapet dersom de en gang i fremtiden blir fjernet. Den
visuelle landskapspåvirkningen er derfor knyttet til den perioden anleggene eksisterer. Vurderingene
baserer seg på anleggenes utforming i dag og den påvirkning som disse har på det helhetlige
landskapsinntrykket. Videre baserer vurderingene seg på at oppdrettsanleggene ikke krever fysiske
inngrep på land og som dermed kan påvirke landskapsbildet.

Akvakultur omtales av landskapsarkitekter som et mindre inngrep, som over tid er blitt en del av
dagens moderne landskapsuttrykk i vårt kystnære kulturlandskap. (NIJOS, Puschmann og Flemsæter,
8/2004).
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Storfjorden i Velfjorden, Brønnøy kommune

«Det er vanskelig å se anlegget i Slåttvika fra avstand dersom du er på havnivå, spesielt fra sørsiden
av fjorden. Fjernvirkningene er derfor ansett som små, spesielt om dagen. Lys fra anlegget er
tydeligere i mørke. Det er først når du kommer inn i fjorden på dagtid og om natten i den lyse årstida.
En fortsatt tilstedeværelse av det flytende lakseoppdrettsanlegget i Slåttvika vurderes derfor å ha liten
negativ betydning på landskapsverdiene i Storfjorden. Et vern som medfører at anlegget må flytte vil
ikke gi noen endring til en høyere urørthetsklasse.»
Anlegget er i en nasjonalpark og det brukes formuleringer som at akvakultur er blitt en naturlig del av
et Nordnorsk kyst- og fjordlandskap. I dag kan man anta at disse vurderingene har styrket seg.
Fôrflåten vil være mest dominerende i landskapsbildet.

Bildet viser flåten som i dag benyttes i landskapsvernområdet Solværet ved Smøla. Foto T. Grindskar.
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Bildet viser alternative løsninger med landbaserte anlegg i landskapet

Marine kulturminner og kulturmiljø
Selv om planen kun gjelder sjøområdene, kan det relevant å hensyn også til kulturminner og
kulturlandskap på land. Kulturminner i Askeladden vil benyttes i konsekvensutredninga.
I planområdet finnes det flere områder med særegen natur- eller kulturlandskapsverdi. Noen er sikret
gjennom vern, andre har ikke denne statusen. Når det gjelder marine kulturminner så er disse dårlig
kartlagt. I de tilfeller de er kartlagt så ønsker forvaltningsmyndighetene at disse ikke tegnes inn i
plankartet.
Kulturminneloven (kml) verner kulturminner under vann på to måter. Er kulturminner et såkalt
automatisk fredet kulturminne (fast kulturminne fra før 1537 eller et fast samisk kulturminne eldre enn
100 år) er det fredet direkte gjennom loven, jf kml § 4, 1. og 2. ledd. Også skipsfunn er beskyttet
direkte av loven, men ikke fredet. Etter kml § 14 tilhører funn av mer enn 100 år gamle båter,
skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært om bord eller deler av slike ting i utgangspunktet
staten. Det er forbudet med handlinger eller tiltak som kan skade skipsfunn, jf. kml § 14, 2. ledd.
I planområdet finnes det områder med særegen kulturlandskapsverdi. Noen er sikret gjennom vern,
andre har ikke denne statusen. Mange av disse landområdene har klar tilknytning til sjø er derfor
hensynstatt i KU. Riksantikvaren har foreslått etablering av kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse (KULA) i samarbeid med kommunene i 2019. Disse kan i framtida bli avsatt som
hensynsone/omsynssone kulturhistorie av nasjonale interesse.
Det betyr i praksis at hvis området går ut i sjø og får nasjonal interesse så kulturetaten i
Fylkeskommunen/Riksantikvaren kan få rett til innsigelse i dette sjøarealet. KULA-områder skal være
et verktøy for kommunene og relevante sektorer slik at de kan ivareta viktige landskapsverdier i sin
planlegging. Målet med prosjektet Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) er:
•
•

å gi tidlige og tydelige signaler fra kulturminneforvaltningen om hvilke landskap
arealplanleggingen må ta særlig hensyn til
å få oversikt over landskap av nasjonal kulturhistorisk interesse i alle landets fylker
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å bidra til økt kunnskap og bevissthet om landskap i kommuner og relevante sektorer

KULA-registeret skal være et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommunene og andre myndigheter som
påvirker og styrer utviklingen av landskap. Det vil klargjøre hvilke landskap det knytter seg nasjonale interesser til,
hva som er verdiene og hvordan de bør ivaretas. Slik vil kulturminneforvaltningen signalisere tidlig og tydelig hvilke
landskap areal- og sektorplanleggingen må ta særlig hensyn til.
Etablering av registeret er et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Utvelgelsen av landskapene
blir gjort i nært samarbeid med regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunene og Sametinget) og
kommunene blir involvert underveis i arbeidet. Områdene blir lagt inn i kulturminnedatabasen Askeladden, og er tilgjengelige for publikum på nettsiden Kulturminnesøk.

Følgende kandidater sine sjøareal er kandidater i planområdet:

Nye utbyggingsområder rammer ikke kjente kulturminner eller kulturmiljø. Samlet sett er
konsekvensen for landskapet i planområdet liten negativ. Kunnskapsgrunnlaget vurderes ikke å være
uttømmende, men ansees likevel ikke å være til hinder for å fatte vedtak på kommuneplannivå.
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2.11 Ferdsel og farleder
Mål: Sikre fri ferdsel langs kysten og inn til havner
Kystsonen og farledene er viktig både for godstransport og persontransport over korte og lange
avstander. Den høye aktiviteten innen fiskeri, akvakultur og maritime næringer krever også godt
utbygd infrastruktur.
Vi har lagt inn data fra Kystverket som samferdselslinjer i plankartet og benyttet farledsareal i
konsekvensutredninger. Ferdselsarealet for sjøbasert transport kan begrense arealet som er
tilgjengelig for andre formål.
Alle nye tiltak som er spilt inn til planen, samt alle etablerte tiltak er diskutert med Kystverket i forhold
til ferdsel i hvit sektor. Vi skriver i bestemmelsene at det er tillat med fortøyninger i farledsareal
såframt det ikke er til hinder for ferdsel. Kystverket avgjør i enkeltsaker når det gjelder fortøyninger ut i
farledsareal.

I Lov om havner og farvann (2010), så fikk kommunene noe endra forvaltningsansvar og myndighet i
sine sjøområder, jf. §§ 7 og 9. Det som tidligere var havn ble oppheva og kommunene fikk særskilt
plikt til å sørge for trygghet og framkommelighet i farvann i eget sjøområde.
Kystverkets sitt ansvar i hovedled og biled slutter normalt ved inngangen til hamneområdet.
Farledsforskriften skiller mellom kommunalt sjøområde og hoved- og biled. Det betyr blant at
kommunene skal behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøområde og Kystverket søknader om
tiltak i hovedled og biled. Vi skal i planen føre farleder fram til fergeleier og kommunale havner
Kystverket ønsker at nødhavner og ankringsplasser inngår som formål i planen.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok for kommuneplannivå, og ansees som tilfredsstillende
til å fatte vedtak på kommuneplannivå.

2.12 Sosial og samfunnsmessig bærekraft
MÅL: Vurdering av sosial og samfunnsøkonomisk bærekraft
Langs kysten av Trøndelag har folk levd ved, av og på havet i historiske tider. Fiskens betydning for
livet var livsviktig og fortsatt spiller fisken en viktig rolle i verdiskapningen på Namdalskysten, både
den som svømmer fritt i havet og den som mates i merder.
Kommunene i Namdalen har vedtatt en fortsatt bærekraftig vekst i fiskeri- og havbruksnæringa.
Samordnet forvaltning og interkommunal planlegging av sjøområdene står sentralt for å lykkes med
dette. Bærekraft er en helt grunnleggende forutsetning for norsk havbruksnæring. Grunnleggende for
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samfunn og myndigheter som setter rammene for næringen, grunnleggende for markedene og
forbrukerne som krever bærekraftig produsert mat, og ikke minst, grunnleggende for næringen selv.
En arealplan er et verktøy til å gjennomføre samfunnsdelen av kommuneplanen. Næringsaktivitet
knyttet til sjøarealene har en stadig viktigere økonomisk betydning i kystområdene, både i lokal og
nasjonal sammenheng. Både enkelttiltak, arealinnspill og samlet vurdering av planforslaget må derfor
vurderes i forhold til om det gir grunnlag for langsiktig positiv samfunnsutvikling i kommunene med
hensyn til næringsutvikling og bolyst.
Havbruk kan sammenlignes med jordbruk på land, og fiske med jakt. Selv om det kan tas ut mye mer
mat fra naturlige fiskebestander enn hva det kan fra jakt på elg, rein og hjort, vil i det lange løp ikke
verdens fiskerier alene kunne mette alle munner med sjømat. Havbruk er derfor nødvendig (og står i
Norge for like stor matproduksjon som fiskeriet) på samme måte som jordbruk er nødvendig, for at
alle skal få nok næringsrik mat. Det gjelder om å utvikle både fiskeri og havbruk på en måte som setter
et minst mulig «fotavtrykk», som foregår innenfor trygge rammer og blir for forvaltet på en god og
bærekraftig måte.
Tiltakets samfunnsmessige nytte jf. Rundskriv T-2/16 - rev. oktober 2019 sier følgende:
Innsigelses-myndigheten skal gjøre en avveining mot andre samfunnsinteresser som planen fremmer før det fattes en konklusjon
om å fremme eller ikke fremme en innsigelse. Det skal være en høyere terskel for å fremme innsigelse mot en plan som legger
grunnlag for tiltak som vurderes å være av vesentlig samfunnsmessig verdi, enn en plan som vurderes som mindre samfunnsnyttig.
Innsigelsesmyndigheten skal om nødvendig gjennom medvirkningsprosessen etterspørre utredning av relevante alternativer eller
påpeke avbøtende tiltak som antas å være gjennomførbare. I hvilken grad de alternative løsningene er gjennomførbare og
kostnadene knyttet til disse, skal også tas med i vurderingen. Dersom det ikke finnes reelle alternativer eller avbøtende tiltak, vil
dette svekke grunnlaget for innsigelse, forutsatt at de samlete fordelene med tiltaket vurderes å veie opp for de miljømessige
ulempene.

Nasjonal samfunnsmessig bærekraft: Fiskeri og havbruk har meget stor samfunnsøkonomisk
bærekraft og eksport av sjømat er stadig stigende. God etterspørsel og priser på laksprodukter har økt
verdiskspningsv´bidraget fra havbruksnæringa betydelig de siste årene.
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Regjerninga forventer en flerdobling av sjømatproduksjonen. Sammenligner vi med dagens
produksjon ser vi at det er mulig med en flerdobling av dagens produksjon hvis man har optimale
produksjonsforhold med tanke på miljø og økonomiske hensyn. Det forutsettes da at det tilrettelegges
for areal til A i kystsoneplanen.
Det blir stadig færre fiskere. Omkring 1950 var det om lag 100 000 fiskere i Norge, i 2017 var antallet
11 300. Av disse hadde 9 500 fiske som hovedyrke. Fangstmengden i fiskeriene varierer mye fra år til
annet. Fra 1945 til toppåret 1977 ble fangsten mer enn firedoblet, fra 0,7 til 3,4 millioner tonn. Deretter
har den sunket til 2,5 millioner i 2018. Samtidig har det vært en stor nedgang i antall fartøyer, spesielt
mindre enn 15m, dvs. sjarkfiske.

Det siste tiåret har det også vært nedgang i antall fiskere og fiskefartøy i planområdet, til tross for et
godt ressursgrunnlag. Fra 2009 til 2018 var det en nedgang på 166 fiskere i Trøndelag.

Sysselsetting i havbruksnæringa har delvis kompensert for nedgang i sjarkfisket langs kysten og i små
kystkommuner. I Trøndelag var det 1593 ansatte i akvakultur i 2018, noe som utgjorde 20% av alle
ansatte i akvakultur i Norge.

side 77

153

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

Årets verdiskapnings- og ringveikningsanalyse fra SINTEF Ocean viser produksjonsverdi for norsk
sjømatnæring, verdiskapning og årsverk i perioden 2014- 2019 som figurer under.
https://www.sintef.no/globalassets/nasjonal-verdiskapning-sintef-2004-2019.pdf/
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Namdalen er et Norge i miniatyr med høy råvareproduksjon innen havbruk og fiske. Det finnes
lakseslakteri, noe foredlingsaktivitet samt virksomhet innen bioteknologi (fiskevaksine) i regionen.
Omfanget av råvareeksport og import av varer og tjenester til råvareproduksjonen er imidlertid stort.
Antall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats fordelt på produksjonstype og fylke. Laks og
regnbueørret i 2018
I alt
Tillatelser

Personer

Matfiskproduksjon

Klekkeri og settefiskproduksjon

Tillatelser

Tillatelser

Personer

Personer

Rogaland

92

458

78

294

14

164

Hordaland

233

1535

183

1117

50

418

Sogn og Fjordane

110

530

97

408

13

122

Møre og Romsdal

153

730

125

505

28

225

Trøndelag

242

1551

211

1209

31

342

Nordland

244

1417

214

1105

30

312

Troms

131

1006

120

900

11

106

Finnmark

107

597

103

:

4

:

Øvrige fylker

32

79

29

:

3

:

Kilde: SSB
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Regional samfunnsmessig bærekraft: Samfunnsanalyse for Namdalskysten er basert kunnskapsgrunnlag fra Rapport om
Kunnskapsgrunnlag bioøkonomi, Namdal (Bjerkli, C.L et.al. 2018): https://namdalregionrad.no/wpcontent/uploads/2018/09/kunnskapsgrunnlag-biokonomi.pdf,på nøkkeltall fra Fiskeridirektoratet:
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Statistiske-publikasjoner/Noekkeltall-for-norsk-havbruksnaering og på
nøkkeltall for fiskeriene: https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tall-og-analyse/Statistiske-publikasjoner/Noekkeltall-for-denorske-fiskeriene

Tabellen under viser næringsutvikling i Namdalsregionen i perioden 2012 til 2017. Tallene viser en
positiv utvikling i havbruksnæringa, men det er en samlet negativ utvikling i fiskeri, landbruk, bergverk,
utvinning og næringsmiddelindustri. Fiske og havbruk er slått sammen under basisnæringer, og
økninga i sysselsatte innen havbruk er egentlig høyere da fiske har hatt nedgang.

I Namdalsregionen har utnytting av naturressurser knyttet til havbruksnæringen vært viktig.
Datagrunnlaget viser ei næring er i god vekst og det har medført vekst i avledet næringsliv knyttet til
slakting og foredling, samt produksjon og tjenesteyting.
Figuren under viser bedrifter i Nord-Trøndelag som er avledete fra havbruksnæringa i 2013:
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Det var tre slakterier innen laks og ørret med noe foredling (filèt) og en produsent av fiskeolje og fett
fra fiskeavfall, samt tradisjonelt fiskemottak med noe foredling av fisken. Videre var det 8 bedrifter
innen bearbeiding og salg av fisk, 11 innenfor utstyr og 34 innen produkt og tjenesteleverandører.
Alt av produksjon av skjell i Namdalen blir eksportert for videreforedling utenfor regionen.
Namdalskysten er lang og har flere gode fiskefelt, men det er likevel en stor nedgang innen den
tradisjonelt sett store fiskerinæringen. Næringen er imidlertid fortsatt viktig på kysten som næringsvei,
som råstoffleverandør til fiskematproduksjonen i Vikna og som grunnlag for fiskebasert turisme.
Det er store ambisjoner om vekst innen havbruksnæringen nasjonalt, regionalt og i kommunene sine
vedtak. Nord for Buholmråsa et det tillatt med vekst i næringa, mens det i sør er» på vent».
Det er stort potensiale for økt verdiskaping og sysselsetting i sektoren, noe som forutsetter at det
tilrettelegges bærekraftige areal. Bærekraftige areal vil også redusere både sykdom og lus.
Det ligger også muligheter knyttet til produksjon av tang og tare i oppdrettsintensive områder. I dag er
tang- og tareproduksjonen hovedsakelig basert på høsting av vill tare, hvor det hentes opp ca. 200 000
tonn tare årlig fra havbunnen. Ifølge rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» har
Norge et potensial til å produsere 20 millioner tonn tang og tare, noe som vil kreve store overflatearel i
sjø. Algedyrking foregår endimensjonalt, i motsetning til matfiskproduksjon som foregår
tredimensjonalt.
Havbrukssektoren har et kompetansesenter i Flatanger, med samling av oppdrett- og tjenesteytende
firma under samme tak.
Sosial bærekraft: Attraktivitet gir en region bolyst. Bolyst arter seg som god balanse mellom inn- og
utflytting av de ulike aldersgruppene i befolkningen. Størst mobilitet er det i aldersgruppen 25 til 45 år,
og attraktivitet for denne gruppen har svært stor betydning for samfunnsutviklingen og rekruttering til
arbeidsmarkedet. Viktige drivkrefter som ligger til sentraliseringen vi har opplevd de senere årene, er
knyttet til globalisering, internasjonal konkurranse, teknologiutvikling og framveksten av
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kunnskapsøkonomien. Kunnskapsøkonomien innebærer at tilgang på kompetanse blir en viktig
lokaliseringsfaktor for næringslivet, som lokaliserer seg der tilgangen på kompetanse er best, og det
er i byene.
NHO sitt årlige kommune-NM ser på kommunene ut fra analyser av det lokale arbeidsmarkedet,
demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal økonomi. Kommune-NM rangerer norske
kommuner og regioner etter 19 indikatorer som er delt inn i fem hovedområder, og som gjenspeiler
regioners og kommuners vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Datagrunnlaget er hentet fra
Statistikkbanken i Statistisk sentralbyrå, med unntak av tall for sysselsatte med fagutdanning som
høyeste utdanning, som er en spesial bestilling fra SSB, og statistikker over uføre siste fire år, som er
hentet fra NAV. NHO kommune-NM viser ulike parametere i offentlig sektor, næringsliv og
privatøkonomi.
Tallgrunnlaget er fra 2019. https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/
Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport 2019 er Norges mest omfattende sjekk av kommuneNorge. Vi har ikke tilgang på data fra KS.

Kommune

Ørland

Åfjord

Osen

Namsos

Flatanger

Nærøysund

Leka

Planområdet
totalt

Innbyggere

10 323

4 288

948

15 230

1 103

9 623

557

42 072

1. januar20

Flere kommuner i planområdet har mottatt penger fra havbruksfondet. Per i dag har kommunene i
planområdet mottatt ca. 292,6 millioner i inntekter fra havbruksfondet. Det ble gjort noen mindre
endringer i 2017. Oversikt over utbetalinger for 2020 står omtalt i planbeskrivelsen.

2017

2018

2019

BJUGN

261 501,51

12 377 360,58

863 220,72

ÅFJORD

468 245,06

20 260 173,14

6 650 172,95

ROAN

711 843,29

22 412 413,31

6 723 374,70

OSEN

286 440,60

13 499 250,58

6 040 024,97

NAMSOS

132 925,11

FOSNES

174 449,04

8 999 844,37

5 996 690,59

FLATANGER

828 073,53

34 701 807,73

7 845 623,87
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VIKNA

1 042 488,14

42 838 823,38

5 702 719,10

NÆRØY

1 630 795,48

67 124 532,47

5 124 289,68

575 199,68

20 835 788,72

3 990 243,30

6 111 961,45

243 049 994,30

48 936 359,87

76 859 624,60

1 761 073,97

LEKA
Kommunene i planområdet
Fylkeskommunen

1 460 012,82

2.13 Matvareproduksjon og matvaresikkerhet
Befolkningsvekst, klimaendringer, press på naturressurser og stigende råvarepriser har satt
matsikkerhet høyt på dagsorden – både nasjonalt og internasjonalt. Med stadig økende befolkning på
jorden er det viktig å utnytte alle kilder til mat mest mulig effektivt.
For lakseoppdrett er det de siste årene satt fokus på tilgangen på marine forråvarer. Dette har medført
at stadig mer av forråvarene kommer fra landjorda, men også fra avskjær og restråstoff fra fiskeriene
som ikke er aktuelt som menneskemat. Andre alternative kilder kan blant annet være dyrking av
marine mikroalger, som kan inneholde store mengder omega-3.
I dag står havbruksnæringen for stor verdiskaping og arbeid til over 20.000 mennesker langs kysten,
inkludert store og små leverandørbedrifter og næringen har gode utsikter. I en tid da det er behov for
økt matproduksjon og nye næringer etter oljen, ønsker både lokal- og rikspolitikerne at det å
tilrettelegge for havbruk.
Økt forbruk av fossile energikilder og derigjennom økte utslipp av klimagasser kan få konsekvenser for
klimaet også i Trøndelag. Utslipp av CO2 fører både til klimaendringer og forsuring av havet. Det er
likevel vanskelig å vurdere hvordan innvirkning økt aktivitet lokalt vil virke inn globalt. Økt produksjon
av sjømat gjennom flere oppdrettsanlegg kan gi lokal økning av CO2 utslipp. Sjømat har likevel et
betydelig bedre CO2-fortavtrykk enn kjøttproduksjon. Norsk sjømat eksporteres til hele verden og om
økt produksjon av sjømat fører til reduksjon i kjøttforbruk, kan det være positivt for klima på en global
skala.
Matens klima-fotavtrykk er mengden drivhusgasser som slippes ut gjennom produksjon av 1 kilo mat.
Storfekjøtt og lammekjøtt er helt klart klimaverstingene. Det skyldes framfor alt store utslipp av
gassen metan. Tallene er samlet fra 369 andre internasjonale studier. I Norge er hoveddelen av
storfeet melkekuer. For disse er fotavtrykket lavere enn det framgår av grafikken, fordi melkekuer også
gir oss melk. Klimautslipp for laks er noe høyere på grunn av flyfrakt ved eksport.
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Bærekraft er mer enn karbonfotavtrykket fra matproduksjonen. Bærekraftbegrepet omfatter også
forurensing, biologisk mangfold og økosystemer, kultur, helse, økonomi og ressursbruk. Innenfor
rammene til dette arbeidet har det ikke vært mulig å gjennomføre en analyse av bærekraft som tar
hensyn til alle disse elementene. Det finnes mest håndfaste tall og litteratur på klimaeffekten av
matproduksjon og konsum.
Kort oppsummert er det stort samsvar mellom et kosthold som blir anbefalt for å fremme helse og et
kosthold som er mer bærekraftig. Et slikt kosthold har blant annet av et høyt inntak av frukt,
grønnsaker, grove kornprodukter og et lavt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt (Nasjonalt råd for
ernæring 2017).
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1410/B%C3%A6rekraftig%20kosthold%
2%20vurdering%20av%20de%20norske%20kostr%C3%A5dene%20i%20et%20b%C3%A6rekraftperspekti
v%20IS-2678.pdf
Regjeringas handlingsplan for kosthold (2017) viser til at vi må spise mer fisk for helsa sin del.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konkrete-mal-for-bedre-kosthold/id2541825/
Forskning viser også til at det er klimavennlig å endre kostvaner mot å spise mer fisk:
https://forskning.no/ny-klima-mat-og-helse/dropp-storfekjott-om-du-vil-spise-klimavennlig/294368
Forsker Claire Runge ved UiT Norges arktiske universitet, sier at dersom verdens økende befolkning
spiser mer fisk og annen sjømat dyrket i havet, så kan mennesker i stor grad redusere miljøeffekter av
matproduksjon på jorden, og redusere påvirkningen på verdens økosystemer og biodiversitet, både i
hav, ferskvann og på land: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=574250&p_dim=88106
Etter grundige statistiske modelleringer fant de ut at en kan redusere jordbruksarealet med hele 729747 millioner hektar globalt hvis vi erstatter deler av kjøttproduksjonen med akvakultur, dvs. et areal
på størrelse med Kina. Hovedårsakene er at fisk og sjødyr er vekselvarme og dermed mer effektive når
det gjelder å konvertere mat til energi og biomasse. Selv om man dyrker noe av fôret til oppdrettslaks
på land, så kreves det mye mindre areal til det enn til å produsere samme mengde storfe. Ved å øke
produksjonen til skjell og tare så blir det enda lavere fotavtrykk, da de ikke krever noe som helst fôr.
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Utvidelsen av landbruk over hele verden driver utryddelsen av arter og den dramatiske utryddelsen av
hele økosystemer. Dette vil fortsette i tide framover. Akvakultur gir oss en metode til å senke trykket
på vårt naturlige landskap, utmark og dyreliv, mener Runge. (Halley E. m.fl, 2018).
Matsikkerhet handler om at alle skal ha tilgang til nok og trygg mat, også i krisetider. Derfor er
sjølberging viktig for matsikkerheten. Jf. regjeringa: https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiskeog landbruk/mat/innsikt/matsikkerhet/id2357158/ Jf. FN er "Matsikkerhet at alle mennesker til
enhver tid har fysisk og økonomisk tilgang til nok og trygg mat for et fullgodt kosthold, som møter
både ernæringsmessige behov og preferanser, og som danner grunnlag for et aktivt liv med god
helse."
Sjølforsyning er at et samfunn bør produsere så mye som mulig av maten som innbyggerne trenger. I
krigs- eller krisetider er stabil matforsyning særlig viktig, og sjølforsyning en viktig faktor for
matsikkerheten. Den landbaserte og sjøbaserte matproduksjonen børe fortsette å øke i takt med
etterspørselen til en økt befolkning.
Norge er i stor grad sjølforsynt med kjøtt, mens sjølforsyninga er lavere for den er planteprodukt. Når
det gjelder fisk er Norge netto eksportør, dvs.vi produserer alt vi behøver av sunn sjømat innenlands, i
tillegg til at vi eksporterer.
Salg av slaktet laks fordelt på fylker, viser at Trøndelag står for det største volumet i 2018.
Rogaland

64019

Hordaland

172670

Sogn og Fjordane

81408

Møre og Romsdal

78306

Trøndelag

319783

Nordland

250532

Troms

188398

Finnmark

113476

Øvrige fylker

13411

Mengde er oppgitt i tonn rund vekt. Kilde: SSB

Internasjonal matsikkerhet: Regjeringa arbeider ikke kun for matsikkerhet for egne borgere. Gjennom
Utenriksdepartementet og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) engasjerer Norge seg i å
øke matsikkerheten globalt.
I august slo FNs klimapanelet IPCC alarm og pekte på hvordan landbruket påvirker og rammes av
klimaendringene. Selv om klimapanelet ikke peker på havbruk som en løsning, er FNs
matvareorganisasjon tydelige på at havbruk må gi et større bidrag til den globale proteinproduksjonen.
Klimapanelets resultater er forskningsbaserte og viser til at vi må endre og se på alternativer til
landbasert mat. Landressurser er begrenset og under press, og i dag kommer kun 6,5% fra havet og
33% fra dyreproduksjon på land.
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Klimaavtrykket fra nesten all sjømatproduksjon er bedre enn på land, og har potensiale til å bli bedre
med kortreiste forråstoffer. FNs matvareorganisasjon FAO tydelige på at havbruk må gi et større
bidrag til den globale proteinproduksjonen. Den globale ledertrøya forplikter oss også til å gjøre
utviklingen på en bærekraftig måte – spesielt i et klima- og miljøperspektiv.
Med voksende befolkning og økende global velstand forventes det at matbehovet i 2050 vil være
omkring 60-70 prosent større enn i dag. Denne maten kan vi ikke produsere i norsk havbruksnæring,
men norske forskningsaktører og norsk industri kan bidra med løsninger som gjør at resten av verden
får tilgang til sunn og klimavennlig mat, noe som vil bidra til bedre global matsikkerhet.

3

Konsekvensutredning av akvakultur etter innspill

3.1 Etablering av nye områder med akvakultur- enbruks A-områder
Dype og strømsterke lokaliteter blir foretrukket ved lokalisering av oppdrett. De har god vannutskifting
i merdene og god selvrensingsevne på bunnen. Ulempen med god strøm er at vannforflytning kan
bidra til spredning av lus og til høy egensmitte over store avstander.
Følgende innspill til etablering av akvakulturtiltak ble mottatt av Namdal Regionråd innen fristen:
KU

Område

Kommune

Kommentar

Innspill fra

1

Horta Nord

Leka

Påvekstlokalitet

Midt-Norsk AS

2

Sklinna

Leka

Påvekstlokalitet

Midt-Norsk AS

3

Krekvika

Leka

4

Korsnesstrømmen 1

Nærøysund

4,5 og 6 er

Bjørøya AS

5

Korsnesstrømmen 2

Nærøysund

behandet i samme KU

Midt-Norsk AS

6

Krekvika

Nærøysund

Midt-Norsk AS

7

Brattvika, Indre Folla

Nærøysund

Midt-Norsk AS

8

Ertbrakan

Nærøysund

Bjørøya AS

9

Bagræset

Nærøysund

10

Fjordholman

Nærøysund

Midt-Norsk AS

11

Svinøyfjorden

Nærøysund

Midt-Norsk AS

12

Strongtaren

Nærøysund

Midt-Norsk AS

13

Arnøyfjorden

Nærøysund

Midt-Norsk AS

14

Gjerdinga

Nærøysund

Bjørøya AS

15

Hestøya

Nærøysund

Bjørøya AS

Bjørøya AS

Påvekstlokalitet

Midt-Norsk AS
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16

Samnesodden

Namsos

Midt-Norsk AS

17

Steinan

Namsos

Midt-Norsk AS

18

Fauskan

Flatanger

19

Mefallholman

Flatanger

Midt-Norsk AS

20

Haraflesan

Osen

Midt-Norsk AS

21

Stortaren

Åfjord

Midt-Norsk AS

22

Frøvarp

Namsos

Namdal Settefisk

23

Finnangerøya

Namsos

Namdal Settefisk

24

Nesset Fiskemottak

Flatanger

Namdal Settefisk

Påvekstlokalitet

Midt-Norsk AS

Områdene er konsekvensutredet og oversendt prosjektets arbeidsgruppe (kommuneplanleggere) for
kommentarer innen 1.9.2020
Status i kommunene etter utsending av KU for de ulike lokalitetene etter tilbakemelding
Leka

Kristin Floa

Endring i KU jf. A

3

Nærøysund

Ragnhild W. Melgård

Endring i KU jf. B

12

Høylandet

Inger Hilde Solstad

-

0

Namsos

Elin Skage Knappe

Ingen tilbakemld. per 1.9.

2 + areal

Flatanger

Øivind Strøm

Ingen tilbakemld per 1.9.

2 + areal

Osen

Odd-Robert Solvåg

Ingen tilbakemld per 1.9.

1 + areal

Åfjord

Kjell Vingen

Ingen merknad til KU eller bestemmelser

1 + areal

16.07.
Bjugn (Ørland)

Petra Roodbol-

-

0 + areal

Mekkes

Tilbakemelding på KU av innspill fra Nærøysund kommune:
KU 9 (Bagreset): vurder å skrive om konklusjonen noe; tradisjonelt matfiskanlegg vil kunne bli forbudt ved etablering
av marin verneplan. Et eventuelt vern her trenger ikke nødvendigvis utelukke oppdrett på skjell og vannlevende
planter.
Svar: I tilrådning fra miljødirektoratet finner vi følgende på s.154:. Det må unngås negativ påvirkning relatert til
verneformålet fra havbruk i områdene. Hovedformålet med vernet er for de fleste av områdene å beskytte bunnen
med tilhørende artsmangfold. Med bakgrunn i dette vil lakseoppdrett og annet havbruk i vannsøylen ikke
nødvendigvis ha negativ innvirkning på verneformålet. Havbruk bør i de fleste tilfeller kunne kombineres med vern,
men da under forutsetning av at relevante krav om overvåking av driftens eventuelle påvirkning på bunnsubstratet og
bunndyrsamfunnene følges opp. Analyseredskapet MOM (Modellering og Overvåking av Matfiskanlegg) vil i dette
henseende være relevant.
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https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/vernet-natur/marintvern/marinverneplan_forelopigtilradning170203.pdf
Det ble etablert tre nye marine verneområder i Nordland i 2020. I forskriftene for Visten står følgende under paragraf
5. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser): 5b) akvakultur som ikke er i strid med verneformålet. Verneformålet
knytter seg til sjøbunnen og vannsøylen.
I praksis vil lakseoppdrett redusere biologisk mangfold i bunnsediment på grunn av høyere organisk belastning og
derfor være i strid med verneformålet.
Taredyrking vil mørklegge bunnen under og redusere/endre biologisk mangfold på bunnen og vil derfor være i strid
med verneformålet.
Blåskjell vil falle av snorene og lande på bunnen. Det kan tilføre bunnen organisk materiale som kan påvirke biologisk
mangfold i bunnsedimenet.
Marin fisk vil, slik som lakseoppdrett, bidra til organisk belastning på bunnen.
Lukka anlegg for fisk vil bidra til skyggelegging av bunnen og endre biologisk mangfold.
Konklusjonen av marine verneområder er så usikker at den bør bli stående.
KU 4, 5 og 6: litt tynn beskrivelse av påvirkning på vill anadrom laksefisk for Korsnesstrømmen 2. Inn- og utvandring?
Tenker at beskrivelsen er litt for generell da elva er ei viktig lakseelv lokalt sett. Ellers har vi ingenting å bemerke.
Redigeres til: Kvistenelva er ei viktig lakseelv lokalt sett, og etablering av oppdrettsanlegg for anadrom fisk kan
påvirke inn- og utvandring av laks. I oppsummering av KU: kan påvirke inn- og utvandring av anadrom fisk

Tilbakemelding på KU av innspill fra Leka kommune:
Planfaglig vurdering
Det står følgende beskrivelse av planstatus i alle tre forslag til KU (Sklinna, Horta og Krekvika):
Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer akvakultur,
og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er kommet inn et konkret innspill
og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører derfor KU av det konkrete innspillet.
Beskrivelsen av planstatus for arealbrukskategorien 6001 i Leka kommune er ikke korrekt. Det er den første
setningen som blir feil (understreket). I kommeplanens arealdel for Leka kommune er arealkategorien bruk og vern
av sjø og vassdrag (6001) et kombinertområde som ikke automatisk inkluderer akvakultur! Det er bestemmelsene til
arealformålet 6001 som bestemmer om akvakultur er inkludert eller ikke! Det er derfor viktig i alle saker der konkrete
tiltak skal vurderes, at man vurderer tiltaket opp mot bestemmelsene til arealbrukskategorien, inkludert de juridisk
bindende temakartene som bestemmelsene henviser til.
Endres til: I kommeplanens arealdel for Leka kommune er arealkategorien bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) et
kombinertområde som ikke automatisk inkluderer akvakultur.

Vi har også gjennomført en overordnet KU ved å se på smittemessige forhold knyttet til etablerte
lokaliteter (kap.6.1). Det er også gjennomført overordnet KU på organisk belastning i nye innspill og i
areal med dårlig vannutskifting (kap. 4.2.).
Planforslagets konsekvens for miljøverdiene T-2/16 - rev. oktober 2019 sier følgende: I hvert enkelt
tilfelle må det gjøres en vurdering av de konkrete negative virkningene som planforslaget kan ha for de
aktuelle miljøverdiene. Det er ikke tilstrekkelig at nasjonale eller vesentlige regionale miljøinteresser er
berørt. Konsekvensene må være av en slik karakter at innsigelse er nødvendig for å ivareta disse
interessene, enten ved at det enkelte tiltaket alene vil kunne gi slike virkninger, eller dersom tiltaket
sammen med andre påvirkningsfaktorer medfører en samlet belastning som tilsier at innsigelse er
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nødvendig. Manglende kunnskap er likevel ikke automatisk et selvstendig grunnlag for å fremme
innsigelse, med mindre det foreligger konkrete kunnskapskrav i lov, forskrift eller retningslinjer. Det må
også foreligge en reell sannsynlighet for negative konsekvenser for nasjonale eller vesentlige regionale
miljøverdier. I vurderingen av konsekvensene av planforslaget, må også den samlede belastningen på
miljøverdiene tas med.
Viser også til konsekvensutredning av sosial og samfunnsøkonomisk bærekraft i kap. 2.12.

3.2 Konsekvensutredning av enkeltinnspill
3.2.1 1. Horta Nord i Leka kommune.
Søker: Midt-Norsk Havbruk AS
Det har kommet med innspill til ny etablering av akvakultur i nord av Horta naturreservat i Leka
kommune. Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder laks. Innspillet gjelder påvekstlokalitet med
utsatt fisk på ca. 2 kg.

Naturområder: Horta verneområde er i hovedsak et fuglefredningsområde med tre mindre
naturreservat i hvor det i nord har et mindre areal med ferdselsrestriksjoner i sjø.
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Verneområdet ved Horta er kandidat for supplerende vern. Det er ikke meldt om oppstart av
planarbeidet, dvs. det er ikke kunngjort etter nmf § 42.
Nmf § 42.(kunngjøring av påtenkt verneforslag) Vernemyndigheten skal kunngjøre verneforslaget, med
de viktigste følger det antas å få, i minst én avis som er alminnelig lest på stedet. Forslag til
verneområder i sjø skal kunngjøres på en måte som er hensiktsmessig for å gjøre berørte interesser
kjent med forslaget.
§ 43.(høring av forslag til verneforskrift)
Forslaget til forskrift skal sendes på høring etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37. Om varsling av grunneiere og rettighetshavere gjelder
reglene i forvaltningsloven § 16.
§ 44.(tiltak ved igangsatt saksbehandling)
Når det er foretatt kunngjøring etter § 42 kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om
tillatelse mv. til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget.
Når det ikke er foretatt kunngjøring eller igangsatt saksbehandling av verneforslaget, så vil innspill om
akvakultur i områder med supplerende vern bli konsekvensutredet.
Kandidatområder for marint vern omfattes av midlertidige retningslinjer fastsatt 6.april 2005. Generelle
retningslinjer for fagmyndighetenes saksbehandling Pkt. 3. Nye aktiviteter eller inngrep eller utvidelse av
eksisterende aktiviteter som kan føre til varig skal i forhold til aktuelt verneformål og verneverdier i
området skal så langt mulig unngås.
Eksempler på aktiviteter eller inngrep som kan medfør varig skade i forhold til de fleste aktuelle
verneformål og verneverdier er: sprenging og boring på sjøbunnen, mudring og dumping, inkl. skjellsand,
etablering av faste installasjoner på havbunnen, som moloer, kaianlegg, rørledninger, bølge- og
tidevannskraftverk. Havbruksanlegg vil normalt ikke omfattes av dette punktet.
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Den foreslåtte lokaliteten ligger med senter 700m NØ av fuglefredningsområdet og 1,8km øst/nordøst
av naturreservatet. Det er viktig å respektere grensene begge veier og evt. buffersoner må tas inn ved
rullering av arealplanen. Arealet av anlegget er avmerket med rødt.

Lokaliteten ligger eksponert og er beskyttet fra sør og vest mot vind og store bølger / dønninger.
Lokaliteten ligger grunt, ca. 40-45m, og er delvis omgitt av grunnere områder. Mot sørøst er det
derimot større dyp på190m. Strømundersøkelser ved bunnen jf. akvakulturloven vi vise om det er god
nok bunnstrøm i området.

Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning.
Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001). I kommeplanens
arealdel for Leka kommune er arealkategorien bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) et
kombinertområde som ikke automatisk inkluderer akvakultur.
Da det er kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi
gjennomfører derfor KU av det konkrete innspillet.
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Tiltaket omfatter også fortøyningsarealet som er vist under. I nasjonalparker og eller naturreservat har
bestemmelsene i tilknytning til akvakultur normalt vært så strenge at det ikke har vært åpning for
akvakultur, dette gjelder også fortøyninger. I landskapsvernområder og til eksempel
fuglefredningsområder har det vært åpning for akvakultur gjennom dispensasjonsbestemmelsen. Det
er Fylkesmannen som kan gi dispensasjon. Ut fra innspillet burde det ikke være nødvendig med
fortøyninger inn i fuglefredningsområdet.

Ferdsel og farleder En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og
fortøyninger inkluderes i arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget
bestemmelsesområde i farledsarealet.
Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken med anlegg eller fortøyning av anlegg.
Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.
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Fiskeri: Anlegget «ramma» er plassert nordøst av gytefelt for torsk av nasjonal viktighet, A. Jf.
fiskeridirektoratet sin database så er det registeret følgende fiskeriaktiviteter det er 5 båter som fisker
i området.

Anlegget vil etableres nordøst av gyte- og fiskefeltet for torsk, mens fortøyningene kan strekke seg inn
i gyteområdet. Om dette er en konflikt vil avgjøres av Fiskeridirektoratet Midt-Norge jf. Akvakulturoven.

Etablert akvakultur: Det er 6,4 km til nærmeste anlegg, Gåsflestaren, som drives av søker i
nabokommunen Bindal. Denne er en midlertidig lokalitet. Det er 14,7 km til nest nærmeste lokalitet,
Kvingra, som er en permanent lokalitet som også driver av søkere. De videre vurderingene om avstand
gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.
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Det har ikke vært etableringer av akvakultur i området tidligere. Nye teknologiske løsninger og nye
driftsformer (påvekstlokaliteter av fisk på ca. 2 kg) gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett.
Å tilrettelegge eksponerte areal til A er også i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett sog
havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. Teknologien har
utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, samtidig som etablering utenfor kysten vi gi
reduserte konflikter med vill androm fisk.

Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivområder, friluftsaktiviteter eller kartlagte
friluftsområder i som er i konflikt med tiltaket.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.

Naturtyper:
Det er store skjellandforekomster i området ved det foreslåtte anlegget.
Skjellsand er et vanlig bunnsediment i grunne områder på kysten av Trøndelag og i Nordland.
Skjellsand har lavt biologisk mangfold.
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Det er også forekomster av tareskog av nasjonal verdi i området (brun innramming) ved det foreslåtte
anlegget. Ramma for anlegget bør ikke legges over tareskogen, men fortøyninger kan gå inn i
tareskogen. Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 49D og 48 C.

Det ble registrert to arter av stor forvaltningmessig interesse. Skjeand (Anas clypteata) ble observert
24.juni 1980 ca. 2 km sør for et mulig anlegg og det ble registrert toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
i nabofylket 1.januar 1980.
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I følge artsdatabanken så er det registrert teist og ærfugl nord for det foreslåtte anlegget

Det er ikke registeringer i naturbasen, artsdatabanken, viktige biotpoer eller truede arter i området. jf.
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, som synes å
være i direkte konflikt med tiltaket.
Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
Det er heller ikke gjort funn i Artskart. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt
etter DN-håndbok 19 som er i direkte konflikt med tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å
treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av
akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på
land nært omsøkt lokalitet pga verneområder. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann
til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Mattilsynet er generelt
skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket anlegg er lite aktuelt i et
område uten infrastruktur.
Strømforhold og vannmiljø
Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Når det gjelder vannmiljø så er det ikke
gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B og mom-C, Økokyst
eller Mareano.
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Det er gode strømforhold og bunnforholdene indikerer at det ikke er fare for anrikning av organisk
materiale nord for Horta. Ved evt. søknad om etablering er det krav om miljøundersøkelser (mom-B
eller mom-C jf. akvakulturloven) og lokale strømmålinger.
Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land eller i sjø. Det er avmerket kulturmiljø på to øyer noen
km sør for et evt. anlegg. Avstand avhenger av om man måler fra fortøyning under vann eller fra
ramma over vann.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.
Oppsummering
Ny etableringa akvakultur,
Horta Nord, Leka
kommune

Positiv konsekvens +

Ingen konsekvens
0-alternativ

Negativ konsekvens

Stor negativ
konsekvens –tas
ikke inn i planen

Følgende tema er vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

ligger utenfor
omsøkt areal

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og gytefelt

ikke registrert i
omsøkt areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

alltid mulig
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Konsekvensutredning og ROS

ikke registrert i
omsøkt arealet

Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

ikke registrert i
omsøkt areal

Landskap, estetikk og støy,
bosetting og
fritidsbebyggelse

noen vil oppfatte det
negativt å se et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

Ikke registrert i
omsøkt areal

SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes av
fiskeridirektoratet jf.
havressursloven

Etablert akvakultur

må godkjennes av
mattilsynet jf.
dyrevernloven

Ferdsel og farleder

må godkjennes av
kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Anna: kommet innspill
mot etablering av
akvakultur i områdene
rundt Hortavær, også
utenfor verneområdene

RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø evt.
mot installasjoner
Klimarisiko ved
havnivåstiging
VURDERING AV
KONSEKVENSER

Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle
sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger).
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Det er ingen umiddelbare store konflikter, med unntak av de som er på ferie i Horta.
KONKLUSJON

Tiltaket strider ikke direkte mot nasjonale og vesentlig regionale forhold og det er opp til
Leka kommune sitt kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A

3.2.2 2. Sklinna i Leka kommune.
Søker: Midt-Norsk Havbruk AS
Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur i nord av Sklinna naturreservat i Leka kommune.
Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder laks, påvekstlokalitet, med utsatt fisk på ca. 2 kg.

Leka kommune har sendt saken på høring.
Naturområder:
Sklinna naturreservat er Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni.
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Verneområdet ved Sklinna er kandidat for supplerende vern. Det er ikke meldt om oppstart av
planarbeidet, dvs. det er ikke kunngjort etter nmf § 42.

Nmf § 42.(kunngjøring av påtenkt verneforslag) Vernemyndigheten skal kunngjøre verneforslaget, med
de viktigste følger det antas å få, i minst én avis som er alminnelig lest på stedet. Forslag til
verneområder i sjø skal kunngjøres på en måte som er hensiktsmessig for å gjøre berørte interesser
kjent med forslaget.
§ 43.(høring av forslag til verneforskrift)
Forslaget til forskrift skal sendes på høring etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37. Om varsling av grunneiere og rettighetshavere gjelder
reglene i forvaltningsloven § 16.
§ 44.(tiltak ved igangsatt saksbehandling)
Når det er foretatt kunngjøring etter § 42 kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om
tillatelse mv. til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget.
Når det ikke er foretatt kunngjøring eller igangsatt saksbehandling av verneforslaget, så vil innspill om
akvakultur i områder med supplerende vern bli konsekvensutredet.
Kandidatområder for marint vern omfattes av midlertidige retningslinjer fastsatt 6.april 2005. Generelle
retningslinjer for fagmyndighetenes saksbehandling Pkt. 3. Nye aktiviteter eller inngrep eller utvidelse av
eksisterende aktiviteter som kan føre til varig skal i forhold til aktuelt verneformål og verneverdier i
området skal så langt mulig unngås.
Eksempler på aktiviteter eller inngrep som kan medfør varig skade i forhold til de fleste aktuelle
verneformål og verneverdier er: sprenging og boring på sjøbunnen, mudring og dumping, inkl. skjellsand,
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etablering av faste installasjoner på havbunnen, som moloer, kaianlegg, rørledninger, bølge- og
tidevannskraftverk. Havbruksanlegg vil normalt ikke omfattes av dette punktet.
Den foreslåtte lokaliteten ligger med senter 1,2 km nordøst av naturreservatet (senter). Det er viktig å
respektere grensene begge veier og evt. buffersoner må tas inn ved rullering av arealplanen. Ramma
av anlegget er avmerket med rødt.

Lokaliteten ligger eksponert, men er beskyttet mot storhavet av grunnere områder og øyer. Lokaliteten
ligger på ca. 30-100m, og grunnere områder rundt kan føre til dårlig bunnstrøm under lokaliteten.

Strømmodell Sinmod viser at det ikke kan være vannkontakt med etablerte lokaliteter.
Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning.
Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001). I kommeplanens
arealdel for Leka kommune er arealkategorien bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) et
kombinertområde som ikke automatisk inkluderer akvakultur. Det er kommet inn et konkret innspill og
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vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører derfor KU av det konkrete innspillet.
Tiltaket omfatter også fortøyningsareal.

Tiltaket omfatter også fortøyningsarealet som er vist under. I nasjonalparker og eller naturreservat har
bestemmelsene i tilknytning til akvakultur normalt vært så strenge at det ikke har vært åpning for
akvakultur, dette gjelder også fortøyninger. I landskapsvernområder og for eksempel
fuglefredningsområder har det vært åpning for akvakultur gjennom dispensasjonsbestemmelsen. Det
er Fylkesmannen som kan gi dispensasjon, og ikke kommunene.
Ut fra innspillet burde det ikke være nødvendig med fortøyninger inn i fuglefredningsområdet, og det er
da ikke behov for dispensasjon.
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Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og fortøyninger inkluderes
i arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i
farledsarealet.
Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken med anlegg eller fortøyning av anlegg.
Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.

Fiskeri: Anlegget vil ikke være i konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt.
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Etablert akvakultur:
Det er 26,4 km til nærmeste anlegg. De videre vurderingene om avstand gjøres av Mattilsynet jf.
akvakulturloven.
Det har ikke vært etableringer av akvakultur i området tidligere. Nye teknologiske løsninger og nye
driftsformer (påvekstlokaliteter av fisk på ca. 2 kg) gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett.
Å tilrettelegge eksponerte areal til A er også i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett sog
havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. Teknologien har
utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, samtidig som etablering utenfor kysten vi gi
reduserte konflikter med vill androm fisk.
Friluftsliv:
Det er et svært viktig friluftsområde ca. 1 km sør for senter i tiltaket. Friluftsområdet er et gammelt
fiskevær, freda fyrstasjon, naturreservat og viktig fiskerihavn, som er eid av miljødirektoratet og
kystverket. Brukes i forb. m fiskeri, undervisning, forskning, ornitolog-utfart. Det er ganske dårlig
tilgjengelighet.
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Friluftsområdet er en del av naturreservatet og er ikke i konflikt med et evt. anlegg.
Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.
Det er store skjellandforekomster i området ved det foreslåtte anlegget, hvor mange er klassifisert
som A-områder. Skjellsand er et vanlig bunnsediment i grunne eksponerte områder på kysten av
Trøndelag og i Nordland. Skjellsand er en naturtype med lavt biologsk mangfold.

Vi har i dag liten kunnskap om hvordan matfiskanlegg påvirker skjellsandområder. Faunaen i
skjellsand påvirkes mest sannsynlig av utslipp av organiske partikler, på samme måte som faunaen i
bløtbunn. En sammenligning av fauna i skjellsand fra fjernpunktene i MOM C-undersøkelser med
fauna fra bløtbunn viser at artssammensetningen er forskjellig og at man finner langt færre individ i
skjellsand (HI, upubliserte data), noe som kan være årsaken til at skjellsandlokaliteter ofte kommer ut
med en dårligere økologisk miljøtilstand enn bløtbunnslokaliteter.
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Ved en gjennomgang av de skjellsandområdene som er kartlagt og innlagt i Naturbase per dags dato,
finner vi flest matfiskanlegg i skjellsandområder i Lofoten og på Vikna (Nordland), rundt Hitra og Frøya
(Sør-Trøndelag). Pågående forsking vil gi bedre kunnskap om effektene av oppdrettsanlegg i
skjellsandområder slik at overvåkning og miljøindikatorer kan optimaliseres for å passe dette habitatet
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf

Det er også områder av tareskog som er klassifisert som A-områder (svært viktige) og tareskog som
er lokalt viktige ved det foreslåtte anlegget. Tareskog er en naturtype med høyt biologisk mangfold.

Stortareskog er et svært vanlig habitat i den ytre skjærgården i Norge. Mange av dagens store
kystanlegg ligger plassert i grunne områder med tareskog i anleggenes nærområde.
Dette gjelder særlig på Smøla (Møre og Romsdal), Frøya og Hitra (Sør-Trøndelag) og på Vikna
(Trøndelag), men det er også en del bølgeeksponerte anlegg i de andre fylkene.
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Det er tareskog av nasjonal verdi i området (brun innramming) ved/rundt det foreslåtte anlegget.
Ramma for anlegget bør ikke legges over tareskogen, men fortøyninger kan gå inn i tareskogen.
Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 48C, 47B og 46A.
Forskning på effekter av oppdrett på tareskog i nærmiljøet viser at både sukkertare og stortare
etablerer seg raskt igjen hvis de blir utsatt for negative miljøpåvirkninger. Mens det kan ta 4–8 år før
stortareskog er fullstendig rehabilitert, vokser sukkertare som er en hurtigvoksende treårig plante
raskt tilbake. Tilstanden i tareskog kan overvåkes ved hjelp av videotransekt der man registrerer
dekning av tareplanter og også kan estimere mengden av påvekst på tareplantene.
Observasjoner av tilstanden i tareskog nær anlegg i Hardangerfjorden (Hansen mfl. 2011) og gjennom
feltarbeid på Frøya der både sukkertare og stortare vokser ganske tett opptil store anlegg, gir grunn til
å tro at man kun har små til moderate effekter av utslipp av næringssalter fra anleggene på dette
habitatet. Med bakgrunn i dagens kunnskap vurderes påvirkningsgraden i tareskog som moderat, men
på grunn av habitatets gode evne til å rehabilitere seg vurderer vi langtidskonsekvensene av en slik
påvirkning som lav.
Det er størst risiko for permanent skade på naturtyper og arter som har en langsom vekst eller lavt
spredningspotensial og derfor en liten evne til å reetablere seg. For noen naturtyper vet vi at de har en
evne til rask reetablering, slik som for eksempel tareskog. For noen naturtyper slik som
korallskogbunn, ålegressenger, løsliggende kalkalger og grunne bløtbunnsområder antar vi at disse er
mer sårbare og kan bruke lang tid på å rehabilitere seg.

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf

Kartet under viser Sklinna øygruppen med tilhørende tareskogsområder (grønne). De runde prikkene
viser hvor GPS-merkede toppskarv (blå prikker) og teist (røde prikker) beiter. Den blå firkanten er
omsøkt plassering av oppdrettsanlegget. Kartet er fra NINAs høringssvar til Leka kommune.
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Tidligere undesøkelser som er gjennomført av NINA (2011) viser til at for både dagens aktivitet og
fremtidsbilde (2030) er konsekvensen av akvakultur vurdert til ingen for lomvi, alke, alkekonge, krykkje,
ærfugl, toppskarv og storskarv og til lav for gråmåke og sildemåke i Skagerrak. Kunnskapsnivået er
relativt godt (***) når det gjelder lomvi, alke, alkekonge, krykkje, ærfugl, toppskarv og storskarv og
usikkerheten med tallene er lav:
https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/733.pdf

Oppsummering av konsekvenser for sjøfugl av akvakultur ved dagens aktivitetsnivå. Artsgruppene er kodet som PD (pelagisk
dykkende), PO (pelagisk overflatebeitende), KD (kystbundne dykkende) og KO (kystbundne overflatebeitende arter). Usikkerhet i
vurderingene er angitt med tallene 1 (liten), 2 (middels) eller 3 (stor usikkerhet), mens kunnskapsnivå er angitt med * (dårlig), **
(middels) eller *** (relativ god kunnskap).

Til sammenligning så er både konsekvensene av bifangst, utkast av fiskeavfall og uønsket fisk,
trofiske interaksjoner og taretråling større enn konsekvensene av akvakultur.
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Det er observert følgende arter i nærområdet av særlig stor forvaltningsinteresse: Sild Clupea harengus
3 km nordøst 23.04.1987 og noen km sør er det observert makrell Scomber scombrus 18.09.2017,
vandrefalk Falco peregrinus 29.09.2009 og 25.09.2013, praktærfugl Somateria spectabilis 23.06.2014,
teist Cepphus grylle 21.10.2009, molte Rubus chamaemorus 29.07.2010., kysthumle Bombus
muscorum 3.08.2019.

Ifølge artsdatabanken så er det bl.a. registrert teist, lomvi, havhest, fiskemåke, storskarv, ærfugl og
svartbak i de nordlige deler av naturreservatet, dvs. nærmest tiltaket. Det er også registrert flere arter i
sørlig del.

side 110

186

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

Det er ikke registeringer i naturbasen, artsdatabanken, viktige biotpoer eller truede arter i området. jf.
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, som synes å
være i direkte konflikt med tiltaket.
Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser at det i
området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket og det er
heller ikke gjort funn av truede arter i Artskart. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper
kartlagt etter DN-håndbok 19. Unntak kan være fortøyninger i tareskog. NINA viser til at det er
toppskarv og teist som beiter rundt det foreslåtte anlegget, og at det ikke finnes kunnskap om
eventuelle effekter av et slikt anlegg på artene som bruker området i sitt høringssvar til Leka
kommune.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført og betales av tiltakshaver jf. akvakulturloven
ved en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Det vil ikke kunne flyttes på
land nært omsøkt lokalitet pga verneområder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp
vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger. Mattilsynet er generelt skeptisk
til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag.
Strømforhold og vannmiljø
Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Når det gjelder vannmiljø så er det ikke
gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B og mom-C, Økokyst
eller Mareano.
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Det er gode strømforhold, men bunntopografien indikerer at det kan være fare for anrikning av
organisk materiale nord for Sklinna. Ved evt. søknad om etablering er det krav om miljøundersøkelser,
grabbprøver og strømmålinger ved bunnen og oppover (mom-B eller mom-C jf. akvakulturloven).
Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.
Annet:
Leka kommune har hatt tiltaket på høring, og mottatt en rekke negative innspill fra interesseorganisasjoner og Fylkesmannen i Trøndelag. Fiskeridirektoratet og Fylkeskommunen er positive til
tiltaket.
Oppsummering
Ny etableringa akvakultur,
Sklinna, Leka kommune

Positiv konsekvens +

Ingen konsekvens
0-alternativ

Negativ konsekvens

Stor negativ
konsekvens –tas
ikke inn i planen

Verneområder og
naturområder

ligger utenfor
verneområdene

Fylkesmannen har
signalisert at de vil
komme med
innsigelse på tiltaket?

Fylkesmannen
har signalisert at
de vil komme
med innsigelse
på tiltaket?

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og gytefelt

ikke registrert i
det omsøkte
arealet, med
unntak av
fortøyningsareal

Følgende tema er vurdert
MILJØ
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Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig

Marine ressurser,
skjellsand og tare

Registrert rundt
omsøkt areal

Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

ikke registrert i
det omsøkte
arealet

Landskap, estetikk og støy,
bosetting og
fritidsbebyggelse

Vanskelig
tilgjengelig
område

noen vil oppfatte det
negativt å se et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø
SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

er godkjent av
fiskeridirektoratet

Etablert akvakultur

må godkjennes av
mattilsynet jf.
dyrevernloven

Ferdsel og farleder

må godkjennes av
kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Anna: Leka kommune har
saken på høring. NINA har
signalisert at de ikke
ønsker tiltaket ved Sklinna
naturreservat
RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø evt.
mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant
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VURDERING AV
KONSEKVENSER

Avbøtende tiltak kan være nødvendig i forhold til naturtyper. Fylkesmannen er imot
tiltaket og har signalisert innsigelser. NINA som har signalisert at de ikke ønsker tiltaket
på NRK Midt-Norge. Fiskeridirektoratet og Fylkeskommunen i Trøndelag er positive til
tiltaket.

KONKLUSJON

Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle
sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger).

Tiltaket strider ikke mot nasjonale og vesentlig regionale forhold og det er opp til Leka
kommune sitt kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A

3.2.3 3. Krekvika i Leka kommune.
Søker: Bjørøya AS
Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur i Lekafjorden i Leka kommune. Innspillet kom
innen 1.mai 2020 og gjelder matfisk av laks i Lekafjorden.

Den foreslåtte lokaliteten ligger i Lekafjorden og er forholdsvis beskyttet mot vind og store bølger. Den
skrår brått ned fra land og mot store dyp på flere hundre meter i Lekafjorden. Bunntopografien
indikerer en god resipient for organisk belastning.
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Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001). I kommeplanens
arealdel for Leka kommune er arealkategorien bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) et
kombinertområde som ikke automatisk inkluderer akvakultur.
Det er kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi
gjennomfører derfor KU av det konkrete innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsareal?

Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, fôrflåte og fortøyninger.
Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i farledsarealet.
Det kreves tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og
beredskapsinteresser i farvannet. Dette gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf.
Havne og farvannsloven § 14 a.
Det betyr at vi ikke kan avsette enbruks areal for akvakultur/installasjoner i kystsoneplanen som er i
konflikt med farledsarealet uten at planen får innsigelse fra Kystverket. Kystverket sitt farledsareal
(grønt areal) er i konflikt med både anlegg og fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine vurderinger av
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enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven, men i dette tilfellet må kystverket gi egen dispensasjon
og justere hvit sektor i forhold til beliggenhet av et evt. nytt tiltak. Kystverket tillater generelt
fortøyninger som ligger dypere enn 25m og som ikke er til hinder for ferdsel.

Fiskeri: Anlegget er plassert øst av et aktivt fiskefelt, rekefalt med 2 brukere i 2003.
Hvis fortøyningsarealet går ut i det aktive fiskefeltet så vil fiskeridirektoratet avgjøre om tiltaket skal
etableres. Reketrålfelt i bruk blir avsatt som enbruks fiskeri i kystsoneplanen da fortøyninger fra
akvakultur er svært ekskluderende i forhold til slepende bunnredskaper.
Fiskeridirektoratet viser til at det er mulig å få til den vekst i akvakultur som nasjonale myndigheter
ønsker, selv om disse områdene forbeholdes fiske. Rekefisket foregår med aktive redskaper, og
fortøyninger fra oppdrettsanlegg vil ekskludere rekefisket som skal foregå dypere enn 100m. Andre
typer fiske som linefiske og garnfiske er ikke hindret av fortøyninger på samme måte.

Anlegget vil etableres nordøst av gyte- og fiskefeltet for torsk.

Lakseelver i nærmiljøet:
Det er registrert to lakseførdene vassdrag i nærmiljøet, Hillerselva og Midtgutvikelva.
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Hillersvassdtraget ligger i luftlinje ca. 2 km sør for tiltaktet og Midtgutvikelva ca. 5,5 km mot nordøst.

Det er ikke bestander av sjørøye eller sjøørret i vassdragene. Ingen av elvene har en etablert
gytebestand av laks, kun sporadiske forekomster.
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Etablert akvakultur:
Det er 5,1 km til anlegget Dolman i sør som mest sannsynlig ligger i samme vannførende lag. Dolman
Nord drives av søker i nabokommunen Nærøysund. Det er 3,5 km til nærmeste anlegg (Lekafjorden II
som drives av Emilsen Fisk AS) på andre siden av Lekafjorden. De videre vurderingene om avstand og
eventuell samdrift gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.

Det har vært en lokalitet for akvakultur i området tidligere. Denne er nå slettet.

Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning.
Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivområder. Det er kartlagt friluftsområder i
nærområdet.
Sørfjellet i Gutvik ligge øst av den planlagte lokaliteten. Det er et stort turområde populært for jakt,
fiske, bærplukking, bading og toppturer. P-plass og merket turløype fra Sørgutvikvatnet og Rossvika.
Grillplass ved Olaslåtten og Reppavatnet. Nordsandhalsen. Søndre Sandhalsen ligger i sør. Det er en
odde med sandstrand som blir brukt til båtutfart, strandhogg, grilling og bading. Nås lett til fots fra
Rossvika.
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Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.
Naturområder:
Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med noen form for naturområder.
Naturtyper:
Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med marine naturtyper. Det er ikke skjellandforekomster i
området ved det foreslåtte anlegget. Det er ikke forekomster av tareskog i området ved det foreslåtte
anlegget.
Det er ikke registeringer i naturbasen, viktige biotpoer eller truede arter i området. jf.
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, som synes å
være i konflikt utvidelse av tiltaket.
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunnkunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
Det er heller ikke gjort funn i Artskart. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt
etter DN-håndbok 19. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om
etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger.
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm.
Strømforhold og vannmiljø
Det er gjennomført lokale strømmålinger i området ved lokalitet Dolma Nord i Nærøy kommune ca. 5
km sør for det omsøkte arealet. Bunnstrømmen er meget god, 3,6 cm/min og under10 % med
strømsvake perioder. Dette er et strømbilde som er vanlig i overflata i mange områder.
Maksstrømmen er oppe i 16,8 cm/sek.

Dette bekreftes av tidligere målinger andre steder i Nærøysundet og Lekafjorden. Strømmen går
hovedsakelig nord-østover, men er noe svakere bevegelse sør-vestover. Totalt bidrar dette strømbildet
til å holde en mulig oppdrettslokalitet godt forsynt med friskt bunnvann, samtidig som mulig
partikkelnedfall vil spres og nedbrytes hurtig. Partikkeltransporten (progressive vektor) går mot nord
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(AquaKompetanse 2018). Det vil uansett være krav om nye strømmålinger på lokalitet ved en eventuell
søknad.
Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land. I sør er det registrert to gravrøyser på odden, og et
ukjent kulturminne i nord.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.

Oppsummering
Ny etableringa
akvakultur, Krekvika,
Leka kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Følgende tema er
vurdert

Negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

MILJØ
Verneområder og
naturområder

ikke registrert i
omsøkt areal

Naturmangfold:
tareskog og

ikke registrert
omsøkt areal
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ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt
Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

alltid mulig

Marine ressurser,
skjellsand og tare

ikke registrert i
omsøkt areal

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

ikke registrert i
omsøkt areal

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

noen vil oppfatte
det negativt å se et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
omsøkt areal

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet
jf.
dyrevernloven

Ferdsel og farleder

området ligger øst
av aktivt fiskefelt.
Usikkert om fortøyninger vil gå inn

Tiltaket er i
konflikt med
kystverkets
farledsareal

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon
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Anna:
RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

Det vil kreves dispensasjon fra kystverket jf. havneloven.

KONKLUSJON

Tiltaket er i konflikt med farled og ferdsel. Kommunestyre/ FMSK kan derfor
ikke vedta om arealet skal avsettes til enbruks A jf. havne- og farvannsloven 14
a).

Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle
sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger/dispensasjoner).

3.2.4 Innspill 4-6, Korsnesstrømmen ytre i Nærøysund kommune.

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS (rød) og Bjørøya AS (blå)
Det er kommet tre innspill til ny etablering av akvakultur i Korsnesstrømmen i Nærøysund kommune.
Innspillene kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfisk av laks.
Innspillene i og på nordsiden av fjorden (Korsnesstrømmen 1 og Kråkvika) behandles sammen da de
har felles utfordring i forhold til ferdsel og farled, mens innspillet på sørsiden (Korsnesstrømmen 2)
behandles for seg. På grunn av nærhet mellom forslagene så vil alle omtales i KU 4. Det er ikke
sannsynlig at alle innspillene kan tas med i kystsoneplanen.

De foreslåtte lokalitetene ligger i Korsnesstrømmen, ytre. Follafjorden er en lang (42km) og dyp fjord
hvor hele vannutskiftinga i fjorden foregår grunne områder (12m) ved Korsneset, nord for de foreslåtte
lokalitetene. Det oppstår da en sterk strøm ved Korsneset og i Korsnesstrømmen ytre.
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De tre lokalitetene ligger på gode dybder og det er gode strømforhold i Korsnesstrømmen. Det er også
god beskyttelse mot vind og store bølger. Bunntopografien indikerer en god resipient med hensyn på
organisk belastning når tiltakene vurderes separat.

Planstatus i området for alle tre lokaliteter er en blanding av enbruks fiske og av kombinertområde
Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer akvakultur. Det er kommet inn tre konkrete
innspill som utløser krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur hvis det skal avsettes
areal til enbruks A.
Tiltakene omfatter også fortøyningsareal.
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Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, fôrflåte og fortøyninger.
Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i farledsarealet.
Det kreves tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og
beredskapsinteresser i farvannet. Dette gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf.
Havne og farvannsloven § 14 a.
Det betyr at vi ikke kan avsette enbruks areal for akvakultur/installasjoner i kystsoneplanen hvor
ramma (innenfor de gule markørene) er i konflikt med farledsarealet uten at planen får innsigelse fra
Kystverket.

Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er i konflikt med både mulig anlegg og fortøyning når de
gjelder begge anleggene på nordsiden. Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad
jf. akvakulturloven, men i dette tilfellet må kystverket gi egen dispensasjon og justere hvit sektor i
forhold til beliggenhet av et evt. nytt tiltak. Kystverket tillater generelt fortøyninger som ligger dypere
enn 25m og som ikke er til hinder for ferdsel.
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Anlegget på sørsiden kan godkjennes av Kystverket, under forutsetning av at fortøyningene i
farledsarelet går dypere enn 25m. Kystverket vil behandle tiltaket ved en evt. søknad jf.
akvakulturloven.

Fiskeri:
De tre lokalitetene som er foreslått kommer delvis ut i et gytefelt (lys grønt) og grenser mot fiskefelt
(lys blått) hvor det i 2010 var 5-6 båter fra Trøndelag som drev torskefiske. Fiske med passive redskap
som linefiske og garnfiske er ikke hindret av fortøyninger på samme måte som aktive redskaper (trål)
vil være. Reketrålfelt i bruk blir avsatt som enbruks fiskeri i kystsoneplanen da fortøyninger fra
akvakultur er ekskluderende i forhold til slepende bunnredskaper.

De blå anleggene ligger i utkant av både gytefelt og fiskefelt, mens rødt anlegget vil gå inn i både
gytefelt og fiskefelt. Korsnesstrømmen 2 går ikke inn i gytefeltet.

Lakseelver i nærmiljøet:
Det er registrert ett lakseførdene vassdrag i nærmiljøet, Kvistenelva

Det er over 10km fra Kvisten elva til de foreslåtte tiltakene i Korsnesstrømmen ytre.
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Det er god besteand av sjøørret i Kvistenelva og bestandstilstanden for laks er moderat med moderat
påvirkning av lakselus. Det er ikke bestander av sjørøye.

Kvistenelva er ei viktig lakseelv lokalt sett, og etablering av oppdrettsanlegg for anadrom fisk kan
påvirke inn- og utvandring av laks.
Etablert akvakultur:
Det er over 5 km til de nærmeste etablerte anlegg. Den nærmeste lokaliteten (Kipholmen) drives av
søker, mens Ternskjæret drives av Salmonord AS. De videre vurderingene om avstand og eventuell
samdrift gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.
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Det har ikke vært lokaliteter for akvakultur i området tidligere.
Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning.
Det foreligger en søknad om etablering av et anlegg vest av Stasøya. Søknaden er til behandling hos
sektormyndigheter og TFK, og ligger ca. 2,5km sør for de omsøkte lokalitetene.

Naturområder:
De foreslåtte lokalitetene er ikke i konflikt med noen form for naturområder eller vern.
Naturtyper: De foreslåtte lokalitetene er ikke i konflikt med marine naturtyper. Det er registrert
bløtbunn sør for de omsøkte lokalitetene og vest av Korsnesstrømmen, og det er registrert skjellsand
øst av Kråkvika.
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Arter av nasjonal forvaltningsinteresse:
De foreslåtte lokalitetene er ikke i konflikt med arter av nasjonal forvaltningsmessig interesse. Det er
registrert oter ved Kråkvika og Korsnesstrømmen 2 i 1998, og det ble registret havelle ved
Korsnesstrømmen 1. Det er også registrert et område for sjøorre ved Korsnesstrømmen 1 i 1998.
Sør for alle lokalitetene ble det registrert et område med gulnebblom i 1998.
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Friluftsliv: Det er kartlagt friluftsområder i området. Det er ikke registrert statlig sikra
friluftslivområder.
Kosnesstrømmen 1 og Kråkvika ligger i område «Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag».
Korsneset/Hofles/Skaga er et viktig friluftsområde med stor brukerfrekvens. Det brukes som
gjennomfartsområde og område for fritidsfiske både av lokale og tilreisende. Lett tilgjengelig fra
Kolvereid og Skaga. Dette området vil være i konflikt med etablering av oppdrettsanlegg. Området
faller også sammen med farledsarealet.

Korsnesstrømmen 2 ligger i et område som omtales som «Stort turområde uten tilrettelegging».
Området regnes som et viktig friluftslivområde med ganske stor bruksefrekvens. Utfartsområde for
båt, fritidsfiske, uberørt område.
Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.
Det er ikke forekomster av marine naturtyper (tareskog, skjellsand, bløtbunn, ålegras el.l. under eller
nært de foreslåtte lokalitetene. Det er ikke registeringer i naturbasen, artsdatabanken, viktige biotpoer
eller truede arter i området. jf.
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, , som synes å
være i konflikt med de foreslåtte tiltakene.

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunnkunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
Det er heller ikke gjort funn i Artskart. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt
etter DN-håndbok 19. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
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§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om
etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger.
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm.
Strømforhold
Strømmen i området er sterkt påvirket av tidevannsstrømmer, og det antas å gjelde hele området selv
om vi ikke har målinger fra de omsøkte lokalitetene.
Ternskjæret ligger 5,3 km sør: Tidligere målinger av spredningsstrømmen ved lokalitet Ternskjæret II
viser at den er primært østlig og nordøstlig rettet, men med betydelig vannbevegelse mot vest-sørvest
også. Gjennomsnittsfarten er relativt lav (3,2 cm/s) og strømmen på spredningsdypet kan
klassifiseres som lite stabil (Aqua Kompetanse, 2008). Fordelingsdiagrammet angir (i prosent)
hvordan vannmassene fordeler seg i de ulike himmelretningene (i 15˚ sektorer). Målingen ble utført på
30 meters dyp med en måler av type Sensor Data SD-6000 (Aqua Kompetanse, 2008). Måleperiode:
10.12.2007-14.01.2008.

Smineset ligger ca. 8 km sørvest: Fordelingsdiagrammet av spredningsstrømmen ved lokalitet
Smineset (t.v.) samt bunndyp(t.h.) angir (i prosent) hvordan vannmassene fordeler seg i de ulike
himmelretningene (i 15° sektorer). Målingen ble gjort på 30 meters dyp mellom 21.12.200721.01.2008. En måler av type Sensordata SD6000 (rotormåler) ble benyttet (Aqua Kompetanse, 2008).

Det vil uansett være krav om nye strømmålinger på eksakt lokalitet ved en eventuell søknad.
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Kulturminner
Det synes ikke å være konflikt med kulturminner på land.

Rein:
Tiltakene er ikke i konflikt med flyttlei/svømmelei for rein i området.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området. Det er
mange sjøkabler av ulike slag på bunnen i området. Evt. etablering av fortøyning må klareres med de
riktige aktører (kraftverk, vannverk el.l.) i en søknadsprosess. Vi kan ikke vise eksakte traseer av strøm
i plankartet av sikkerhetsmessige årsaker.
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Oppsummering Korsnesstrømmen 1 og Kråkvika:

Ny etableringa
akvakultur,
Korsnesstrømmen 1 og
Kråkvika, Nærøysund
kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ konsekvens

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

Følgende tema er vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

ikke registrert i
omsøkt areal

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og
gytefelt

ikke registrert i
omsøkt areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming
Marine ressurser,
skjellsand og tare

kan påvirke inn- og
utvandring av
anadrom fisk
ikke registrert i
omsøkt arealet

Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

registrert i omsøkt
areal

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

noen vil oppfatte det
negativt å se et
oppdrettsanlegg
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kulturmiljø
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ikke registrert i
omsøkt arealet

SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressursloven

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet jf.
dyrevernloven

Lokaliteten Kråkvika
ligger ved et passivt
fiskefelt/ gytefelt

Ferdsel og farleder

Lokaliteten
Korsnesstrømm
en 1 ligger
delvis i et
passivt
fiskefelt/gytefel
t

Begge tiltakene
er i konflikt med
kystverkets
farledsareal

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Anna:
RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

Det vil kreves dispensasjon fra kystverket jf. havneloven.

KONKLUSJON

Tiltaket er i konflikt med farled og ferdsel. Kommunestyre/ FMSK kan derfor ikke
vedta om arealet skal avsettes til enbruks A jf. havne- og farvannsloven 14 a).

Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle
sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger/dispensasjoner).
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Oppsummering Korsnesstrømmen 2:

Ny etableringa
akvakultur,
Korsnesstrømmen 2,
Nærøysund kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

Følgende tema er
vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

ikke registrert i
omsøkt areal

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt

ikke registrert i
omsøkt areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming
Marine ressurser,
skjellsand og tare

kan påvirke inn- og
utvandring av
anadrom fisk

ikke registrert i
omsøkt areal

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter
Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven
registrert i
omsøkt areal

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse
Kulturminner og
kulturmiljø

noen vil oppfatte
det negativt å se et
oppdrettsanlegg
ikke registrert i
omsøkt areal

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet

området ligger ved
et passivt fiskefelt
og gytefelt
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jf.
dyrevernloven
Ferdsel og farleder

Tiltaket er ikke i
konflikt med
kystverkets
farledsareal

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Anna:
RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

KONKLUSJON

Tiltaket ligger noe ut i et i fiskefelt og må godkjennes av Fiskeridirektoratet.
Tiltaket må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter
at alle sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger/dispensasjoner).

Kommunestyre/ FMSK kan vedta om arealet skal avsettes til enbruks A.

3.2.5 7. Brattvika, Indre Folla, i Nærøysund kommune.

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS
Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur i Kolvereidvågen i Nærøysund kommune.
Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfisk av laks.
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Den foreslåtte lokaliteten Brattvika ligger ytterst i Follafjorden og er godt beskyttet mot vind og store
bølger. Den skrår brått ned fra land mot dyp 134m dyp i Kolvereidvåen. Bunntopografien indikerer en
god resipient for organisk belastning.
Hele vannutskiftinga i fjorden foregår grunne områder (12m) ved Korsneset, sør for den foreslåtte
lokaliteten.
Innenfor terskelen er fjorden 42 km lang, 1-2 km bred og med flere basseng. Nyere oppmålinger viser
at det dypeste bassenget er på 190 m. Kolvereidvågen ligger vel 8 km fra største dyp, adskilt av to
terskler på ca 100 m dyp og to basseng på ca 135 m dyp.
Topografisk kart over Kolvereidvågen med 10 m koter (Aquakompetanse 2009). Olex.kartet viser at
Kolveridvågen er ei forholdsvis dyp bukt i Indre Follafjord. De dypere områdene har leire, mens det
oppe i skråningene er finsand, sand, grus og noen partier med hardbunn.
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Kolvereidvågens strandareal er dominert av vei og naust langs det meste av strandlinja i vest og sør. I
nord, tvers over vågen for slipen ligger småbåthavna. Utenfor småbåthavna langs nordre landet, er det
dårlig tilgjengelighet og brattlendt. Vannarealet brukes mest til småbåttrafikk til og fra småbåthavna
og brygger og fortøyingsplasser langs stranda i sør. Kolvereidvågen er resipient for utslipp fra
kommunalt renseanlegg (kloakk og industriavløp), spredt bebyggelse, Moen Slipp og vanlige
forurensninger fra tradisjonell småbåthavn. På grunn av disse utslippene blir Kolvereidvågen av folk
flest oppfattet som menneskepåvirket og ikke spesielt rein. Det er derfor ikke vanlig med skjellsanking
langs strendene. Derimot er det en del fiske etter hovedsakelig torskefisk. Når det gjelder bading, er
det ikke tilrettelagte badestrender i området. Strendene er stort sett steinete og ikke spesielt
innbydende for badende. Dette gjelder særlig områdene nærmest verftet. Bading skjer sporadisk men i
liten grad. Det er ingen regulær skipstrafikk i området (Aquakompetanse, 2009).
Havforskningsinstituttet fikk gjennomført marine miljøundersøkelser i Follafjorden og Gyltfjorden i
2008. Basert på at det fra lokalt hold er det blitt hevdet at begge de undersøkte djupområdene er
forurenset fra oppdrettsanleggene i nærheten https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearchxmlui/handle/11250/2630290
Formålet med denne resipientundersøkelsen var å studere miljøforholdene i to fjordområder hvor det i
lengre tid har vært drevet matfiskoppdrett. Med resipient menes her et sjøområde som mottar utslipp
fra oppdrettsanlegget.
Prøvestasjonene var Folla 1 og olla 2 og Gylt 1 og Gylt 2 med følgende plassering. Svarte firkanter er
undersøkelsesområdene. Artssammensetningen i bunnprøver gir viktige opplysninger om hvordan
miljøforholdene er i et område.

Konklusjon:
Forholdene var meget gode ved de to stasjonene i Gyltfjorden og den ene stasjonen i Follafjorden
(Folla 1). Ved den andre stasjonen i Follafjorden (Folla 2), som ble tatt rett under der merdene nettopp
hadde ligget, var bunnforholdene dårlige.
Siden 2005 har Aqua Kompetanse AS overvåket vannkvaliteten i Indre Follafjord på oppdrag fra
Marine Harvest ASA. https://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/trondelag/trondelag--dokumenter/vannomrader---trondelag/ytrenamdal/rapporter/risikovurdering_kolvereidvagen_2010_obyg5.pdf Hvert døgn bidrar tidevannet til at
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enorme mengder vann pumpes inn og ut av fjorden. Dette bidrar gradvis til endring av tettheten i
bassengvannet som igjen bidrar til at vannmassene lettere skiftes ut.
Her, som i mange andre norske fjorder, registrerer vi at det kommer inn tungt, friskt havvann over
terskelen på etterjulsvinteren. I mai 2009 ble det for eksempel registrert kaldt, salt og oksygenrikt vann
helt ned til bunnen på 180 m (Fig 1.3.). I tillegg er Follafjorden en såkalt bølgefjord, hvor indre bølger
også bidrar til utskifting av bassengvann gjennom året. Oksygenmåling i djuprenna ved Krekling, Indre
Follafjorden, mai 2009. Målingene viser meget gode oksygenforhold ved bunnen.

Aquakompetanse gjennomføre forundersøkelser ved Slåttvika i Follafjorden i 2019.
https://www.naroysund.kommune.no/_f/p5/i69018df1-bae6-4ffa-b6164be546a62443/forundersokelse-slattvika.pdf Rapporten er også en oppsummering av tidligere
undersøkelser i Follafjorden.

Bunnvannet har en oksygenkonsentrasjon på 6,27 ml O2/l, som svarer til tilstand I svært god etter
klassifiseringen for oksygen i dypvann.
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Det er gode strømforhold i alle målte dyp med lite strømstille. Spredningsstrømmen har
hovedkomponenter mot øst-nordøst og sørvest, og er hovedsakelig tidevannsstyrt. Bæreevne
undersøkelsene viser gode forhold ved lokaliteten, og vurderes til å ha god kapasitet til oppdrett med
fôring. Med anleggsdrift vil lokaliteten bli rutinemessig fulgt opp med miljøundersøkelser, og først da
vil man få endelig svar på lokalitetens bæreevne.
Fylkesmannen i Trøndelag viser i brev datert 19.02.2020 til at det er gjennomført tilstrekkelig
kartlegging/vurdering av fjordens eutrofistatus med dagens produksjonsmengder av laks. De savner
ikke supplerende utredninger som vil kunne øke kunnskapsgrunnlaget og mener derfor det foreligger
tilstrekkelig kunnskap for å kunne vurdere søknaden etter forurensningsloven. Fylkesmannen har pr. i
dag gitt tillatelse til maksimalt tillatt biomasse (MTB) i Indre Follafjord på 11 700 tonn. Avhengig av
utnyttelsesgraden av tillatt MTB, kan årlig produksjon i Indre Follafjord bli vesentlig høyere enn 11 700
tonn. Fylkesmannens vurderinger av bæreevnen i fjorden er basert på en samlet belastning knyttet til
den totale biomassen som allerede er gitt.
Konklusjon:
Den samlete organiske belastninga i Follafjorden er høy nok under forutsetning av at det produseres
den tillatte MTB, og det vil ikke bli gitt ytterligere utslippstillatelser fra Fylkesmannen i Trøndelag.
Planstatus i området er et kombinertområde FFFNA. Nytt vedtak som inkl. A ble gjort 13.02.2020. Det
kreves i utgangspunktet ikke KU når området allerede er avsatt til flerbruk inkl. A. Det er kommet inn et
konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører derfor KU av det
konkrete innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsareal.

Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, fôrflåte og fortøyninger.
Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i farledsarealet.
Det kreves tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og
beredskapsinteresser i farvannet. Dette gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf.
Havne og farvannsloven § 14 a. Tiltaket er ikke i konflikt med farled og ferdsel.

side 140

216

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

Fiskeri
Tiltaket kan være i konflikt med et regionalt viktig gytefelt for torsk i Kolvereidvågen. Det forutsettes at
Fiskeridirektoratet gir tillatelse jf. akvakulturloven. Gytefelt torsk MB er basert på
Havforskningsinstituttet sine undersøkelser med avdrift av torskeegg og sammenfaller ikke alltid med
fiskeridirektoratet sine registeringer. Fiskeridirektoratet har ikke registrert gyteområde.

Lakseelver i nærmiljøet
Det er registrert lakseførdene vassdrag 9,5km lengre inn i Follafjorden, Rokkelva.
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Det er ikke bestander av sjørøye eller sjøørret i vassdragene. Ingen av elvene har en etablert
gytebestand av laks, kun sporadiske forekomster.

Etablert akvakultur:
Det er 5,8 km til anlegget lengre inn i Follafjorden, som mest sannsynlig ligger i samme vannførende
lag. Anlegget drives av MOWI AS. De videre vurderingene om avstand og eventuell samdrift gjøres av
Mattilsynet jf. akvakulturloven. Det har ikke vært lokalitet for akvakultur i området tidligere.
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Friluftsliv:
Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivområder. Det er kartlagt et svært viktig friluftsområde i
Kolvereidvågen med ganske stor brukerfrekvens.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.

Naturområder: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med noen form for naturområder.
Naturtyper: Den foreslåtte lokaliteten ligger i et område med naturtype sterke tidevannsstrømmer,
kartlagt etter DN-håndbok 19. Det er ikke registeringer av arter med nasjonal forvaltningsmessig
interesse som synes å være i konflikt med tiltaket.
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunnkunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
Det er registrert naturtypen «sterke tidevannsstrømmer» kartlagt etter DN-håndbok 19.
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning i Follafjorden er omtalt
i denne KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført og betalt av tiltakshaver jf. akvakulturloven ved
en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger.
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm.
Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land.
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Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.

Oppsummering Brattvika
Ny etableringa
akvakultur, Brattvika
Nærøysund kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ konsekvens

Følgende tema er vurdert

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

MILJØ
Verneområder og
naturområder

ikke registrert i
omsøkt areal

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og
gytefelt

Registrert sterk
tidevannsstrøm jf.
DN-håndbok 19

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

alltid mulig

Marine ressurser,
skjellsand og tare

ikke registrert i
omsøkt areal

Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

Kolvereidvågen
har forurensede
sedimenter fra
tidligere
verfstdrift

Nye utslipp vil
ikke
godkjennes av
fylkesmannen
jf. forurensningsloven
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Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

registrert i omsøkt
areal

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

noen vil oppfatte det
negativt å se et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
omsøkt areal

SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressursloven

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet jf.
dyrevernloven

Ferdsel og farleder

Tiltaket er ikke i
konflikt med
kystverkets
farledsareal

tiltaket ligger i et
gytefelt med
registrert avdrift av
torskeegg jf. HI

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Anna:
RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

KONKLUSJON

Tiltaket ligger i Follafjorden som har en samlet høy organisk belastning jf.
Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil derfor ikke gi flere utslippstillatelser i
Follafjorden. Uten utslippstillatelse kan tiltaket ikke godkjennes av Trøndelag
fylkeskommune jf. akvakulturloven.
Kommunestyre/ FMSK kan vedta om arealet skal avsettes til enbruks A, men
tiltaket vil trolig ikke kunne godkjennes jf. akvakulturloven.

side 146

222

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

3.2.6 8. Ertnbrakan i Nærøysund kommune.
Søker: Bjørøya AS
Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur i Nord-Gjæslingan i Nærøysund kommune.
Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfisk anadrom fisk / laks.

Lokaliteten ligger eksponert og er delvis beskyttet av grunnere områder rundt mot vind og store bølger
/ dønninger. Lokaliteten ligger på ca. 70-150m. Det antas å være gode strømforhold ut fra eksponering
og den dypere Blikkøyråsa vil være en meget god resipient. Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil
dokumentere eksakte strømforhold.

Planstatus i området er et kombinertområde NFFFA / Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som
inkluderer akvakultur, og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det
er kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører
derfor KU av det konkrete innspillet. Om tiltaket omfatter også fortøyningsarealet som er usikkert.
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Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og fortøyninger inkluderes
i arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i
farledsarealet.
Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt med anlegget. Kystverket gjør sine
vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.

Fiskeri:
Anlegget «ramma» er plassert mellom to lokalt viktige fiskefelt med passive redskap, med 8 fiskere fra
Vikna i 2002. Sør for anlegget ligger et rekefelt (aktive redskap) som sammenfaller med et gytefelt.
Det er ikke konflikt med fiskefelt eller gytefelt.
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Taretråling: Fortøyning fra anlegg vil være til hinder for taretråling i feltene 22B og 21A.

Etablert akvakultur: Det er 2,8km til nærmeste anlegg i sørøst, Nordgjæslingan, som drives av AS
Aqua, Emilsen Fisk AS og Sinkaberg Hansen AS. Den nye lokaliteten er passert mellom egne lokaliteter
(Lyngøy 4,7 km i nordøst og Kyrøyene 4 km i sørvest. De videre vurderingene om avstand gjøres av
Mattilsynet.
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Det har ikke vært etableringer av akvakultur i området tidligere. Nye teknologiske løsninger og nye
driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett.
Å tilrettelegge eksponerte areal til A er også i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett og
havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. Teknologien har
utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, samtidig som etablering utenfor kysten vi gi
reduserte konflikter med vill androm fisk.
Det er gode strømforhold og bunnforholdene indikerer at det ikke fare for anrikning av organisk
materiale. Ved evt. søknad om etablering er det krav om miljøundersøkelser (mom-B eller mom-C jf.
akvakulturloven) og lokale strømmålinger. Strømmodellering omtales under overordnet
konsekvensutredning.

Friluftsliv:
Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivområder, friluftsaktiviteter eller kartlagte friluftsområder i
som er i konflikt med tiltaket.
Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.
Det er forekomster av viktig stortareskog (grønn innramming) nord for det foreslåtte anlegget.
Modellert utbredelse av stortareskog > 100 000 m2 i et område med observert nedbeiting av grønne
kråkeboller ble gjort i 2008. Tareskogen er på vei tilbake i 2020. Det er ikke registrert arter av
forvaltningmessig interesse.
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Det er ikke registeringer i naturbasen, viktige biotpoer eller truede arter i området. jf.
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, som synes å
være i konflikt utvidelse av tiltaket.
Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19 som er i konflikt
med tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av
akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på
land nært omsøkt lokalitet pga verneområder. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann
til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Mattilsynet er generelt
skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket anlegg er lite aktuelt i et
område uten infrastruktur.
Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land eller i sjø.
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Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.

Oppsummering
Ny etableringa
akvakultur, Ertnbraken,
Nærøysund kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ konsekvens

Følgende tema er vurdert

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

MILJØ
Verneområder og
naturområder

ligger utenfor
områdene

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og
gytefelt

ikke registrert i
omsøkt areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming
Marine ressurser,
skjellsand og tare

alltid mulig

ikke registrert i
omsøkt areal

Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven
ikke registrert i
omsøkt areal

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse
Kulturminner og
kulturmiljø

noen vil oppfatte det
negativt å se et
oppdrettsanlegg
Ikke registrert i
omsøkt areal

SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av
fiskeridirektorate
t jf.
havressursloven

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet jf.
dyrevernloven
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må godkjennes
av kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Anna:

RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

Ingen umiddelbare konsekvenser. Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf.
akvakulturloven (etter at alle sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger).

KONKLUSJON

Tiltaket strider ikke mot nasjonale og vesentlig regionale forhold og det er opp til
Nærøysund kommune sitt kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal
avsettes til A
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3.2.7 9. Bagresæt i Nærøysund kommune.
Søker: Midt-Norsk Havbruk AS
Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur vest av Vikna i Nærøysund kommune. Innspillet
kom innen 1.mai 2020 og gjelder laks, påvekstlokalitet, med utsatt fisk på ca. 2 kg.

Lokaliteten ligger meget eksponert, men er beskyttet mot storhavet av grunnere områder og øyer.
Lokaliteten ligger på ca. 30-60m, og grunnere områder rundt kan føre til dårlig bunnstrøm under
lokaliteten. Det vil bli målt bunnstrøm på lokaliteten ved evt. søknad.

Tiltaket ligger innenfor området som er kandidat til marin verneplan, Borgan-Frelsøy i Nærøysund
kommune (tidligere Vikna). Det er ikke meldt om oppstart av planarbeidet, dvs. det er ikke kunngjort
etter nmf § 42.
Nmf § 42.(kunngjøring av påtenkt verneforslag) Vernemyndigheten skal kunngjøre verneforslaget, med
de viktigste følger det antas å få, i minst én avis som er alminnelig lest på stedet. Forslag til
verneområder i sjø skal kunngjøres på en måte som er hensiktsmessig for å gjøre berørte interesser
kjent med forslaget.
§ 43.(høring av forslag til verneforskrift)
Forslaget til forskrift skal sendes på høring etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37. Om varsling av grunneiere og rettighetshavere gjelder
reglene i forvaltningsloven § 16.
§ 44.(tiltak ved igangsatt saksbehandling)
Når det er foretatt kunngjøring etter § 42 kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om
tillatelse mv. til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget.
side 154

230

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

Når det ikke er foretatt kunngjøring eller igangsatt saksbehandling av verneforslaget, så vil innspill om
akvakultur i områder som er kandidat til marint vern bli konsekvensutredet.
Kandidatområder for marint vern omfattes av midlertidige retningslinjer fastsatt 6.april 2005. Generelle
retningslinjer for fagmyndighetenes saksbehandling Pkt. 3. Nye aktiviteter eller inngrep eller utvidelse av
eksisterende aktiviteter som kan føre til varig skal i forhold til aktuelt verneformål og verneverdier i
området skal så langt mulig unngås.

Eksempler på aktiviteter eller inngrep som kan medfør varig skade i forhold til de fleste aktuelle
verneformål og verneverdier er: sprenging og boring på sjøbunnen, mudring og dumping, inkl. skjellsand,
etablering av faste installasjoner på havbunnen, som moloer, kaianlegg, rørledninger, bølge- og
tidevannskraftverk. Havbruksanlegg vil normalt ikke omfattes av dette punktet.
Den foreslåtte lokaliteten ligger med ytterkant 1,5 km vest av Borgan og Frelsøy naturreservat og
dyrelivsfredning. Området ble vernet for å «opprettholde et harmonisk sammensatt dyreliv i området»,
som del av en større verneplan i 2003.

Det er viktig å respektere grensene begge veier og evt. buffersoner må tas inn ved rullering av
arealplanen.
Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer
akvakultur, og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er
kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører
derfor KU av det konkrete innspillet.
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Tiltaket omfatter også fortøyningsareal. I nasjonalparker og eller naturreservat har bestemmelsene i
tilknytning til akvakultur normalt vært så strenge at det ikke har vært åpning for akvakultur, dette
gjelder også fortøyninger. I landskapsvernområder og for eksempel fuglefredningsområder har det
vært åpning for akvakultur gjennom dispensasjonsbestemmelsen. Det er Fylkesmannen som kan gi
dispensasjon, og ikke kommunene. Ut fra innspillet burde det ikke være nødvendig med fortøyninger
inn i naturreservatet.

Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og fortøyninger inkluderes
i arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i
farledsarealet.
Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken med anlegg eller fortøyning av anlegg.
Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.
Tiltaket er ikke i konflikt med hvit sektor, ferdsels og farledsarealet

Fiskeri:
Tiltaket er ikke i konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt. Nordøst av tiltaket ligger et fiskefelt hvor 8
båter og 7-8 fritidsbåter fisket torsk i 2002.
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Etablert akvakultur: Det er 12,7 km til nærmeste anlegg, Helligholmen i sør.

Det har ikke vært etableringer av akvakultur i området tidligere. Nye teknologiske løsninger og nye
driftsformer (påvekstlokaliteter av fisk på ca. 2 kg) gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett.
Å tilrettelegge eksponerte areal til A er også i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett sog
havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. Teknologien har
utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, samtidig som etablering utenfor kysten vi gi
reduserte konflikter med vill androm fisk.
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Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning.
Friluftsliv: Det er ikke kartlagte friluftsområder i nærområdet.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.

Det er store skjellandforekomster i området ved det foreslåtte anlegget, hvor mange er klassifisert
som A-områder. En stripe av et A-område strekker seg inn under anlegget i sør. Skjellsand er et vanlig
bunnsediment i grunne eksponerte områder på kysten av Trøndelag og i Nordland. Skjellsand er en
naturtype med lavt biologsk mangfold.

Vi har i dag liten kunnskap om hvordan matfiskanlegg påvirker skjellsandområder. Faunaen i
skjellsand påvirkes mest sannsynlig av utslipp av organiske partikler, på samme måte som faunaen i
bløtbunn. En sammenligning av fauna i skjellsand fra fjernpunktene i MOM C-undersøkelser med
fauna fra bløtbunn viser at artssammensetningen er forskjellig og at man finner langt færre individ i
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skjellsand (HI, upubliserte data), noe som kan være årsaken til at skjellsandlokaliteter ofte kommer ut
med en dårligere økologisk miljøtilstand enn bløtbunnslokaliteter.
Ved en gjennomgang av de skjellsandområdene som er kartlagt og innlagt i Naturbase per dags dato,
finner vi flest matfiskanlegg i skjellsandområder i Lofoten og på Vikna (Nordland), rundt Hitra og Frøya
(Sør-Trøndelag). Pågående forsking vil gi bedre kunnskap om effektene av oppdrettsanlegg i
skjellsandområder slik at overvåkning og miljøindikatorer kan optimaliseres for å passe dette habitatet

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf

Det er også områder av tareskog som er klassifisert som A-områder (svært viktige) rundt det
foreslåtte anlegget. Tareskog er en naturtype med høyt biologisk mangfold. Ramma for anlegget bør
ikke legges over tareskogen, men fortøyninger kan gå inn i tareskog.

Stortareskog er et svært vanlig habitat i den ytre skjærgården i Norge. Mange av dagens store
kystanlegg ligger plassert i grunne områder med tareskog i anleggenes nærområde.
Dette gjelder særlig på Smøla (Møre og Romsdal), Frøya og Hitra (Sør-Trøndelag) og på Vikna
(Trøndelag), men det er også en del bølgeeksponerte anlegg i de andre fylkene.
Forskning på effekter av oppdrett på tareskog i nærmiljøet viser at både sukkertare og stortare
etablerer seg raskt igjen hvis de blir utsatt for negative miljøpåvirkninger. Mens det kan ta 4–8 år før
stortareskog er fullstendig rehabilitert, vokser sukkertare som er en hurtigvoksende treårig plante
raskt tilbake. Tilstanden i tareskog kan overvåkes ved hjelp av videotransekt der man registrerer
dekning av tareplanter og også kan estimere mengden av påvekst på tareplantene.
Observasjoner av tilstanden i tareskog nær anlegg i Hardangerfjorden (Hansen mfl. 2011) og gjennom
feltarbeid på Frøya der både sukkertare og stortare vokser ganske tett opptil store anlegg, gir grunn til
å tro at man kun har små til moderate effekter av utslipp av næringssalter fra anleggene på dette
habitatet. Med bakgrunn i dagens kunnskap vurderes påvirkningsgraden i tareskog som moderat, men
på grunn av habitatets gode evne til å rehabilitere seg vurderer vi langtidskonsekvensene av en slik
påvirkning som lav.
Det er størst risiko for permanent skade på naturtyper og arter som har en langsom vekst eller lavt
spredningspotensial og derfor en liten evne til å reetablere seg. For noen naturtyper vet vi at de har en
evne til rask reetablering, slik som for eksempel tareskog. For noen naturtyper slik som
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korallskogbunn, ålegressenger, løsliggende kalkalger og grunne bløtbunnsområder antar vi at disse er
mer sårbare og kan bruke lang tid på å rehabilitere seg.
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf

Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 32B og 31A.
Det ble registrert stasjonær toppskarv 4 og 5 km øst av tiltaket i 2019. Arten er av særlig stor
forvaltningsinteresse.

Det er ikke registeringer i området som synes å være i direkte konflikt med tiltaket.
Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i området som vurderes avsatt til A, med unntak av skjellsand
og evt. fortøyninger som kan gå ut i tareskog. Naturbase viser at det i området ikke er registrert arter
av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
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at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført og betalt av tiltakshaver jf. akvakulturloven ved
en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på land nært
omsøkt lokalitet.

Strømforhold og vannmiljø
Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Når det gjelder vannmiljø så er det ikke
gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B og mom-C, Økokyst
eller Mareano.
Det er gode strømforhold, men bunntopografien indikerer at det kan være fare for anrikning av
organisk materiale. Ved evt. søknad om etablering er det krav om miljøundersøkelser, grabbprøver og
strømmålinger ved bunnen og oppover (mom-B eller mom-C jf. akvakulturloven).

Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land.

Beredskap og ulykkesrisiko Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og skred er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare
(310) i sjøen i det aktuelle området. Eksponerte anlegg krever meget gode fortøyninger jf. NS 9415.

Oppsummering Bagresæt:
Ny etableringa
akvakultur, Bagræset,
Nærøysund kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

ligger utenfor
områdene

kandidat til marin
verneplan

forbud ved evt.
marin
verneplan

Følgende tema er
vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder
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Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt

skjellsand er
registrert i det
omsøkte arealet, og
mulig fortøyning i
tareskog

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig

Marine ressurser,
skjellsand og tare

registrert i det
omsøkte arealet

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen
jf.
forurensningslo
ven

Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

ikke registrert i
omsøkte areal

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

vanskelig
tilgjengelig
område

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
området

noen vil oppfatte
det negativt å se et
oppdrettsanlegg

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet
jf.
dyrevernloven

Ferdsel og farleder

må godkjennes
av kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet
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matvaresikkerhet
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klimavennlig
proteinproduksjon

RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

KONKLUSJON

Avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Må godkjennes av Trøndelag
fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle sektormyndigheter har gjort
sine godkjenninger).

Det er ingen umiddelbare store konflikter. Tiltaket strider ikke mot nasjonale og
vesentlig regionale forhold og det er opp til Nærøysund kommune sitt
kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A. Tiltaket
vil bli forbudt ved etablering av en marin verneplan.
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3.2.8 10. Fjordholman i Nærøysund kommune.

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS
Det har kommet innspill til ny etablering av akvakultur vest av Vikna i Nærøysund kommune. Innspillet
kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfiskoppdrett av laks.

Lokaliteten ligger beskyttet mot storhavet av grunnere områder og øyer. Lokaliteten ligger på ca. 40100m, og grunnere områder rundt kan føre til dårlig bunnstrøm under lokaliteten. Det vil bli målt
bunnstrøm på lokaliteten ved evt. søknad.

Tiltaket ligger innenfor området som er kandidat til marin verneplan, Borgan-Frelsøy i Nærøysund
kommune (tidligere Vikna). Det er ikke meldt om oppstart av planarbeidet, dvs. det er ikke kunngjort
etter nmf § 42.
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Nmf § 42.(kunngjøring av påtenkt verneforslag) Vernemyndigheten skal kunngjøre verneforslaget, med
de viktigste følger det antas å få, i minst én avis som er alminnelig lest på stedet. Forslag til
verneområder i sjø skal kunngjøres på en måte som er hensiktsmessig for å gjøre berørte interesser
kjent med forslaget.
§ 43.(høring av forslag til verneforskrift)
Forslaget til forskrift skal sendes på høring etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37. Om varsling av grunneiere og rettighetshavere gjelder
reglene i forvaltningsloven § 16.
§ 44.(tiltak ved igangsatt saksbehandling)
Når det er foretatt kunngjøring etter § 42 kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om
tillatelse mv. til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget.
Når det ikke er foretatt kunngjøring eller igangsatt saksbehandling av verneforslaget, så vil innspill om
akvakultur i områder som er kandidat til marint vern bli konsekvensutredet.
Kandidatområder for marint vern omfattes av midlertidige retningslinjer fastsatt 6.april 2005. Generelle
retningslinjer for fagmyndighetenes saksbehandling Pkt. 3. Nye aktiviteter eller inngrep eller utvidelse av
eksisterende aktiviteter som kan føre til varig skal i forhold til aktuelt verneformål og verneverdier i
området skal så langt mulig unngås.
Eksempler på aktiviteter eller inngrep som kan medfør varig skade i forhold til de fleste aktuelle
verneformål og verneverdier er: sprenging og boring på sjøbunnen, mudring og dumping, inkl. skjellsand,
etablering av faste installasjoner på havbunnen, som moloer, kaianlegg, rørledninger, bølge- og
tidevannskraftverk. Havbruksanlegg vil normalt ikke omfattes av dette punktet.
Den foreslåtte lokaliteten ligger sør av Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredning. Området
ble vernet for å «opprettholde et harmonisk sammensatt dyreliv i området», som del av en større
verneplan i 2003.
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Det er viktig å respektere grensene begge veier og evt. buffersoner må tas inn ved rullering av
arealplanen.

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer
akvakultur NFFFA, og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er
kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører
derfor KU av det konkrete innspillet.

Tiltaket omfatter også fortøyningsareal. I nasjonalparker og naturreservat har bestemmelsene i
tilknytning til akvakultur normalt vært så strenge at det ikke har vært åpning for akvakultur, dette
gjelder også fortøyninger. I landskapsvernområder og for eksempel fuglefredningsområder har det
vært åpning for akvakultur gjennom dispensasjonsbestemmelsen. Det er Fylkesmannen som kan gi
dispensasjon, og ikke kommunene. Ut fra innspillet burde det ikke være nødvendig med fortøyninger
inn i naturreservatet.
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Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil det kreves et enbruksareal slik at fôrflåte og ramma inkluderes
i arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i
farledsarealet.
Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken med anlegg eller fortøyning av anlegg.
Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.

Tiltaket er ikke i konflikt med hvit sektor, ferdsels og farledsarealet.

Fiskeri: Tiltaket vil ikke være i konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt.

Etablert akvakultur: Det er 12,4 km til nærmeste anlegg, Helligholmen i sør og 13,6 km i nord. Det er
4,3 km til lokalitet for fangstbasert torsk, Småholman.
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Det har ikke vært etableringer av akvakultur av laks i området tidligere.
Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning.

Friluftsliv: Det er ikke kartlagte friluftsområder i nærområdet, men anlegget vil være synlig fra
nærturterreng.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.
Det er ikke kartlagt tareskog, skjellsand eller andre marine naturtyper jf. håndbok 19.
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Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 31B og 30E.

Det ble registrert stasjonær toppskarv 2km nord av tiltaket i 2019 og havørn 2 km sør av tiltaket i
2015.
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Det er ikke registeringer i området som synes å være i konflikt med tiltaket.

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i område. Naturbase viser at det i området ikke er registrert
arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført og betalt av tiltakshaver jf. akvakulturloven ved
en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger.
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm.

Strømforhold og vannmiljø
Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Når det gjelder vannmiljø så er det ikke
gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B, mom C, Økokyst
eller Mareano.
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Bunntopografien indikerer at det kan være fare for anrikning av organisk materiale. Ved evt. søknad
om etablering er det krav om miljøundersøkelser, grabbprøver og strømmålinger ved bunnen og
oppover (mom-B evt. mom-C jf. akvakulturloven).

Kulturminner Det er ikke konflikt med kulturminner på land.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.
Oppsummering Fjordholman
Ny etableringa
akvakultur,
Fjordholman,
Nærøysund kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

Verneområder og
naturområder

ligger utenfor
områdene

kandidat til marin
verneplan

forbud ved evt.
marin
verneplan

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt

Ikke registrert
modellert
skjellsand

Følgende tema er
vurdert
MILJØ
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Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig

Marine ressurser,
skjellsand og tare

Ikke registrert i
omsøkt areal

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

utslipp må
godkjennes av
FM jf. forurensningsloven

Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

ikke registrert i
omsøkt areal

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

noen vil oppfatte
det negativt å se et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
området

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet
jf.
dyrevernloven

Ferdsel og farleder

må godkjennes
av kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø

ikke relevant
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evt. mot installasjoner
Klimarisiko ved
havnivåstiging
VURDERING AV
KONSEKVENSER

KONKLUSJON

ikke relevant
Avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Må godkjennes av Trøndelag
fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle sektormyndigheter har gjort
sine godkjenninger).

Det er ingen umiddelbare store konflikter. Tiltaket strider ikke mot nasjonale og
vesentlig regionale forhold og det er opp til Nærøysund kommune sitt
kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A. Tiltaket
vil bli forbudt ved en marin verneplan.

Det ble meldt oppstart av Marin verneplan etter gjennomført konsekvensutredning, og området er dermed båndlagt.
Prosjektet mottok oppdaterte fiskeridata for området etter gjennomført konsekvensutredning. Pga. oppdatert
informasjon har vi konkludert med å ikke inkludere Bagræset i planforslaget.

3.2.9 11. Svinøyfjorden i Nærøysund kommune.

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS
Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur sør av Olsvika i Mellom-Vikna i Nærøysund
kommune. Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfiskoppdrett av laks.

Lokaliteten ligger beskyttet mot storhavet av grunnere områder og øyer. Lokaliteten ligger på ca. 90120m, og grunnere områder rundt kan føre til dårlig bunnstrøm under lokaliteten. Det vil bli målt
bunnstrøm på lokaliteten ved evt. søknad.
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Den foreslåtte lokaliteten nord for Svinøya naturreservat. Området ble vernet i 1988 i verneplan for myr
og er ikke i konflikt med en evt. etablering i sjø.

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer
akvakultur NFFFA, og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er
kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører
derfor KU av det konkrete innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsareal.
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Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og ramma inkluderes i
arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i
farledsarealet. Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken med anlegg eller
fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf.
akvakulturloven.

Tiltaket er ikke i konflikt med hvit sektor, ferdsels og farledsarealet.
Fiskeri: Tiltaket vil ikke være i konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt.
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Etablert akvakultur: Det er 7 km til nærmeste anlegg, Lyngøy, i sør. Mattilsynet vurderer nye
etableringer i hvert enkelt tilfelle.

Det har ikke vært etableringer av akvakultur av laks i området tidligere.
Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning.

Friluftsliv: Det er kartlagt friluftsområder i nærområdet, strandsone med tilhørende sjø og vassdrag i
2019. Området har middels brukerfrekvens, men det er nesten aldri regionale og nasjonale brukere.
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Det er utfartsområde for båtfolk og padlere på sommerstid, og omfatter ganske mange øyer.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.
Det er ikke kartlagt tareskog, skjellsand eller andre marine naturtyper jf. håndbok 19.
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Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 27B.

Det ikke registrert arter av forvaltningsmessig interesse.
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Det er ikke registeringer i området som synes å være i konflikt med tiltaket.

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i område. Naturbase viser at det i området ikke er registrert
arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket og det er heller ikke gjort funn av
truede arter i Artskart.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om
etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger.
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm.
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Strømforhold og vannmiljø
Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Når det gjelder vannmiljø så er det ikke
gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B, mom-C, Økokyst
eller Mareano.
Bunntopografien indikerer at det kan være fare for anrikning av organisk materiale. Ved evt. søknad
om etablering er det krav om miljøundersøkelser, grabbprøver og strømmålinger ved bunnen og
oppover (mom-B evt. mom-C jf. akvakulturloven).

Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.
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Oppsummering Svinøyfjorden:
Ny etablering av
akvakultur,
Svinøyfjorden,
Nærøysund kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

Følgende tema er
vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

ligger utenfor
områdene

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt

Ikke registrert
modellert
skjellsand

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig

Marine ressurser,
skjellsand og tare

Ikke registrert i
omsøkt areal

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

utslipp må
godkjennes av
FM jf. forurensningsloven

Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

i utkant av et
lokalt friluftslivområde

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse
Kulturminner og
kulturmiljø

noen vil oppfatte
det negativt å se et
oppdrettsanlegg
ikke registrert i
området

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet
jf.
dyrevernloven
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må godkjennes
av kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

KONKLUSJON

Avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Må godkjennes av Trøndelag
fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle sektormyndigheter har gjort
sine godkjenninger).

Det er ingen umiddelbare store konflikter. Tiltaket strider ikke mot nasjonale og
vesentlig regionale forhold og det er opp til Nærøysund kommune sitt
kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A

3.2.10 12. Strongtaren i Nærøysund kommune.
Søker: Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS
Det er kommet med innspill til ny etablering av akvakultur i sørvest av Yttervikna i Nærøysund
kommune. Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder laks.

Lokaliteten ligger eksponert mot sørvest og er noe beskyttet av grunnere områder mot vind og store
bølger / dønninger fra ulike retninger. Lokaliteten ligger dypt, på ca. 120-175m. Det antas å være
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meget gode strømforhold i området. Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vi vise eksakte
strømforhold.

Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning.
Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer
akvakultur, og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er
kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører
derfor KU av det konkrete innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsarealet som er vist under.

Ferdsel og farleder En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og
ramma inkluderes i arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget
bestemmelsesområde i farledsarealet. Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken
med anlegg eller fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad
jf. akvakulturloven. Tiltaket er ikke i konflikt med farledsarealet.
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Fiskeri: Fiskeridirektoratet sin database viser, i motsetning til plankartet, at anlegget vil gå delvis inn i
et fiskefelt for torsk, dvs. passive redskaper. Vikna og omegn fiskerlag opplyste i 2002 at det er 20-30
båter som fisker her, også fra nabofylkene. Fiskeridirektoratet skal oppdatere data fra Vikna kommune
i 2020.

Om tiltaket er en konflikt vil avgjøres av Fiskeridirektoratet Midt-Norge jf. Akvakulturoven.
Avbøtende tiltak kan være å orientere anlegget og legge fortøyninger slik at de ikke går inn i fiskefeltet
med passive redskaper.
Etablert akvakultur: Det er 5,1 km til nærmeste anlegg, Helligholmen og 6,2 km til lokalitet Djuptaren
mot sør. Videre vurderinger om avstand gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.

Det har ikke vært etableringer av akvakultur i området tidligere. Nye teknologiske løsninger og nye
driftsformer (påvekstlokaliteter av fisk på ca. 2 kg) gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett.
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Å tilrettelegge eksponerte areal til A er også i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett sog
havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. Teknologien har
utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, samtidig som etablering utenfor kysten vi gi
reduserte konflikter med vill anadrom fisk.
Friluftsliv: Det er ikke kartlagte friluftsområder i som er i konflikt med tiltaket.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.
Ytre Brosmflesa er et biotopvern etter viltloven fra 2003.
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I verneplan for sjøfugl omtales området som et viktig hekkeområde for sjøfugl. Det er derimot ikke
registrert arter av forvaltningsmessig interesse i biotopvernområdet. Ca. 2 km sørvest er det registrert
et område med niser.

Det er store skjellandforekomster i området ved det foreslåtte anlegget. Skjellsand er et vanlig
bunnsediment i grunne områder på kysten av Trøndelag og i Nordland. Skjellsand har lavt biologisk
mangfold.

Vi har i dag liten kunnskap om hvordan matfiskanlegg påvirker skjellsandområder. Faunaen i
skjellsand påvirkes mest sannsynlig av utslipp av organiske partikler, på samme måte som faunaen i
bløtbunn. En sammenligning av fauna i skjellsand fra fjernpunktene i MOM C-undersøkelser med
fauna fra bløtbunn viser at artssammensetningen er forskjellig og at man finner langt færre individ i
skjellsand (HI, upubliserte data), noe som kan være årsaken til at skjellsandlokaliteter ofte kommer ut
med en dårligere økologisk miljøtilstand enn bløtbunnslokaliteter. Selve skjellsanden vil ikke påvirkes
av opdrettsaktivitet.
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Ved en gjennomgang av de skjellsandområdene som er kartlagt og innlagt i Naturbase per dags dato,
finner vi flest matfiskanlegg i skjellsandområder i Lofoten og på Vikna (Nordland), rundt Hitra og Frøya
(Sør-Trøndelag). Pågående forsking vil gi bedre kunnskap om effektene av oppdrettsanlegg i
skjellsandområder slik at overvåkning og miljøindikatorer kan optimaliseres for å passe dette habitatet
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf

Det er også områder av tareskog som er klassifisert som A-områder (svært viktige) og tareskog som
er lokalt viktige ved det foreslåtte anlegget. Tareskog er en naturtype med høyt biologisk mangfold.
Ramma for anlegget bør ikke legges over tareskogen, mens fortøyninger kan gå inn i tareskogen.

Stortareskog er et svært vanlig habitat i den ytre skjærgården i Norge. Mange av dagens store
kystanlegg ligger plassert i grunne områder med tareskog i anleggenes nærområde.
Dette gjelder særlig på Smøla (Møre og Romsdal), Frøya og Hitra (Sør-Trøndelag) og på Vikna
(Trøndelag), men det er også en del bølgeeksponerte anlegg i de andre fylkene.
Forskning på effekter av oppdrett på tareskog i nærmiljøet viser at både sukkertare og stortare
etablerer seg raskt igjen hvis de blir utsatt for negative miljøpåvirkninger. Mens det kan ta 4–8 år før
stortareskog er fullstendig rehabilitert, vokser sukkertare som er en hurtigvoksende treårig plante
raskt tilbake. Tilstanden i tareskog kan overvåkes ved hjelp av videotransekt der man registrerer
dekning av tareplanter og også kan estimere mengden av påvekst på tareplantene.
Observasjoner av tilstanden i tareskog nær anlegg i Hardangerfjorden (Hansen mfl. 2011) og gjennom
feltarbeid på Frøya der både sukkertare og stortare vokser ganske tett opptil store anlegg, gir grunn til
å tro at man kun har små til moderate effekter av utslipp av næringssalter fra anleggene på dette
habitatet. Med bakgrunn i dagens kunnskap vurderes påvirkningsgraden i tareskog som moderat, men
på grunn av habitatets gode evne til å rehabilitere seg vurderer vi langtidskonsekvensene av en slik
påvirkning som lav.
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Det er størst risiko for permanent skade på naturtyper og arter som har en langsom vekst eller lavt
spredningspotensial og derfor en liten evne til å reetablere seg. For noen naturtyper vet vi at de har en
evne til rask reetablering, slik som for eksempel tareskog. For noen naturtyper slik som
korallskogbunn, ålegressenger, løsliggende kalkalger og grunne bløtbunnsområder antar vi at disse er
mer sårbare og kan bruke lang tid på å rehabilitere seg.
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf
Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 24D og 23C.

Det er ikke registeringer som synes å være i konflikt utvidelse av tiltaket.
Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
Det er heller ikke gjort funn i Artskart. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt
etter DN-håndbok 19 som er i direkte konflikt med tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å
treffe beslutninger.

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen
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(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av
akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på
land, noe som igjen vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Mattilsynet er generelt skeptisk til
fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket anlegg og landbaserte anlegg er lite
aktuelt i et område uten infrastruktur.

Strømforhold og vannmiljø
Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Når det gjelder vannmiljø så er det ikke
gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B og mom-C, Økokyst
eller Mareano.
Det er gode strømforhold og bunnforholdene indikerer at det ikke fare for anrikning av organisk
materiale nord for Stortaren. Ved evt. søknad om etablering er det krav om miljøundersøkelser (momB eller mom-C jf. akvakulturloven) og lokale strømmålinger.
Kulturminner Det er ikke konflikt med kulturminner på land eller i sjø. Det er avmerket kulturmiljø noen
km sørvest for et evt. anlegg. Avstand avhenger av om man måler fra fortøyning under vann eller fra
ramma over vann.

Beredskap og ulykkesrisiko Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og skred er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare
(310) i sjøen i det aktuelle området.

Oppsummering:
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planen

MILJØ
Verneområder og
naturområder
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områdene

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt

ikke registrert i
omsøkt areal

mulig

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming
Marine ressurser,
skjellsand og tare

registrert rundt
omsøkt areal

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningslov
en

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

ikke registrert i
omsøkt areal

noen vil oppfatte
det negativt å se
et
oppdrettsanlegg

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

Kulturminner og
kulturmiljø

Ikke registrert i
omsøkt areal

SAMFUNN OG
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Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

må godkjennes
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jf.
dyrevernloven

området ligger
NØ av gyte- og
fiskefelt. Usikkert
om for-tøyninger
vil gå inn
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Ferdsel og farleder

Konsekvensutredning og ROS

må godkjennes
av kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

KONKLUSJON

Avbøtende tiltak kan være å orientere anlegget og fortøyninger slik at disse ikke
går inn i fiskefeltet for torsk. Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf.
akvakulturloven (etter at alle sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger).

Det er ingen umiddelbare store konflikter. Tiltaket strider ikke mot nasjonale og
vesentlig regionale forhold og det er opp til Nærøysund kommune sitt
kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A

3.2.11 13. Arnøyfjorden i Nærøysund kommune.
Søker: Midt-Norsk Havbruk AS
Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur i Arnøyfjorden i Nærøysund kommune. Innspillet
kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfiskoppdrett av laks.
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Lokaliteten ligger beskyttet mot sørvest av grunnere områder og øyer. Lokaliteten ligger på ca. 8090m, og topografiske forhold indikerer god bunnstrøm ved lokaliteten. Det vil bli målt strøm ved evt.
søknad.

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som ekskluderer
akvakultur FFFN-9, og en etablering vil være en dispensasjonssak i forhold til dagens arealplan i sjø.
Bestemmelsene for FFFN-områder er: Tiltak eller inngrep som kan bli til hinder for utøvelsen av
friluftslivet, eller redusere områdets kvalitet som natur- og friluftsområde tillates ikke.
Det er kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Tiltaket
omfatter også fortøyningsareal. Vi gjennomfører KU av det konkrete innspillet.

Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og ramma inkluderes i
arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i
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farledsarealet. Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken med anlegg eller
fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf.
akvakulturloven.

Fiskeri: Tiltaket er ikke i konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt registrert av Fiskeridirektoratet. Det
forutsettes at Fiskeridirektoratet gir tillatelse jf. akvakulturloven.

Gytefelt torsk MB (lilla) er basert på Havforskningsinstituttet sine undersøkelser med avdrift av
torskeegg og sammenfaller ikke alltid med fiskeridirektoratet sine registeringer (lys grønt).
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Etablert akvakultur: Det er 3,2km til nærmeste anlegg, Ramstadholmen i sør. Mattilsynet vurderer
hvert enkelt tiltak jf. akvakulturloven i forhold til avstand og smitte, og evt. samdrift.

Det har ikke vært etableringer av akvakultur av laks i området tidligere.
Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning.

Friluftsliv: Det er en konflikt med kartlagte friluftsområder strandsone med tilhørende sjø og vassdrag.
Det er et stort areal som beskrives som svært viktig friluftslivområde med ganske stor brukerfrekvens
og med stor symbolverdi.
Det er utfartsområde for båtfolk og padlere på sommerstid. Det er fritidsfiske og badeplasser i
området, som omfatter ganske mange øyer.
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Reiseliv: Det er kommet et innspill fra bedrift som driver reiselivsnæring i området. Innspillet gjelder
Arnøyfjorden hvor vedkommende driver næringsvirksomhet hovedsakelig innen utleie av kajakk og
padleguiding. Han uttaler seg negativt med tanke på at det skal kunne etableres ytterligere
oppdrettsanlegg i Arnøyfjorden både med tanke på padling og utfordringer med fritidsfiske. Det
henstilles om at Arnøyfjorden også i fremtiden bør kunne romme flere næringer enn oppdrett, og at det
må være plass til småskala bedriftene som vil utnytte naturressursene på en annen måte.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.
Det er ikke kartlagt tareskog, skjellsand eller andre marine naturtyper jf. håndbok 19.

side 195

271

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 21A.

Det ble observert horndykker som beitet i området i januar 1998. Arten er av forvaltningsmessig
interesse.

Det er ikke registrert naturområder i nærområdet.
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Det er ikke registeringer som i dag synes å være i konflikt med tiltaket. Over 20 år gamle registreringer
av fugl bør verifiseres.

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret naturområder, vesentlig
regionalt viktige eller nasjonalt viktige marine naturtyper i område. Naturbase viser at det i området ble
registrert en art av stor forvaltningsmessig interesse i 1998 som kan påvirkes av tiltaket hvis den
fremdeles er i området.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU. Kan gjennomføres analyse av samlet belastning i Arnøyfjorden hvis det vedtas å
etablere et nytt anlegg.

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført og betalt av tiltakshaver jf. akvakulturloven ved
en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger.
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm.
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Strømforhold og vannmiljø
Det er gjennomført lokale strømmålinger sør i området.
Bunntopografien indikerer at det er gode bunnstrømforhold og liten fare for anrikning av organisk
materiale. Ved evt. søknad om etablering er det krav om miljøundersøkelser, grabbprøver og
strømmålinger ved bunnen og oppover (mom-B evt. mom-C jf. akvakulturloven).

Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.

side 198

274

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

Oppsummering Arnøyfjorden:
Ny etableringa akvakultur,
Arnøyfjorden, Nærøysund
kommune

Positiv konsekvens +

Ingen konsekvens
0-alternativ

Negativ konsekvens

Stor negativ
konsekvens –tas
ikke inn i planen

Følgende tema er vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

ligger utenfor
områdene

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og gytefelt

Ikke registrert

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig

Marine ressurser,
skjellsand og tare

Ikke registrert i
omsøkt areal

Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

utslipp må
godkjennes av FM
jf. forurensningsloven

kan gjennomføre
samlet belastning i
Arnøyfjorden hvis
tiltaket tas inn i
planen

Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

ligger i et viktig
friluftsområde

Landskap, estetikk og støy,
bosetting og
fritidsbebyggelse

noen vil oppfatte det
negativt å se et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

kommunens
vurdering av
viktig friluftsliv

ikke registrert i
området

SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes av
fiskeridirektoratet jf.
havressursloven

Etablert akvakultur

må godkjennes av
mattilsynet jf.
dyrevernloven

Ferdsel og farleder

må godkjennes av
kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
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Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Konsekvensutredning og ROS

Annet: Tiltaket er imot
egen arealplan i dag.

Tiltaket er i strid
med dagens
plan, men kan
tas inn som tiltak
i ny plan.

Det er kommet innspill fra
en reiselivsbedrift mot
mere oppdrett i området.
RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø evt.
mot installasjoner

ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

Avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf.
akvakulturloven (etter at alle sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger).

KONKLUSJON

Tiltaket er i strid med egen plan og med friluftsliv. Tiltaket strider ikke mot nasjonale og
vesentlig regionale forhold og det er opp til Nærøysund kommune sitt
kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta endringer i planen og om areal skal avsettes til
A

3.2.12 14. Gjerdinga i Nærøysund kommune.

Søker: Bjørøya AS
Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur sør av Gjerdinga, nordøst av Mellom-Vikna i
Nærøysund kommune. Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfiskoppdrett av laks.
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Lokaliteten ligger beskyttet mot storhavet av grunnere områder og øyer, med unntak av fra nordvest.
Lokaliteten ligger på ca. 50-150m og skrår ut raskt ned på større dyp under anlegget. Det antas å være
god bunnstrøm under at evt. anlegg. Det vil bli målt bunnstrøm på lokaliteten ved evt. søknad.

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer
akvakultur NFFFA, og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er
kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører
derfor KU av det konkrete innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsareal.

Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og ramma inkluderes i
arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i
farledsarealet. Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken med anlegg eller
fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf.
akvakulturloven.
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Fiskeri: Tiltaket er ikke i være konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt.

Etablert akvakultur: Det er 2,8 km til nærmeste anlegg, Humulen, i sørvest. Det er søker som driver
lokaliteten. Mattilsynet er fagmyndighet på avstandskrav og evt. samdrift.
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Det har vært etableringer av akvakultur av laks i Lamholmsundet 1 km vest tidligere. Strømmodellering
omtales i overordnet konsekvensutredning.
Friluftsliv: Det er ikke konflikt med kartlagte friluftsområder i nærområdet, strandsone med tilhørende
sjø og vassdrag.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.

Det er ikke konflikt med naturområder/verneområder.
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Det er kartlagt tareskog i områdene rundt et evt. anlegg marine naturtyper jf. håndbok 19.

Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 32B, men modellering viser at det ikke
er tare under anlegget.
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Det ikke registrert arter av forvaltningsmessig interesse.

Det er ikke registeringer ii området som synes å være i konflikt med tiltaket.

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i område. Naturbase viser at det i området ikke er registrert
arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.
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Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om
etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger.
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm.

Strømforhold og vannmiljø
Det er gjennomført strømmålinger i Lamøysundet ved tidligere etablering. Når det gjelder vannmiljø så
er det ikke gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B eller
mom-C, Økokyst eller Mareano. Bunntopografien indikerer gode bunnstrømforhold. Ved evt. søknad
om etablering er det krav om miljøundersøkelser, grabbprøver og strømmålinger ved bunnen og
oppover (mom-B evt. mom-C jf. akvakulturloven) på tiltakshaver sin bekostning.

Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.
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Oppsummering Gjerdinga:
Ny etableringa
akvakultur, Gjerdinga,
Nærøysund kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Følgende tema er
vurdert

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

MILJØ
Verneområder og
naturområder

ligger utenfor
områdene

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt

Ikke registrert i
omsøkt areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig

Marine ressurser,
skjellsand og tare

Ikke registrert i
omsøkt areal

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

utslipp må
godkjennes av
FM jf. forurensningsloven

Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

Ikke registrert i
omsøkt areal

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse
Kulturminner og
kulturmiljø

noen vil oppfatte
det negativt å se et
oppdrettsanlegg
ikke registrert i
området

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet
jf.
dyrevernloven
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Ferdsel og farleder

Konsekvensutredning og ROS

må godkjennes
av kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

KONKLUSJON

Avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Må godkjennes av Trøndelag
fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle sektormyndigheter har gjort
sine godkjenninger).

Det er ingen umiddelbare store konflikter. Tiltaket strider ikke mot nasjonale og
vesentlig regionale forhold og det er opp til Nærøysund kommune sitt
kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A
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3.2.13 15. Hestøya i Nærøysund kommune.
Søker: Bjørøya AS
Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur nordvest av Vikna i Nærøysund kommune.
Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfiskoppdrett av laks. Lokaliteten er avmerket med rødt.

Lokaliteten ligger beskyttet mot storhavet av grunnere områder og øyer. Lokaliteten ligger på ca. 5070m, og grunnere områder rundt kan føre til dårlig bunnstrøm under lokaliteten. Strømforhold i sund er
generelt gode da det er store vannvolum som skal gjennom trange sund. Det vil bli målt bunnstrøm på
lokaliteten ved evt. søknad.

Tiltaket ligger utenfor området som er kandidat til marin verneplan, Borgan-Frelsøy i Nærøysund
kommune (tidligere Vikna). Det er ikke meldt om oppstart av planarbeidet, dvs. det er ikke kunngjort
etter nmf § 42.
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Den foreslåtte lokaliteten ligger sør av Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredning. Området
ble vernet for å «opprettholde et harmonisk sammensatt dyreliv i området», som del av en større
verneplan i 2003.

Det er viktig å respektere grensene begge veier og evt. buffersoner må tas inn ved rullering av
arealplanen.

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer
akvakultur NFFFA, og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er
kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører
derfor KU av det konkrete innspillet.
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Tiltaket omfatter også fortøyningsareal.
Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og ramma inkluderes i
arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i
farledsarealet. Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken med anlegg eller
fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf.
akvakulturloven.

Tiltaket er ikke i konflikt med hvit sektor, ferdsels og farledsarealet
Fiskeri: Tiltaket vil ikke være i konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt.
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Etablert akvakultur: Det er 9,4 km til nærmeste anlegg i nord. Det ligger en lokalitet for fangstbasert
torsk, Småholman like ved tiltaket. Det har ikke vært etableringer av akvakultur av laks i området
tidligere.

Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning.

Friluftsliv: Det er ikke kartlagte friluftsområder i nærområdet, men anlegget vil være synlig fra
nærturterreng.

side 212

288

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.
Det er ikke kartlagt tareskog, skjellsand eller andre marine naturtyper jf. håndbok 19.

Fortøyninger er ikke til hinder for tarestråling da det ikke er tare i området
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Det er ikke registrert arter av forvaltningsmessig interesse i nærområdet

Det er ikke registeringer i området som synes å være i konflikt med tiltaket.

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i område. Naturbase viser at det i området ikke er registrert
arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
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§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført og betalt av tiltakshaver jf. akvakulturloven ved
en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger.
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm.

Strømforhold og vannmiljø
Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Når det gjelder vannmiljø så er det ikke
gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B, mom-C, Økokyst
eller Mareano.
Bunntopografien indikerer at det kan være fare for anrikning av organisk materiale. Ved evt. søknad
om etablering er det krav om miljøundersøkelser, grabbprøver og strømmålinger ved bunnen og
oppover (mom-B evt. mom-C jf. akvakulturloven).

Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.
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Eventuelle førtøyninger må ta hensyn til kabler på bunnen. Vi kan ikke vise eksakt kabeltrasé i
plankartet av sikkerhetsmessige årsaker.

Oppsummering Hestøya:
Ny etableringa
akvakultur, Hestøya,
Nærøysund kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Følgende tema er
vurdert

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

MILJØ
Verneområder og
naturområder

ligger utenfor
områdene

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt

Ikke registrert
modellert
skjellsand

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig

Marine ressurser,
skjellsand og tare

Ikke registrert i
omsøkt areal

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

utslipp må
godkjennes av
FM jf. forurensningsloven

Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

ikke registrert i
omsøkt areal

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse
Kulturminner og
kulturmiljø

noen vil oppfatte
det negativt å se et
oppdrettsanlegg
ikke registrert i
omsøkt areal

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet
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jf.
dyrevernloven
Ferdsel og farleder

må godkjennes
av kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

KONKLUSJON

Avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Må godkjennes av Trøndelag
fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle sektormyndigheter har gjort
sine godkjenninger).

Det er ingen umiddelbare store konflikter. Tiltaket strider ikke mot nasjonale og
vesentlig regionale forhold og det er opp til Nærøysund kommune sitt
kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A
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3.2.14 16. Samnesodden i Namsos kommune.

Søker: Midt Norsk Havbruk AS
Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur vest av Jøa i Namsos kommune. Innspillet kom
innen 1.mai 2020 og gjelder matfisk av laks.

Den foreslåtte lokaliteten ligger eksponert mot nordvest og mot nord. Lokaliteten skrår bratt med mot
store dyp og bunntopografien indikerer god resipient for organisk belastning.

Planstatus i området er ferdselsareal. Det er kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å
avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører derfor KU av det konkrete innspillet. Tiltaket omfatter
også fortøyningsareal
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Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, fôrflåte og fortøyninger.
Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i farledsarealet.
Det kreves tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og
beredskapsinteresser i farvannet. Dette gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf.
Havne og farvannsloven § 14 a.

Det betyr at vi ikke kan avsette enbruks areal for akvakultur/installasjoner i kystsoneplanen som er i
konflikt med farledsarealet uten at planen får innsigelse fra Kystverket. Kystverket sitt farledsareal
(grønt areal) er i konflikt med både anlegg og fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine vurderinger av
enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven, men i dette tilfellet må kystverket gi egen dispensasjon
og justere hvit sektor i forhold til beliggenhet av et evt. nytt tiltak. Kystverket tillater generelt
fortøyninger som ligger dypere enn 25m og som ikke er til hinder for ferdsel.

Fiskeri: Det er ikke konflikt mellom gyteområder. I sør er det konflikt med et aktivt fiskefelt/rekefelt Ø
Stamnes. Det er to brukere og har status A. Fortøyninger fra oppdrettsanlegg vil være i konflikt med
aktive fiskeredskap. I nord kommer er det muligens konflikt med et passivt fiskefelt, NV Aglen med
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status A. Det er en lokal fisker og 4-5 fiskere fra nabokommuner i 2003. Lokalt viktig etter
kommunesammenslåing.

Etablert akvakultur: Det er 6,5 km til nærmeste lokalitet med laks som drives av Salmar Farming AS.
Det er 4,3 km til nærmeste lokalitet for torsk og ca 5 km til settefiskanlegg på land. De videre
vurderingene om avstand og eventuell samdrift gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven. Det er
sannsynlig at nærmeste lokalitet for laks ligger i samme vannførende lag som omsøkt lokalitet.
Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.

Naturområder: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med noen form for naturområder.
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Naturtyper: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med marine naturtyper, tareskog.

Fortøyninger fra anlegg kan være til hinder for taretråling i felt 14D

Arter: Det er ikke registrert forvaltningsmessig viktige arter i nærheten et mulig anlegg.
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Friluftsliv: Det er ikke kartlagt friluftsområder i Namsos kommune. Det ble i 2013 avsatt et område for
friluftsliv på andre siden av fjorden.

Det er ikke registeringer i naturbasen, naturtyper, forvaltningsmessig viktige arter eller viktige biotpoer
i området. jf. https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19,
som synes å være i konflikt utvidelse av tiltaket.
Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19.
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
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§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført og betalt av tiltakshaver jf. akvakulturloven ved
en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger.
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm.

Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.

Oppsummering:
Ny etableringa
akvakultur,
Stamnesodden,
Namsos kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen
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Følgende tema er
vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

ikke registrert i
omsøkt areal

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt

ikke registrert i
omsøkt areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

alltid mulig

Marine ressurser,
skjellsand og tare

ikke registrert i
omsøkt areal

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

ikke registrert i
omsøk areal

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

noen vil oppfatte
det negativt å se et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
omsøkt areal

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet
jf.
dyrevernloven

Ferdsel og farleder

Befolkningsutvikling og
sysselsetting

Tiltaket er i
konflikt med
kystverkets
farledsareal
arbeidsplasser
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Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Konsekvensutredning og ROS

RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

Det vil kreves dispensasjon fra kystverket jf. havneloven.

KONKLUSJON

Tiltaket er i konflikt med farled og ferdsel. Kommunestyre/ FMSK kan derfor
ikke vedta om arealet skal avsettes til enbruks A jf. havne- og farvannsloven 14
a).

Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle
sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger/dispensasjoner).

Vi fant at området rundt Jøa hadde fått gjennomført marin grunnkartlegging og lager derfor en utvidet
KU som inkluderer marine grunnkart ved innspillet 19. Samnesodden. Data for denne kartleggingen er
noe begrenset i forhold til avledede kartlag som er utarbeidet lengre sør i landet.
Løsmasser er en naturressurs, som på lik linje med vann og luft er avgjørende for plante- og dyreliv.
Kunnskap om løsmassene er nødvendig for forståelsen av prosesser i det marine miljø, og kunnskap
om fordeling av løsmasser er viktig for en best mulig forvaltning av marine arealer og ressurser.
Kornstørrelse som egenskap beskriver den prosentvise andelen av de forskjellige
kornstørrelsesklassene i sedimenter/løsmasser. Kart som viser løsmasser/sedimenter klassifisert
etter kornstørrelse gir en god oversikt over sedimentasjonsmiljøet og sjøbunnens beskaffenhet. Data
kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser,
habitatskartlegging, i forbindelse med installasjoner på sjøbunnen osv.
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Datasettet gir en oversikt over havbunnens sedimentasjonsmiljø i området som er kartlagt. Områder
med avsetning av finkornige sedimenter (leir/silt) indikerer svake bunnstrømmer og et rolig
avsetningsmiljø, mens grovkornige sedimenter indikerer strømstyrke som hindrer avsetning av eller
vasker bort finkornige sedimenter, mens det grovere (sand, grus og stein) blir liggende igjen. Kartet gir
med dette en pekepinn på bunnstrømmenes styrke og ofte også retning.
Kart med 50 meters koter viser jf. sjøkart at det skrått bratt ned not nord.
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Bunntopografi med 2 m oppløsning viser det marine landskapet på bunnen og gir de store trekkene i
topografien på havbunnen. Eksempler på marine landskapstyper i norske havområder er strandflate,
fjorder, marine daler, kontinentalskråning og dyphavsslette. Her er vi fjordbunnen med det som ser ut
som finere sedimenter og grunnere områder fra land, med et undersjøisk fjell øst i anlegget.

I kystsonen er det vanlig med store variasjoner i bunntype over korte avstander. Sjøbunnen kan bestå
av løse sedimenter av leir og silt (slam), sand, grus, stein og blokk, en kombinasjon av disse, eller bart
fjell. Fordelingen og sammensetningen av sedimenter i de øverste 10-15 cm av sjøbunnen er nært
knyttet opp mot geologiske prosesser og fysiske forhold, og er bestemmende for det biologiske livet
på sjøbunnen.
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Rosa farge i kartet er bart fjell og lys blått område er slam.
Kartet over bunnfellingsområder under er basert på kartet Bunnsedimenter (kornstørrelse), og viser
områder med slam på bunnen. Slambunn finnes der havstrømmene er svake nok til at finkornig
materiale i vannmassene kan bunnfelles.
Stor utfelling av organisk materiale i slike områder kan føre til forråtnings-prosesser, oksygensvikt i
bunnvannet, og skade livet på bunnen og i vannsøylen. Hvis dette skjer under et oppdrettsanlegg kan
det ha negativ betydning for fiskehelse og vekstvilkår i anlegget.

Bunnfellingsområdene på denne lokaliteten er på store dyp på over 400m og har derfor ingen
betydning for selve anlegget.

Kartet under viser helling under vann. Jo sterkere rød farge jo brattere.
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Her vises områder med helning over 30o. Dette kan være områder med fare for undervannsras.

Kunnskap om fordeling av løsmasser er viktig for en best mulig forvaltning av marine arealer og
ressurser. Ankringsforhold er basert på sedimentfordeling og dybdeforhold. I tillegg til å identifisere
områder på bunnen med relativt godt hold for anker vises også områder der dykkere kan montere
festebolter (fast fjell ned til ca. 30m dyp).
Data kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, i forbindelse med
installasjoner på sjøbunnen osv. Dette er nyttige data både for de som planlegger lokaliteter for
fiskeoppdrett, og for havnemyndigheter.
Kart over ankringsforhold er basert på kart over Bunnsedimenter (kornstørrelse), dybde og skråning.
Ankring av større skip og tilrettelagte nødhavner krever bedre kart over ankringsforhold enn det som
finnes i dag.
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Kartet angir om det lar seg gjøre å grave i sjøbunnen samt stabiliteten på bunnsedimentene. Kartet er
basert på kart over bunnsedimenter (kornstørrelse), bunnsedimenter (dannelse) og helning på
havbunnen. Det vil for eksempel være vanskelig å grave en stabil grøft i sand som transporteres langs
bunnen med bunnstrømmer. I mange tilfeller vil en unngå slike områder og heller legge en grøft i
bunnsedimenter som ligger mer i ro. Kartet kan brukes i forbindelse med planlegging av kabel- og
rørledningstraseer.

Ut fra informasjon om sedimentasjonsmiljø kan det videreutvikles andre tema som f.eks.
bunnstrømmer, sedimenttransport, miljøgiftdistribusjon osv. Datasettene kan anvendes som underlag
i overordnet areal- og miljøplanlegging, habitatskartlegging, sårbarhetsanalyser,
konsekvensutredninger i forbindelse med installasjoner på sjøbunnen osv.
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3.2.15 17. Steinan i Namsos kommune.
Søker: Midt-Norsk Havbruk AS
Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur nordvest av Jøa i Namsos kommune. Innspillet
kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfisk av laks.

Den foreslåtte lokaliteten ligger forholdsvis eksponert med unntak av mot sørvest. Det er grunnere
områder i nord og vest som beskytter mot dønninger fra storhavet. Lokaliteten skrår bratt ut mot
større dyp mot nord. Bunntopografien indikerer meget god resipient for organisk belastning.

Planstatus i området er et kombinertområde FFNF 9 som ekskluderer akvakultur. Det utløser krav om
KU for å gjøre om arealet til enbruks A /flerbruk inkl. A, for å kunne søke om etablering av akvakultur.
Det er kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi
gjennomfører derfor KU av det konkrete innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsareal.
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Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, fôrflåte og fortøyninger.
Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i farledsarealet.
Det kreves tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og
beredskapsinteresser i farvannet. Dette gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf.
Havne og farvannsloven § 14 a.

Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er i konflikt med fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine
vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. I dette tilfellet vil fortøyninger går
dypere enn 25m. Kystverket tillater generelt fortøyninger som ligger dypere enn 25m og som ikke er til
hinder for ferdsel.

Fiskeri: Det er konflikt mellom etablering av et anlegg vestområdet av Steinan NØ hvor 8-10 fiskere fra
kommunene i nærheten fisker med passive redskaper. Vi antar at det er et lokalt viktig fiskefelt hvor
kommunen selv kan gjøre sine prioriteringer.
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Etablert akvakultur: Det er 7,9 km til Geitryggen hvor det er lakseoppdrett og 7,4 km til en
torskelokalitet. De videre vurderingene om avstand og eventuell samdrift gjøres av Mattilsynet jf.
akvakulturloven. Det er 5,1km til den andre omsøkte lokaliteten. Strømmodellering omtales under
overordnet konsekvensutredning.

Naturområder: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med noen form for naturområder. Steinan og
Flottra naturreservat ble etablert i 2003 som en del av verneplan for sjøfugl. Førtøyninger får ikke gå
inn i naturreservatet.
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Arter: Det er registrert sildemåke i verneområdet i 2010.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.
Naturtyper: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med noen marine naturtyper.
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Fortøyninger fra anlegg kan være til hinder for taretråling i felt 16A.

Friluftsliv: Det er ikke kartlagt friluftsområder i gamle Namsos kommune. Det antas at det ikke er
viktige friluftsliv-områder ved anlegget ut fra beliggenhet.
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Det er ikke registeringer i naturbasen, forvaltningsmessig viktige arter, viktige naturtyper eller truede
arter i området. jf.
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19 som synes å
være i konflikt utvidelse av tiltaket.

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunnkunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19.
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i
overordnet KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om
etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Det er ikke relevant å flytte tiltaket på
land.

Kulturminner
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Det er ikke konflikt med kulturminner på land.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.

Oppsummering:
Ny etableringa
akvakultur, Steinan
Følgende tema er
vurdert

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

MILJØ
Verneområder og
naturområder

ikke registrert i
omsøkt areal

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt

ikke registrert i
omsøkt arealet

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming
Marine ressurser,
skjellsand og tare

alltid mulig

ikke registrert i
omsøkt arealet
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Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

ikke registrert i
omsøkt arealet

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

noen vil oppfatte
det negativt å se et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
omsøkt arealet

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet
jf.
dyrevernloven

Ferdsel og farleder

Tiltaket er i
konflikt med
kystverkets
farledsareal

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Anna:
RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant
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Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle
sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger/dispensasjoner).
Kommunestyre/ FMSK kan vedta om arealet skal avsettes til enbruks A jf.
havne- og farvannsloven 14 a).

KONKLUSJON

3.2.16 18. Fauskan i Flatanger kommune.
Søker: Midt-Norsk Havbruk AS
Det har kommet innspill til ny etablering av akvakultur nordvest av Flatanger i Flatanger kommune.
Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder laks, påvekstlokalitet, med utsatt fisk på ca. 2 kg.

Lokaliteten ligger eksponert mot sørvest, men er noe beskyttet mot storhavet av grunnere områder og
øyer 5-6 km mot sørvest. Lokaliteten ligger på ca. 13-140m, og i dypere områder i nordøst kan det
være fare for anrikning av organisk materiale pga. grunnere områder rundt og mulig dårlig bunnstrøm
Det vil bli målt bunnstrøm på lokaliteten ved evt. søknad. Det bør muligens vurderes å trekke anlegget
lengre mot sørvest.

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer
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akvakultur, og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er
kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører
derfor KU av det konkrete innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsareal.

Ferdsel og farleder
Tiltaket er ikke i konflikt med hvit sektor, ferdsels og farledsarealet. Kystverket gjør sine vurderinger av
enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.

Fiskeri: Tiltaket er ikke i konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt.
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Etablert akvakultur: Det er 5,1 km til nærmeste anlegg i sør, som drives av søker og som sannsynligvis
ligger i sammen vannførede lag. Det er 6,8 km til nærmeste anlegg i øst, som drives av andre eiere, og
som sannsynligvis ikke ligger samme vannførende lag.

Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning.
Det har ikke vært etableringer av akvakultur i området tidligere. Nye teknologiske løsninger og nye
driftsformer (påvekstlokaliteter av fisk på ca. 2 kg) gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett.
Å tilrettelegge eksponerte areal til A er også i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett sog
havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. Teknologien har
utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, samtidig som etablering utenfor kysten vi gi
reduserte konflikter med vill androm fisk.
Friluftsliv: Det er ikke kartlagt friluftsområder i Flatanger kommune. Det antas at det ikke er konflikt
med viktige friluftsområder.
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Naturområder: Det er ikke konflikt med avsatte naturområder.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.
Naturtyper:
Det er skjellandforekomster i området ved det foreslåtte anlegget. Skjellsand er et vanlig
bunnsediment i grunne eksponerte områder på kysten av Trøndelag og i Nordland. Skjellsand er en
naturtype med lavt biologsk mangfold.

Vi har i dag liten kunnskap om hvordan matfiskanlegg påvirker skjellsandområder. Faunaen i
skjellsand påvirkes mest sannsynlig av utslipp av organiske partikler, på samme måte som faunaen i
bløtbunn. En sammenligning av fauna i skjellsand fra fjernpunktene i MOM C-undersøkelser med
fauna fra bløtbunn viser at artssammensetningen er forskjellig og at man finner langt færre individ i
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skjellsand (HI, upubliserte data), noe som kan være årsaken til at skjellsandlokaliteter ofte kommer ut
med en dårligere økologisk miljøtilstand enn bløtbunnslokaliteter.
Ved en gjennomgang av de skjellsandområdene som er modellert og innlagt i Naturbase per dags
dato, finner vi flest matfiskanlegg i skjellsandområder i Lofoten og på Vikna (Nordland), rundt Hitra og
Frøya (Sør-Trøndelag). Pågående forsking vil gi bedre kunnskap om effektene av oppdrettsanlegg i
skjellsandområder slik at overvåkning og miljøindikatorer kan optimaliseres for å passe dette habitatet

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf

Det er også områder av tareskog som er klassifisert som A-områder (svært viktige) i området rundt
det foreslåtte anlegget. Tareskog er en naturtype med høyt biologisk mangfold. Ramma for anlegget
bør ikke legges over tareskogen, mens fortøyninger kan gå inn i tareskog.

Stortareskog er et svært vanlig habitat i den ytre skjærgården i Norge. Mange av dagens store
kystanlegg ligger plassert i grunne områder med tareskog i anleggenes nærområde.
Dette gjelder særlig på Smøla (Møre og Romsdal), Frøya og Hitra (Sør-Trøndelag) og på Vikna
(Trøndelag), men det er også en del bølgeeksponerte anlegg i de andre fylkene.
Forskning på effekter av oppdrett på tareskog i nærmiljøet viser at både sukkertare og stortare
etablerer seg raskt igjen hvis de blir utsatt for negative miljøpåvirkninger. Mens det kan ta 4–8 år før
stortareskog er fullstendig rehabilitert, vokser sukkertare som er en hurtigvoksende treårig plante
raskt tilbake. Tilstanden i tareskog kan overvåkes ved hjelp av videotransekt der man registrerer
dekning av tareplanter og også kan estimere mengden av påvekst på tareplantene.
Observasjoner av tilstanden i tareskog nær anlegg i Hardangerfjorden (Hansen mfl. 2011) og gjennom
feltarbeid på Frøya der både sukkertare og stortare vokser ganske tett opptil store anlegg, gir grunn til
å tro at man kun har små til moderate effekter av utslipp av næringssalter fra anleggene på dette
habitatet. Med bakgrunn i dagens kunnskap vurderes påvirkningsgraden i tareskog som moderat, men
på grunn av habitatets gode evne til å rehabilitere seg vurderer vi langtidskonsekvensene av en slik
påvirkning som lav.
Det er størst risiko for permanent skade på naturtyper og arter som har en langsom vekst eller lavt
spredningspotensial og derfor en liten evne til å reetablere seg. For noen naturtyper vet vi at de har en
evne til rask reetablering, slik som for eksempel tareskog. For noen naturtyper slik som
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korallskogbunn, ålegressenger, løsliggende kalkalger og grunne bløtbunnsområder antar vi at disse er
mer sårbare og kan bruke lang tid på å rehabilitere seg.
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf

Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 5E og 4D.

Det ble registrert stasjonær ærfugl nordvest av tiltaket i 1982 og svartbak på småøyene rundt i 2016.

Det er ikke registeringer i naturbasen, viktige biotpoer eller truede arter i området som synes å være i
konflikt med tiltaket.

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i området som vurderes avsatt til A, med unntak av skjellsand
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og evt. fortøyninger som kan rekke ut i tareskog. Naturbase viser at det i området ikke er registrert
arter av forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført og betalt av tiltakshaver jf. akvakulturloven ved
en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på land nært
omsøkt lokalitet.

Strømforhold og vannmiljø
Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger på lokaliteten. Når det gjelder vannmiljø så er det ikke
gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B og mom-C, Økokyst
eller Mareano.
Det er gode strømforhold, men bunntopografien indikerer at det kan være fare for anrikning av
organisk materiale i nordøst. Ved evt. søknad om etablering er det krav om miljøundersøkelser,
grabbprøver og strømmålinger ved bunnen og oppover (mom-B eller mom-C jf. akvakulturloven).

Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land.
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Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området. I
eksponerte areal er det viktig med gode fortøyninger.

Oppsummering Fauskan:
Ny etableringa
akvakultur, Fauskan,
Flatanger kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Følgende tema er
vurdert

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

MILJØ
Verneområder og
naturområder

ligger utenfor
områdene

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt

ligger utenfor
omsøkt areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming
Marine ressurser,
skjellsand og tare

mulig, hvis laks
vandrer så langt ut i
havet
Ikke registrert i
omsøkt areal
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Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen
jf.
forurensningslo
v

Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

ikke kartlagt i
omsøkt areal

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

vanskelig
tilgjengelig
område

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
området

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet
jf.
dyrevernloven

Ferdsel og farleder

må godkjennes
av kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

ikke relevant
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Avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Må godkjennes av Trøndelag
fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle sektormyndigheter har gjort
sine godkjenninger).
Det er ingen umiddelbare store konflikter. Tiltaket strider ikke mot nasjonale og
vesentlig regionale forhold og det er opp til Flatanger kommune sitt
kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A
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3.2.17 19. Mefallholman i Flatanger kommune.

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS
Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur sør for Bjørøya i Flatanger kommune. Innspillet
kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfisk av laks.

Den foreslåtte lokaliteten ligger forholdsvis beskyttet mot vind og store bølger. Lokaliteten ligger på ca
70m og skrår ut mot ei dypere renne mot vest. Bunntopografien indikerer god resipient for organisk
belastning.

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer
akvakultur, og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er
kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører
derfor KU av det konkrete innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsareal.
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Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, fôrflåte og fortøyninger.
Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i farledsarealet.
Det kreves tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og
beredskapsinteresser i farvannet. Dette gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf.
Havne og farvannsloven § 14 a.
Det betyr at vi ikke kan avsette enbruks areal for akvakultur/installasjoner i kystsoneplanen som er i
konflikt med farledsarealet uten at planen får innsigelse fra Kystverket. Kystverket sitt farledsareal
(grønt areal) er i konflikt med både anlegg og fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine vurderinger av
enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven, men i dette tilfellet må kystverket gi dispensasjon og
justere hvit sektor i forhold til beliggenhet av et evt. nytt tiltak. Kystverket tillater generelt fortøyninger
som ligger dypere enn 25m og som ikke er til hinder for ferdsel.
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Fiskeri: Det er ikke konflikt mellom etablering av et anlegg og fiskerier. Lilla areal viser et lokalt viktig
gytefelt Mursteinfjorden / Knottfjorden (gytefelt MB) hvor kommunen selv kan gjøre sine prioriteringer.

Etablert akvakultur: Det er 3,2 km til Makrellskjæret som drives av Salmar Farming AS og 4 km til
Kvalrossskjæret som drives av søker. De videre vurderingene om avstand og eventuell samdrift gjøres
av Mattilsynet jf. akvakulturloven. Det er lite sannsynlig at nærmeste lokalitet ligger i samme
vannførende lag. Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.

Naturområder: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med noen form for naturområder. Lyngværet
fuglefredningsområde ligger ca. 1km vest av den foreslåtte lokaliteten.
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Naturtyper: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med marine naturtyper, skjellsand.

Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med marine naturtyper, tareskog.
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Fortøyninger fra anlegg kan være til hinder for taretråling i felt 8C og 7B.

Arter: Det er registrert ærfugl, havørn og svartbak i området rundt et mulig anlegg.
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Det er ikke registeringer i naturbasen, artsdatabanken, viktige biotpoer eller truede arter i området. jf.
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, som synes å
være i konflikt utvidelse av tiltaket. Til orientering så er det ikke er samsvar mellom totale marine
naturtyper t.v. og de enkelte naturtypene hver for seg t.h. i Miljødirektoratets database øverst til høyre.

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunnkunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19.
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
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§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført og betalt av tiltakshaver jf. akvakulturloven ved
en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger.
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm.
Friluftsliv: Det er ikke kartlagt friluftsområder i Flatanger kommune. Det er lite sannsynlig at tiltaket er
i konflikt med viktige friluftsområder.
Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.

Oppsummering:
Ny etableringa
akvakultur,
Mefallholman,
Flatanger kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

Følgende tema er
vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

ikke registrert i
omsøkt areal
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Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt

Konsekvensutredning og ROS

ikke registrert i
omsøkt arealet

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

alltid mulig

Marine ressurser,
skjellsand og tare

ikke registrert i
omsøkt arealet

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

ikke registrert i
omsøkt arealet

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

noen vil oppfatte
det negativt å se et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
omsøkt arealet

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet
jf.
dyrevernloven

Ferdsel og farleder

Tiltaket er i
konflikt med
kystverkets
farledsareal

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet
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matvaresikkerhet
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klimavennlig
proteinproduksjon

Anna:
RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

Det vil kreves dispensasjon fra kystverket jf. havneloven.

KONKLUSJON

Tiltaket er i konflikt med farled og ferdsel. Kommunestyre/ FMSK kan derfor
ikke vedta om arealet skal avsettes til enbruks A jf. havne- og farvannsloven 14
a).

AVBØTENDE TILTAK

Anlegget kan orienteres slik at kun fortøyninger under 25m går inn i
farledsarealet

Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle
sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger/dispensasjoner).

3.2.18 20. Haraflesan i Osen kommune.

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS
Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur ved Haraflesan, sør for Buholmråsa i Osen
kommune. Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfisk av laks.

Den foreslåtte lokaliteten ligger eksponert, men grunnere områder rundt kan beskytte mot vind og
store bølger/dønninger. Lokaliteten ligger i ca. 80-90m lang ei dypere renne. Bunntopografien indikerer
en god resipient for organisk belastning.
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Planstatus i det omsøkte arealet er delvis enbruks akvakultur (rosa) og delvis et kombinertområde
Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer akvakultur (lys blå), og det utløser ikke krav om
KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er kommet inn et konkret innspill og vi skal
vurdere å avsette større/endret areal til enbruks A i kombinertområde. Vi gjennomfører derfor KU av
det konkrete innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsareal? Usikker

Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, fôrflåte og fortøyninger.
Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i farledsarealet.
Det kreves tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og
beredskapsinteresser i farvannet. Dette gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf.
Havne og farvannsloven § 14 a.
Det betyr at vi ikke kan avsette enbruks areal for akvakultur/installasjoner i kystsoneplanen som er i
konflikt med farledsarealet uten at planen får innsigelse fra Kystverket. Kystverket sitt farledsareal
(grønt areal) er i konflikt med både anlegg og fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine vurderinger av
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enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven, men i dette tilfellet må kystverket gi egen dispensasjon
og justere hvit sektor i forhold til beliggenhet av et evt. nytt tiltak. Kystverket tillater generelt
fortøyninger som ligger dypere enn 25m og som ikke er til hinder for ferdsel.

Fiske: Anlegget er plassert vest av et krabbefiskefelt og nordvest av et reketrålfelt. Fiskeridirektoratet
viser til at det er mulig å få til den vekst i akvakultur som nasjonale myndigheter ønsker, selv om disse
områdene forbeholdes fiske. Rekefisket foregår med aktive redskaper, og fortøyninger fra
oppdrettsanlegg vil ekskludere rekefisket som skal foregå dypere enn 100m. Andre typer fiske som
linefiske og garnfiske er ikke hindret av fortøyninger på samme måte. Det er ikke konflikt med fiske.

Til orientering så samsvarer ikke fiskeridirektoratets ulike areal sammen med areal plan i sjø for Osen.
Fiskeridata bør koordineres i ny plan.
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Etablert akvakultur: Det er 3,1 km vest av nærmeste anlegget Nordre Skokkeløy. Det er søker som
driver anlegget. De videre vurderingene om avstand og eventuell samdrift gjøres av Mattilsynet jf.
akvakulturloven.

Tiltaket ligger 10,6 km sør for Buholmråsa, som er «buffersone» mellom produksjonsområde 6
Nordmøre og tidligere Sør-Trøndelag og produksjonsområde 7 tidligere Nord-Trøndelag og Bindal.
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Det har ikke vært lokalitet for akvakultur i området tidligere.
Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning.

Friluftsliv: Det er ikke kartlagt friluftsområder, andre friluftsområder, på øyene i nærområdet.

Til orientering så er hele kommunen kartlagt som ulike former for friluftsområder:
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Det synes ikke å være konflikt mellom tiltaket og friluftsliv.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12
Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres

Naturtyper: Det er skjellandforekomster i området nord for det foreslåtte anlegget. Skjellsand er et
vanlig bunnsediment i grunne områder på kysten av Trøndelag og i Nordland. Skjellsand har lavt
biologisk mangfold.

Vi har i dag liten kunnskap om hvordan matfiskanlegg påvirker skjellsandområder.
Faunaen i skjellsand påvirkes mest sannsynlig av utslipp av organiske partikler, på samme måte som
faunaen i bløtbunn.
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En sammenligning av fauna i skjellsand fra fjernpunktene i MOM C-undersøkelser med fauna fra
bløtbunn viser at artssammensetningen er forskjellig og at man finner langt færre individ i skjellsand
(HI, upubliserte data), noe som kan være årsaken til at skjellsandlokaliteter ofte kommer ut med en
dårligere økologisk miljøtilstand enn bløtbunnslokaliteter. Selve skjellsanden påvirkes ikke av organisk
belastning.
Ved en gjennomgang av de skjellsandområdene som er kartlagt og innlagt i Naturbase per dags dato,
finner vi flest matfiskanlegg i skjellsandområder i Lofoten og på Vikna (Nordland), rundt Hitra og Frøya
(Sør-Trøndelag). Pågående forsking vil gi bedre kunnskap om effektene av oppdrettsanlegg i
skjellsandområder slik at overvåkning og miljøindikatorer kan optimaliseres for å passe dette habitatet

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf.

Det er tareskog av nasjonal verdi i området (brun innramming), nord og vest av det foreslåtte anlegget.
Ramma for anlegget bør ikke legges over tareskogen, mens fortøyninger kan gå inn i tareskogen.

Stortareskog er et svært vanlig habitat i den ytre skjærgården i Norge. Mange av dagens store
kystanlegg ligger plassert i grunne områder med tareskog i anleggenes nærområde.
Dette gjelder særlig på Smøla (Møre og Romsdal), Frøya og Hitra (Sør-Trøndelag) og på Vikna
(Trøndelag), men det er også en del bølgeeksponerte anlegg i de andre fylkene.
Forskning på effekter av oppdrett på tareskog i nærmiljøet viser at både sukkertare og stortare
etablerer seg raskt igjen hvis de blir utsatt for negative miljøpåvirkninger. Mens det kan ta 4–8 år før
stortareskog er fullstendig rehabilitert, vokser sukkertare som er en hurtigvoksende treårig plante
raskt tilbake. Tilstanden i tareskog kan overvåkes ved hjelp av videotransekt der man registrerer
dekning av tareplanter og også kan estimere mengden av påvekst på tareplantene.
Observasjoner av tilstanden i tareskog nær anlegg i Hardangerfjorden (Hansen mfl. 2011) og gjennom
feltarbeid på Frøya der både sukkertare og stortare vokser ganske tett opptil store anlegg, gir grunn til
å tro at man kun har små til moderate effekter av utslipp av næringssalter fra anleggene på dette
habitatet. Med bakgrunn i dagens kunnskap vurderes påvirkningsgraden i tareskog som moderat, men
på grunn av habitatets gode evne til å rehabilitere seg vurderer vi langtidskonsekvensene av en slik
påvirkning som lav.
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Det er størst risiko for permanent skade på naturtyper og arter som har en langsom vekst eller lavt
spredningspotensial og derfor en liten evne til å reetablere seg. For noen naturtyper vet vi at de har en
evne til rask reetablering, slik som for eksempel tareskog. For noen naturtyper slik som
korallskogbunn, ålegressenger, løsliggende kalkalger og grunne bløtbunnsområder antar vi at disse er
mer sårbare og kan bruke lang tid på å rehabilitere seg.
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf

Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området.

Naturområder: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med noen form for naturområder.
Det ble registrert havelle i området med omsøkt tiltak i 1986. Arten er av forvaltningsmessig interesse.

Det er ikke registeringer i naturbasen, viktige biotpoer eller truede arter i området som i dag synes å
være i konflikt med tiltaket. Over 30 år gamle registreringer av fugl bør verifiseres.

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunnkunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser
at det i området ble registrert en art av stor forvaltningsmessig interesse i 1986 som kan påvirkes av
tiltaket hvis den fremdeles er i området. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper
kartlagt etter DN-håndbok 19. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Det er liten sannsynlighet for organisk
belastning ved lokaliteten. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU.
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Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser med grabbprøver og strømundersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf.
akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger.
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket
anlegg vil kreve infrastruktur med bl.a. strøm.

Strømforhold og vannmiljø
Det er gjennomført lokale strømmålinger øst av området, Nordre Skokkeløy.
Bunntopografien indikerer at det er gode bunnstrømforhold og liten fare for anrikning av organisk
materiale.

Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området. Det går
en sjøkabel ved anlegget, som det blir viktig å hensynta ved evt. fortøyninger.
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Oppsummering:
Ny etableringa
akvakultur, Haraflesa,
Osen kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Følgende tema er
vurdert

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

MILJØ
Verneområder og
naturområder

ikke registrert i
omsøkt areal

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt

ikke registrert i
omsøkt arealet

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming
Modellert skjellsand og
tare

alltid mulig

ikke registrert i
omsøkt arealet

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter
Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven
ikke registrert i
omsøkt arealet

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse
Kulturminner og
kulturmiljø

noen vil oppfatte
det negativt å se et
oppdrettsanlegg
ikke registrert i
omsøkt arealet

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet
jf.
dyrevernloven
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Ferdsel og farleder

Tiltaket er i
konflikt med
kystverkets
farledsareal

Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Anna:
RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

KONKLUSJON

Det vil kreves dispensasjon fra kystverket jf. havneloven.
Fortøyninger må hensynta sjøkabel.
Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle
sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger/dispensasjoner).
Tiltaket er i konflikt med farled og ferdsel. Kommunestyre/ FMSK kan derfor
ikke vedta om arealet skal avsettes til enbruks A jf. havne- og farvannsloven 14
a).
Søker kan etablere dialog med Kystverket på eget initiativ.
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3.2.19 21. Stortaren i Åfjord kommune
Søker: Midt-Norsk Havbruk AS
Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur i Åfjord kommune. Innspillet kom innen 1.mai
2020 og gjelder matfisk av laks i Linesfjorden.

Lokaliteten ligger i Linesfjorden og er eksponert mot vind og bølger fra sørvest. Den ligger på ca. 4060m og skrår raskt ned mot store dyp på flere hundre meter sørvest i Linesfjorden. Bunntopografien
indikerer en god resipient.

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer
BV-1 som ikke har begrensning innenfor de relevante arealformålene og i BV-2 hvor det ikke tillates
akvakulturanlegg med anadrom laksefisk. Arealformålet her er BV-1. BV som inkluderer A utløser ikke
krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er derimot kommet inn et konkret
innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører derfor KU av det konkrete
innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsareal.
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Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal for ramme, og avmerke fôrflåte og
fortøyninger inkluderes i arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget
bestemmelsesområde i farledsarealet.
Det gis ikke tillatelse til tiltak (jf PBL §20-1, havne- og farvannsloven §27), inngrep eller bruk som kan
være til hinder og påvirke sikkerheten for sjøveis ferdsel langs kartlagt biled og lokalled (jf. småbåtled i
plankartet) (11-11 pkt3).

Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er i ikke i konflikt med anlegg eller fortøyning av anlegg.
Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. Kystverket tillater
generelt fortøyninger som ligger dypere enn 25m og ikke er til hinder for ferdsel.
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Fiskeri: Det er aktive fiskefelt sør og nord for det planlagte anlegget. Jf. fiskeridirektoratet sin
database så er det ingen informasjon tilgjengelig og bruk av feltet, men det er avsatt som regionalt
viktig. Fortøyningsarealet bør ikke gå ikke ut i det aktive fiskefeltet.

Etablert akvakultur: Det er 1,5 km til senter i anlegget Ratvika i sør som mest sannsynlig ligger i
samme vannførende lag. Ratvika drives av annen aktør: Refsnes Laks AS og Salmar farming AS. Det er
1,9 km til nærmeste anlegg (Jektholmen, som også drives av Refsnes Laks AS og Salmar farming AS)
på andre siden av Linesfjorden. De videre vurderingene om avstand og eventuell samdrift gjøres av
Mattilsynet jf. akvakulturloven. Det har vært ikke vært akvakultur på lokaliteten tidligere.
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Strømmodell Sinmod viser at anleggene sannsynligvis ligger i samme vannførende lag.
Strømmodellering vil bli gjennomført i overordnet konsekvensutredning.
Naturområder: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med noen form for naturområder.

Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivområder. Det er heller ikke konflikt med kartlagte
friluftsområder i området.
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Det er kommet innspill til planen fra en interesse-gruppe «Havbruksfri sone utenfor Lysøysundet» som
ønsker følgende areal uten mer havbruk. Arealet ligger sør for det konkrete innspillet.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12
Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.
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Naturtyper:
Det er ikke skjellandforekomster i området ved det foreslåtte anlegget.
Det er ikke forekomster av tareskog i området ved det foreslåtte anlegget.

Det er forekomster av bløtbunn noen km fra det foreslåtte anlegget

Det er ikke registeringer i naturbasen, artsdatabanken, viktige biotpoer eller truede arter i området. jf.
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, som synes å
være i konflikt utvidelse av tiltaket.
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunnkunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. «Naturbase
viser at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av
tiltaket. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 eller 19.»
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Det er ikke fare for høy samlet organisk
belastning, da det er gode strømforhold jf. bunntopografien. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om
etablering av akvakultur i arealet. Undersøkelsene betales av tiltakshaver.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger.
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag.

Strømforhold og vannmiljø
Det er gjennomført lokale strømmålinger i området der de nærmeste lokalitetene ligger.
Bunntopografien indikerer at det er gode bunnstrømforhold og liten fare for anrikning av organisk
materiale. Ved evt. søknad om etablering er det krav om miljøundersøkelser, grabbprøver og
strømmålinger ved bunnen, i vannsøyla og i overflata (mom-B evt. mom-C jf. akvakulturloven).

Kulturminner
Det er ikke konflikt med kulturminner på land. I sør er det registrert to gravrøyser på odden, og et
ukjent kulturminne i nord.
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Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred er lite
relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.
Oppsummering Stortaren
Ny etableringa
akvakultur, Stortaren,
Åfjord kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen konsekvens
0-alternativ

Negativ konsekvens

Stor negativ
konsekvens –tas
ikke inn i planen

Følgende tema er
vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

ligger utenfor
områdene

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt

ikke registrert i
det omsøkte
arealet

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming
Marine ressurser,
skjellsand og tare

mulig

ikke registrert i
det omsøkte
arealet

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven
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Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

Konsekvensutredning og ROS

ikke registrert i
det omsøkte
arealet

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

noen vil oppfatte det
negativt å se et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
det omsøkte
arealet

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes av
fiskeridirektoratet jf.
havressursloven

Etablert akvakultur

må godkjennes av
mattilsynet jf.
dyrevernloven

Ferdsel og farleder

Tiltaket er ikke i
konflikt med
kystverkets
farledsareal

området ligger øst av
aktivt fiskefelt.
Usikkert om fortøyninger vil gå inn

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Anna:
RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle
sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger).

KONKLUSJON

Kommunestyre/planutvalg/FMSK skal vedta om arealet skal avsettes til A
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3.2.20 22 Frøvarp i Namsos kommune
Søker: Aquakompetanse AS på vegne av Namdal settefisk AS
Det er kommet innspill til økning av akvakulturareal i Lauøyfjorden/Lyngholmfjorden i Namsos
kommune. Det har tidligere vært oppdrett av matfisk ved lokaliteten. Areal som er avsatt inkl. A i eldre
arealplaner er ofte små og inkluderer ikke fortøyninger i samsvar med dagens behov og krav.

Lokaliteten ligger i en fjord og er forholdsvis beskyttet mot vind og store bølger. Den skrår ned fra land
og mot store dyp på flere hundre meter i Lauvøyfjorden/Lyngholmfjorden. Vi har ikke strømmålinger
fra området, men det finnes marine grunnkart.

Planstatus i området er delvis et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) inkl. A og
delvis ferdselsareal. Det er kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til
enbruks A evt. AF i farledsarealet da tiltaket også omfatter fortøyningsareal.
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Ferdsel og farleder En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma,
fôrflåte og fortøyninger. Fortøyninger under 25m kan være arealformål AF. Det kreves tillatelse for
tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet. Dette
gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf. Havne og farvannsloven § 14 a.
Det betyr at vi ikke kan avsette enbruks areal for akvakultur/installasjoner i kystsoneplanen som er i
konflikt med farledsarealet uten at planen får innsigelse fra Kystverket. Kystverket sitt farledsareal
(grønt stripet areal) er i konflikt med både anlegg og fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine
vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven, men i dette tilfellet må kystverket gi
egen dispensasjon og justere hvit sektor i forhold til beliggenhet av et evt. nytt tiltak. Kystverket tillater
generelt fortøyninger som ligger dypere enn 25m og som ikke er til hinder for ferdsel.

Fiskeri: Anlegget er plassert øst av et rekefelt. En liten del av rekefeltet vil være i konflikt med
fortøyninger i nordvest. Hvis fortøyningsarealet går ut i det aktive fiskefeltet så vil fiskeridirektoratet
avgjøre om tiltaket skal etableres. Reketrålfelt i bruk blir avsatt som enbruks fiskeri i kystsoneplanen
da fortøyninger fra akvakultur er svært ekskluderende i forhold til slepende bunnredskaper.
Fiskeridirektoratet viser til at det er mulig å få til den vekst i akvakultur som nasjonale myndigheter
ønsker, selv om disse områdene forbeholdes fiske. Rekefisket foregår med aktive redskaper, og
fortøyninger fra oppdrettsanlegg vil ekskludere rekefisket som skal foregå dypere enn 100m. Andre
typer fiske som linefiske og garnfiske er ikke hindret av fortøyninger på samme måte.
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Det ligger et gytefelt MB (eggavdrift) NØ i arealet og gytefelt (intervju fiskere) NV i arealet.

Lakseelver i nærmiljøet:
Det er registrert ett lakseførende vassdrag i nærmiljøet, Kaldklauelva, sør for tiltaket. Vi finner ikke
opplysninger om elva i lakseregisteret.
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Nasjonal laksefjord: Det er ikke tillatt med etablering av anadrom oppdrett av fisk i nasjonal
laksefjord. Grensen for nasjonal laksefjord ligger ca. 3 km sør av tiltaket.

Etablert akvakultur: Det har vært en lokalitet for akvakultur i området tidligere. Denne er nå slettet.
Det er 3,1km til anlegg Vedøya i nord/nordøst og 3,6km til anlegget Årnes i vest/nordvest. De videre
vurderingene om avstand og eventuell samdrift gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.

Det finnes marine grunnkart i området. Kartet under viser bunntopografi som er nyttig både ved
etablering, drift og prøvetaking (grabbprøver) ved et eventuelt anlegg.
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Marine grunnkart viser at de er store sedimenteringsområder i arealet. Sedimenteringsområder
indikerer svak bunnstrøm, noe som er uheldig ved intensivt oppdrett. Svak bunnstrøm er veldig viktig i
grunnere områder, mens bunnstrømmen betyr mindre ved større dyp. Slambunn finnes der
havstrømmene er svake nok til at finkornig materiale i vannmassene kan bunnfelles. Stor utfelling av
organisk materiale i slike områder kan føre til forråtningsprosesser, oksygensvikt i bunnvannet, og
skade livet på bunnen og i vannsøylen. Hvis dette skjer under et oppdrettsanlegg kan det ha negativ
betydning for fiskehelse og vekstvilkår i anlegget.

Marine grunnkart viser en kornfordeling med deler av arealet (grønt) som består av sand og mudder
med større stein og blokker. Kornfordelinga indikerer ikke sterk bunnstrøm.

Brune felt viser areal med helling over 30 grader. Det synes ikke å være fare for undervannsras i
arealet.
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Ankringsforhold er nyttig for de som planlegger lokaliteter for fiskeoppdrett. I tillegg til å identifisere
områder med gode forhold (riktig sedimenttype) for ankring av oppdrettsanlegg og fartøyer, vises det
hvor det kan monteres festebolter (fast fjell ned til ca. 30 m dyp).

Friluftsliv: Det er registrert i hele kommunen, dvs. i tidligere Namsos kommune.
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Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.
Naturområder: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med noen form for naturområder eller marin
verneplan.
Naturtyper: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med marine naturtyper. Det er registrert
nasjonalt viktig oksygenfattig fjor nordøst av tiltaket. Det er ikke skjellandforekomster i området ved det
foreslåtte anlegget. Det er ikke forekomster av tareskog i området ved det foreslåtte anlegget.

Det er ikke registeringer i naturbasen av viktige biotpoer eller truede arter i området. jf.
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, som synes å
være i konflikt utvidelse av tiltaket.
Det er registrert ærfugl vest av tiltaket i 1998 og det er registert gulbrun storpigg (sopp) ute i
sjøarealet. Det sistnevnte er en landsopp og må være feil i kartfestinga.
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunnkunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket.
Det er heller ikke gjort funn i Artskart. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt
etter DN-håndbok 19. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer at
vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet
KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) og strømmålinger på lokalitet vil blir gjennomført jf.
akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger.
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm.
Strømforhold og vannmiljø
Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Det er ikke registrert dårlig vannmiljø,
utslippspunkt eller grunnforurensning i området.
Kulturminner Det er ikke konflikt med kulturminner på land. I øst er det registrert en gravrøys og et
stabbur.
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Beredskap og ulykkesrisiko Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og skred er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare
(310) i sjøen i det aktuelle området. Det er registrert en sjøkabel som ligger langs land i arealet. Denne
må tas hensyn til ved evt. etablering.

Oppsummering:
Utvidet etablering av
akvakulturareal,
Frøvarp, Namsos
kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

Følgende tema er
vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

ikke registrert i
omsøkt areal

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev
og rødlistearter

ikke registrert
omsøkt areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming
Marine ressurser,
skjellsand og tare

alltid mulig

ikke registrert i
omsøkt areal

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven
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Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

Konsekvensutredning og ROS

Registrert i hele
kommunen-feil?

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

noen vil oppfatte
det negativt å se et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
omsøkt areal

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

må godkjennes
av fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

må godkjennes
av mattilsynet jf.
akvakulturloven

Ferdsel og farleder

Fortøyningsare
al må
godkjennes av
Kystverket jf.
akvakulturloven

Reiseliv

Ikke relevant

Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

området ligger øst
av et rekefelt, men
gytefelt i nordlig
del. Usikkert om
for-tøyninger vil gå
inn

Tiltaket er i
konflikt med
kystverkets
farledsareal

Anna:
RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

KONKLUSJON

Det vil kreves dispensasjon fra kystverket jf. havneloven.
Etablering av tiltak må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf.
akvakulturloven (etter at alle sektormyndigheter har gjort sine
godkjenninger/dispensasjoner).

side 286

362

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

Arealet er i konflikt med farled og ferdsel. Kommunestyre/ FMSK kan derfor
ikke vedta at arealet skal avsettes til enbruks A jf. havne- og farvannsloven 14
a). Arealet kan avsettes til flerbruksareal inklusive A.

3.2.21 23 Finnangerøya i Namsos kommune
Søker: Aquakompetanse AS på vegne av Namdal settefisk AS
Det er kommet innspill til endring av avsatt akvakulturareal. I innspillet bes det om at det skraverte
området (lilla) i figuren blir avsatt til akvakultur. Dette på bakgrunn av at oppdrettsanlegg med
overflatedel og fortøyningsliner ikke skal ligge på dispensasjon fra gjeldende arealplan. Det være seg
dagens plassering, og en eventuell fremtidig opprettelse/utvidelse av anlegg.

Planstatus i området er delvis et kombinertområde inkl. A (NFFFA6), uten A (FNFF6), farledsareal og
friluftsområde. Vi har konsekvensutredet å avsette området til enbruks A og AF i farledsarealet da
tiltaket også omfatter fortøyningsareal. Det er per i dag en lokalitet som ligger på dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver ber om å få endret arealet tilpasset dagens plassering og evt.
framtidig plassering. Etter kommunesammenslåing så ligger framtidig lokalitet i samme kommune
med ulike arealformål. Det er kun fortøyninger som vil gå ut i tidligere Fosnes kommune. Arealet
strekker seg også noe inn i NS 1. Sauøya, Finnangerøya, Barøya som er friluftsområder i sjø og
strandsone (§ 11-8 pkt. c). Kommunestyret kan bestemme om deler av arealet fra friluftsområdet skal
inngå i akvakulturarealet eller ikke.

Lokaliteten ligger i en fjord og er forholdsvis beskyttet mot vind og store bølger. Den skrår ned fra land
og mot store dyp på flere hundre meter i Raudsunda. Det finnes marine grunnkart i området.
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Ferdsel og farleder En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma,
fôrflåte og fortøyninger. Fortøyninger under 25m kan være arealformål AF. Det kreves tillatelse for
tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet. Dette
gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf. Havne og farvannsloven § 14 a.
Kystverket sitt farledsareal (grønt skravert areal) er i konflikt med fortøyning av anlegg. Kystverket gjør
sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. Kystverket tillater generelt
fortøyninger som ligger dypere enn 25m og som ikke er til hinder for ferdsel. Vi forutsetter at det er
førtøyningsareal dypere enn 25 m hvis arealet avsettes til AF.

Fiskeri: Anlegget er ikke i konflikt med fiskeri.
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Det finnes marine grunnkart i området. Kartet under viser bunntopografi som er nyttig både ved
etablering, drift og prøvetaking (grabbprøver) ved anlegget.

Marine grunnkart viser at det ikke er sedimenteringsområder i arealet hvor selve anlegget ligger. Svak
bunnstrøm er veldig viktig i grunnere områder, mens bunnstrømmen betyr mindre ved større dyp.

Marine grunnkart viser en kornfordeling hardbunn under selve anlegget (rosa) og sedimenteringsbunn
i dypere fjord (blått) Kornfordelinga indikerer god bunnstrøm under anlegget.
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Brune felt viser areal med helling over 30 grader.

Ankringsforhold er nyttig å kjenne ved lokaliteter for fiskeoppdrett. I tillegg til å identifisere områder
med gode forhold (riktig sediementtype) for ankring av oppdrettsanlegg og fartøyer, vises det hvor det
kan monteres festebolter (fast fjell ned til ca. 30 m dyp).
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Friluftsliv: Arealet strekker seg også noe inn i NS 1. Sauøya, Finnangerøya, Barøya som er
friluftsområder i sjø og strandsone (§ 11-8 pkt. c). Kommunestyret kan bestemme om deler av arealet
fra friluftsområdet skal inngå i akvakulturarealet eller ikke.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.
Naturområder: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med noen form for naturområder eller marin
verneplan.
Naturtyper: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med marine naturtyper. Det er registrert
nasjonalt viktig oksygenfattig fjor nordøst av tiltaket. Det er ikke skjellsandforekomster i området ved
det foreslåtte anlegget. Det er ikke forekomster av tareskog i området ved det foreslåtte anlegget.
Det er ikke registeringer i naturbasen av viktige biotoper eller truede arter i området. jf.
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, som synes å
være i konflikt med utvidelse av tiltaket.
Vannmiljø: Det er ikke registrert dårlig vannmiljø, utslippspunkt eller grunnforurensning i området.
Kulturminner: Det er ikke konflikt med kulturminner på land.
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Beredskap og ulykkesrisiko Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og skred er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare
(310) i sjøen i det aktuelle området.

Oppsummering:
Utvidet etablering av
akvakulturareal,
Finnangerøya, Namsos
kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

Følgende tema er
vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

Ingen endring

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter

Ingen endring

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

Ingen endring

Marine ressurser,
skjellsand og tare

Ingen endring

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

Ingen endring

Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

Arealet går noe inn
i etablert
friluftsområde i sør

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

Ingen endring

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen endring

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

Ingen endring

Etablert akvakultur

Inge endring

Ferdsel og farleder

Fortøyningsarea
l må
godkjennes av
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Kystverket jf.
akvakulturloven
Reiseliv

Ikke relevant

Befolkningsutvikling og
sysselsetting

Ingen endring

Næringsutvikling

Ingen endring

Kommuneøkonomi

Ingen endring

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

Ingen endring

Anna:
RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

Fortøyninger kan strekkes lengre ut i farledsarealet under 25m.
Kommunestyret kan bestemme om arealet skal gå inn i friluftsområde NS1
eller ikke.

KONKLUSJON
Tiltaket med å utvide akvakulturarealet med AF i farledsarealet tas inn i planen

3.2.22 24 Nesset fiskemottak i Flatanger kommune
Søker: Aquakometanse AS på vegne av Namdal settefisk AS
Namdal settefisk AS søker om endring av arealformål i arealplanens sjødel ved Nesset fiskemottak.
Det bes om at det skraverte området (lilla) blir avsatt til enbruks akvakultur. Dette på bakgrunn av at
ventemerd-anlegget med overflatedel og fortøyningsliner ikke skal ligge på dispensasjon fra gjeldende
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arealplan. Det være seg dagens plassering, og en eventuell fremtidig utvidelse/endring av anlegget.

Planstatus i området er et kombinertområde inkl. A som ønskes avsatt til enbruks A.

Fiskeri: Det er ingen konflikt med fiskeri. Ventemerdene ligger i gytefelt MB som viser avdrift av
torskegg registrert av Havforskningsinstituttet. Havforskningsinstituttet (HI) har kartlagt gytefelt for
kysttorsk gjennom «Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper.» Områdenes avgrensning
bare basert på eggtellinger og HI bruker strømmodeller og gjør beregninger av eggenes drift.

side 294

370

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

Det er ingen konflikt med ferdsel og farleder, friluftsliv, naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12.
Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres, naturområder, naturtyper eller kulturminner. Det
er ikke registrert dårlig vannmiljø, utslippspunkt eller grunnforurensning i området.

Oppsummering:
Utvidet etablering av
akvakulturareal,
Nesset, Flatanger
kommune

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

Følgende tema er
vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

Ingen endring

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter

Ingen endring

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

Ingen endring

Marine ressurser,
skjellsand og tare

Ingen endring

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

Ingen endring
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Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

Ingen endring

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

Ingen endring

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen endring

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

Ingen endring

Etablert akvakultur

Inge endring

Ferdsel og farleder

Fortøyningsarea
l må
godkjennes av
Kystverket jf.
akvakulturloven

Reiseliv

Ikke relevant

Befolkningsutvikling og
sysselsetting

Ingen endring

Næringsutvikling

Ingen endring

Kommuneøkonomi

Ingen endring

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

Ingen endring

Anna:
RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

KONKLUSJON

Det ble ikke funnet konflikter med etablering av enbruks A område.

Tiltaket med å etablere enbruks A tas inn i planen.

side 296

372

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

3.3 Etablering av utvidede/nye områder med A flerbruk inkl. A
Det er kommet innspill om å avsette nye areal til akvakultur fra Salmar AS (grønt areal). Arealene de
ønsket avsatt var inndelt i viktige og mindre viktige areal. Vi har ikke skilt på viktighet av areal i
konsekvensutredningen, da vi ikke har kriterier for ulik viktighet ved avsetting av areal til A i arealplaner
Hvert produksjonsanlegg er pålagt en sikkerhetssone; en minsteavstand mellom hvert anlegg; som
først og fremst skal sikre mot ulik smitte mellom fisk i forskjellige anlegg. Vanlig avstand mellom
hvert anlegg er fem kilometer. Sikkerhetssonene er ikke stengt for annen bruk av sjøarealet. I et
normalt stort produksjonsanlegg kan man i løpet av en periode på 1,5-2 år produsere åtte millioner kilo
oppdrettsfisk, avhengig av temperatur og vekstbetingelser for fisk.
Prinsipper for KU av areal-innspill fra Salmar:
•

I deler av arealene som det er gitt innspill på så er det allerede avsatt A for akvakultur,
som enbruk eller flerbruk inkl. A og det er da ikke krav om KU. Disse blir ikke
konsekvensutredet.

•

Nasjonalt viktige og vesentlig regionalt viktige areal til fiske, natur er også fjernet fra
arealet som skal konsekvenutredes, da vi vet at etablering av A i disse arealene blir
møtt med innsigelser fra sektormyndighetene og vil forlenge planprosessen.

•

Det samme gjelder nasjonale laksefjorder og marine verneområder. Vi har ikke
mulighet, myndighet eller kapasitet til å gjennomføre nasjonalpolitiske diskusjoner og
vurderinger i dette planarbeidet, med unntak av taretråling. Se egen utredning om
taretråling.

•

Vi har også ekskludert ferdselsareal fra arealinnspillene, da kommunene ikke har
anledning til å avsette enbruks akvakultur i farledsarealet. Farledsarealene blir
flerbruks akvakultur inklusive A. Førtøyninger under 25m godkjennes derimot i
farledsarealet og dette omtales i bestemmelsene. Alle tiltak som er planlagt i
farledsarealet skal omsøkes og godkjennes av Kystverket som konkrete enkelttiltak.

Vi gjennomfører KU av differansen, hvor det vurderes planstatus, skytefelt, kartlagt friluftsliv,
kulturminner på land, farleder, dybdeforhold, viktige lakseelver hvis nært land, etablert akvakultur,
naturområder, naturtyper med mer. Arealinnspill er konsekvensutredet fra nord mot sør slik som
enkelttiltakene ble. Blå og røde areal viser også innspill til tiltak fra bedrifter som er konskvensutredet
som enklettiltak i kap.3.1.
Følgende innspill til etablering av nye områder med A eller flerbruksområder med A ble mottatt av
Namdal Regionråd innen fristen. Arealinnspillene er fra Salmar AS.
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KU

Område/areal

Kommune

Kommentar

3.3.1

Raudsunda

Nye Namsos

3.3.2

Folda

Namsos

3.3.3

Halmøya nord

Flatanger

3.3.4

Haraflesan øst

Osen

3.3.5

Haraflesan vest

Osen

3.3.6

Skjervøyan vest og nord

Osen

3.3.7

Sandøya

Åfjord

3.3.8

Værøya øst

Åfjord

KU av detaljert innspill

3.3.9

Gjæsinga nord

Åfjord

KU av detaljert innspill

3.3.10

Flæsafjorden

Åfjord

KU av detaljert innspill

3.3.11

Lauvøya vest

Åfjord

Innsigelse fra FM 2020

Planområdes nordlige del: PO 7 Nord for Buholmråsa. Kartet under viser areainnspill fra Salmar AS
som er konsekvensutredet.
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Planområdes midtre og sørlige del: PO 6. Kartet under viser opprinnelig areainnspill fra Salmar AS
som er konsekvensutredet. Det er fjernet areal som inneholder A, og nasjonalt og vesentlig regionalt
viktige areal til natur, fiskeri med mer.

3.3.1 Raudsunda i Namsos kommune
Det er kommet innspill om å avsette areal i Raudsunda i Namsos kommune til akvakultur.
Forslagsstiller: Salmar AS. Det er også kommet et konkret innspill om enkelttiltak helt nord i arealet.
Dette er konsekvensutredet i kap. 3.1. KU 16. Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det
mulig med mer eksponert matfiskoppdrett.
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Arealet ligger beskyttet i fjorden, med unntak av nordlig del. Det antas å være gode strømforhold og
dyp og det er flere etableringer av akvakultur midt og sør i arealinnspillet. Strømundersøkelser jf.
akvakulturloven vil dokumentere eksakte strømforhold ved en eventuell søknad om etablering.

Ferdsel og farleder
Kystverket sitt farledsareal dekker det meste av innspillet og kommunene kan ikke legge ut området
som til å inkludere enbruks A jf. Havne- og farvannsloven. Kystverket behandler enkeltsaker om
etablering av akvakultur jf. akvakulturloven og tillater generelt fortøyninger når de ligger dypere enn
25m og ikke er til hinder for ferdsel. Kystverket kan inkludere sine farledsareal i flerbruksområder, da
de uansett gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et akvakultur-areal hvor fôrflåte og fortøyninger
inkluderes i arealet. Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er i konflikt med det foreslåtte arealet
langs sørøst, mens fortøyninger kan være arealformål AF og hvis de ligger dypere enn 25m.
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Fiskeri: Det er et rekefelt nord i arealet og sør i arealet. Fortøyninger fra akvakultur ekskluderer fiske i
aktive fiskefelt, for eksempel rektråling, men den samme problemstillinga gjelder ikke for passive
fiskefelt (garn og line) sør i sundet.

Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivsområder eller kartlagte friluftsområder eller
kulturminner i som er i konflikt med det foreslåtte arealet. Tidligere Fosnes kommunen har lagt ut et
friluftsområde (Fri7 Stonga Brakstadodden som er sjøområder som er «element» av Olav Duuns steder)
og som dekker nordvestlige del av innspillet.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12
Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til flerbruk inkl. A. Det
er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 eller 19» som er i
konflikt med tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
Det er en liten forekomst av tareskog (brun innramming) helt nordvest i arealet. Det er utarbeidet en
egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan Namdalen.
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§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging.
Det er en nasjonal laksefjord 15 km sør/sørøst av sørlige deler av arealet. Sørlige deler av arealet har
flere lokaliteter med akvakultur.

Et avsatt areal til enbruks akvakultur mellom Fri7 og farledsarealet i nordvestlig del ligger godt utenfor
grensene til nasjonal laksefjord med nærmere 10km mot nordøst og nærmere 15km mot sør/sørvest.
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§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12
utkvitteres. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av
akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på
land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område
uten infrastruktur.
Vurdering av Raudasundet nord til enbruks A-område. Det finnes marine grunnkart i arealet.
Da store deler av areelinnspillet ikke er aktuelt for akvakultur pga farled og etablert akvakulltur, samt
rekefelt og låssettingsplass, så har vi lagt å utrede det nordøstølige delen av innspillet til enbruks A.

Etablert akvakultur: Det hhv 4, 5,6 og 5,8 km til de nærmeste etablerte anlegg De videre vurderingene
om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.
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Det er gode dybdeforhold og antas å være gode strømforhold i det avsatte arealet.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det kan være ras- og skredfare i sjøen i det aktuelle området da det er
helling over 30 grader (brune ruter).

Oppsummering
Nytt enbruks A–areal ved
nord i Raudsundet i
Namsos kommune.

Positiv konsekvens +

Ingen konsekvens
0-alternativ

Negativ konsekvens

Stor negativ
konsekvens –tas
ikke inn i planen

Følgende tema er vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

Ikke registrert i
foreslått areal

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og gytefelt

registrert vest for
foreslått areal
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Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig

Marine ressurser,
skjellsand og tare

ikke registrert i
foreslått areal

Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

ikke registrert i
foreslått areal

Landskap, estetikk og støy,
bosetting og
fritidsbebyggelse

kan oppfattes
som skjemmende
utsikt

Forsvaret

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
foreslått areal

SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

Ikke registrert i
arealet, må
godkjennes av
fiskeridirektoratet jf.
havressursloven

Etablert akvakultur

må godkjennes av
mattilsynet jf.
dyrevernloven

Ferdsel og farleder

må godkjennes av
kystverket jf.
havneloven

Kort avstand mellom
etablerte anlegg 4km

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Avbøtende tiltak

Førtøyninger av
anlegg

må ikke hindre

trafikk til nasjonal

låssettingsplass

RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø evt.
mot installasjoner

undervannsras?
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Ikke relevant
Det er ikke konflikter med nasjonale eller vesentlig regionale interesser i avsatt areal.
Tiltaket strider ikke mot andre nasjonale og vesentlig regionale forhold og deler av
arealeinnspillet (grå trekant) avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå
ut i farledsarealet.
Arealet, med unntak av farledsarealet avsettes til enbruks A. Det kan bli aktuelt med
fortøyninger ut i friluftsarealet. Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes
til enbruks A.

3.3.2 Folda i Namsos kommune

Det er kommet innspill om å avsette areal mellom farledsarealene i Folda i Namsos kommune til
akvakultur.
Forslagsstiller: Salmar AS.
Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett og havbruksnæringen gjennom
oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten

Teknologi og driftsformer har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, og
etablering utenfor kysten kan gi reduserte konflikter med vill androm fisk.

inngår i planene.

En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et akvakultur-areal hvor fôrflåte og fortøyninger
inkluderes i arealet. Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke konflikt med det foreslåtte arealet.
Fortøyninger kan være arealformål AF og ligge dypere enn 25m.
Det er samtidig kommet et innspill om å ikke etablere akvakultur i området vest av Jøa. Innspillene er i
konflikt med hverandre. Kommunestyret har vedtatt KPN med formål «Å sikre bærekraftig
verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen». Innspillet
tas ikke til følge.
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Arealet ligger delvis beskyttet av grunnere områder rundt og mot vind og store bølger / dønninger mot
vest og mot nord avhengig av plassering. Det er gode dybdeforhold i arealet. Det antas å være gode
strømforhold ut fra eksponering og de dypere områdene indikerer gode resipientforhold.
Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil dokumentere eksakte strømforhold ved eventuell søknad
om etablering.

Planstatus er ulike arealformål, hvor farledsarealet er avsatt uten A. Farledsarealet til Namsos
kommune stemmer ikke overens med farledsarealet til Kystverket. Kystverket behandler enkeltsaker
om etablering av akvakultur jf. akvakulturloven. Generelt så tillater kystverket fortøyninger når de
ligger dypere enn 25m og ikke er til hinder for ferdsel. Kystverket kan inkludere sine farledsareal i
flerbruksområder, da de uansett gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf.
akvakulturloven.
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Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivområder, friluftsaktiviteter eller kartlagte
friluftsområder eller kulturminner i som er i konflikt med det foreslåtte arealet.

Etablert akvakultur: Det ikke etablert akvakultur i eller i nærområdet av det foreslåtte arealet. De videre
vurderingene om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.

Fiskeri: Det er flere passive fiskefelt (lys blå) i utkant av arealinnspillet som er oppdatert i 2018.
Feltene i kontakt med arealinnspillet står oppført med 8 brukere fra hjemkommunene og
kommunestyret kan vurdere om arealet kan avsettes til akvakultur. Fortøyninger fra akvakultur
ekskluderer fiske i aktive fiskefelt, for eksempel rektråling, men det samme gjelder ikke for passive
fiskefelt (garn og line).

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12
Det er forekomst av tareskog (brun innramming) og skjellsand (grå innramming) i det foreslåtte
arealet. Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan Namdalen.

Det er to mindre naturreservat i og rundt øyene Steinan og Aldgården. Det er registreringer i
naturbasen og artsdatabanken i naturreservatene Steinan (toppskarv og svartbak) og Aldgården, samt
naturtyper tare og skjellsand i området. jf.
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19. I begge
naturreservatene er det forbud mot oppdrettsanlegg og disse utelukkes fra flerbruksarealet inkl. A.
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet.
Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved
området som vurderes avsatt til flerbruk inkl. A. «Naturbase viser at det i området ikke er registrert
arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket. Det er ikke registrert utvalgte
naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19» som er i konflikt med tiltaket.
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12
utkvitteres. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av
akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på
land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område
uten infrastruktur.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området. Arealet
ligger i et område som kystverket definerer med «sannsynlighet for ulykke ved utslipp», noe som
forøvrig gjelder mesteparten av kystnorge der det ferdes båter.
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Oppsummering:
Nytt areal som inkluderer
A i Folda i Namsos
kommune.

Positiv konsekvens +

Ingen konsekvens
0-alternativ

Negativ konsekvens

Stor negativ
konsekvens –tas
ikke inn i planen

Følgende tema er vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

registrert i
foreslått areal og
unntas

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og gytefelt

registrert tare og
skjellsand i
foreslått areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming
Marine ressurser,
skjellsand og tare

mulig

ikke registrert i
foreslått areal

Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

ikke registrert i
foreslått areal

Landskap, estetikk og støy,
bosetting og
fritidsbebyggelse

Ikke relevant fra
land

Forsvaret

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
foreslått areal

SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

registrert i utkant
av arealet, må
godkjennes av
fiskeridirektoratet jf.
havressursloven

Etablert akvakultur

Ikke i eller i
nærområdet

Ferdsel og farleder

må godkjennes av
kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
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Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Konsekvensutredning og ROS

Anna:
RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø evt.
mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER
KONKLUSJON

Det er ikke konflikter med nasjonale eller vesentlig regionale interesser.
Tiltaket strider ikke mot andre nasjonale og vesentlig regionale forhold og deler av
arealet, med unntak av naturreservatene, avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under
25m kan gå ut i farledsarealet.
Arealet, med unntak av naturreservatene, avsettes flerbruk inkl. A. Kommunestyret kan
bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A.

3.3.3 Halmøya nord. Flatanger kommune

Det er kommet innspill om å avsette areal til akvakultur nord av Halmøya i Flatanger kommune.
Forslagsstiller: Salmar AS.
Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett og havbruksnæringen gjennom
oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten

Teknologi og driftsformer har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, og
etablering utenfor kysten kan gi reduserte konflikter med vill anadrom fisk.

inngår i planene.
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Arealet ligger delvis beskyttet mot vind og store bølger / dønninger, med unntak av deler av arealet
som ligger mot nord/nordvest. Det er gode dybdeforhold i deler av arealet, og det antas derfor å være
gode strømforhold ut fra eksponering mot åpent hav uten grunne terskler. De dypere områdene
indikerer gode resipientforhold. Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil dokumentere eksakte
strømforhold ved eventuell søknad om etablering.

Etablert akvakultur: Det er etablert tre anlegg for akvakultur i det foreslåtte arealet. De videre
vurderingene om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.
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Ferdsel og farleder:
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et akvakultur-areal hvor fôrflåte og fortøyninger
inkluderes i arealet. Kystverket behandler enkeltsaker om etablering av akvakultur jf. akvakulturloven.
Generelt så tillater kystverket fortøyninger når de ligger dypere enn 25m og ikke er til hinder for
ferdsel. Kystverket kan inkludere sine farledsareal i flerbruksområder, da de uansett gjør sine
vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.

Fiskeri: Det er et regionalt viktig rekefelt nord i arealet. Fortøyninger fra akvakultur ekskluderer fiske i
aktive fiskefelt, for eksempel rektråling. Det samme gjelder ikke for passive fiskefelt (garn og line).
Fiskeridirektoratet må godkjenne evt. etablering som får konsekvenser for rekefeltet hvis det er av
vesentlig regional betydning. I dag er det en fisker fra nabofylket som fisker i rekefeltet.

Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftsliv-områder eller andre friluftsområder
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Kulturminner:
På land vest av arealet er det et regionalt kulturminneområde avmerket med lyst brun
(kulturminneplan 1995). Det grønne arealet er et forslag til KULA Kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse (Trøndelag fylkeskommune på oppdrag fra Riksantikvaren).

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12
Det er noe tareskog (brun innramming) og skjellsand (grå innramming) i arealet. Det er utarbeidet en
egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan Namdalen.

Det er et naturvernområde nordøst av arealinnspillet.
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Det er område med arter av særlig stor forvaltnings-messig nordøst av arealinnspillet som
sammenfaller med naturområdet. Det er registert flere svartbak.

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er registrert arter av forvaltningsmessig
interesse nordøst av arealet. Det er registrert naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19» i arealet.
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging etter noen år.
Vi vurderer at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller
irreversibel skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12
utkvitteres. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU.
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Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av
akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på
land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område
uten infrastruktur.
Beredskap og ulykkesrisiko Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og skred er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare
(310) i sjøen i det aktuelle området.
Oppsummering:

Nytt areal som
inkluderer A i Halmøya
nord, Flatanger
kommune.

Positiv konsekvens
+

Ingen
konsekvens 0alternativ

Negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens –
tas ikke inn i
planen

Følgende tema er
vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

Ikke registrert i
foreslått areal

Naturmangfold:
tareskog og
ålegraseng, korallrev og
rødlistearter og gytefelt

registrert noe
tare og
skjellsand i
foreslått areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig

Forurensing av
vannmiljø og
sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og
rekreasjon, barn og
unge

Ikke registrert i
foreslått areal

Landskap, estetikk og
støy, bosetting og
fritidsbebyggelse

kan oppfattes
som estetisk
forurensning å
se et
oppdrettsanleg
g
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Kulturminner og
kulturmiljø

Konsekvensutredning og ROS

registrert på
land i foreslått
areal

SAMFUNN OG
ØKONOMI
Fiskeri

registrert
rekefelt nord i
arealet og må
godkjennes av
fiskeridirektoratet jf.
havressurslove
n

Etablert akvakultur

tre anlegg i
arealet

Ferdsel og farleder

må godkjennes
av kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Anna:
RISIKO OG
SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø
evt. mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER
KONKLUSJON

Det er ikke konflikter med andre nasjonale eller vesentlig regionale interesser i
areainnspillet som avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå
ut i farledsarealet.

Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A.
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3.3.4 Haraflesan øst. Osen kommune
Det er kommet innspill om å avsette areal til akvakultur øst av Hasraflesan i Osen kommune.
Forslagsstiller: Salmar AS.
Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett og havbruksnæringen gjennom
oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten
inngår i planene. Teknologi og driftsformer har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, og

etablering utenfor kysten kan gi reduserte konflikter med vill androm fisk.

Det er et innspill om enkelttiltak i samme areal. Tiltak 20 Haraflesan er det gjennomført KU på i kap.
3.1.
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Arealet ligger delvis beskyttet av grunnere områder rundt og mot vind og store bølger / dønninger,
med unntak av deler av arealet som ligger eksponert mot øst og vest. Det er gode dybdeforhold i deler
av arealet, og det antas derfor å være gode strømforhold ut fra eksponering. De dypere områdene
indikerer gode resipientforhold. Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil dokumentere eksakte
strømforhold ved eventuell søknad om etablering. Det er hvit sektor i arealet pga hovedled.

Planstatus er kombinasjon av akvakultur, fiske og bruk- og verneområder.

Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, fôrflåte og fortøyninger.
Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i farledsarealet.
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Det kreves tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og
beredskapsinteresser i farvannet. Dette gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf.
Havne og farvannsloven § 14 a.

Det betyr at vi ikke kan avsette enbruks areal for akvakultur/installasjoner i kystsoneplanen som er i
konflikt med farledsarealet uten at planen får innsigelse fra Kystverket. Kystverket sitt farledsareal
(grønt areal) er i konflikt med både store deler av arealet. Kystverket gjør sine vurderinger av
enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. Kystverket kan gi egen dispensasjon og justere hvit
sektor i forhold til beliggenhet av et evt. nytt tiltak. Kystverket tillater generelt fortøyninger som ligger
dypere enn 25m og som ikke er til hinder for ferdsel.

Etablert akvakultur: Det er etablert ett anlegg for akvakultur øst det foreslåtte arealet. De videre
vurderingene om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.

Fiskeri: Det er et regionalt viktig rekefelt øst av og i arealet. Fortøyninger fra akvakultur ekskluderer
fiske i aktive fiskefelt, for eksempel rektråling. Det samme gjelder ikke for passive fiskefelt (garn og
line). Fiskeridirektoratet må godkjenne evt. etablering som får konsekvenser for rekefeltet hvis det er
av vesentlig regional betydning. I dag er det en fisker fra nabofylket som fisker i rekefeltet.
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Friluftsliv og kulturminner: Det er ikke registrert statlig sikra friluftsliv-områder eller andre
friluftsområder som kan være i konflikt med arealet.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12
Det er ikke tareskog (brun innramming) eller skjellsand (grå innramming) sørvest som er i konflikt med
foreslått areal. Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan Namdalen.

Det er ikke naturvernområder i eller ved arealinnspillet, men det er område med arter av særlig stor
forvaltnings-messig nord av og i arealinnspillet.
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er registrert arter av forvaltningsmessig
interesse nord for arealet. Det er ikke registrert naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19» sørvest i
arealet. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging etter noen år.
Vi vurderer at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller
irreversibel skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12
utkvitteres. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU.

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av
akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på
land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område
uten infrastruktur.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.
Oppsummering:
Nytt areal som inkluderer
A i Haraflesan øst, Osen
kommune.

Positiv konsekvens +

Ingen konsekvens
0-alternativ

Negativ konsekvens

Stor negativ
konsekvens –tas
ikke inn i planen

Følgende tema er vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

Ikke registrert i
foreslått areal

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og gytefelt

Ikke registrert noe
tare i foreslått
areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig
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Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

Ikke registrert
iforeslått areal

Landskap, estetikk og støy,
bosetting og
fritidsbebyggelse

kan oppfattes
som estetisk
forurensning å se
et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
foreslått areal

SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

registrert rekefelt
i arealet og må
godkjennes av
fiskeridirektoratet jf.
havressursloven

Etablert akvakultur

Ikke i arealet

Ferdsel og farleder

må godkjennes av
kystverket jf.
havneloven

Store deler av
arealet er
hovedled

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Anna:
RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø evt.
mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

Store deler av arealet er farledsareal hvor kystverket må godkjenne etableringer. Det er
ikke konflikter med andre nasjonale eller vesentlig regionale interesser i areainnspillet
som avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå ut i farledsarealet.

KONKLUSJON
Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A.
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3.3.5 Haraflesan vest. Osen kommune

Det er kommet innspill om å avsette areal til akvakultur vest av Hasraflesan i Osen kommune.
Forslagsstiller: Salmar AS.
Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett og havbruksnæringen gjennom
oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten

Teknologi og driftsformer har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, og
etablering utenfor kysten kan gi reduserte konflikter med vill androm fisk.

inngår i planene.

Det er kun det gule arealet hvor det er krav om KU, men innspillet omfatter den mørkere grønne delen.
Resten av den mørkere grønne arealet er allerede inkludert A.
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Arealet ligger delvis beskyttet av grunnere områder rundt og mot vind og store bølger / dønninger,
med unntak av deler av arealet som ligger eksponert mot nord. Det er gode dybdeforhold i deler av
arealet, og det antas derfor å være gode strømforhold ut fra eksponering. De dypere områdene
indikerer gode resipientforhold. Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil dokumentere eksakte
strømforhold ved eventuell søknad om etablering.

Planstatus er kombinasjon av akvakultur, tareskog markert som fiske (blå og gul markering) og brukog verneområder inkl. A.

Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, fôrflåte og fortøyninger.
Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i farledsarealet. Vi
har valgt VKA. Det kreves tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og
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beredskapsinteresser i farvannet. Dette gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf.
Havne og farvannsloven § 14 a.

Det betyr at vi ikke kan avsette enbruks areal for akvakultur/installasjoner i kystsoneplanen som er i
konflikt med farledsarealet uten at planen får innsigelse fra Kystverket. Kystverket sitt farledsareal
(grønt areal) er i konflikt med både store deler av arealet. Kystverket gjør sine vurderinger av
enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. Kystverket kan gi egen dispensasjon og justere hvit
sektor i forhold til beliggenhet av et evt. nytt tiltak. Kystverket tillater generelt fortøyninger som ligger
dypere enn 25m og som ikke er til hinder for ferdsel.

Etablert akvakultur: Det er ikke akvakultur i arealet per i dag, men det er kommet innspill på en
lokalitet like øst av arealet. De videre vurderingene om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet
jf. akvakulturloven.
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Fiskeri: Det fiskers krabber, hummer og leppefisk fra strandsonen ned til ca. 40m i alle sjøområdene i
kommunen av fiskere fra hjemkommunen. Akvakulturfortøyninger bør kunne kombineres med
krabbefiske med avbøtende tiltak. Midt i arealet er det pigghå som er rødlistet. Direktefiske er nå
forbudt, men kan tas som bifangst. Arealet med pigghå avsettes til enbruks fiske.

Naturområder, friluftsliv og kulturminner:
Det er ikke registrert naturområder, statlig sikra friluftsliv-områder, andre friluftsområder eller
kulturminner som kan være i konflikt med arealet.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12
Det er tareskog (brun innramming) som sammenfaller med arealet uten akvakultur, samt noe
skjellsand.
Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan for Namdalen.
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Forskning på effekter av oppdrett på tareskog i nærmiljøet viser at både sukkertare og stortare
etablerer seg raskt igjen hvis de blir utsatt for negative miljøpåvirkninger. Mens det kan ta 4–8 år før
stortareskog er fullstendig rehabilitert, vokser sukkertare som er en hurtigvoksende treårig plante
raskt tilbake. Tilstanden i tareskog kan overvåkes ved hjelp av videotransekt der man registrerer
dekning av tareplanter og også kan estimere mengden av påvekst på tareplantene. Observasjoner av
tilstanden i tareskog nært anlegg i Hardangerfjorden (Hansen mfl. 2011) og gjennom feltarbeid på
Frøya der både sukkertare og stortare vokser ganske tett opptil store anlegg, gir grunn til å tro at man
kun har små til moderate effekter av utslipp av næringssalter fra anleggene på dette habitatet. Med
bakgrunn i dagens kunnskap vurderes påvirkningsgraden i tareskog som moderat, men på grunn av
habitatets gode evne til å rehabilitere seg vurderer vi langtidskonsekvensene av en slik påvirkning som
lav.
Det er størst risiko for permanent skade på naturtyper og arter som har en langsom vekst eller lavt
spredningspotensial og derfor en liten evne til å reetablere seg. For noen naturtyper vet vi at de har en
evne til rask reetablering, slik som for eksempel tareskog. For noen naturtyper slik som
korallskogbunn, ålegressenger, løstliggende kalkalger og grunne bløtbunnsområder antar vi at disse er
mer sårbare og kan bruke lang tid på å rehabilitere seg.
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf

Tareskoger ligger for grunt til at det er aktuelt med tradisjonell akvakultur i samme areal, mens
fortøyninger kan stikke ut i tareskoger. Derfor har vi valgt å avsette arealene til flerbruksområder inkl.
A.
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Det er ikke naturvernområder i eller ved arealinnspillet eller arter av stor forvaltnings-messig interesse.
Det er registrert teist i arealet.
Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registrert arter av
forvaltningsmessig interesse i arealet. Det er registrert naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19»
sørvest i arealet. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger. Det er et fiskefelt for
pigghå i arealet. Pigghå er rødlisteart.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging etter noen år.
Vi vurderer at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller
irreversibel skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12
utkvitteres. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av
akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på
land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område
uten infrastruktur.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.
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Oppsummering:
Nytt areal som inkluderer
A i Haraflesan vest, Osen
kommune.

Positiv konsekvens +

Ingen konsekvens
0-alternativ

Negativ konsekvens

Stor negativ
konsekvens –tas
ikke inn i planen

Følgende tema er vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

Ikke registrert i
foreslått areal

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og gytefelt

Det er tareskog i
arealet

Det er registrert
pigghå i arealet og
fiskefeltet avsettes til
enbruks fiske

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig

Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

Ikke registrert
iforeslått areal

Landskap, estetikk og støy,
bosetting og
fritidsbebyggelse

kan oppfattes
som estetisk
forurensning å se
et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
foreslått areal

SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

Det er registrert
pigghå i arealet og
fiskefeltet avsettes til
enbruks fiske

Etablert akvakultur

Ikke i arealet

Ferdsel og farleder

må godkjennes av
kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon
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Anna:
RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø evt.
mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

Det er registrert rødlistearten(pigghå) i arealet. Det er ikke konflikter med andre nasjonale
eller vesentlig regionale interesser i areainnspillet som avsettes til flerbruk inkl. A.
Fortøyninger under 25m kan gå ut i farledsarealet.

KONKLUSJON
Arealet med unntak av fiskefelt for rødlistearten (pigghå) avsettes flerbruk inkl. A.
Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A.

3.3.6 Skjervøyan nord og vest. Osen kommune

Det er kommet innspill om å avsette areal til akvakultur vest og nord av Skjærvøyan i Osen kommune.
Forslagsstiller: Salmar AS.
Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett og havbruksnæringen gjennom
oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten
inngår i planene. Teknologi og driftsformer har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, og

etablering utenfor kysten kan gi reduserte konflikter med vill androm fisk.
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Arealet ligger delvis beskyttet av grunnere områder rundt og mot vind og store bølger / dønninger,
med unntak av mot vest. Det er gode dybdeforhold i arealet, med unntak av i sørvest, og det antas
derfor å være gode strømforhold ut fra eksponering. De dypere områdene indikerer gode
resipientforhold. Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil dokumentere eksakte strømforhold ved
eventuell søknad om etablering. Det er hvit sektor flere steder i arealet.

Planstatus er kombinasjon av akvakultur, fiske og bruk- og verneområder.

Ferdsel og farleder: En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et akvakultur-areal hvor fôrflåte og
fortøyninger inkluderes i arealet. Kystverket behandler enkeltsaker om etablering av akvakultur jf.
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akvakulturloven. Generelt så tillater kystverket fortøyninger når de ligger dypere enn 25m og ikke er til
hinder for ferdsel. Kystverket kan inkludere sine farledsareal i flerbruksområder, da de uansett gjør
sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.

Etablert akvakultur: Det er etablert ett anlegg for akvakultur sør det foreslåtte arealet. De videre
vurderingene om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.

Fiskeri: Det er et regionalt viktig rekefelt i arealet. Fortøyninger fra akvakultur ekskluderer fiske i aktive
fiskefelt, for eksempel rektråling. Det samme gjelder ikke for passive fiskefelt (garn og line).
Fiskeridirektoratet må godkjenne evt. etablering som får konsekvenser for rekefeltet hvis det er av
vesentlig regional betydning. I dag er det en fisker fra nabofylket som fisker i rekefeltet. Er nabofylket
tidligere Sør-Trøndelag, nå Trøndelag. Vil det fortsatt være samme verdisetting?
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Friluftsliv og kulturminner:
Det er ikke registrert statlig sikra friluftsliv-områder. Det er registrert et svært viktig friluftsområde
langs strandsonen av Hepsøya. Området er beskrevet som ikke tilrettelagt og med ganske dårlig
egnethet. Det er ikke tillat med etableringer av akvakultur eller andre tiltak nærmere enn 200m fra
badestrand.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12
Det er forekomst av tareskog (brun innramming) og skjellsand (grå innramming) sørvest i foreslått
areal. Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan Namdalen.

Det er ikke naturvernområder i eller ved arealinnspillet, men det er område med arter av særlig stor
forvaltnings-messig nord av og i arealinnspillet. Det er registert
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er registrert arter av forvaltningsmessig
interesse nord for arealet. Det er registrert naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19» sørvest i arealet.
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging etter noen år.
Vi vurderer at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller
irreversibel skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12
utkvitteres. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av
akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på
land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område
uten infrastruktur.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.
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Oppsummering:
Nytt areal som inkluderer
A i Skjervøya nord og vest,
Osen kommune.

Positiv konsekvens +

Ingen konsekvens
0-alternativ

Negativ konsekvens

Stor negativ
konsekvens –tas
ikke inn i planen

Følgende tema er vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

Ikke registrert i
foreslått areal

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og gytefelt

registrert noe tare
i foreslått areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig

Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

registrert øst av
foreslått areal

Landskap, estetikk og støy,
bosetting og
fritidsbebyggelse

kan oppfattes
som estetisk
forurensning å se
et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
foreslått areal

SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

registrert rekefelt
i arealet og må
godkjennes av
fiskeridirektoratet jf.
havressursloven

Etablert akvakultur

Ikke i arealet

Ferdsel og farleder

må godkjennes av
kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet
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klimavennlig
proteinproduksjon

Anna:
RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø evt.
mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

Det er ikke konflikter med nasjonale eller vesentlig regionale interesser i areainnspillet
som avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå ut i farledsarealet.

KONKLUSJON
Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A.

3.3.7 Sandøya. Åfjord kommune

Det er kommet innspill om å avsette areal til akvakultur nord i Åfjord kommune.
Forslagsstiller: Salmar AS.
Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett og havbruksnæringen gjennom
oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten
inngår i planene. Teknologi og driftsformer har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, og

etablering utenfor kysten kan gi reduserte konflikter med vill androm fisk.

Det er kun gule arealet hvor det er krav om KU, men innspillet omfatter den mørkere grønne delen.
Resten av den mørkere grønne arealt er allerede inkludert A.
side 337

413

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

Arealet er en blanding av grunne og dype områder som ligger eksponert mot sørvest og delvis mot
nordvest. Det er gode dybdeforhold i deler av arealet, og det antas derfor å være gode strømforhold ut
fra eksponering. De dypere områdene indikerer gode resipientforhold. Strømundersøkelser jf.
akvakulturloven vil dokumentere eksakte strømforhold ved eventuell søknad om etablering.
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Planstatus er kombinasjon av akvakultur, tareskog (verdisatt som A-nasjonalt viktig) markert uten
akvakultur, fiske og bruk- og verneområder inkl. A.

Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, fôrflåte og fortøyninger.
Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i farledsarealet. Vi
har valgt VKA. Det kreves tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og
beredskapsinteresser i farvannet. Dette gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf.
Havne og farvannsloven § 14 a.
Det betyr at vi ikke kan avsette enbruks areal for akvakultur/installasjoner i kystsoneplanen som er i
konflikt med farledsarealet uten at planen får innsigelse fra Kystverket. Kystverket sitt farledsareal
(grønt areal) er i konflikt med både store deler av arealet. Kystverket gjør sine vurderinger av
enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. Kystverket kan gi egen dispensasjon og justere hvit
sektor i forhold til beliggenhet av et evt. nytt tiltak. Kystverket tillater generelt fortøyninger som ligger
dypere enn 25m og som ikke er til hinder for ferdsel.

Etablert akvakultur: Det er tre akvakulturanlegg i arealet i dag. De videre vurderingene om avstand i
forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.

side 339

415

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

Fiskeri: Det er flere regionalt viktige rekefelt i arealet, og noen av disse er delvis sperret av
akvakulturanlegg.
Det er også en svært viktig låssettingsplass pga stor avstand til mottak.

Naturområder, friluftsliv og kulturminner:
Det er ikke registrert naturområder, statlig sikra friluftsliv-områder, andre friluftsområder eller
kulturminner som kan være i konflikt med arealet.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12
Det er tareskog (brun innramming) som sammenfaller med arealet uten akvakultur.

Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan for Namdalen hvor denne type
arealavsetning (dvs. avsette alle areal med tareskog av nasjonal verdi) diskuteres nærmere.
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Det er registrert to arter (havelle og steinvender) av stor forvaltningsmessig interesse i hhv. 1986 og
2000.
Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er registrert arter av forvaltningsmessig
interesse i arealet i 1986 og 2000. Det er registrert tareskog av nasjonal viktighet arealet.
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging etter noen år.
Vi vurderer at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller
irreversibel skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12
utkvitteres. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av
akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på
land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område
uten infrastruktur.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.
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Oppsummering:
Nytt areal som inkluderer
A i Sandøya, Åfjord
kommune.

Positiv konsekvens +

Ingen konsekvens
0-alternativ

Negativ konsekvens

Stor negativ
konsekvens –tas
ikke inn i planen

Følgende tema er vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

Ikke registrert i
foreslått areal

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og gytefelt

Det er tareskog i
deler av arealet

Fortøyninger fra
akvakultur kan
komme i tareskog
avhengig av hvor
lokaliteten søkes

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig

Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

Ikke registrert i
foreslått areal

Landskap, estetikk og støy,
bosetting og
fritidsbebyggelse

kan oppfattes
som estetisk
forurensning å se
et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
foreslått areal

SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

Nye tiltak i arealet
vil kreve
godkjenning av
Fiskeridir.

Etablert akvakultur

Tre stk i arealet

Ferdsel og farleder

må godkjennes av
kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet
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klimavennlig
proteinproduksjon

Anna:
RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø evt.
mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

Det er ikke konflikter med andre nasjonale eller vesentlig regionale interesser i
areainnspillet som avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå ut i
farledsarealet.

KONKLUSJON
Arealet med unntak av aktive fiskefelt (reker) av regional viktighet og låssettingsplass
avsettes flerbruk inkl. A hvis kommunestyret bestemmer det.

I resten av Åfjord kommune har vi valgt å konsekvensutrede de detaljerte innspillene, da de totale
innspillene er veldig store areal som omfattet farledsareal, naturområder, viktige fiskefelt, kvit sektor
osv. Det er krevende å konsekvensurede så store areal som innspillene omfatter i Åfjord kommune.
Følgende KU mot sør er for detaljerte innspill.

3.3.8 Værøya øst. Åfjord kommune
Det er kommet innspill om å avsette areal til akvakultur øst av Værøya i Åfjord kommune.
Forslagsstiller: Salmar AS.
Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett og havbruksnæringen gjennom
oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten

Teknologi og driftsformer har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, og
etablering utenfor kysten kan gi reduserte konflikter med vill androm fisk.

inngår i planene.
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Arealet ligger delvis beskyttet av grunnere områder rundt og mot vind og store bølger / dønninger. Det
er gode dybdeforhold i store deler av arealet og det antas å være gode strømforhold ut fra
eksponering. De dypere områdene indikerer gode resipientforhold. Strømundersøkelser jf.
akvakulturloven vil dokumentere eksakte strømforhold ved eventuell søknad om etablering. Det er hvit
sektor i arealet og flere sjøvannsledninger sør og øst i arealet.

Planstatus er kombinasjon av ulike hensynsoner og flerbruksområder
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Ferdsel og farleder:
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et akvakultur-areal hvor fôrflåte og fortøyninger
inkluderes i arealet. Kystverket behandler enkeltsaker om etablering av akvakultur jf. akvakulturloven.
Generelt så tillater kystverket fortøyninger når de ligger dypere enn 25m og ikke er til hinder for
ferdsel. Kystverket kan inkludere sine farledsareal i flerbruksområder, da de uansett gjør sine
vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.

Etablert akvakultur: Det er etablert to anlegg for akvakultur i det foreslåtte arealet. De videre
vurderingene om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.

Fiskeri: Det er et regionalt viktig rekefelt i nordøst og sørøst av arealet. Fortøyninger fra akvakultur
ekskluderer fiske i aktive fiskefelt, for eksempel rektråling. Rekefeltet er i sør er sperret for trål pga tre
oppdrettsanlegg sine fortøyninger i området. Det samme gjelder ikke for passive fiskefelt (garn og
line). Det fiskes også krabbe i området. Krabbefiske behøver ikke å være i konflikt med akvakultur da
fortøyninger kan justeres i forhold til teineutsett som avbøtende tiltak.

Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftsliv-områder, friluftsaktiviteter eller kartlagte
friluftsområder.
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Kulturminner:
Det grønnbrune arealet er et forslag til KULA Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse
(Trøndelag fylkeskommune på oppdrag fra Riksantikvaren). Området ligger vest av arealinnspillet.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12
Det er forekomst av tareskog (brun innramming) nordvest i arealet og noe skjellsand (grå innramming)
vest av foreslått areal. Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan
Namdalen.

Det er ikke naturvernområder i eller ved arealinnspillet, men det er område med arter av særlig stor
forvaltnings-messig vest av og i arealinnspillet. Bl.a. teist, svartbak, alke, lunde og oter.
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. «Naturbase viser at er registrert arter av
forvaltningsmessig interesse (sildemåke og teist) nordvest i arealet. Det er ikke registrert utvalgte
naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19» som er i konflikt med nye tiltak i arealet.
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12
utkvitteres. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av
akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på
land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område
uten infrastruktur.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.
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Oppsummering:
Nytt areal som inkluderer
A i Værøya øst, Åfjord
kommune.

Positiv konsekvens +

Ingen konsekvens
0-alternativ

Negativ konsekvens

Stor negativ
konsekvens –tas
ikke inn i planen

Følgende tema er vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

Ikke registrert i
foreslått areal

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og gytefelt

registrert noe tare,
samt teist og
sidemåke i
foreslått areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig

Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

ikke registrert i
foreslått areal

Landskap, estetikk og støy,
bosetting og
fritidsbebyggelse

kan oppfattes
som estetisk
forurensning å se
et
oppdrettsanlegg

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
foreslått areal

SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

registrert i arealet,
må godkjennes av
fiskeridirektoratet jf.
havressursloven

Etablert akvakultur

To anlegg i
arealet

Ferdsel og farleder

må godkjennes av
kystverket jf.
havneloven

Kan bli redusert
mulighet for aktive
fiskeredskaper om
det søkes om
akvakultur/fortøyning
i aktive redskapsfelt

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet
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matvaresikkerhet
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klimavennlig
proteinproduksjon

Anna:
RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø evt.
mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER

Det er ikke konflikter med nasjonale eller vesentlig regionale interesser i de deler av
areainnspillet som avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå ut i
farledsarealet.

KONKLUSJON
Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A.

3.3.9 Gjæsinga nord. Åfjord kommune

Det er kommet innspill om å avsette areal nord for Gjæsinga i Åfjord kommune til akvakultur.
Forslagsstiller: Salmar AS.
Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett og havbruksnæringen gjennom
oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten

Teknologi og driftsformer har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, og
etablering utenfor kysten kan gi reduserte konflikter med vill androm fisk.

inngår i planene.
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Arealet ligger delvis beskyttet av grunnere områder rundt og mot vind og store bølger / dønninger mot
vest og mot nord og øst avhengig av plassering. Det er gode dybdeforhold i deler av arealet.
Det antas å være gode strømforhold ut fra eksponering og de dypere områdene indikerer gode
resipientforhold. Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil dokumentere eksakte strømforhold ved
eventuell søknad om etablering.

Planstatus per i dag er flere ulike arealformål, VKA, NFFF-1, NFFF-2 og BV1. Forskjeller i bruk av
arealformål skyldes at en kombinasjon av to ulike kommuner, Åfjord og Roan, som nå er slått sammen
til Åfjord.
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Ferdsel og farleder:
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et akvakultur-areal hvor fôrflåte og fortøyninger
inkluderes i arealet. Åfjord kommune har avsatt sitt farledsareal uten A. Kystverket behandler
enkeltsaker om etablering av akvakultur jf. akvakulturloven. Generelt så tillater kystverket fortøyninger
når de ligger dypere enn 25m og ikke er til hinder for ferdsel. Kystverket kan inkludere sine farledsareal
i flerbruksområder, da de uansett gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf.
akvakulturloven.

Etablert akvakultur:
Det er etablert flere anlegg for akvakultur i det foreslåtte arealet. Nordøst i arealet ligger
Masterholman og Buholman og i sørvest ligger Gjæsinga. Alle anlegg har samme eier; Salmar AS. De
videre vurderingene om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.

Fiskeri: Rekefeltet i nordøst er sperret for trål på grunn av tre oppdrettsanlegg i området. Rekefeltet midt i arealet
har ikke hatt reker på 10-12 år.
Det er et stort areal for krabbefiske øst av arealet. Området for krabbefiske sammenfaller i hovedsak
med naturreservat og tareskog som er grunnere områder.
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Det er også et krabbefelt i sørvest hvor det er etablert et anlegg. Krabbefiske behøver ikke å være i
konflikt med akvakultur da fortøyninger kan justeres i forhold til teineutsett som avbøtende tiltak.
Det er et passivt redskapsfelt helt sør i arealet som sammenfaller med farledsarealet. Fortøyninger fra
akvakultur ekskluderer fiske i aktive fiskefelt, for eksempel rektråling, men det samme gjelder ikke for
passive fiskefelt (garn og line).

Friluftsliv og kulturminner: Det er ikke registrert statlig sikra friluftsliv-områder, friluftsaktiviteter eller
kartlagte friluftsområder eller kulturminner i som er i konflikt med det foreslåtte arealet.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12
Det er forekomst av tareskog (brun innramming) nord i arealet og noe skjellsand (grå innramming) i
foreslått areal. Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan Namdalen.

Det er et naturreservat øst av arealet og det er ikke tillat med oppdrett. Måøyan naturreservat og
fuglefredningsområde er 4 300 daa, hvorav 1 500 daa landareal.
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. «Naturbase viser at er registrert arter av
forvaltningsmessig interesse (havørn, svartbak, teist og skjærpiplerke) i naturreservatet ved arealet.
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19» som er i
konflikt med nye tiltak i arealet. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12
utkvitteres. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av
akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på
land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område
uten infrastruktur.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.

Oppsummering:
Nytt areal som inkluderer
A i Gjæsinga , Åfjord
kommune.

Positiv konsekvens +

Ingen konsekvens
0-alternativ

Negativ konsekvens

Stor negativ
konsekvens –tas
ikke inn i planen

Følgende tema er vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

Rikke egistrert i
foreslått areal

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og gytefelt

registrert noe tare
og skjellsand i
foreslått areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming

mulig
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Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

ikke registrert i
foreslått areal

Landskap, estetikk og støy,
bosetting og
fritidsbebyggelse

Ikke relevant fra
land i arealet

Forsvaret

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
foreslått areal

SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

registrert i arealet,
må godkjennes av
fiskeridirektoratet jf.
havressursloven

Etablert akvakultur

Flere anlegg
nordøst i arealet

Ferdsel og farleder

må godkjennes av
kystverket jf.
havneloven

Kan bli redusert
mulighet for aktive
fiskeredskaper om
det søkes om
akvakultur/fortøyning
i aktive redskapsfelt

Reiseliv
Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Anna:
RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø evt.
mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER
KONKLUSJON

Det er ikke konflikter med nasjonale eller vesentlig regionale interesser i de deler av
areainnspillet som avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå ut i
farledsarealet.

Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A.
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3.3.10 Flæsafjorden

Det er kommet innspill om å avsette areal i Flæsafjorden i Åfjord kommune til akvakultur.
Forslagsstiller: Salmar AS.
Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 20192023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett og havbruksnæringen gjennom
oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten
inngår i planene. Teknologi og driftsformer har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, og

etablering utenfor kysten kan gi reduserte konflikter med vill androm fisk.

Arealet ligger delvis beskyttet av grunnere områder rundt og mot vind og store bølger / dønninger mot
vest og mot nord. Det er brukbare dybdeforhold øst og midt i arealet. Det antas å være gode
strømforhold ut fra eksponering og de dypere områdene indikerer gode resipientforhold.
Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil dokumentere eksakte strømforhold ved eventuellsøknad
om etablering.

Planstatus er ulike arealformål, hvor farledarealet er avsatt uten A. Kystverket behandler enkeltsaker
om etablering av akvakultur jf. akvakulturloven. Generelt så tillater kystverket fortøyninger når de
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ligger dypere enn 25m og ikke er til hinder for ferdsel. Kystverket kan inkludere sine farledsareal i
flerbruksområder, da de uansett gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf.
akvakulturloven.

Ferdsel og farleder
En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et akvakultur-areal hvor fôrflåte og fortøyninger
inkluderes i arealet. Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er i konflikt med det foreslåtte arealet
langs sørøst. Fortøyninger kan være arealformål AF og ligge dypere enn 25m. Det er hvit sektor i
arealet.

Fiskeri:
Det er flere passive fiskefelt (lys blå) oppdatert i 2019. Feltene (4 mindre i kontakt med arealinnspillet
står oppført som slettes hos Fiskeridirektoratet, men fiskefeltet i farledsarealet står som A, nasjonalt
viktig. Fortøyninger fra akvakultur ekskluderer fiske i aktive fiskefelt, for eksempel rektråling, men det
samme gjelder ikke for passive fiskefelt (garn og line).
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Etablert akvakultur: Det 6km mellom etablerte anlegg nærområdet. De videre vurderingene om
avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.
Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivområder, friluftsaktiviteter eller kartlagte
friluftsområder eller kulturminner som er i konflikt med det foreslåtte arealet.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12
Det er forekomst av tareskog (brun innramming) og skjellsand (grå innramming) vest det foreslåtte
arealet. Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan Namdalen.

Det er ikke registreringer i naturbasen, artsdatabanken, viktige biotpoer eller truede arter i området. jf.
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, som synes å
være i konflikt med det foreslåtte arealet til akvakultur. Det er registrert teist, makrellterne, sildemåke,
lunde svartbak og toppskarv i naturområdet og sild nord i naturområdet nordvest av det foreslåtte
arealet. I det foreslåtte arealet er det listet marine arter som ar bestemt i mom-b og-c undersøkelser.
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til flerbruk inkl. A.
«Naturbase viser at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som
påvirkes av tiltaket. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok
13 eller 19» som er i konflikt med tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe
beslutninger.
§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet.
§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12
utkvitteres. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU.
Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av
akvakultur i arealet.
§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på
land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område
uten infrastruktur.

Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området. Arealet
ligger i et område som kystverket definerer med «sannsynlighet for ulykke ved utslipp», noe som
forøvrig gjelder mesteparten av kystnorge det det ferdes båter
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Oppsummering:
Nytt areal som inkluderer
A ved Flæsafjorden i
Åfjord kommune.

Positiv konsekvens +

Ingen konsekvens
0-alternativ

Negativ konsekvens

Stor negativ
konsekvens –tas
ikke inn i planen

Følgende tema er vurdert
MILJØ
Verneområder og
naturområder

Ikke registrert i
foreslått areal

Naturmangfold: tareskog
og ålegraseng, korallrev
og rødlistearter og gytefelt

registrert vest for
foreslått areal

Vill anadrom laksefisk,
laks og ørret. Lus og
rømming
Marine ressurser,
skjellsand og tare

mulig

ikke registrert i
foreslått areal

Forurensing av vannmiljø
og sedimenter

utslipp må
godkjennes av
fylkesmannen jf.
forurensningsloven

Friluftsliv og rekreasjon,
barn og unge

ikke registrert i
foreslått areal

Landskap, estetikk og støy,
bosetting og
fritidsbebyggelse

Ikke relevant fra
land

Forsvaret

Kulturminner og
kulturmiljø

ikke registrert i
foreslått areal

SAMFUNN OG ØKONOMI
Fiskeri

Ikke registrert i
arealet, må
godkjennes av
fiskeridirektoratet jf.
havressursloven

Det er registrert
passivt fiskefelt A i
fareldsareal. Evt.
fortøyninger må
godkjennes av Fdir. jf.
akvakulturloven

Etablert akvakultur

må godkjennes av
mattilsynet jf.
dyrevernloven

Kort avstand mellom
etablerte anlegg 6km

Ferdsel og farleder

må godkjennes av
kystverket jf.
havneloven

Reiseliv
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Befolkningsutvikling og
sysselsetting

arbeidsplasser

Næringsutvikling

ringvirkninger

Kommuneøkonomi

havbruksfondet

Matvareproduksjon og
matvaresikkerhet

klimavennlig
proteinproduksjon

Konsekvensutredning og ROS

Anna:
RISIKO OG SÅRBARHET
Skred, direkte ras i sjø evt.
mot installasjoner

Ikke relevant

Klimarisiko ved
havnivåstiging

Ikke relevant

VURDERING AV
KONSEKVENSER
KONKLUSJON

Det er ikke konflikter med nasjonale eller vesentlig regionale interesser.
Tiltaket strider ikke mot andre nasjonale og vesentlig regionale forhold og deler av arealet
avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå ut i farledsarealet.
Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A.

3.3.11 Lauøya vest

Innspillet fra Salmar AS ligger mellom farledareal, fiskefelt og naturområde godt utenfor en nasjonal
Laksefjord

.
Området har vært unntatt rettsvirkning (rød innramming) med de arealformål som fremgår av kartet
nedenfor på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen når det gjelder BV-1 areal.
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Det vedtas ingen endring av planbestemmelsene fra Åfjord kommune sin side 2.april 2020 og FM
opprettholder innsigelsen. Vedtatte bestemmelser for arealformålene BV-1 og NFFF-1 knyttes til de
respektive arealene. Les hele saken: https://www.afjord.kommune.no/_f/p1/i1c614e31-2608-46df8e57-bcc7d1cf0749/vedtak-i-kommunestyret-020420-areal-unntatt-rettsvirkning.pdf

Konklusjon:
BV-1arealene som er til mekling omfatter areal-innspillet fra Salmar AS, og vi vil avvente resultatene
fra meklingen. Endelig vedtatt kommuneplan er i henhold til kartet ovenfor.

3.4 Innspill mot akvakultur fra organisasjoner/enkeltpersoner
Det er kommet innspill om å avsette areal uten akvakultur til planen.

Ved Salsbruket i Nærøysund kommune:
Utenfor Salsbruket ønsker interessegruppa «Salsbruket i fokus» å sette en ny grense for flerbruksareal
uten A i samsvar med rød linje under. Innspillet er delvis imøtekommet, og nye areal innenfor etablerte
akvakulturanlegg er avsatt til FFFFN
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Arnøyfjorden i Nærøysund kommune
Akvakultur i Arnøyfjorden har vært diskutert og omstridt siden 2003. Da ble det sendt innsigelse fra
Fylkesmannen til Miljøverndepartementet, og innsigelsen ble delvis tatt til følge. Resultatet ble
megling. Det ble også arrangert møte i regi av Naturvernforbundet i 2018 for å stoppe planer om
akvakultur. Innsigelsen i Arnøyfjorden omhandlet et nasjonalt viktig fugleområde.
Videre viste Fylkesmannen til at Arnøyfjorden har store kvaliteter, nesten som et skjærgårdskompleks.
Fjorden er i tidligere plan FFFN-område ut fra viltinteresser, friluftsinteresser og gruntvannsområder.
Viltområdet har høy verdsetting (4), med registrerte rødlistearter, og er av nasjonal interesse. Området
er dessuten meget attraktivt for båtutfart.
Arnøyfjorden er et dypområde med et relativt stort basseng.

Vannutkiftinga i Arnøyfjorden foregår flere steder, hvor Tviberg i sørvest sannsynligvis står for den
største vannutskiftinga. Det foregår også vannutskifting vest av den omsøkte lokaliteten.
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Midt-Norsk Havbruk: Transport av sjø mellom disse områdene vil gi god vannutskiftning, og det vises
også på strømmålingene. Lite nullmålinger viser også at det sikres god spredning av organisk
materiale slik at lokaliteten kan drives med tenkt produksjon i samsvar med miljøforholdene. Omsøkt
lokalitet i Arnøyfjorden bør være godt egnet til oppdrett, og vannutskiftingen med i overflate,
spredningsdyp og bunn tilsier god vannutskiftning vest / øst med retning hovedsakelig mot vest i
dypere områder (ut av fjorden).
Mom B undersøkelsen viser gode bunnforhold i området, og med gode pH-målinger. Det var
forhøyede verdier av total organisk karbon TOC på alle stasjonene og noe forhøyede verdier av kobber,
Totaltilstanden ligger også på I. Oksygenverdiene gir tilstandsklasse I, svært god, også i bunnvannet.
Strømforholdene på lokaliteten vil motvirke mulig opphopning av organisk materiale, og til sammen
burde dette gi gode miljøforhold på lokaliteten for en produksjon på 3120 tonn.
Fiskeri: Stenging av Arnøyfjorden i Trøndelag for fiske etter reke med trål.

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig (4.juni 2020) virkning et område på Arnøyfjorden i
Trøndelag for fiske etter reke med trål. Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område
på Arnøyfjorden i Trøndelag basert på følgende vurderingsgrunnlag. Fangstjournalen viser at dette
ikke er et viktig reketrålfelt.

Mom-B undersøkelser ved Ramstadholmen i Arnøyfjorden (2020) viser mye hardbunn under anlegget,
noe som tyder på lite sedimentering fra anlegget (AquaKompetanse 2020)
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Ramstadholmen: Undersøkelsen viser i stor grad de samme funnene som ble gjort ved B-undersøkelse
i 2018. Det er også målt gode strømforhold ved anlegget ved alle dyp.

Mom-B undersøkelser fra Geitryggen i 2020 viser også meget god miljøtilstand ved lokaliteten i
Arnøyfjorden. Det samme gjelder for strømmålinger ved lokaliteten. Strømmen ved bunnen er noe
lavere.

Det samme gjelder for strømmålinger ved lokaliteten. Strømmen ved bunnen er noe lavere.

Tegnforklaring til tabellene.

Konklusjon:
Arealet uten A i Arnøyfjorden tas med videre i Kystplan Namdalen
Innspill med kart over 7 lokaliteter i Nærøysund kommune hvor det påstås å være korallrev og
områder med spesielle svamper og hardbunnsvekster. Lokalitetene er oppgitt av erfarne fiskere.
Det er per i dag steinkoraller som er på rødliste, ikke svamp og lærkoralller. Innspillene tas ikke inn i
plankartet, da det er Havforskningsinstituttet sin oppgave å definere korallrev.
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Lysøysundet med mer i Åfjord og Ørland kommune. Det er kommet et innspill om havbruksfri sone jf.
lilla strek. Arealet omfatter to kommuner, Ørland (gamle Bjugn) og Åfjord kommune. Begge kommuner
har vedtatt at kystsoneplanen har som formål «Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for
fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen». Per er det etablert 7 anlegg i «Havbruksfri
sone» og arealet vil neppe bli omtalt som «Havbruksfri sone»

Planstatus i området er store areal med flerbruk inkl. akvakultur og det er kommet innspill om
enkelttiltak (Stortaren) og arealinnspill. Mørk grønt er areal som allerede inkluderer A, mens lys grønt
er nye arealinnspill som er konsekvensutredet i kap. 3.2. Enkeltinnspillet Stortaren er
konsekvensutredet i kap. 3.1.
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Konsekvensutredning og ROS

Overordnet konsekvensutredning av akvakultur

Formål/Hensikt med planen er jf. planprogrammet «Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet
for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen». Arealstrategien med vedtak i samtlige
kommuner er å tilrettelegge areal for videre utvikling av akvakultur i regionen.
I vår plan er det kun akvakultur som skal konsekvensutredes. Det kreves reguleringsplaner for bygging
av småbåthavner og ved mudring og dumping. Det er kommet innspill om nye lokaliteter og nye areal
fra næringslivet. Tiltak er konsekvensutredet som enkelttiltak i kap. 3.1. og arealinnspill som
arealendringer son inkluderer A i kap. 3.2.
I overordnet KU er det gjort forsøk på å konsekvensutrede tiltakene i forhold til hele planområdet. Det
finnes ingen tydelig metodikk for overordnet KU. Vi har valgt å ta utgangspunkt i vannforskriften, da
den vil legge premisser for kommunenes arealplaner når de regionale planene blir vedtatt. I overordnet
KU blir det gjennomgått areal til akvakultur, effekter av akvakultur i forhold til lakselus og rømming og
til slutt en vurdering av konsekvenser av å flytte anlegg på land jf. planprogrammet.

4.1 Konsekvenser for areal
Regjeringens mål er at Norge skal bli best på hav. Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner
og de havbaserte næringene står til sammen for om lag 70% prosent av våre eksportinntekter.
https://www.regjeringen.no/no/tema/hav/innsiktsartikler/havnasjonen-norge/id2605291/
Vår kystlinje er en av verdens lengste, og vi råder over havareal som er mer enn fem ganger større enn
vårt landareal og er verdens nest største eksportør av fisk og sjømat. Norge er også helt i front når det
gjelder havforskning og ansvarlig forvaltning av havets ressurser. Havet er og blir en sentral
bidragsyter til fremtidig velstand og vekst. OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt
bidrag til den globale økonomien i 2030. Samtidig er havet under press som følge av klimaendringer,
overfiske og forsøpling. Fremtidig vekst i havøkonomien fordrer at vi klarer å høste ressursene på en
bærekraftig måte og at vi ser havet i et helhetlig perspektiv. Vi skal satse videre på de havnæringene
hvor vi allerede er sterke, og samtidig stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å
utvikle nye.
Et produksjonsanlegg i sjø krever areal. De siste tiårene er antall lokaliteter nærmest halvert, samtidig
som produksjonen av laksefisk nærmest har fordoblet seg. Til tross for nedgang i antall lokaliteter så
er det fysiske arealbeslaget til oppdrettsnæringa likevel stabilt. Hvis man summerer opp arealet av alle
produksjonsanleggene som brukes for å produsere oppdrettsfisk i hele Norge, vil dette omtrent
tilsvare arealet av Andøya i Nordland, 418 km². Dette er 0,5 prosent av arealet på norske fjorder,
havner og bukter. Kystareal er dermed tilgjengelig for næringsutvikling.
Selv om arealet i det indre farvannet er 89 091 km2, betyr det ikke at alt dette arealet kan brukes. Noen
områder er for eksempel ikke egnet til å drive fiske eller å oppdrette fisk. Det kan være ulike årsaker til
dette. Det kan være for grunt, for lite strøm eller for mye strøm. I noen områder er det flere brukere,
som betyr at tallene for arealbruk ikke kan summeres. Alle brukerne av arealet til sjøs er ikke med i
oversikten.
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For å få en forståelse av arealbruken så sammenlignes den nasjonale arealbruken med indre farvann,
marine verneområder og nasjonale laksefjorder.

4.2 Konsekvenser for vannmiljø og organisk belastning
Vannforskriften er et verktøy for samordning og veien til godt vannmiljø. Vannforskriften gir rammer
for vannforvaltningen, og er hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven og
vannressursloven. Vannforskriften forvaltes av Miljødirektoratet og Olje- og energidep. i felleskap.
Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann som Norge har valgt å
slutte seg til gjennom EØS-avtalen. «Godkjente forvaltningsplaner skal legges til grunn for regionale
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionene, jf. planog bygningsloven §8-2».

Vannforskriften har fokus på helhetlig og økosystembasert vannforvaltning. For kystvann betyr det at
forvaltning av vannmengder, vannkvalitet og økologi i vann skal sees under ett, jf. interkommunale
kystsoneplaner. Man skal se på den samlete påvirkning fra alle sektorer som bruker og påvirker vann
jf. overordnet konsekvensutredning. Alt vann skal forvaltes med sikte på beskyttelse og bærekraftig
bruk av vannets økosystemer. Målet er god miljøtilstand i alle vannforekomster.
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Planforslag som er i strid med godkjent regional vassforvaltingsplan, inkludert de miljømål som
planen setter, og kravene i vannforskrifta § 12, er grunnlag for å fremme innsigelse/motsegn jf.
Rundskriv T-2. rev. okt 2019 fra KLM. Kap. 1.6.
Kommunene har en nøkkelrolle innen vannforvaltning og i arbeidet etter vannforskriften, da den er
nærmest både vannet og innbyggerne. Vannforskriften et sentralt verktøy for kommunene for å nå
sine mål om det de ønsker å bruke vannet til. Vannforvaltningen må være lokalt tilpasset og blir
troverdig bare hvis den har støtte i kommunen og i lokalbefolkningen. Kommunene er myndighet med
ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering,
landbruksforvaltning og forurensning.

Videre er kommunens arealplanlegging svært viktig for å nå målet om god tilstand i norsk vann.
Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på arealbruken for å ivareta
naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder. Kommunene vil, gjennom
arealplanlegging, være viktig for å nå målet om god tilstand i norsk vann i sine vannområder. Alle som
påvirker vann skal bidra i arbeidet, - dette gjelder landbruk, kommunalt avløp, avløp fra spredt
bebyggelse, industri, kraftproduksjon, fiskerinæring med mer. Kommunene har en viktig rolle i å
gjennomføre tiltak innen kommunalt avløp og som forurensningsmyndighet for avløp i spredt
bebyggelse og som arealplanlegger.

Da er det særdeles viktig at data som benyttes i regional vannforvaltningsplan (vann-nett) er korrekt i
forhold til miljøtilstand og miljøklassifisering når fylkeskommunen skal ha innsigelsesrett til
kommunenes arealplaner i forhold til vedtatt regional plan. Det er registrert noen overraskende og lite
troverdige data fra Osen kommune i vannportalen for Trøndelag. Disse er omtalt i kap. 2.4.

De ti viktigste påvirkningsfaktorer på vannmiljø i Norge er vannkraft, jordbruk, avløpsvann osv. med
fiskeri og akvakultur på 8.plass.

Fiskeri og akvakultur påvirker kystvannet i Trøndelag i liten grad jf. vannett.
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Lokale påvirkninger i områder med dårlig vannutskifting forekommer. Påvirkning fra akvakultur i stor
grad gjelder et settefiskanlegg i Lunnfjorden i Åfjord og i middels grad påvirkning av akvakultur 6
vannforekomster.

Lunnefjorden

Syv vannforekomster karakteriseres som påvirket av akvakultur i Trøndelag. En er i stor grad påvirket
og 6 er moderat påvirket. Her viser vi eksempler på årsaken til at store vannforekomseter
karakteriseres som påvirket av akvakultur.

Rømnesvika i Ørland kommune er karakterisert som moderat påvirket av akvakultur. Årsaken er et
stamfiskanlegg i Leikvangbukta. Ved anlegget tas det grabbprøver av sedimentene under anlegget og
analyseres biologisk mangold av arter i bunnsedimentene.
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Miljømålene oppnås, og økologisk tilstand er god i vannforekomsten.

I grabbprøveparameterne i bunnsedimenter ble det funnet en indeks med moderat biologisk mangfold,
mens andre grabbprøve-parameterne ble karakterisert som god og svært god. På bakgrunn av denne
parameteren i sedimentene under et stamfiskanlegg, så er hele vannforekomsten på over 4 km2, samt
oppover i hele vannsøyla karakterisert som moderat påvirket av akvakultur. Grabbgjennomsnittet et
svært godt, men enkeltgrabber i bakevjer kan være dårlig.
Samme vurdering gjøres i Døløyråsa, som er en betydelig større vannforekomst. I grabbprøveparameterne i bunnsedimenter ble det funnet moderat og dårlig biologisk mangfold, mens andre
grabbprøve-parameterne ble karakterisert som god og svært god. På bakgrunn av disse vurderingene i
bunnsedimentene under oppdrettsanlegg, så er hele vannforekomsten og oppover i hele vannsøyla
over 19 km2 karakterisert som moderat påvirket av akvakultur.
Grabbgjennomsnittet er idet ene tilfellet et svært godt, og enkeltgrabber i bakevjer kan være dårlig.
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Det er et stort sprang å ekstrapolere vannmassene i et areal på 19 km2 til å være moderat påvirket på
grunn av noen grabbprøver i sedimenter med lavere biologisk diversitet direkte under oppdrettsanlegg.
Basert på dette kan vi anta et det er liten påvirkning av akvakultur på vannmassene i Trøndelag.
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Figuren viser at det er et mål å oppnå gode og svært gode miljømål i vannforekomstene fra 20212033, og samtidig unngå forringelse.

92% av Trøndelagskysten oppnår økologisk miljømål og 100% oppnår kjemisk miljømål

Dersom man ser for seg at alle andre miljøutfordringer, slik som lus og rømt fisk, blir løst og man
femdobler dagens produksjon av fisk i Norge, så kan det beregnes hvordan effekten av økte
utslippene kan bli i forhold til organisk belastning og økning i planteplanktonproduksjonen lang kysten.
Figuren viser teoretisk økning i planktonproduksjon/primærproduksjon i ulike produksjonsområder ved
femdobling av fiskebiomassen i forhold til i dag. Økning i produksjon av planteplankton skyldes økt
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tilgang på næringssalter som er det samme som organisk utslipp (avføring og forspill) fra
oppdrettsanlegg.

Den beregnede effekten av utslipp av løst nitrogen på produksjonen av planteplankton er basert på
utslippsmengden i 2018. OSPAR (Oslo and Paris Conventions) har som mål å beskytte det marine
miljø i det nord-østlige Atlanterhavet. Gjennom denne internasjonale konvensjonen er eutrofiering
definert som 50 % økning i planteplanktonproduksjonen.
De fleste områdene vil ha under 10 % økning i planteplanktonproduksjonen, mens noen få ligger over.
PO 6 ligger over og PO 7 ligger under.
Basert på dette kan vi anta at det er betydelig rom for økning i organiske utslipp på Trøndelagskysten.

4.3 Konsekvenser av lus i produksjonsområder 2020
Kysten er delt i 13 områder som annethvert får status grønn, gul eller rød jf. trafikklyssystemet –
avhengig av hvor mange ville laksesmolt (unger) som dør på vei ut fjordene, av lakselus fra
oppdrettsanleggene. I grønne områder kan oppdrettsproduksjonen økes, mens den må tas ned i røde
områder. I gule områder blir det ingen endring. Fargene er basert på tellinger av lakselus.
I februar 2020 bestemte Nærings- og fiskeridepartementet hvilke farger de 13 ulike
produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.
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Ni produksjonsområder får grønt lys og kan øke produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent:
Svenskegrensen til Jæren (1), Ryfylke (2), Nordmøre og Sør-Trøndelag (6), Nord-Trøndelag med
Bindal (7), Helgeland til Bodø (8), Vestfjorden og Vesterålen (9), Kvaløya til Loppa (11), VestFinnmark (12), Øst-Finnmark (13).
To produksjonsområder får gult lys: Karmøy til Sotra (3) og Andøya til Senja (10). I disse områdene
skjer det ingen endringer i produksjonskapasiteten.
To produksjonsområder får rødt lys og må redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent:
Nordhordland til Stadt (4) og Stadt til Hustadvika (5).

Planområdet er ikke karakterisert som et område som har høy grad av forurensing eller organisk
belastning fra oppdrettsanlegg. Det samme gjelder lakselus da det er vurdert som grønt område.
Nasjonale myndigheter åpner for vekst akvakulturnæringa i planområdet. Det er få lokale områder
som er påvirket av akvakultur.

4.4 Konsekvenser for fiskeri
Fiskeri og akvakultur påvirker det marine økosystemet, på̊ ulike måter. En viktig forskjell er at fiske
påvirker ville bestander lokalt (hovedsakelig på den bestanden det fiskes på) mens akvakultur kan
påvirker både lokalt og globalt. Fiske på̊ villfiskbestander påvirker mest lokalt, men i et stort
økosystem henger ting sammen, så virkningen av uttak av fisk fra havet vil også forplante seg til andre
deler av økosystemet. Et godt eksempel er at overfiske sannsynligvis førte til at tareskogen forsvant i
Midt- og Nord Norge.
Akvakultur påvirker lokalt gjennom utslipp av næringsstoffer (forspill og ekskrementer fra fisken),
gjennom smittespredning (for eksempel lakselus som kan infisere smolt av villaks som passerer
anleggene), gjennom utslipp av rester av medisiner (for eksempel kan rester av midler mot lakselus
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påvirke skalldyr i nærmiljøet), gjennom påvirkning av lokale populasjoner av leppefisk (som fiskes for
å slippes ut i oppdrettsmærene for å spise lus av laksen), og muligens på andre måter som vi har liten
eller manglende kunnskaper om. Dette er omtalt i KU i kapitlene 4.2. og 4.3.
Akvakultur påvirker også globalt, ved at mye av fôret består av marine fiskeoljer, utvunnet av fet fisk
fra hele verden. Sjømat er en fornybar ressurs og en viktig del av kostholdet, og det er grunn til å tro at
fiske i kystnære områder også bli viktig i tiden som kommer.

Konklusjon:
Samlet sett er konsekvensen for fiske i planområdet liten.

5

Samlet vurdering av virkninger av nye tiltak

5.1 Vurdering av virkning av de samlete arealbruksendringene
Med dagens kunnskapsgrunnlag kan det være utfordrende å avsette konkrete areal til enbruksareal til
akvakultur i plankartet. Rene A-områder er avklart i forhold til dagens teknologi. Ny kunnskap om
fiskehelse og ny teknologi gjorde ofte gamle enbruksareal uegnet for oppdrett.
Det samme er situasjonen i dag. Næringen gjennomgår en rivende utvikling teknologisk og en rekke
utviklingsprosjekter er igangsatt.
Hovedhensikten med store flerbruksområder med A er at endelig avklaring må tas i lys av anvendt
teknologi som vil endre seg stort de nærmeste årene. Det vil være bortkastet å gjennomføre store
tunge KU-er til millionkostnader uten å vite hvilken teknologi som anvendes.
Samtidig vil det være en stor feil å utelukke A før en kjenner driftsbetingelsene for framtidig
oppdrettsvirksomhet.
Kommunene har derfor valgt å bruke store flerbruksområder som åpner for at næringa kan søke om
etablering for ulike former for akvakultur. Næringa gjør selv undersøkelser for å kunne vurdere
egnethet av ulike areal til ulike former for oppdrett.
Områder som tidligere er avsatt for flerbruksområder uten større interessekonflikter av nasjonal,
regional og lokal karakter avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag inkl. A.
Flerbruksarealene I Kystsoneplan Namdalen er delt opp i tre kategorier med egne bestemmelser.
1. Flerbruksareal som inkluderer alle former for akvakultur
2. Flerbruksareal som kun inkluderer lavtrofisk akvakultur, f.eks i Åfjord.
3. Flerbruksareal uten akvakultur
Arealformålene bidrar til at
•
•

det er mulig for næringa å finne bærekraftige lokaliteter
nasjonale målsettinger for vekst i sjømatproduksjonen kan imøtekommes
side 376

452

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

•
•

Konsekvensutredning og ROS

det unngås dispensasjonssaker ved søknad om etablering
gode produksjonsområder kan identifiseres slik at soneforvaltning kan gjennomføres

Hvis «A» ikke er med i betegnelsen, kan det ikke opprettes akvakulturanlegg i området. Pbl styrer
arealbruken, mens Akvakulturloven styrer etablering av akvakulturanlegg.
Avsatt A-område i planen en irreversibel avsetning. Dvs. at dersom det kommer søknad innenfor
avsatt område, kan ikke kommunen alene avslå søknaden.
Etter at konsesjon er gitt skal tiltakshaver sende melding til planutvalget i kommunen om de konkrete
utbyggingsplanene der kartfesting av anlegget er inkludert. Når det gjelder etablerte konsesjoner som i
dag er i drift, er det kun Fiskeridirektoratet som kan inndra eller trekke disse tilbake. Der må det da
foreligge lovovertredelser og mislighold av konsesjonshaver eller at de ikke er i bruk.
Lokalisering av akvakulturanlegg skal skje etter en avveiing der interessene for natur, ferdsel, fiske og
friluftsliv ikke blir vesentlig skadelidende. Avveining skal skje i forbindelse med konsesjonsbehandling
etter flere lovverk; akvakulturloven, saltvannsfiskeloven, naturmangfoldloven, forurensingsloven,
mattilsynet med fiskesykdommer, ferdsels og farledsloven.
Det er lite sannsynlig at det blir mer oppdrett med bruk av flerbruksområder inkl. A, men det blir færre
dispensasjoner og «riktig» form for havbruk på riktig lokalitet da næringa gjør egne undersøkelser på
strømforhold og bunnforhold.

5.2 Effekter av planstrategi og arealavsetning
Vurdering av Kystsoneplan Namdalen sine konsekvenser i forhold til naturmangfoldloven (kap II)
Naturmangfoldloven (nml) omfatter i sitt kapittel II «Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk».
Lovens §§ 4 og 5 omfatter forvaltningsmål for naturtyper og arter i Norge. Planen legger også til grunn
at arealbruken skal være bærekraftig med en god balanse mellom vern og bruk.
Kapittelet omfatter flere prinsipper som skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, jf. nml § 7. Prinsippene er fastsatt i lovens §§ 8 til 12, og vurderingen av
prinsippene skal fremgå av beslutningen i saken. Dette innebærer at Kystsoneplan Namdalen skal
vurdere hvordan planen for 2021- 2025 (?) forholder seg til disse prinsippene. Vi konkluderer med at
planen er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, og at naturmangfoldlovens kapittel
II om bærekraftig bruk ivaretatt.
Vi vurderer det slik at Kystsoneplan Namdalen ikke er til hinder i forhold til forvaltningsmålene for
naturtyper og arter i Norge. Ved videreføring av områder for bruk og vern så vil det være mulig å finne
best mulige lokaliteter for etablering av bærekraftig akvakultur og disse vil etableres lengre fra land.
Naturverdiene i planområdet omfatter ville laksefisk, sjøfugl, lokalt og regionalt viktige gytefelt for
kysttorsk, korallrev, kartlagte marine naturtyper med mer.
Det biologiske mangfoldet er godt i havet og kystvannet langs Trøndelagskysten har meget god
økologisk status. Se kap. 2.1. og 4.2.
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Kartet viser områder med koraller og særlig verdifulle områder utenfor Trøndelagskysten. Flere av
korallrevene i fiskefelt har rester av fiskeredskaper i området.www.miljostatus.no/Tema/Hav-og-kyst/.
Kystvann er etter vanndirektivet alt sjøvann som ligger innenfor en nautisk mil fra grunnlinjen, og
inngår i kategorien «overflatevann». Regional vannforvaltningsplan viser til at av
kystvannsforekomster i regionen er ca 28% av forekomstene satt i risiko for ikke å nå miljømålet i
planperioden, og for disse skal iverksetting av tiltak vurderes.
Videre er ca. 72% av kystvannsforekomstene vurdert å ikke være i risiko, noe som bekrefter at vi har et
gjennomgående veldig bra vannmiljø langs kysten i Trøndelag allerede.
https://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/trondelag/trondelag---dokumenter/regionalplan-2016---2021/1_regional-vannforvaltningsplan-for-vannregion-trondelag-2016---2021.pdf
92% av kystvannet oppnår miljømål, med unntak av havneområder i tilknytning til byer og til industri.
Fysiske inngrep, avløp/utslipp fra kilder på land, punktutslipp fra industri og avrenning fra
transport/infrastruktur er pekt på som potensielle påvirkningskilder i forhold til vannkvalitet og
biologisk mangfold i kystvannområdene i fremtiden.
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I Kystsoneplan Namdalen kan økning av antall oppdrettslokaliteter medføre potensiell fare for
påvirkningen av naturmangfoldet. Intensivt oppdrett medfører utslipp av organisk materiale og
næringssalter, økt smittepress av parasitter og sykdom på ville fiskestammer og fare for genetisk
«forurensning» gjennom rømt laks.
Valg av lokaliteter som er godt egnet for formålet og har god avstand til sårbare naturtyper kan være
med på å redusere risikoen for negativ påvirkning av akvakultur.
Det er viktig å ha kunnskap om vanntransport når man planlegger nye lokaliteter. Men i enkelte
områder må denne kunnskapen relateres til og kombineres med driftsplanlegging og
utsett/utslaktingsstrategier for å begrense sykdom og lusepåslag.
Det er vanskelig å konkludere noe om smittespredning og påslag av lus i forhold til etablering av nye
lokaliteter. Enkelte virus vil transporteres over svært store avstander pga lang levetid i sjø. Hvis vi for
eksempel skulle begrense lokaliteter som teoretisk står i fare for å bli smittet eller spre smitte av for
eksempel PD – vill det være få lokaliteter igjen. Vi har gjennomfør ROS-analyse av smitte med tanke
på nye tiltak i kap. 6.1.
Data fra Miljødirektoratet sitt Lakseregister viser at det i planområdet er liten sammenheng mellom
avstanden mellom elv og oppdrettsanlegg i forhold til status for villaks og sjørøye i elvene i
planområdet. Årsakene til dårlige bestander av villaks skyldes i hovedsak vassdragsreguleringer,
ukjente forhold, Gyrodactylus salaris, fysiske inngrep og tilsig fra jordbruk.
Bestandene av sjøørret er redusert i hele planområdet, og sårbare bestander av sjøørret følger samme
mønsteret som for villaksbestandene. Sårbare bestander av sjøørret skyldes i hovedsak
vassdragsreguleringer, ukjente forhold, Gyrodactylus salaris, fysiske inngrep og tilsig fra jordbruk.
Når det gjelder forholdet mellom avstand mellom elv og oppdrettsanlegg så synes det å være relevant
i smittesammneheng. Det er mye usikkerhet mhp biologi, miljøpreferanse og spredning av lakselus.
SSBs statistikk viser vekst for både vill og oppdrettet laks. Fra 1993 til 2017 er veksten fra 90 tonn (t) til
overkant av 120 t hos villaks, og havbruk har vokst fra ca. 35 tusen tonn til nærmere 200 tusen tonn.
SSB viser til at det er utfordringer med datainnsamling fra villaks, men det gir oss likevel et bilde. Det er
utfordringer i all matproduksjon, og lakselus og rømming fra havbruk har preget media siden 1980. Det
har gjort sameksistens utfordrende, fordi interaksjon mellom rømt oppdrettslaks og villaks ikke er
ønskelig.
Statistikken viser kraftig reduksjon av rømming de seneste årene, og pålegg om å rydde opp i
etterkant (les mer på utfisking.no) viser betydelig reduksjon av rømt laks i elvene i Trøndelag.
Det er langt bedre kontroll på lakselus i dag. Rensefisk, ikke-medikamentelle tiltak, helsefôr og avl på
mer luseresistent fisk er noe av forklaringa, og den viktigste oppgaven er lave lusetall. Vi mangler
fortsatt godt nok datagrunnlag og kunnskap om lus i oppdrett og mulig påvirkning på lokale
laksepopulasjoner. Næringa har langsiktig fokus på å finne løsninger for å redusere lakselus, og hele
vekstregime for næringa avhenger av vekstregime med trafikklyssystemet som kom i 2017.
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5.3 Samlede effekter av planen i forhold til naturmangfoldloven
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk § 4. (forvaltningsmål for naturtyper og
økosystemer)
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det
artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også
at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig.
Med nasjonal naturtypekartlegging og lokal naturtypekartlegging har vi god oversikt over de viktigste
marine naturtypene som ålegraseng, tareskog, bløtbunn, skjellsand og korallrev.
Når det gjelder effekter av taretråling på Trøndelagskysten så viser vi til egen utredning datert
30.november 2020.
•
•
•
•
•

Vi har per i dag satt av ca. xx% av arealet i planområdet dvs. xx km2 til ulike
naturformål/hensynsoner som landskapsvernområder, fuglefredningsområder og
naturreservat
Vi har konsekvensutredet hvert enkelt tiltak og arealinnspill som er spilt inn til planen.
Vi har hentet ut data fra Naturbasen og kartfestet nasjonale og regionale naturområder som er
beskrevet som areal og vært i dialog med kommune-planleggere
Vi har lagt inn lokale natur- og friluftsområder etter kommunenes ønsker.

§ 5. (forvaltningsmål for arter)
Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine
naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder
og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.
Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal
forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden.

•

Vi har tatt hensyn til økologiske funksjonsområder for ålegras og tareskog, skjellsand med
mer med tilhørende flora og fauna i konsekvensutredninga

•

Vi konsekvensutredet for sjøfugl og villaks i innspill kap. 3.2. og overordnet kap. 4.2.

Konklusjon: Vi vurderer at planen ivaretar levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder

§ 6. (generell aktsomhetsplikt)
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5.
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for
tillatelsen fremdeles er til stede.

•

Vi har gitt en beskrivelse av vannkvalitet i planområdet basert på vannett.
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•

Vi har benyttet MOM-B undersøkelser (trendovervåkning som har vært benyttet i over 20 år for
å kartlegge biologiske og kjemiske parametere under oppdrettsanlegg) og MOM-C
undersøkelser i planlegginga og i konsekvensutredninga (overvåker nærområdene til
akvakulturanlegg)

•

Alle nye etableringer skal i tillegg vurderes i forhold til Akvakulturloven, Forurensningsloven og
Naturmangfoldloven

Konklusjon: Vi vurderer at Kystsoneplan Namdalen ivaretar generell aktsomhetsplikt

§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12) ikke relevant

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget
skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med
naturen og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

•
•
•
•

Vi har brukt nyeste vitenskapelige kunnskap om artenes bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger i konsekvensutredninger
Vi har brukt friluftskartlegging og samtale med kommuneplanleggere
Vi har hatt samarbeid med ledende forskingsmiljø ved NTNU
Viser også til litteraturliste

Konsekvensutredningen er i all hovedsak basert på tilgjengelig/kjent informasjon som er offentlig
tilgjengelig gjennom tematiske digitale kartdata, vitenskapelige rapporter og utredninger. Gjennom
innhenting av kunnskap mener vi at vi har et relativt godt kunnskapsgrunnlag som er lagt til grunn for
de fleste av vurderinger gjort i planleggingen. Siden kunnskapsgrunnlaget stort sett er likt i hele
planområdet gjøres det en felles vurdering i forhold til nml §8.
Det er ikke gjennomført særskilte grunnlags-undersøkelser for f.eks. å vurdere egnethet av nye,
foreslåtte utbyggingsområder. Slike undersøkelser må gjøres av tiltakshaver selv i videre prosesser på
tiltaks- eller detaljnivå jf. akvakulturloven der det er nødvendig.
Konklusjon: Kunnskapsgrunnlaget om verdiene i planområdet er vurdert til å være god nok for
kommuneplan-nivået. Kunnskapen om effekten av ulike arealbruk på naturverdiene er imidlertid
knyttet mer usikkerhet til. Dette gjelder i særlig grad påvirkningen som akvakultur har på sårbare
naturtyper og anadrom laksefisk i område. Det vurderes likevel at naturmangfoldlovens krav til
kunnskapsgrunnlaget jf. § 8 er oppfylt for planområde som helhet.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
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Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det
tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

I planen som helhet er det ikke lagt ut nye utbyggingsområder i områder som antas å forringe eller
ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper utover forholdene for anadrom fisk.
Det er få av de fremtidige områdene som er i stor konflikt med naturmangfold, slik det er vurdert.
Noen steder er konfliktnivået noe høyere, og der er samfunnshensyn blitt vektlagt.
Miljøovervåkning og tidsbegrensede konsesjoner er virkemiddel som kan benyttes for å følge opp
miljøtilstanden i sårbare områder også etter at det er gitt konsesjoner for å drive akvakultur.
Vi viser til at manglende kunnskap ikke skal hindre forvaltninga til å ta beslutninger der det ikke er
alvorlig fare for irreversibel effekter på havmiljøet. Etablering av akvakultur er reversible tiltak
sammenlignet med landbruk.
Vi jobber ut fra å basere planen på etablert kunnskap. Ved søknad om etablering av oppdrett jfr.
akvakulturloven så skal det bl.a. gjennomføres en kartlegging av arter og man får da kunnskap som
ingen kartleggingsjobb er i stand til å gjøre for hele planområdet.
Vi viser til at vurderinger av lus og bruk av lusemidler ligger under fagmyndighet som er Mattilsynet, og
ikke plan- og bygningsloven. Det kan også skje at man gjør valg hvor akvakultur blir prioritet på
bekostning av natur.
Konklusjon: Vi finner kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende i forhold til å fatte vedtak
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.

•
•

Gjennomført konsekvensutredning av enkelttiltak og arealinnspill og av planens effekt på miljø
Kystsoneplan Namdalen omfatter tiltak som legger til rette for å ta i bruk naturressursene i
fylket. Dette skal skje innenfor en bærekraftig ramme, med god balanse mellom vern og bruk.

Samlet belastning må vurderes med utgangspunkt i dagens situasjon og den mer-belastning som
planforslaget innebærer. Syv kystvannforekomster i planområdet er påvirket av akvakultur i dag.
Bakgrunnen for vurderingen av middels påvirkning av akvakultur er omtalt i kap. 4.2. hvor prøver fra
bunnsedimenter er ekstrapolert til å påvirke store vannforekomster??
Det er dokumentert at lakselus påvirker noen laksevassdrag, kap. 2.2. Gjennom planarbeidet er det
kun tilgjengelig areal som settes av, den samla belastningen er i stor grad knyttet opp til mengden
oppdrettsfisk som vil være i området.
I de fleste kommunene er det ikke bare satt av nye områder for akvakultur, men det er også tatt ut
områder som tidligere har vært satt av til akvakultur. Tildeling av konsesjon og fastsetting av
produksjonsvolum avgjøres av andre myndigheter og reguleres av andre lover enn PBL. Det
forutsettes at man ved tildeling av nye konsesjoner og ved fastsetting av maksimal tillat biomasse
(MTB) vurderer den samla belastningen på økosystemet.
For å nå målene om økt lakseproduksjon og økt verdiskapning innen marin sektor er det av
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samfunnsmessig hensyn vektlagt å sette av areal på egnede steder slik at man kan oppnå en
bærekraftig produksjon. Samlet belastning på naturmangfoldet er vurdert til å være akseptabelt for
hele planområdet sett under ett.
Konklusjon: Vi vurderer det slik at så lenge akvakultur skjer innenfor en bærekraftig ramme, og
nasjonale bestemmelser så er hensynet til økosystemtilpasning og samlet belastning, på et
overordnet nivå ivaretatt.
§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke
er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

•

•

Kystsoneplan Namdalen viser til at det er krav om undersøkelser (MOM-B evt. C) i forbindelse
med søknad om etablering av akvakultur. Både biologiske (artsmangfold), kjemiske og fysiske
(strømforhold) undersøkelser. Disse og oppfølgingsundersøkelser (MOM- evt. C) betales av
tiltakshaver og må følges opp kontinuerlig.
Det er ikke relevant å gjøre vurderinger i henhold nml §11 da eventuelle tiltak som skal gjøres
for å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet forvaltes i henhold til annet lovverk for
område.

§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk
og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og
økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.
Plan og bygningsloven gir i liten grad hjemmel for å sette vilkår om miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder. For
vurdering av arealbruk er prinsippet mest relevant når det gjelder lokalisering. Områder som ikke er egnet til foreslått
arealbruk av hensyn til naturmangfoldet er i hovedsak avvist i planforslaget.

•

•

Kystsoneplan Namdalen viser til nasjonale forskrifter for drift og til kontrollmyndighet som er
Mattilsynet. Det er etablert strenge regimer for drift og oppfølging av akvakultur. Hvis
bedriftene følger regler og systemer som er vedtatt nasjonalt så regnes det som
miljøforsvarlig teknikk og driftsmetoder.
Vi har også utredet alternativ plassering av akvakultur, som for eksempel landbasert
produksjon i kap. 2.7.

Kystsoneplan Namdalen vurderer akvakultur som meget viktig for befolkninga i flere kommuner mhp
kommuneøkonomi, bosetting og samfunnsutvikling
Det er ikke fritt fram for oppdrett selv om man planlegger for oppdrett. Selv om akvakultur inngår i
flerbruksområdet betyr ikke det at tillatelse til etablering av anlegg er gitt jf. akvakulturloven. Hvis «A»
ikke er med i betegnelsen, kan det ikke søkes om akvakulturanlegg i området. Plan- og
bygningsloven styrer arealbruken, mens Akvakulturloven styrer etablering av akvakulturanlegg.
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5.4 Samlete effekter på samfunnsforhold og klima
Vi skal tilrettelegge for å kunne ta imot ny vekst i oppdrettsnæringa innen bærekraftige rammer og i
god sameksistens med andre brukere. Planen skal reflektere hensynet til bruk og vern og gi premisser
og forutsigbarhet for utvikling av de marine næringene lang Trøndelagskysten ved å
•
•
•
•

sikre viktige høste- og ressursområder for fiskerinæringen
sikre arealer til viktige naturtyper og viktige områder for friluftsliv
avsette arealer for bærekraftig vekst og næringsutvikling innenfor akvakultur
primært legge nye områder for akvakultur til områder med minst mulig konflikt med fiske,
ferdsel, natur- og friluftsliv

Sjømatnæringen, og spesielt havbruk, kan bidra til å erstatte bortfallet av petroleumsinntekter på sikt,
viser en ny rapport om «Klimaomstilling i norsk næringsliv» bestilt av Eksportkreditt Norge og
miljøstiftelsen Zero (nov2019) https://zero.no/wp-content/uploads/2019/11/Klimaomstilling-i-norskn%C3%A6ringsliv.pdf Rapporten løfter fram havbruksnæringen: «Høy verdiskaping og relativt sett lave
utslipp». Jordbruk og skogbruk, maritim sjøtransport, prosessindustri og olje og gass er i rapporten
kategorisert som de fire mest utslippstunge næringene i Norge, og står for nærmere 80 prosent av
klimagassutslippene i næringslivet, ekskludert utslipp knyttet til offentlig virksomhet og
husholdninger.
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Fiskeri- og havbruk står for 28 prosent av den norske verdiskapningen og 58 prosent av norsk eksport
til utlandet. De sysselsetter bare ti prosent av arbeidsstokken, men har høyest verdiskapning per
sysselsatt på 3,5 millioner kroner.

Veksten i norsk næringsliv forventes å komme i havbruk og sjømatnæringen er en næring det bør
satses på, basert på en analyse av utslippsintensitet, produktivitet og internasjonaliseringsgrad i
næringen.
Norge har inntatt et høykvalitets- og høyprissegment i markedet – en posisjon som er mindre truet av
vekst i produksjon på land», heter det i rapporten. Veksten er således avhengig av den økonomiske
utviklingen og forbrukernes ønske om å både spise sunnere og mer miljøvennlig.

Den viser også til at den globale etterspørselen etter sjømat vil øke, men at det ikke er mulig å øke
fisket. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO, er over 30 prosent av verdens
fiskeriressurser allerede for hardt beskattet, mens 60 prosent er på grensen til overfiske. Kun åtte
prosent av verdens fiskeriressurser kan beskattes mer enn i dag.
«Videre er det et betydelig potensial for å utnytte en større andel av sjømatressursene gjennom marin
ingrediensindustri. Dette er en relativt sett liten industri i dag, men økt tilgang på restråstoff og fokus
på ressursutnyttelse gjør at man forventer en økt vekst internasjonalt». Norske oppdrettsselskaper har
en ledende posisjon i verden, og at videre vekst, også om det skjer ved landproduksjon, vil kunne
innebære en økning i leveranser fra den norske utstyrs-, fôr- og fiskehelseindustrien, og økning i
muligheter for global ekspansjon av produksjonen.

Helhetlig vurdering i forhold til naturmangfoldloven Naturmangfoldloven §§ 8–12 omtales i § 7 som
prinsipper for offentlig beslutningstaking.
De gjelder enten en beslutning fattes med hjemmel i naturmangfoldloven eller andre lover. Plan- og
bygningsloven og andre lover legger dermed sammen med naturmangfoldloven kapittel II rammer for
aktiviteter og tiltak som påvirker naturmangfoldet.
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Ved vurderingen av om et tiltak skal tillates eller ikke, skal prinsippene (§§ 8-12) legges til grunn som
retningslinjer ved skjønnsutøvingen, jf. § 7. Det skal gjøres en vurdering av den samlede belastningen
som naturmangfoldet blir, eller vil bli, utsatt for.
I forhold til den totale belastningen på naturmangfoldet som en konsekvens av økt oppdrettsaktivitet
vurdert til å være liten til middels negativt for planområdet sett under ett. Det er vurdert at anadrom
villfisk er den naturverdien som vil bli sterkest påvirket, men også marine verdier kan bli påvirket men i
mindre omfang og med mindre konsekvens. Veid opp mot de positive samfunnsmessige
konsekvensene i form av flere arbeidsplasser og økte ringvirkninger er belastningen på
naturmangfoldet akseptabel. Med økt oppdrettsvolum er det viktig at oppdretterne i større grad
samhandler når det gjelder å kontrollere og behandle for lakselus og gjør forebyggende tiltak mot
rømming. Se også vurdering etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 i kap. 3 og kap. 4.

Samfunnsforhold:
Viktige drivkrefter som ligger til sentraliseringen vi har opplevd de senere årene, er knyttet til
globalisering, internasjonal konkurranse, teknologiutvikling og framveksten av kunnskapsøkonomien.
Kunnskapsøkonomien innebærer at tilgang på kompetanse blir en viktig lokaliseringsfaktor for
næringslivet. Tilgangen på kompetanse er best i byene. Befolkningsutviklinga viser at små
distriktskommuner har større utfordringer når det gjelder arbeidsmarked, næringsliv, kompetanse,
lokal attraktivitet og kommuneøkonomi. Arbeidsplasser i havbruk er kompetansearbeidsplasser.
Vi har inkludert akvakultur i hovedformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag». Kommunenes erfaringer
er at det ikke er hensiktsmessig å avsette enbruksområder for akvakultur i kommuneplanen. De
ønsker å legge mest mulig til rette for akvakultur ved å gi fleksibilitet i hvor anlegg kan plasseres.
På dette plannivået foreligger ikke nok kunnskap til å identifisere de områdene som egner seg best til
akvakultur. Det blir da opp til konsesjonsmyndigheten å avgjøre lokalisering av akvakultur i
flerbruksareal. Erfaring fra Fiskeridirektoratet i Nordland viser til at det blir ikke mer akvakultur av
flerbruksareal (nasjonalt styrte tildelinger), men at det blir etablering på mer bærekraftige areal.
Matproduksjon er viktig både nasjonalt og internasjonalt. Laks inneholder viktig næring som omega-3
og er i tillegg en klimavennlig produksjon i forhold til annen proteinproduksjon mhp karbonspor. Det er
en nasjonal føring at akvakultur skal sikres tilstrekkelig areal til bærekraftig drift. Arealbehovene for
akvakultur kan endre seg etter regjeringens vedtak om produksjonsområder og lakselus som
miljøindikator.

Friluftsliv, reiseliv, landskap og naturmiljø
Det er lite utviklet metodikk for å vurdere virkningen av arealbruk i sjø. Det meste av aktuell ny
arealbruk grunnet akvakultur ligger lavt i landskapet og vil ikke være synlige fra store avstander.
Hensynet til friluftsliv, landskap og kulturmiljø er tillagt vekt i konsekvensutredningene.
Utbyggingsområder rammer ikke kjente kulturminner eller kulturmiljø. Samlet sett er den negative
konsekvensen for landskapet i planområdet liten.
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Villfisk og fiskeri:
Planområdet har betydelige fiskeri-interesser som gjennom konsekvensutredningen er veid opp mot
andre samfunnsinteresser, i første rekke lokalitetsbehovet til oppdrettsnæringen. Oppdrett kan føre til
tap av fiskeplasser og til påvirkning på fiskebestander. Det er særlig rekefeltene og gyte- og
oppvekstområdene for fisk som er hensyntatt ved vurderingen av ny arealbruk. Samlet sett er
konsekvensen for fiske i planområdet liten.
Flere kommersielt viktige bestander av marin fisk gyter langs kysten og inne i fjordene. Det har vært
uttrykt bekymring for om lakseoppdrettsanlegg påvirker den naturlige gytevandringen til for eksempel
torsk eller sild, eller at gytefelt blir påvirket ved at oppdrettsanlegg blir plassert i nærheten. Det har så
langt vært vanskelig å bekrefte at lokale gyteområder i nærhet av oppdrettsanlegg skys av villfisk. Det
antas derimot at direkte overlapp mellom oppdrettsareal og gyteareal vil være negativt.
Rekefiskere har meldt om nedgang i rekefisket på grunn av utslipp av lusemidler fra
akvakulturnæringa. I flere tilfeller viser fangstatistikken det motsatte.

5.5 Oppsummering i tabell

Konsekvens

Kommentar
(forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter)

NATUR OG MILJØFORHOLD

Vill anadrom fisk

Utbygging akvakultur kan sette vill anadrom fisk under press
Det er viktig å merke seg at akvakultur regnes som et reversibelt tiltak

Vannkvalitet og forurensing

Akvakultur kan føre til økt belastning på vannforekomster, spesielt i sedimenter
Verdiskapning fører til økt transportbehov og kan gi økt klimagassutslipp

Ålegraseng

Ålegrasenger er areal som er lite relevante for akvakultur

Tareskog

Ikke dokumentert effekt av akvakultur

Sjøfugl

Ikke dokumentert effekt av akvakultur

Landskap

Kan oppfattes som ødeleggende for landskapsopplevelsen «visuell forurensning»
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Friluftsliv og reiseliv

Utbygging av akvakultur vil kunne redusere friluftslivverdier

Villfisk og reker

Tiltrekker seg villfisk. Flourbenzoner kan påvirke skalldyr(reker)

Kulturminner/kulturmiljø

Utbygging av akvakultur kan sette kulturmiljø på land under press

SAMFUNNSFORHOLD
Matproduksjon og
matvaretrygghet

Akvakultur gir stor matproduksjon og dermed matvaretrygghet

Befolkningsutvikling

Å ta i bruk naturgitte fortrinn i verdiskapning vil kunne gi arbeidsplasser.

Kommuneøkonomi

Kommuneøkonomien er avhengig av antall innbyggere og til dels av
havbruksfondet

Næringsutvikling

Næringsutvikling bidrar positivt til bosetting og kommuneøkonomi

Sysselsetting

Flere arbeidsplasser i kommunene fører til økt bosetting osv.

Fiskeri

Kan etableres akvakultur ved/ i fiskeområder

Akvakultur

Nye etableringer kan før til større smittepress på etablert akvakultur

Ferdsel og farleder

Bruker sjøareal

Fritidsbebyggelse

Kan oppfattes som» visuell forurensing»

ROS
Risiko ved havstigning

Påvirker ikke etableringer på sjø

Kima

Akvakultur er klimavennlig matproduksjon

Vind og bølgehøyde

Tas høyde for ved NS 9415 ved beregning av fortøyninger

Ekstremnedbør

Planområdet er i sjø og påvirkes ikke av nedbør. Mindre lus ved ferskvann i
overflata.

Ras

Tiltak i rasutsatte områder kan ha utilsiktede negative konsekvenser

I hht.. forskrift om konsekvensutredninger skal utredningen skille mellom utredninger av enkeltområder og utredning av planen som helhet.
Konsekvensutredningen skal derfor omtale de samlede konsekvensene av nye tiltak, sett i forhold til kjent kunnskap.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Å fortsatt bruke Trøndelagskysten sine naturgitte fortrinn i matproduksjon og verdiskapning vil være positivt for
befolkningsutviklingen og kommuneøkonomien i området, og gi verdiskapning og arbeidsplasser.
Strategien med å tilrettelegg for videre vekst i kystnæringene kan ha negative konsekvenser for miljøforholdene. Strategien kan
gi konsekvenser for de verdier som finnes i landskapet og naturen, og da spesielt naturmangfold i bunnsedimenter. Akvakultur
betraktes som et reversibelt tiltak og som klimavennlig matproduksjon. Å bruke naturgitte fortrinn til matproduksjon vil kreve
energi og øke transport.
Konkusjon:
Å videreutvikle sjømatnæringa på Trøndelagskysten som potensial for verdiskapning vil være positivt for samfunnsforhold i
regionen og nasjonalt. Strategien kan ha negative konsekvenser for biologisk mangfold. Nye nasjonale handlingsregler og
forsvarlig drift med kontroller kan demme opp for mange av de negative konsekvensene.
På tross av nasjonale regelverk og avbøtende tiltak så vurderes det at tiltakene ikke vil kunne avbøte alle negative miljømessige
konsekvenser. Derfor konkluderes det med at denne strategien kan ha negative konsekvenser.
All matproduksjon setter spor, men ikke all matproduksjon er reversible tiltak. Jf. landbruk.
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Avbøtende tiltak: Matproduksjon vil alltid sette spor etter seg. Akvakultur er en næring som produserer mat
effektivt med lave klimautslipp sammenlignet med fiske og landbruk. Det er i dag problemer med lakselus i
forhold til villaks i noen elver og derfor ble handlingsregelen innført i 2016. Trafikklyssystemet følges opp hvert år,
akkurat som miljøundersøkelsene under oppdrettsanlegg. Nye nasjonale handlingsregler og forsvarlig drift med
kontroller kan demme opp for mange av de negative konsekvensene. På tross av nasjonale regelverk og
avbøtende tiltak så vurderes det at det ikke alltid vil kunne avbøte alle negative miljømessige konsekvenser.
Konklusjon: Å videreutvikle sjømatnæringa som potensial for verdiskapning vil samlet sett ha positive
konsekvenser for matproduksjon, næringsutvikling, bosetting, befolkningsutvikling og nasjonale
samfunnsforhold. Samtidig kan matproduksjon medføre negative konsekvenser i forhold til naturmangfoldet, og
natur- og kulturlandskap avhengig av hvor etableringene foregår. Derfor konkluderes det med at planen kan ha
negative konsekvenser for naturmiljø avhengig av hvor etableringer foregår. All matproduksjon etter spor, men
ikke all matproduksjon er reversible tiltak.

6

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyser ved all
planlegging jf. § 4.3. Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhets- analyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse.
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6.
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder
forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Rundskriv T-5/97 «Arealplanlegging og
utbygging i fareområder» stiller krav om at det ikke skal bygges ut i usikre områder.
Det stilles krav til utarbeidelse av en grov risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som er tilpasset plannivået. Det er planmyndighetens oppgave å sikre at arealplanlegging og byggesaksbehandling sikre at
tiltak ikke plasseres eller utformes slik at de utgjør unødig fare for mennesker, miljø og materielle
verdier. KU-forskriften er utformet slik at det er naturlig å integrere ROS-analysen i
konsekvensutredningen.
Når konsekvensene av klimaendringene for risiko- og sårbarhet vurderes, skal høye alternativer fra
nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn. Planmyndigheten må selv vurdere behovet for å
supplere nasjonal og regional informasjon med kunnskap om lokale forhold, herunder tidligere
uønskede naturhendelser.
Aktuelle utredningstema med datagrunnlag som grunnlag for en ROS- analyse i forbindelse med
kommuneplan i sjø kan være klimaendringer, stormer, havnivåstigning, endringer i strømhastighet og
bølgehøyde, undersjøiske skred og oversjøiske skred som kan gi flodbølger, matvaresikkerhet og
smittespredning.
ROS-analyse skal identifisere og beskrive faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige
virkninger for miljø og samfunn. For planlegging i sjø er det relevant å vurdere ny arealbruk opp mot
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både historisk kjent fare som ras og vurdere fremtidig fare som følge av klimaendringer. For
planlegging i sjø er det særlig relevant å vurdere ny arealbruk i forhold til forventede klimaendringer,
slik som havnivåstigning, ras- og skredfare og mer nedbør og vind. Økt belastning på oppdrettsanlegg
som følger av ekstremvær kan øke faren for rømming. Når det gjelder forhold som knyttes til
dimensjonering av anlegg ivaretas dette av andre myndigheter. Det forutsettes derfor at anleggene
dimensjoneres i forhold til vær-, bølge- og strømbelastning gjennom NS 9415.
Usikre grunnforhold må vurderes ved planlegges anlegg i strandsonen som krever forankring i sjøbunn
eller på land. Installasjoner på sjøen kan utgjøre en fare for skipstrafikken og omvendt. Dette er
kystverket sitt ansvarsområde. Kraftlinjer og sjøkabler må også vurderes ved etablering av nye tiltak.
Vi skal ikke kartfeste kabler av sikkerhetshensyn.
Analysen en kvalitativ og avgrenset temaet samfunnssikkerhet (havstigning, flom ras, skred) slik dette
er beskrevet av DSB. Nødvendige utredninger skal tilpasses plannivået, og detaljeringen må være
relevant i forhold til de beslutninger som skal tas.
Dersom grovanalysen avdekker behov for mer detaljerte undersøkelser for å fastsette risikonivået, kan
det i planbestemmelsene settes krav om at dette blir gjennomført i forbindelse med utbyggingstiltak.

6.1 Fiskehelse og smitte fra NTNU
Planveileder i sjø 2020 viser «Aktuelle utredningstema som grunnlag for en ROS- analyse» i forbindelse med
kommuneplan. Smittespredning på s. 41er mattilsynet sitt ansvar. Vi har gjennomført en vurdering av
anleggsstruktur i forhold til nye innspill og etablerte anlegg basert på Mods Midtnorge (SINTEF sin strømmodell for
Nord-Trøndelag)
Sykdomsfremkallende organismer (bakterier virus og parasitter) spres med vann og smitter mellom lokaliteter når
produksjonen skjer i åpne merder med liten kontroll på miljøet. Med kunnskap om vanntransport og levetid til
patogenene utenfor verten (laksefisken) kan man forutse hvordan sykdommer og lakselus vill spres med vannet
(lakselus spres også med vill laksefisk).
PD-viruset har lang levetid utenfor verten (minst 7-10 grader avhengig av temperatur) og kan dermed spres over
store avstander – mye større enn avstanden vi ser mellom mange lokaliteter i dag (minimum 2km). ILA-viruset har
kortere levetid utenfor verten og er dermed lettere å kontrollere og bekjempe. Lakselus kan leve 150 døgngrader
(15 døgn ved 10 grader) uten vert.
Hvis alle lokaliteter skulle være i bruk samtidig ville avstanden være for kort mellom dem for å hindre spredning av
PD og Lakselus. Inndeling i produksjonsområder, brakklegging og usett av samme generasjon i avgrensede
områder blir gjort for å prøve å få kontroll med smitte. Brakkleggingen bidrar til ved å øke avstanden mellom
utsettsonene som er i bruk.
Innspill om vanntransport på nye lokaliteter
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Kartet viser strømbildet i planområdet (https://midtnorge.sinmod.com/)

Leka - Horta nord
Lokaliteten ligger langt fra land, men strømbildet er uklart da det er ingen modelleringer tilgjengelig for lokaliteten.
Oversiktskartet antyder at strømmen kommer fra nordøst Det tyder på at strømretningen påvirkes av vannet som
kommer ut fra fjordsystemet innenfor/nordøst for Leka. Lokaliteten ser ut til å være lite påvirket av andre
lokaliteter i nærheten.
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NÆRØYSUND – Korsnesstrømmen 2
Etablert akvakultur: Det er mer enn 5 km til de nærmeste etablerte anlegg. Den nærmeste lokaliteten Kipholmen
drives av søker, mens Ternskjæret drives av Salmonord AS. Lokalitetene ligger sørøst for omsøkt lokalitet.

Lokaliteten ligger ytterst ved munningen til Innfolda. Strømretningen er fra sør store deler av året, men på vinteren
kan strømmen snu og komme nordfra og ut av Innfolda. Dette medfører vannslektskap med anleggene i Innfolda og
indre Folda i kortere perioder om vinteren. Den gule rundingen i kartet til venstre over årsgjennomsnittet for strøm
markerer Kipholmen.

NÆRØYSUND – Ertnbrakan
Etablert akvakultur: Det er 2,8 km til nærmeste lokalitet mot sørøst; Nordgjæslingan, som drives av AS Aqua,
Emilsen Fisk AS og Sinkaberg Hansen AS. Den nye lokaliteten er passert mellom egne lokaliteter (Lyngøy 4,7 km i
nordøst og Kyrøyene 4 km i sørvest).
Strømmen er svak og varierer noe avhengig av årstid og beveger seg hovedsakelig mot nordøst og avbøyes noe
mot Vikna. Dette sammen med påvirkning av vind fra ulike retninger indikerer vannslektskap med de fleste
lokalitetene i området. Lokaliteten vil ha vannslektskap med områdene lengere sør, men vil i liten grad bidra til
spredning nordover.
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Nærøysund: Fjordholman og Hestøya

Fjordholman (blå) ligger 13.6 km sør for Kvaløya og 12,4 km nord for Helligholmen. Hestøya(rød) ligger 9,4 km sør
for Kvaløya og ved siden av torskelokaliteten Småholman

Hestøya og Fjordholman ligger i et sund med nordgående strøm store deler av året. Slik sett kan Hestøya motta litt
vann fra Helligholmen sør for lokaliteten men primært føre til vannslektskap med Kvaløya og nærliggende
lokaliteter. Hestøya og Fjordholman vil ligge svært nær hverandre uten at det nødvendigvis gir vannslektskap. Den
gule rundingen i kartet til venstre viser Kvaløya og årsgjennomsnittet for strømmen i området.

side 393

469

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Konsekvensutredning og ROS

NÆRØYSUND: Svinøyfjorden

Det er 7 km til nærmeste anlegg, Lyngøy, i sør. Strømmen er nordlig, men i perioder avbøyet. Svinøyfjorden vil være
i vannslektskap med lokaliteter lengre sør. Strømkartet til høyre viser årsgjennomsnittet for strøm i området. Den
gule rundingen i kartet til venstre er Geitholmen.

NÆRØYSUND: Gjerdinga nord
Etablert akvakultur: Det er 2,8 km til nærmeste anlegg, Humulen, i sørvest. Det er søker som driver denne
lokaliteten. Det har vært etableringer av akvakultur av laks i Lamholmsundet 1 km vest tidligere. Den gule
rundingen i kartet til venstre viser Lamholmen
Vanntransporten gå mot nord-øst forbi lokaliteten og kommer i liten grad via andre lokaliteter. Strømmen fra
Humulen går i samme retning, men ikke så østlig og trenger derfor ikke å påvirke lokaliteten via vannkontakt.
Strømmen bremses opp og avbøyer mot skjærene lengre nord
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NAMSOS: Steinan
Etablert akvakultur: Det er 7,9 km nordover til Geitryggen hvor det er lakseoppdrett og 7,4 km til en torskelokalitet
mot øst.
Den foreslåtte lokaliteten ligger forholdsvis eksponert med unntak av mot sørvest. Vanntransporten går mot
nordøst og lokaliteten vil ha lite vanslektskap sørfra. Den kan ha noe påvirkning på lokaliteter lengre nord. Den
gule rundingen i strømkartet til venstre viser Geitholmen

FLATANGER: Fauskan
Etablert akvakultur: Det er 5,1 km til lokalitet Eldviktaren i sør, som drives av søker. Det er 6,8 km til Geitryggen
mot nord i øst, som drives av andre eiere, og som sannsynligvis ikke ligger samme vannførende lag.

Strømforholdene (årsmidlet) i området er vist i kartet til venstre der den gule rundingen er Geitryggen. Strømmen
går mot nordligøst og vil i liten grad medføre vannslektskap til lokalitetene sør og nord for Fauskan. Kartet til
venstre viser vanntransporten ved Eldviktaren (gul runding).
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ÅFJORD: Stortaren
Lokaliteten ligger i Linesfjorden og er eksponert mot vind og bølger fra sørvest.
Etablert akvakultur: Det er 1,5 km til lokaliteten Ratvika i sør som mest sannsynlig ligger i samme vannførende
nordgående lag. Ratvika drives av annen aktør: Refsnes Laks AS og Salmar farming AS. Det er 1,9 km til nærmeste
anlegg (Jektholmen, som også drives av Refsnes Laks AS og Salmar farming AS) på andre siden av Linesfjorden.
Omsøkt lokalitet vil i liten grad være i vannslektskap med Jektholmen og Ratvika. Lokaliteten vil i liten motta vann
fra lokalitetene enda lengre sør (Løgrunnen og Krabbholmen), der vann ser ut til å presses mer mot nordvest.

6.2 Klimatiske forhold
Havnivåstigning/landheving og springflo: Det har vært forventet at havnivået langs norskekysten vil
stige, men det er mange faktorer som påvirker fremtidig havnivåstigning, og det er usikkert hvor stor
havnivåstigningen vil bli. Kartverket.no sitt nye kart datert 19.11.18. viser økt havnivå og stormflo.
https://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/nytt-kart-synliggjer-auka-havniva-og-stormflo/
Dette digitale verktøyet gjør det enklere for kommuner og næringsliv å planlegge for klimaendringer,
og være forberedt på konsekvensene av havnivåstigning og ekstrem vannstand.
For kommunene langs Trøndelagskysten forventes det en stigning i havnivå med ca 70cm i 2100 jf.
det nasjonalt høyeste alternativet. Vi har tatt utgangspunkt i Rørvik med gode data og forventer at det
ikke er større avvik innenfor planområdet.
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Når det gjelder vurderingen av sårbarhet for dette temaet, er det viktig å vurdere usikkerhetsfaktoren i
tallene fra Havnivåstigningsrapporten. Ser vi bare på fremtidige havnivåstigning, vurderes
planområdet ikke som sårbart. Planområdet fremstår også som lite sårbart overfor fremtidig
stormflonivå, men dersom vi tar med bølgehøyde så viser analyser at denne kan være økende.

Vind, bølgehøyde og ekstremnedbør: Oppdrettsanlegg kan være eksponert for vind og store bølger.
Rømming av oppdrettsfisk er uønsket. Rømmingen kan blant annet være et resultat av at det ikke har
vært fysiske krav til utstyr brukt i oppdrett. Det er en tendens til at oppdrettsanlegg flyttes til mer
eksponerte områder, noe som innebærer anlegg i mer værharde områder, ofte med sterk strøm
utenskjærs.
Dette skal analyseres i hvert enkelt tilfelle i NS 9415 som er utformet av Norsk
Allmennstandardisering.
Arbeidet er utført av Standardiseringskomiteen for Rømmingssikre merder, med deltakelse fra fiskeriog miljømyndigheter, forsknings-, utviklings- og overvåkingsinstitusjoner, konsulentfirmaer,
fiskeoppdrettere og utstyrsleverandører. Standarden er ment å skulle være en måte å bidra til at
kravene i forskriften innfris.
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Klimavennlig matproduksjon:
Økt produksjon av sjømat gjennom flere og større oppdrettsanlegg kan gi lokal økning av CO2 utslipp.
Sjømat har likevel et betydelig bedre CO2-fortavtrykk enn kjøttproduksjon. Norsk sjømat eksporteres til
hele verden og om økt produksjon av sjømat fører til reduksjon i kjøttforbruk, kan det være positivt for
klima på en global skala. Samtidig transporteres laks over store områder. FNs bærekraftmål nr. 14
handler om liv under vann, og skal bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig
måte. Marine næringer er viktige for å dekke økende etterspørsel etter mat, energi og medisin i
framtiden. Slik byr havet både på muligheter for nye arbeidsplasser og til økonomisk vekst.

Klima og lakselus:
Studier viser at antall lus på sjøørret øker drastisk med smittpresse fra oppdrett når temperaturen er
høy, men langt mindre når temperaturen er lav. Økt temperatur i seg selv er derimot ikke årsaken til de
store mengdene lus vi tidvis ser på Vestlandet. Men i kombinasjon med høyt smittepress fra
oppdrettsanleggene kan det føre til episoder med lakselus langt over det som defineres som
bærekraftig for sjøørret bestander.
https://forskning.no/fisk-fiskehelse-fiskesykdommer/har-oppdrett-eller-klima-skylden-for-lakselus-paorret/1270684
En del virksomhet i sjø innebærer fare for akutt forurensing, enten ved uønskede utslipp fra båter som
ligger i havn, men også ved skipskollisjoner eller grunnstøting. Slike situasjoner kan føre til utslipp av
bunkersolje eller andre skadelige stoffer for miljøet. Konsekvensen av slik akutt forurensning vil være
størst i områder med sårbar natur eller oppdrettsanlegg.
Konkrete vurderinger knyttet til beredskapen her, hører hjemme i senere planfaser. Økt forbruk av
fossile energikilder og økte utslipp av CO2 fører både til klimaendringer og forsuring av havet.
Det er likevel vanskelig å vurdere hvordan innvirkning økt aktivitet lokalt på kysten vil virke inn globalt.

6.3 Skred mot installasjoner
Rasområder: Planområdet har noen skredutsatte områder, der skred kan gå ut i sjø. Økt nedbør kan
øke faren for skred i fremtiden. Skred som går ut i sjø ved eller i nærheten av oppdrettsanlegg kan
forårsake fare for både installasjoner og de som jobber der. Alle områder som med potensiell
skredfare må derfor utredes før de kan tas i bruk.
Områder med fare, risiko eller sårbarhet kan avmerkes i planen som hensynssone og det kan knyttes
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og
tap. Dette gjelder særlig akvakulturområder som enkelt kan trekkes ut av risikosone.
Det forutsettes detaljerte ROS-analyser på tiltaksnivå i forbindelse med konsesjonsbehandling eller
byggesøknad for å vareta sikkerhet knyttet til konkret etablering.
Planområdet, som er sjøareal, vurderes som ikke sårbart overfor ekstremnedbør. Planområdet
fremstår samlet sett med lav sårbarhet. Det må tas hensyn til fremtidig bølgehøyde ved vurdering av
nye tiltak. Flom i fjorder reduserer saliniteten og er positivt mhp bekjempelse av lakselus og
fiskesykdommer.
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KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN OG FOSEN
Bestemmelser og retningslinjer
Plan id:

Bestemmelsene er datert:

01.05.2021

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:
Dato for 1. gangs behandling:
Dato for 2. gangs behandling:
Dato for vedtak:

Bestemmelser (SKAL) er knyttet til plankartet, klargjør vilkårene for bruk og vern av arealene og er
juridisk bindende jfr. PBL §§ 11-9 til 11-11.

Retningslinjer (BØR) er av veiledende karakter og kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter
denne planen. De gir en utdypende forklaring og bedre forståelse til praktisering av bestemmelsene for
ønsket utvikling i saker som berører planområdet.
Bestemmelsene og retningslinjene er knyttet til plankart datert 10.februar 2021. For hvert arealformål og
underformål er det spesifisert bestemmelser og retningslinjer. Feltkoder i plankartet er V, VKA, VFI osv.

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen bruker følgende arealformål med tilhørende bestemmelser og
retningslinjer:
1.
2.
3.
4.
1.

Generelle bestemmelser og retningslinjer i særlovgivninga med betydning for planen
Arealformål Kystsoneplan Namdalen og Fosen
Kombinerte formål i sjø og vassdrag (6800) VKA
Hensynssoner

Generelle bestemmelser og retningslinjer i særlovgivninga med betydning
for planen

Kommunal kystsoneplanlegging er definert og regulert av plan- og bygningsloven. Samtidig skal det
tas hensyn til sektorlovverket i kystsoneplanlegging. Ved inngrep i sjø eller vassdrag skal det bl.a.
dokumenteres hvordan tiltaket påvirker kulturminner, naturmangfold og allmenhetens mulighet for
ferdsel på sjøen. Det kan ikke fastsettes bestemmelser i planen som er i konflikt med særlovgivninga.
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1.1 Kulturminner
Tiltak nærmere enn 100 meter fra automatisk fredet kulturminne eller tiltak som ligger innenfor
områder vurdert som verneverdig kulturmiljø i Kulturminneplan, må avklares med
kulturminnemyndighetene og tiltak nærmere enn 100m fra utvalgte kulturlandskaps-områder må
avklares med Statsforvalteren.
Før det blir gjennomført inngrep på sjøbunnen, skal saken eller tiltaket legges fram for
Vitenskapsmuseet, NTNU, etter forskrift til lov av 9. juni 1978 nr. 50 om Kulturminner, § 14. Datasett
for kulturminner (Askeladden) skal sjekkes ut i områder hvor tiltak (jfr pbl. kap. 20) skal gjennomføres.

Det kan kreves at det undersøkes om det kan være skipsfunn eller andre marine kulturminne i
tiltaksområdet. Etter Kulturminnelovens §§ 9 og 10 har tiltakshaver undersøkingsplikt, samt plikt til å
dekke utgiftene til undersøkelsene.
Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet automatiske fredete kulturminner som ikke er kjent, skal
arbeidet stanses i den grad det berører kulturminnet eller dens sikringssone. Funn av mulige, automatisk
fredete kulturminner skal varsles til aktuell kulturminnemyndighet; Trøndelag fylkeskommunen eller
Sametinget. Alle tiltak som vil eller kan berøre slike kulturminner skal legges fram for
kulturminnemyndigheten for godkjenning.

1.2 Naturmangfold
Ved tiltak (jfr. PBL kap. 20) skal NML §8-12 utkvitteres. Konsekvensutredning for naturmangfold er
gjennomført i vedlegg A.
For kartlagte områder som har vesentlig regional og/eller nasjonal stor verdi for biologisk mangfold
samt områder som er vernet etter Naturvernloven, skal det i vannsøyle eller bunn ikke gjøres inngrep
eller bruk som kan forringe, skade eller ødelegge forekomsten av prioriterte naturtype.

1.3 Nasjonal Laksefjord
I nasjonale laksefjorder er det forbud mot nyetablering av oppdrettsanlegg, slakting og videreforedling
av anadrome fiskeslag (laks, sjøørret og sjørøye) av hensyn til de ville laksestammene. I de nasjonale
laksefjordene skal det ikke etableres ytterligere matfiskoppdrett for laksefisk, og eksisterende
virksomhet er underlagt strengere krav til rømmingssikring, kontroll av lakselus og annen sykdom.

Åfjorden i Åfjord kommune og Namsfjorden i Namsos kommune er nasjonale laksefjorder.
Konsekvensutredning for villaks er gjennomført i vedlegg A.
Formålet med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i
Norge særlig beskyttelse mot skadelige inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet,
forurensning og munningsinngrep i de nærliggende fjord og kystområdene.
Tilleggs-lokaliteter for etablerte matfiskkonsesjoner for laksefisk kan tillates innenfor en nasjonal laksefjord
dersom dette er nødvendig for å få til generasjonsatskillelse og brakklegging.
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1.4 Fiskeri
I viktige aktive fiskefelt, viktige gyteområder og i passive fiskefelt (jf. Fiskeridirektoratets verdisetting)
skal det i vannsøyle eller bunn ikke gjøres inngrep eller bruk som kan forringe, skade eller ødelegge
områdenes kartlagte funksjon.

1.5 Ferdsel og farled

Det skal ikke gis tillatelse til tiltak (havne- og farvannsloven §27), inngrep eller bruk som kan være til
hinder og påvirke sikkerheten for sjøveis ferdsel langs kartlagt hovedled, biled eller lokalled.

All aktivitet og tiltak innenfor farleder og statlige fiskerihavner skal avklares med kystverket. Kommunene
kan fastsette fartsforskrifter i hoved- og bileder, og enhver lokal forskrift skal vurderes og godkjennes av
Kystverket før den kan tre i kraft.

1.6 Mudring og flytting av masser
Ved utbygginger som omfatter mudring og flytting av masser skal grunnforholdene vurderes og
tilstrekkelig stabilitet dokumenteres. Eventuelt må forebyggende tiltak gjennomføres. Opptak av
masser fra sjøbunnen bør utføres slik at det ikke oppstår fare for utglidning av strandmassene, eller
skade på annen infrastruktur. Er det påvist eller mistenkes forurenset grunn skal dette også
undersøkes.
Opptak av masser bør heller ikke skje når det står fiskemerder i nærheten, oppstår konflikter med fiske
eller når det pågår låssetting av fisk. Avklaringene skal dokumenteres ved søknad om rammetillatelse jfr.
PBL § 11-9 nr. 8. Statsforvalteren behandler søknad om mudring og dumping jfr. forurensningsloven.

1.7 Kvikkleireskred
Ved utredning av fare for kvikkleireskred i områder under marin grense med marine avsetninger, må
det, ved utarbeidelse av reguleringsplan eller ved enkeltsaksbehandling gjennomføres en geoteknisk
vurdering av kvikkleireskredfaren. Hvis det blir funnet kvikkleire i området skal utbyggingens effekt på
hele områdestabiliteten utredes av fagkyndig. Det skal også vurderes om planområdet kan bli berørt
av skred som utløses utenfor planområdet.

Det er viktig at man ved alle typer terreng- inngrep og utbygging på marine avsetninger under marin
grense og i sjø, viser aktsomhet i forhold til mulig fare for kvikkleire- skred. Dette gjelder blant annet ved
utfylling av masser i sjø, ved mudring, ved molobygging osv. Eventuelle risikoreduserende tiltak må
beskrives og virkningen av disse må dokumenteres.
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1.8 Råstoffutvinning til næring

Søknad om konsesjon for opptak av skjellsand til næring skal sendes til uttalelse til lokale fiskerlag,
kulturminnemyndighet på marine kulturminner og Statsforvalteren i Trøndelag for uttalelse. Konsesjon
for råstoffutvinning til næring krever en reguleringsplan for området. Det er Trøndelag Fylkeskommune
som gir konsesjon for opptak av skjellsand og kommunen er høringsinstans.

Omfanget av evt. uttak skal rapporteres til kommunen. Tidspunkt for skjellsandopptak skal skje etter
avtale med fiskerlag.
Råstoffutvinning omfatter større uttak av mineralske løsmasser (leire, silt, sand, grus, stein, blokk),
fastfjellforekomster for produksjon av byggeråstoff og lignende formål, industrimineraler og malmer.
Fylkeskommunen er konsesjonsmyndighet for uttak av skjellsand. Direktoratet for mineralforvaltning er
konsesjonsmyndighet for øvrige uttak. Mer info: https://www.dirmin.no/tema/oppstart-av-uttak Slike
planer krever også driftsplan og konsesjon etter mineralloven.

1.9 Akvakultur/oppdrett
Etablering av akvakultur omfatter alle typer akvakultur/oppdrett: anadrom fisk, marin fisk,
makroalgedyrking, dyrking av blåskjell, havbeite med mer. Lista er ikke uttømmende.

2 Arealformål Feltkoder i plankartet er V, VKA, VFI osv.
Følgende arealformål benyttes i Kystsoneplan for Namdalen og Fosen:

2.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) inkl. A (V, V1, V2 og V3)
V, V1 V2 og V3 er tidligere FFFNA-områder i eldre planer eller generell sone Bruk og vern av sjø og
vassdrag (6001) i nyere planer. V-formål gir et signal om at det er mulig å få tillatelse til etablering av
oppdrett.
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V: Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001)
I Bruk og vern av sjø og vassdrag inkl. akvakultur (6001) kan det søkes om etablering av akvakultur
uten at dette krever dispensasjon fra arealformålet. Kommunene skal vurdere og avklare mulige
arealbrukskonflikter i den enkelte akvakultursak med bakgrunn i oppdatert kunnskapsgrunnlag, slik at
natur-, ferdsels-, fiske- og friluftsinteressene ikke blir vesentlig skadelidende. Eventuell endret
arealbruk på land skal også vurderes.
V1:
Det tillates etablert andre former for akvakultur enn med anadrom fisk, under forutsetning av tillatelse
etter akvakulturloven, og at andre interesser og hensyn ikke tilsier at ønsket om akvakultur må vike, for
eksempel fiske.
V2:
Her kan det etableres lavtrofisk akvakultur med lav organisk belastning som er synlig i overflata (for
eksempel lavtrofisk akvakultur som blåskjell og taredyrking, bunnkultur og havbeite), under
forutsetning av tillatelse etter akvakulturloven, og at andre interesser og hensyn ikke tilsier at ønsket
om akvakultur må vike, for eksempel fiske.
V3:
Her kan det etableres bunnkultur og havbeite som ikke er synlig i overflata, under forutsetning av
tillatelse etter akvakulturloven, og at andre interesser og hensyn ikke tilsier at ønsket om akvakultur
må vike.
Graving, mudring, utfylling, bygging av småbåthavn og andre tiltak som kan endre et områdes
frilufts-verdi eller verneverdi kan bare tillates med hjemmel i godkjent reguleringsplan.

Retningslinjer: I "Bruk og vern områder" vil oppdrettsanlegg kunne etableres dersom det ikke dukker opp
nye momenter under offentlig utlegging/kunngjøring som en følge av særlovgivningen. Ved søknad om
etablering av akvakulturanlegg i de generelle sjøområder kreves full saksgang med utredning og avveining
i forhold til andre interesser jf. akvakulturloven § 6 og § 16.
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2.2 Ferdsel (6001) (VFE) Ankringsområder (6110) (VAO)
I farledselslinjer er det tillatt med fortøyninger, fra akvakultur og andre, så framt de ikke er til hinder
for farledene og merkesystemet i farvannet. Søknadspliktige tiltak vil behandles i hvert enkelt tilfelle i
forhold til hvit sektor og til dybde av Kystverket jf. Havne-og farvannsloven § 14.
I ankringsområder (6110) er det ikke tillatt å legge sjøkabler eller fortøyninger eller andre faste
installasjoner

2.3 Farled (6200) (VF) Havneområde i sjø (6220) (VHS) og Småbåthavn (6230) (VS)
I farledsareal er det tillatt med fortøyninger, fra akvakultur og andre, så framt de ikke er til hinder
for farledene og merkesystemet i farvannet. Søknadspliktige tiltak vil behandles i hvert enkelt
tilfelle i forhold til hvit sektor og til dybde av Kystverket Jf. Havne-og farvannsloven § 14.
I havneområde i sjø (6220) kan kommunene lage egne bestemmelser for kommunale havner jf..
Havne- og farvannsloven § 3 bokstav f).
I framtidige småbåthavner (6230) over 20 båter kreves reguleringsplan.

2.4 Fiske (6300) VFI
l gytefelt, viktige fiskefelt, kaste- og låssettingsplasser og i felt for bruk av aktive fiskeredskaper skal
det i vannsøyle eller bunn ikke tillates tiltak som kan skade eller ødelegge områdenes kartlagte
funksjon.

2.5 Akvakultur (6400) VA
Området omfatter alle typer av oppdrettsanlegg (fiskeoppdrett, skjellfarmer og algedyrking m.m.)
Anlegget, med forflåte og evt. boliger på sjø skal ligge innenfor områder hvor det tillates akvakultur
plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 6
Fortøyninger må ikke hindre fri ferdsel for mindre fartøy mellom anlegget og land. Fortøyninger festet i
land skal festes under laveste lavvann.
Retningslinjer: For å ta områdene i bruk til akvakultur, kreves tillatelse etter akvakulturloven.
Andre aktiviteter kan skje fritt i området så lenge de ikke kommer i konflikt med planformålet.
Forurensningsloven krever at anlegg som ikke er i drift fjernes.
Fortøyninger må ikke hindre fri ferdsel for mindre fartøy mellom anlegget og land. Fortøyninger festet i land
skal festes under laveste lavvann. Det er 20 m ferdselsforbud og 100 m fiskeforbud rundt
oppdrettsanlegg.
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2.6 Naturområder (6600)
I naturområder skal det i vannoverflate, vannsøyle eller bunn ikke gjøres inngrep som er i konflikt
med verneformålet eller med naturtyper av nasjonal og vesentlig regional interesse.
Det kan gjøres unntak for vedlikehold av etablert infrastruktur.

2.7 Friluftsområder (6700)

I områder satt av til friluftsliv tillates ingen tiltak og inngrep som kan forringe områdets eksisterende
tilstand og verdi.

Retningslinjer: Friluftskartlegging skal vurderes ved konsekvensutredning av nye tiltak.

3 Kombinerte formål i sjø og vassdrag (6800) (VKA)
3.1 Kombinerte formål for fiske, ferdsel, natur og friluftsliv (FFFN)
Innenfor disse områdene tillates ikke etablering av akvakultur. Andre tiltak i FFFN-område skal
underlegges streng vurdering før tillatelse til tiltak eventuelt kan gis.
Retningslinjer: Fiske kan kombineres med ferdsel, natur og friluftsliv. Hensynet til fiskerinæringen
vektlegges i konflikttilfeller.

3.2 Kombinerte formål for fiske, farled, ferdsel og friluftsliv (FFFF)
Etablering av oppdrettsanlegg er ikke tillatt.

Retningslinjer: Dette er områder hvor kommunene prioriterer fiske, farled, ferdsel og friluftsliv, og
ikke ønsker tiltak som kan være i konflikt med FFFF.
Det kan legges til rette for ferdsel og etablering av flytebrygger, kai med mer. Farled og fiske kan
kombineres med ferdsel og friluftsliv. Hensynet til farled og fiskerinæringen tillegges vekt i
konflikttilfeller.

3.3 Kombinerte formål for naturformål og akvakultur (NA)
Innenfor disse områdene tillates etablering av akvakultur i tråd med verneforskriften.
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3.4 Kombinerte formål akvakultur og ferdsel (VKA)

Fortøyninger skal ligge innenfor kombinertformålet og ligge dypere enn 25 m av hensyn til farled, jf.
§ 11-11 nr. 3.

Hensynssoner med retningslinjer jf. plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 6
Hensynssonene viser hvilke hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealet uavhengig av
hvilken arealbruk det planlegges for. Det er opp til den enkelte kommune å ta stilling til hvor langt en
ønsker å gå i detaljering av både arealformål og hensynssoner med tilhørende retningslinjer og
bestemmelser: https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-tilplandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-8-hensynssoner/id556790/

Sone
Hensynssone høyspenningsanlegg
Hensynssone støy

Fargekode
Eksist.
framtidig

Område
H370 Høyspent
H210 rød støysone
H220 gul støysone

Hensynssone militær
virksomhet - skytefelt
Sone med særlige hensyn
landskap, natur,
kulturmiljø
Båndlegging jf. nml
(720)

H380 Skytefelt
Kulturmiljø, landskap, lokale naturområder
H720_2 Naturområder
H720_2 Framtidig marine verneområder (røde
ruter)
(910) Reguleringsplaner som omfatter sjø med
planID

Detaljering (910)
Gjeldende
reguleringsplan
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Hensynssone friluftsliv (H_530): Innenfor hensynssone friluftsliv skal de viktige og svært viktige
områdene for friluftsliv søkes bevart for dette formålet. Ved nye tiltak innenfor hensynssonene, kan
kommunen kreve at friluftslivet og påvirkningen på dette dokumenteres og at det redegjøres for
hvordan disse verdiene i området vil bli ivaretatt. Tiltak som virker skjemmende og kommer i konflikt
med hensynets målsetning, tillates ikke.
Hensynssone naturmiljø (H_560): Innenfor hensynssone naturmiljø skal det verdifulle naturmiljøet
bevares. Ved nye tiltak innenfor hensynssonene, kan kommunen kreve at naturmiljøet dokumenteres
og at det redegjøres for hvordan disse verdiene i området vil bli ivaretatt. Tiltak som virker
skjemmende og kommer i konflikt med hensynets målsetning, tillates ikke.
Hensynssone kulturmiljø (H_570): Innenfor hensynssone kulturmiljø skal det verdifulle kulturmiljøet
bevares. Ved nye tiltak innenfor hensynssonene, kan kommunen kreve at kulturmiljøet dokumenteres
og at det redegjøres for hvordan disse verdiene i området vil bli ivaretatt. Tiltak som virker
skjemmende og kommer i konflikt med hensynets målsetning, tillates ikke.
Hensynssone høyspenningsanlegg (H_370): Det tillates ikke nye tiltak innenfor hensynsone før det er
foretatt utredning av magnetfelt i sonen og vurdert avbøtende tiltak.
Hensynssone støy (H210-220): Veileder T-1442/2016 legges til grunn i nye planer og tiltak.
Hensynssonen militær virksomhet (H_380): Det er ikke tillatt faste installasjoner eller anlegg, som for
eksempel akvakultur, innenfor hensynsonen. Denne type tiltak må søkes om til Forsvarsbygg som
samordner avklaring med Forsvaret.
Hensynssone detaljering (H910): Reguleringsplaner med bestemmelser brukes for å følge opp
kommuneplanens arealdel, eller etter krav fastsatt i områderegulering eller kommunedelplaner og går
derfor foran kommuneplanens arealdel
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1. Bakgrunn
Flere deltakerkommuner uttrykte, i forbindelse med oppstart av «Kystsoneplan for Namdalen og Fosen», behov for
å regulere taretråling i egen kommune. Trøndelag fylkeskommune anbefalte at interesserte kommuner burde rette
sitt fokus mot revideringen av tareforskriften. Vedtatt planprogram for «Kystsoneplan for Namdalen og Fosen»
inkluderte følgelig ikke oppgaver knyttet til å utrede behovet og eventuelt definere hvilke områder som bør unntas
taretråling.
Kommuner i planområdet har tidligere laget bestemmelser for taretråling, og fått innsigelser fra Fiskeridirektoratet
om at det er havressursloven som gjelder for taretråling. Innsigelsen ble avskjært av Fylkesmannen i NordTrøndelag. Kommuner i planområdet har fått innsigelsen behandlet i Kommunal og moderniseringsdepartementet
(KMD). Det har (inntil april 2020) vært uklart hvilken praktisk betydning dette har for kommunene.
I brev fra KMD til NFD datert 24.april 2020 (vedlegg 1) vises det til at havressursloven og plan- og bygningsloven er
sidestilt. KMD mener at kommunene kan lage egne bestemmelser for taretråling i sine sjøareal. I den forbindelse
ble prosjektet bedt om å lage en tareskogsutredning i forbindelse med kystsoneplanlegging og eventuelle
muligheter for å avsette areal unntatt taretråling jf. plan- og bygningsloven. Styringsgruppa for «Kystsoneplan for
Namdalen» vedtok 28.06.20 å innlemme oppgaver knyttet til å begrense taretråling i planområdet etter de nye
retningslinjene fra KMD.
Det ble laget et utkast til utredning av taretråling datert 20.desember 2020 som ble sendt ut til kommunene og bedt
om tilbakemelding. Det ble også gjennomført flere presentasjoner av tareskogsutredninga for styringsgruppa og til
planleggere i kommunene. Arbeidsgruppa bestående av planleggere i flere kommuner la fram en egen utredning
etter møte med fugleforsker Svein Håkon Lorentsen, NINA. Der presiserte de at det er indikasjoner på at taretråling
kan ha potensielle effekter på sjøfugl, og at det er behov for mere forskning på sjøfugl. Flere kommuner ville derfor
avsette store areal med forbud mot taretråling.
I møte med Fiskeridirektoratet i 23. mars 2021 ble det avklart at tareforskriften er Kongelig res. og dermed hevet
over departementene og at Fiskeridirektoratet er gitt myndighet til områderegulering i felt. Ifølge Fiskeridirektoratet
vil ikke en nasjonal forskrift fungere hvis noen areal blir unntatt taretråling, da forskriften baserer seg på at alle
areal brukes på skift. Forskriften vil bli umulig å følge opp utover areal unntatt i verneforskriftene og
referanseområdene. En nasjonal forskrift forutsetter at alle feltene er i drift og reguleres på nasjonalt nivå.
Tareforskriften er per i dag basert på områderegulering og gjenvekst, mens den i framtida kan bli basert på kvoter
jf. fiske.
Fiskeridirektoratet viser til at vi må forholde oss til den forskning som er tilgjengelig per dato. Nyere forskning fra
Sklinna og Vikna har høy relevans, og det vil alltid være behov for mer forskning og kunnskap. Fiskeridirektoratet
viser til at dagen høstevolum gir ingen irreversibel skade. I avklaring mellom miljø og fiskeri ble det lagt til grunn at
miljømyndigheten har ansvar for vern og fugl, og det er ikke tidligere lagt til grunn at kommunene kan unnta areal
for taretråling.
Kommunene kan ikke gi forbud mot taretråling før 30.september 2024, dvs. så lenge tareforskriften gjelder. Om
kommunene kan gi forbud etter 30.september 2024 er uavklart jf. Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet har fått
instruks fra NFD om å gi innsigelser på alle planer som inkluderer bestemmelser som vil medføre begrensninger på
tarehøsting.
Tareskogsutredningen i forbindelse med Kystsoneplan for Namdalen og Fosen skulle blant annet gi svar på:
Hva skal være kriteriene for å avsette areal uten taretråling? Arbeidsgruppa har foreslått kriterier for å avsette
areal unntatt taretråling. Viser til arbeidsgruppa sin rapport for nærmere informasjon hvor det viktigste kriteriet
omhandler føre var prinsippet i forhold til manglende forskning på sjøfugl.
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Utforme bestemmelser for de gjeldende områdene. Både utkast til denne rapporten (20.12.21.) og arbeidsgruppa
har kommet med forslag til bestemmelser. Bestemmelsene fra arbeidsgruppa varierer fra kommune til kommune
og det vises til arbeidsgruppa sin utredning om bestemmelser.
Skal arealet som forbyr taretråling også være uten akvakultur? Det ble ikke gitt konkrete svar på dette, så vi antar
at det skal være tillatt med akvakultur i/ved tareskogsareal. Spesielt med tanke på at Kystsoneplan Namdalen har
som formål å tilrettelegge for havbruk. Tema akvakultur er derfor flyttet til vedlegg 3.
Avsette de aktuelle områdene i samarbeid i den enkelte kommune. Prosjektet kan ikke avsette areal som skal
være unntatt taretråling da vi ikke kan levere en plan som vi vet det vil komme innsigelser til.
Prosjektet har:
-

gjennomført samtaler med hver enkelt kommune for å kartlegge holdning og behov med formål om å
avdekke aktualiteten og interessen. Leka kommune har vedtak i kommunestyret på at tare skal kartlegges,
og at det skal lages bestemmelser mot taretråling i framtidige konsesjoner

-

gjennomført møter med forvaltning og forskning for å fremskaffe eksisterende kartlegging av tare i
planområdet, få innsikt i kriteriene for gjeldende klassifisering og bedre innsikt i nye studier knyttet til
effekten av taretråling

-

oppdatert med forskning på tare fra 2020 på bl.a. gjenvekst, uttak av tare, sjøfugl, gyting og fisk

-

gjennomgått konsekvensutredning av taretråling i Roan kommune (2019) i lys av ny forskning (2020) da
denne ble lagt til grunn for å forby taretråling i nasjonalt viktige (A-områder) tareområder i Roan kommune

Det ble også nevnt fra arbeidsgruppas side i styringsgruppemøte 26.mars at hvis det kom innsigelse fra
Fiskeridirektoratet på kystsoneplanen når det gjaldt bestemmelser om taretråling, så kunne innsigelsene avskjæres
av statsforvalteren i Trøndelag.
I en anmodning om at innsigelse til kommuneplanens arealdel i Roan kommune blir realitetsbehandlet så ba NFD
KMD om å realitetsbehandle Fiskeridirektoratets innsigelse til tidligere Roan (nå Åfjord) kommune i brev datert 3.
oktober 2019, Svaret fra KMD kom 24. april 2020, og deres vurdering var at avskjæringen av Fiskeridirektoratets
innsigelse var grei (vedlegg 1). Avskjæringen av Fiskeridir. sin innsigelse ble behandlet av KMD og statsforvalteren
i Trøndelag fikk medhold.
I nytt brev fra NFD til KMD : Anmodning om klargjøring av Fylkesmannens adgang til å avskjære statlige innsigelser
(vedlegg 4), datert 18. desember 2020, bes det i samråd med OED om at KMD klargjør rammene for
fylkesmennenes adgang til å avskjære innsigelser fra andre statlige etater.
Det redegjøres også om NFD’s forståelse av reglene i pbl. om innsigelse, og det vises til KMD’s delegeringsbrev.
Disse to er viktige og kan leses i vedlegg 4.
Brevet avslutter med en anmodning om klargjøring, og det sies at:
«Vi anmoder om at KMD klargjør overfor fylkesmennene at rammene for samordningen må overholdes.
Departementene legger til grunn at det er innsigelsesmyndigheten som avgjør om det er nasjonale eller vesentlige
regionale interesser som blir berørt.
Dersom KMD finner det hensiktsmessig, stiller vi gjerne i et møte for å utdype våre synspunkter. I et slikt møte bør
både KMD, OED og NFD delta.»
Der står saken i dag, og det er ikke kjent at det er kommet noen nærmere klargjøring i saken.
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Med blant annet bakgrunn i dette står det i Føringsbrev for marin arealforvaltning for 2021 fra NFD til
Fiskeridirektoratet at: «Fiskeridirektoratet skal, med bakgrunn i avklaring fra NFD (oktober 2020), fortsatt vurdere å
fremme innsigelse i saker der taretråling blir foreslått begrenset med hjemmel i plan- og bygningsloven».
Vi kontaktet Statsforvalteren 16.04.21. og ba om tilbakemelding på at NFD mener det er innsigelsesmyndigheten
og ikke Statsforvalteren i Trøndelag som avgjør om det er nasjonale eller vesentlig nasjonale interesser som blir
berørt. NFD ber også KMD om klargjøring av Statsforvalterens adgang til å avskjære innsigelser fra andre statlige
etater.
Statsforvalteren skriver følgende i e-post datert 19.april 2021: Det vil være mindre ressurskrevende for alle parter å
kjøre høring på ordinært vis der evt. forbudssoner mot taretråling er innarbeidet. Dette vil da muligens medføre
innsigelse. Slik innsigelse må da evt. imøtekommes eller ikke - avhengig av hva aktuell kommune ønsker. Dersom det
innstilles på vedtak uten å imøtekomme innsigelsen vil det som vanlig bli gjennomført mekling mellom
planmyndigheten og innsigelsesmyndighet. Dersom det ikke oppnås enighet må kommunen bestemme om saken
skal oversendes KMD for endelig avgjørelse.
Statsforvalteren mener at det er mindre tid- og ressurskrevende og avsette store areal unntatt taretråling, få
innsigelse og kjøre hele prosessen fram til mekling i departementene, fremfor at de kommunene som, til tross for
Fiskeridirektoratets tydelige holdning i saken, likevel vil avsette store areal må gjennomføre en 2.gangs høring.
Fylkesmannen i Trøndelag (nå Statsforvalteren i Trøndelag) skrev i sin uttalelse til planprogrammet datert
28.08.2018 følgende på s. 4:
«Vi forutsetter at arbeidet med planen tar vare på store sammenhengende tareskogsområder som er viktige i et
økosystemperspektiv sammen med andre naturtyper og arter. Dette betyr at man må både unnta disse områdene for
akvakultur, men og taretråling»
Oppsummering:
Fiskeridirektoratet har vært tydelig på at de vil komme med innsigelse i de tilfeller der arealplaner gir begrensing på
tarehøsting utover referanseområder og naturreservat. De er instruert av eget departement. Kommunene kan ikke
tilta seg en fagmyndighet som ligger hos en sektormyndighet. Innsigelser vil forsinke planarbeidet
Styringsgruppa må ta stilling til om de vil ha omkamp på tareforskriften ved å unnta store areal (A og B areal med
mer) fra taretråling. Og om Kystsoneplan Namdalen og Fosen skal være «slagmarken» for maktkampen mellom to
departement om hvem som skal forvalte sjøarealene.
Styringsgruppa er forelagt 2 mulige planfaglige løsninger der den første er å legge inn alle områder som er foreslått
bør unntas taretråling. Det andre alternativet er at man velger å forholde seg til tareforskriften som gjelder til 30.
sept. 2024 og innstiller til 1. gangs politisk behandling et planforslag uten områder som legger begrensninger på
taretråling i henhold til pbl.
Styringsgruppa har vedtatt at planforslaget til 1. gang politisk behandling ikke skal inneholde områder som
begrenser taretråling ut over tareforskriften.
Styringsgruppa ber samtidig prosjektleder om å oversende kommunedirektørene planforslag og felles
saksfremlegg, slik at planen kan fremmes til 1. gangs politisk behandling i samtlige kommuner innen utgangen av
juni.
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2. Historikk:
På Namdalskysten har det vært lange og sterke konflikter knyttet til taretråling og effekter på fiskeriene. Noen
kommuner har laget bestemmelser for å forby taretråling med tanke på å beskytte natur og fiskeri basert på førevar-prinsippet. Derfor gjennomfører prosjektet en utredning som skal bidra til å avgjøre hvordan og hvor den
enkelte kommune kan forby taretråling.
Taretråling er et tema som vekker engasjement. Årlig høstes om lag 160 000 tonn tare langs kysten og mange er
bekymret for effekten av taretråling på gyte- og oppvekstområder, sjøfugl og fiskeområder. Media har bidratt til å
eskalere diskusjonen i ledere, innlegg fra privatpersoner, fiskere, naturorganisasjoner og velforeninger gjennom de
siste årene og forvaltninga omtales som ”kjerringa mot strømmen” av naturvernforbundet. Basert på sterke
motsetninger og sterke meninger om konsekvensene av taretråling så ble det levert delt innstilling til
tareforskriften.
Havforskningsinstituttet (HI) har etablert flere store forskningsprosjekter som ble publisert i 2020.
Havforskningsinstituttet har i to nye studier sett nærmere på effekten av taretråling på tareskogens økosystem, i
tillegg til hvor mye av den totale mengden tare som høstes. Studiene viser at taretråling har begrenset effekt på
selve områdene som tråles. Forskningsresultatene ble møtt med skepsis av enkeltpersoner, som mener at ukloke
forskere ikke har tolket sine resultater korrekt, skjult data og «pyntet brura» på vegne av taretrålerne.
HI sin forskning viser at taretråling har vesentlig effekt akkurat der trålen har gått, og studiene viser også at det
meste av tareskogen (ca. ¾ av taren på de trålte stasjonene og i gjennomsnitt 94% i trålsektorene i det modellerte
området, står igjen urørt med økosystemet intakt. Det vises til at studiene er gjennomført på et høyt vitenskapelig
nivå og skal publiseres i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. Dette arbeidet er tidkrevende, og går gjennom nøye
og kritiske fagfellevurderinger. Sitat HI: Det er ikke slik at vi skjuler eller bortforklarer resultatene. Denne typen
publisering er tvert imot en uavhengig kvalitetsvurdering som sikrer at resultatene blir riktig tolket. HI skal også
publisere norske rapporter om studiene for å gjøre dem lettere tilgjengelige for allmenheten.
Havforskningsinstituttets rolle er å gi forvaltningen råd som gjør at den kan fatte kunnskapsbaserte vedtak. HI
evaluerer høstefeltene langs hele kysten årlig. Dette gjøres bl.a. ved bruk av undervannskamera som dokumenterer
tilstanden både på høstefeltene og i referanseområder som er stengt for tarehøsting.
Det ble gjort en omorganisering av høstefeltene for stortare langs kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal i 2019.
Dette var for å gjøre feltinndelingen mer standardisert og sikre at nabofelt ikke blir høstet i påfølgende sesonger.
Som følge av omorganiseringen, kom en rekke felt i utakt med den tidligere høstesyklusen og fikk kortere
hvileperiode. Akkurat nå ser de at tarevegetasjonen ikke er reetablert i noen områder som har hatt for kort
hvileperiode som følge av omorganiseringen av høstefeltene, og derfor anbefales utsetting av høstingen på flere
felt (forsker Henning Steen). Nye høstefelt for stortare åpnes 1. oktober. Det bør også poengteres at gjenveksten
har vært bra på de fleste av feltene som har fått sin tilmålte hviletid på fire år, og at tilstanden på disse er vurdert
som god nok til at feltene kan åpnes for tarehøsting fra 1.oktober.
Lenke: https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-31
Kommunene ønsker å foreta en konkret vurdering av hvilke områder som skal unntas fra tarehøsting, for eksempel
naturtyper og naturmangfold, fiske- og gyteområder. Kommunene har jf. KMD en legitim interesse i å verne disse
områdene mot taretråling, blant annet for å ivareta hensynet til Fiske og biologisk mangfold jf. plan- og
bygningsloven §§ 11-7 nr.6 og 11-11 nr.3.
Hva kan kommunene gjøre med tanke på forbud mot taretråling? Diskusjonen videre er om kommunene ønsker å
forby taretråling knyttet til nyere (2020) forskning fra Havforskningsinstituttet, NIVA og NINA? Hvis kommunene vil
forby taretråling med utgangspunkt i kunnskapsbasert forvaltning, så må det fremskaffes konkret argumentasjon
for konkrete tareområder for å unngå innsigelser.
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Status i kommunene angående taretråling etter ringerunde 3.juli 2020
Status holdning til taretråling
Leka

Kristin Floa

Vedtak i k-styret (se under)

Nærøysund

Ragnhild W. Melgård

Ikke diskusjon i Nærøy, men blant fiskere i Vikna

Høylandet

Inger Hilde Solstad

Ikke relevant

Nye Namsos

Elin Skage Knappe

Ikke diskusjon

Flatanger

Øivind Strøm

Litt diskusjon

Osen

Odd-Robert Solvåg

Ikke populært med taretråling

Åfjord

Kjell Vingen

Roan rullerte kommuneplanen for å forby taretråling
og Åfjord vil muligens begrense

Bjugn (Ørland)

Petra Roodbol-Mekkes

Ikke vært et tema i gamle Bjugn

I Leka kommune har K-styre vedtak på at tare skal kartlegges og det skal gjøres bestemmelser mot taretråling i
framtidige konsesjoner.
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3. Om tareskog
Tareskog vokser i eksponerte områder ned mot 20-25m. Tareskog er sammenhengende sublitorale (nedenfor
fjæremål) områder bevokst med stortare (Laminaria hyperborea). Stortareplantenes stive, opprette stilk kan bli
opptil tre meter høye og danner et tredimensjonalt habitat som er rikt på andre alger og dyr. Andre tarearter som
sukkertare (Saccharina latissima), fingertare (Laminaria digitata) og butare (Alaria esculenta), danner ikke like høy
vegetasjonstype.
I Midt-Norge og Nord-Norge vokser store tareskoger tilbake. Lenger nord forsvant store arealer tareskog allerede
for 45 år siden, noe som skyldtes nedbeiting fra kråkeboller, men fra Midt-Norge og nordover har tareskoger
gradvis kommet tilbake fordi de grønne kråkebollene dør ut. Drøbakkråkebollene er en kaldtvannsart som ikke
trives i varmere sjøvann, men også andre forhold spiller inn.
NIVAs erfaringer tyder på at forvaltning av tareskoger bør være forskjellig for ulike områder siden responsen til
tareartene og årsakene til de observerte endringene er forskjellige langs kysten. En best mulig forvaltning av våre
store tareskogsområder er viktig siden tareskogene globalt er i tilbakegang og hovedutbredelsen av tareskoger i
Europa ligger i Norge.
Tareskogen har en vid utbredelse og står for en betydelig produksjon av organisk materiale. Arealet av tare utenfor
kysten er anslått å være omtrent like stort som arealet av dyrket mark i Norge. Tareskogen har en grunnleggende
betydning for det assosierte plante- og dyresamfunnet. Det er et yngle- og oppvekstområde, gjemmested og
beiteplass for fisk. Bløtdyrene og krepsdyrene i tare- skogen er viktige som næringsdyr for fisk, krabbe og hummer.
Noen fuglearter benytter også tareskogen som matfat. Mangfoldet i skogen er svært stort; mange fastsittende
alger og dyr vokser på stilkene og festeorganene, mens frittlevende dyr finnes på stilkene, festeorganene og i
algene som vokser på tarestilkene. Naturmangfoldet i tareskogen bør sikres for å bevare viktige oppvekstområder
for lokale bestander av fisk og krabbe, funksjonsområder for sjøfugl og for å opprettholde bølgevernet rundt
sårbare øyer og holmer.
Stortare vokser langs hele norskekysten. Det er imidlertid geografiske forskjeller i stortarens størrelse og tetthet
langs kysten. De største forekomstene finner man i området rundt Møre og Romsdal og Trøndelagskysten i MidtNorge hvor plantene blir opptil 3-4 meter. Stortareskog finnes på hardbunnsområder nedenfor lavvannsgrensen.
Norge har en av verdens største forekomster av stortare (Laminaria hyperborea) og denne taretypen utgjør til
sammen 80 prosent av den samlede biomassen til makroalger (tang/tare) langs kysten av Norge. NIVA har
beregnet at Norge har mellom 50 og 60 millioner tonn stortare.
Stortare har flere navn. Den kalles blant annet også stokktare, stolpetare, hestetare, palmetare, kurvtare, trolltare.
Stortaren skaper leveområder for dyr og alger på hardbunn (fra cirka 1–25 meters dyp) i bølgeeksponerte områder.
Tareskogene er viktige gyte-, oppvekst- og beiteområder for mange arter av fisk, fugl og sjøpattedyr. Mange av
disse er også kommersielle arter og levebrød for mennesker. Antallet dyr i tareskog kan komme opp i mange
hundre tusen individer per kvadratmeter. På bunnen mellom tareplantene er det også mye dyr og planter (f.eks.
små krepsdyr, krabber og fisk).
Tareskoger danner artsrike samfunn med stor økologisk betydning ved at de produserer plantemateriale og er
leveområder for et stort antall tilhørende planter og dyr. I tillegg gir de verdifullt råstoff til industrien.
Økosystemtjenester er varer, tjenester og funksjoner i økosystemet som vi mennesker drar nytte av. Ved å danne
enger og skoger skaper tare habitater skjul og underlag der andre arter kan vokse og finne mat, også mange arter
som utnyttes kommersielt, for eksempel torsk og krabbe. Dersom disse naturtypene blir utsatt for store
påvirkninger, kan de bli erstattet av andre samfunn med en annen og oftest dårligere økologisk funksjon.
Hvis midlere beregninger for biomassen av stortare langs kysten er 59 millioner tonn jf. NIVA, og det høstes ca 160
000 tonn, så utgjør taretråling ca. 0,27% av biomassen.
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3.1 Metodikk for verdisetting av tareskog
Ifølge DNs veileder 19 (2007, Kartlegging av marint biologisk mangfold - revidert versjon av 2001 utgaven) skal
områder registrert med nasjonal verdi i Miljødirektoratets Naturbase prioriteres. Nasjonalt (A-området) og regionalt
(B-områder) viktige forekomster av disse naturtypene er kartlagt i regi av Nasjonalt program for kartlegging av
biologisk mangfold. Veilederen definerer, avgrenser og prioriterer svært viktige lokaliteter av tareskog med store,
intakte tareskogområder som >500 daa.
Nasjonalt viktige tareområder (A-områder) er tareareal >500 daa.

3.2 Metodikk for modellering av tareskog
I prosjektet «Biomassemodell for stortare» ville de se på hvor mye tare som finnes i ulike områder. En romlig
biomassemodell for stortare er utviklet i et pilotområde med gode data for bunn-, dyp- og miljøforhold og med høy
oppløsning. Modellen predikerer en total stortarebiomasse på 457 000 tonn innenfor området. Korrelasjonen
mellom modellen og uavhengige data var på hele 0,85 og stemte dermed svært godt overens med virkeligheten.
Pilotmodellen er første skritt i utviklingen av en ressursmodell for hele Norge som kan gi forvaltning og næring en
oversikt over stortareressursene og legge til rette for bærekraftig høsting av denne rike ressursen.
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-7

3.3 Oversikt over tareområder i planområdet
Nord for Folda

Sør for Folda
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4. Om taretråling
Stortare høstes som råstoff for fremstilling av alginater. Dette er kjemiske forbindelser som er salter av alginsyre
(eksempler: natriumalginat, kaliumalginat og kalsiumalginat). Næringa ble invitert til å beskrive sin aktivitet
(vedlegg 3) da vi ikke kjente til næringa og plan- og bygningsloven viser til at vi skal inkludere næringsaktiviteter i
planarbeidet. Planveileder i sjø 2020 s.16: I vurderingen av hva som er kommunens planleggingsbehov, må det tas
hensyn til innspill både fra næringslivet, organisasjoner, lokalbefolkningen, fylkeskommunen og berørte statlige
myndigheter.
Stortare er en av Norges største fornybare ressurser. Tareplanten trives best på 20 meters dyp og grunnere, vokser på
berg- og steingrunn, og gjerne i bølgeutsatte områder. Stortaren vokser raskt, inntil en halv meter i året og vil i løpet
av fem år nå full lengde som er om lag tre meter. Stortaren utvikler blader som den feller hvert år. NIVA har
beregnet at stortarebestanden binder om lag 29 millioner tonn CO2. Forskerne mener at dette tallet kan dobles
dersom tareskogen i Nord-Norge, som i mange år har vært nedbeitet av kråkeboller, blir reetablert. Til
sammenligning ble det i 2011 beregnet at all norsk skog binder om lag 32 millioner tonn CO2. Utfordringen er at når
tareplanter brytes ned igjen så frigjøres tilsvarende mengde CO2.
Stortare høstes først og fremst av storm og uvær.
At stortaren trives best i vær- og bølgeutsatte områder gjør at planten også takler høsting godt. Hvert år river
stormer opp om lag 7 millioner tonn stortare. Dette er tare som raskt reetableres. Den årlige mekaniske høstingen
med trål, som årlig ligger på mellom 150.000 tonn og 170.000 tonn, utgjør en liten andel av den høstingen som
stortaren naturlig utsettes for hvert år. Tareskogen og skogen på land blir ofte sammenlignet, fordi begge deler
både er viktig for biologisk mangfold samtidig som de representerer en viktig verdiskaping. I dag høstes om lag 40
prosent av den årlige tilveksten i norske skoger. Overført til stortare er det beregnet at kun 2,5 prosent av den årlige
tilveksten høstes.
NIVA har beregnet at det langs kysten av fastlands-Norge er et areal tilsvarende 5900 kvadratkilometer som er
bevokst med stortare (Laminaria hyperborea), og biomassen beregnes til 59 millioner tonn. Dette er tall basert på
dagens utbredelse, og vil øke etter hvert som taren vokser tilbake i nedbeitede områder.

Oversikt over taretrålingsfelt i planområdet (innenfor blå linje) jf. tareforskriften for Trøndelag.

Hvis beregningene til NIVA stemmer, står taretråling for 0,27% av reduksjon av biomassen og løsriving av tare i
storm for 12% av reduksjon av biomassen nasjonalt.
På spørsmål fra ordfører i Nærøysund om taretrålerne kan slå av AIS-systemet så har vi avklart følgende: Det er
kontinuerlig sporing og kontroll av taretråling. «Tare (rapportering)» viser detaljerte punktdata fra sporing og
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fangstdagbok. Det kan være noe støy, men områder med høy intensitet samsvarer godt med aktiv høsting. Her
vises et eksempel fra Leka og tidligere Vikna kommune:

Det er en info-knapp til hvert tema for mer dokumentasjon. Komplette data for 2020 er ikke importert ennå.
Taretrålere er pålagt lukket fiskerisporing (VMS) med frekvens hvert 10. min. og elektronisk rapportering av fangst.
Utfall og mangelfull rapportering blir fulgt av døgnåpen FMC-sentral. Åpen AIS-sporing, som kan følges av alle, er
det tillatt å slå av, men det er ikke mulig å slå av ikke fiskeri-AIS uten at det går alarm. Til sammenligning så
registreres fiskere med frekvens på en sporing i timen. Systemet er lukket av hensyn til at fiskere ikke vil vise sine
fiskeplasser. Uavhengig av dette systemet så kontrollerer også inspektører fra Fiskeridirektoratet at trålerne følger
regulering. Se forskrift https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-21-1743. Oppstart for taretrålere var
våren 2014. Mer om rapportering: https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Rapportering-paa-havet/Fartoey-over-15-metermed-flere Se også J-melding for tarereguleringer: https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/Jmeldinger?status%5B%5D=kommende&status%5B%5D=gjeldende&search=tare Oppsummert så er taretråling
kontrollert med AIS hvert 10.minutt, det rapporteres fangster kontinuerlig (elektronisk) og båtene får seddel ved
levering.

4.1 Hvordan står det til med stortareskogen i Midt-Norge?
I naturmangfoldloven er det en målsetting om at økosystemene i Norge skal ivaretas. For å følge utviklingen av
ulike økosystemer har regjerningen bedt Miljødirektoratet om å etablere Naturindeks for Norge og oppdatere den
hvert 5.år.Naturindeksen gjør opp status for i alt syv økosystemer i Norge og er et ”sannhetens øyeblikk”.
Naturindeksen i Norge 2020 inkluderer stortareskog i Midt-Norge.
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1800/naturindeksfornorge2020_m1800.pdf
Naturindeks for Norge 2020 viser en betydelig variasjon mellom økosystemer med hensyn til det biologiske
mangfoldet, og at tilstanden for norske økosystemer i 2020 er til dels betydelig lavere enn referansetilstanden.
Naturindeksen har verdi fra 0-1, der 0 betegnes som ødelagt natur og frisk fin og intakt natur er 1. Indeksen 1 er
nesten uoppnåelig. Naturindeksen for Norge oppdateres hvert 5.år.
Lavest verdi har Naturindeks for skog med 0,41, åpent lavland med 0,44, og fjell med 0,56. Målt med Naturindeksen
er tilstanden for våtmark og ferskvann bedre, med indeksverdier på henholdsvis 0,68 og 0,74. Naturindeksverdien
for havområdene er best med 0,70 og for kystvann 0,67. Variasjonen er større mellom økosystemer enn mellom
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regioner og havområder innenfor hvert økosystem. NINA og NIVA har vurdert norsk kystvann til 0,67 og det er
samlet sett en relativt god og stabil tilstand de siste 30 år, med noen unntak: kråkebollenes nedbeiting av tareskog
i Midt- og Nord-Norge gjennom de siste 50 år, noe som sannsynligvis skyldes overfiske av toppredatorer som
steinbit og torsk tidlig på 70-tallet.
Tareskogen er nå på vei tilbake, og det forklares med endringer i klima, da kråkebollelarvene ikke trives i et varmere
hav, og at det er blitt mere krabbe som spiser kråkeboller.

4.2 Kunnskap om stortare er basert på NIVAs ekspertvurderinger
I Midt- og Nord-Norge ble et enormt område med stortareskog borte fra 1970-tallet og utover. Det er velkjent at
kråkeboller som beitet ned tareplantene skapte denne «marine ørkenen», men det har hittil vært ukjent hvorfor
kråkebollene plutselig ble så mange og grådige. Ny forskning har pekt på at overfiske på de store rovfiskene som
spiser kråkeboller, som steinbit og kysttorsk, kan ha bidratt til dette (Norderhaug et al. 2020).
De siste tiårene har vi sett en gradvis tilbakekomst av tare fra Trøndelag og nordover, noe som gjenspeiles i økte
indeks-verdier for stortare og sukkertare i Midt- og Nord-Norge. Klimaendringene kan her spille inn positivt ved å
holde de mer kuldekjære kråkebolle-bestandene nede. I tillegg kan spredning av taskekrabbe og strandkrabbe
sørfra med høyere temperaturer, og kongekrabben nordfra, bidra positivt ved å spise små kråkeboller (Christie et
al. 2019).

Figuren er hentet fra Naturindeks i Norge 2020 og viser utviklingen i tilstanden til
stortareskoger i Midt-Norge fra 1990-2019 (merket med burgunder). Y-aksen
måtte settes over 1 for å få med at indeksverdiene for stortareskog i Midt-Norge
(gjenvekst) over går referanseverdiene. Det betyr at det er bedre vekst i de
taretrålte områdene sammenlignet med referanseområdene.

4.3 Nyere forskning (2020) om effekter av taretråling
Havforskningsinstituttet har i to studier fra 2020 konkludert med at konsekvensene av taretråling har begrenset
effekt på områdene som tråles og på fisk. Om lag 6 % av den stående biomassen på trålbart dyp ble høstet over
fem år. Taretråling har en vesentlig effekt på økosystemet, men i et veldig begrenset område av den totale
tareskogen, og derfor er de totale konsekvensene små. Naturen også selv river opp tang og tare:
https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/januar/taretraling-har-begrenset-effekt-pa-fisk .

Det er forskjeller på effektiviteten av tarehøsting i flate sjøareal sammenlignet med sjøareal med ujevn bunn og det
kan høstes mer i flate areal. Jf. tareforskriften så er høstesyklusen på 5 år, og hvis uttaket er 100%, blir uttaket
20% over en femårsperiode. Dvs. mye høyere enn 6%. HI har registrert 75% uttak på noen av
overvåkningsstasjonene, noe som tilsvarer 15% uttak i høsteperioden:
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/b8a8d5a6f6494681bccb3d6cdfd3a4f5/vurdering-av-hostesyklus-forstortare-i-more-og-romsdal-og-trondelag---notat-hi-2019.pdf
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Havforskningsinstituttet har sett nærmere på hva som er effekten av taretråling på tareskogens økosystem, i tillegg
til hvor mye av den totale mengden tare som høstes. Disse studiene viser at taretråling har begrenset effekt i
områdene som tråles. Disse to prosjektene har skaffet viktig, ny kvantitativ kunnskap om effektene av taretråling.
Dermed kan forvaltningen vurdere ulike økosystemtjenester.
I prosjektet «Biomassemodell for stortare» ville de se på hvor mye tare som finnes i ulike områder. En romlig
biomassemodell for stortare er utviklet i et pilotområde med gode data for bunn-, dyp- og miljøforhold og med høy
oppløsning. Pilotmodellen er første skritt i utviklingen av en ressursmodell for hele Norge som kan gi forvaltning og
næring en oversikt over stortareressursene og legge til rette for bærekraftig høsting av denne rike ressursen.
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-7. Gjennom prosjektet KELPFISH ville
forskerne derfor se på hvordan taretråling påvirker økosystemet, blant annet som føde- og oppvekstområdet for
ulike typer kystbestander av fisk. Taretråling påvirker økosystemet, men 94% står igjen etter tråling.
Den samlede konklusjonen fra begge prosjektene sett under ett, var at taretråling har effekter på tareskogens
funksjon som leve-, føde- og oppvekstområder for fisk. Med dagens totale uttaksnivå står imidlertid det meste av
tareskogen igjen i trålte områder. Om lag 6 % av den stående biomassen på trålbart dyp ble høstet over en periode
på fem år. Derfor er de totale konsekvensene små.
Forskerne gjennomførte før- og etterundersøkelser av taretråling, og beholdt et område som ikke skulle røres, men
undersøkes som et referanseområde. På den måten kunne de skille år-til-år-variasjon fra trålingseffekter i
testområdet. I tett tareskog kan det også være vanskelig å se og telle fisk. Derfor måtte forskerne ta i bruk nye
metoder, som bunnstående ekkolodd og stereovideokameraer. Med stereovideo får vi «dybdesyn» i tareskogen og
kan definere et vannvolum vi teller fisk i. Det er nødvendig hvis vi skal kunne sammenligne tellinger i tett tareskog
med liten sikt med åpne trålgater der vi ser langt, forteller Norderhaug.
Samtidig ble mer tradisjonelle metoder som teinefiske og dykking benyttet for å samle inn tareplanter, smådyr,
krabber og fisk. Til sammen utfyller de ulike metodene hverandre som et puslespill for å gi forskerne solid
kunnskap om hele økosystemet. Effekten av stormer kan sammenlignes med taretråling. Små tare står klare til å
vokse opp når de store, gamle taren blir borte.
Flere felter ble stengt for taretråling i Vikna (nå Nærøysund kommune) i 2015 som et «føre var tiltak»:

Havforskningsinstituttet gjennomførte undersøkelser av taretråling i tarehøstingsforbudssonen i perioden 20172019, som ble offentliggjort i 2020. Gyteundersøkelser fra Vikna gir ingen holdepunkt for at taretråling har påvirket
torskens umiddelbare gyteaktivitet i dette området og undersøkelsene fortsetter. Det var reduksjon i mengdefisk og
endret fordeling av fisk i trålgatene og rett ved siden av trålgatene. Det var ingen målbar effekt av taretråling på
krabbe.
På bakgrunn av foreliggende kunnskap anser Havforskningsinstituttet det som biologisk forsvarlig at deler av
området som ikke er vernet gjennom annet lovverk (naturmangfoldloven med mer.) åpnes for begrenset
tarehøsting
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4.4 Effekter av taretråling på sjøfugl 2020
Fiskespisende sjøfugl finner ofte næring i tareskogsområder, og det er derfor stilt spørsmål om taretråling kan
virke negativt inn på sjøfugl.
Nyere undersøkelser fra Skinna som ble internasjonalt publisert i 2020, viser til at de ikke kunne observere
forskjeller i betemønsteret til skarv på grunn av taretråling. Publikasjonen viser også til at det kan være potensielle
konflikter, og at det er behov for mere forskning. Undersøkelsene er foretatt på individnivå og ikke på
populasjonsnivå. Forskninga ble utført i 2013-2018, og det ble undersøkt 170 områder med 77 referanseområder
og 93 høstede områder. Det var 24-57 skarv årlig med i studien. Det kom fram i møtet mellom arbeidsgruppa og
fugleforsker at det er behov for mer forskning da det er indikasjoner på at det er potensielle effekter av taretråling
på sjøfugl.

4.5 Konsekvensutredning av taretråling i Roan kommune (2019) vs. ny kunnskap fra HI, NINA og NIVA (2020)
Roan kommune har avsatt areal som forbyr taretråling i alle nasjonalt viktige (A-områder) tareområder 20.juli 2019.
Nasjonalt viktige (A) områder er tareskog alle områder over 500 daa.
I konsekvensutredninga står følgende: Naturmangfoldloven kap. II Prinsippene i nml. §§ 8 til 12 skal legges til grunn
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet i alle tilfeller der naturmangfold berøres. §§ 11-12 kommer ikke
til anvendelse der tiltaket ikke kan gjennomføres. Kunnskapsgrunnlaget når det gjelder tarehøsting er mangelfullt.
§ 9.(føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
Paragraf 9 sier at ”føre var” ikke gjelder for reversibel skade og tareskog vokser tilbake etter 4-5 år. Et irreversibelt
tiltak er når naturen er skadet og ikke kan komme tilbake til sin opprinnelige tilstand. F.eks. oppdrettsanlegg er et
reversibelt tiltak, da naturtilstanden kommer tilbake til normalen etter noen år med brakklegging. Dette i
motsetning til nydyrking på land. Landbruk er et irreversibelt tiltak, og naturen kommer aldri tilbake som tidligere.

Roan kommune bruker både mangelfull kunnskap og ”føre var” prinsippet som begrunnelse for vern mot taretråling
i sin KU. Både HI og NINA har kommet med ny kunnskap i 2020.
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Fra KU Roan kommune: Studier har vist at tareskog er svært viktig habitat for ung kysttorsk. I sjøområdene utenfor
Roan er det viktige gyteområder. Disse mister sin viktighet hvis det ikke er nok tareskog tilgjengelig for yngelen. Med
dagens høstefrekvens vil det til enhver tid være en svært liten andel fullvoksen tareskog, og dermed dårligere vilkår
for torskeyngel og andre arter.
Forskning i 2020 viser at dette ikke stemmer. Andelen fullvoksen tareskog er ikke svært liten, men derimot svært
stor og utgjør 94% av totale tareskog. Det høstes ca. 6% over en periode 5 år på jf. kartlegging på Søre Sunnmøre.
Det betyr i snitt vel 1% av tareskogsarealene, med en variasjon på 1-11%. Naturindeks i Norge 2020 viser at det er
bedre vekst i taretrålte områder enn i referanseområdene.
HI gjennomførte i perioden 2017-2019 studier før og etter forsøkstråling av tare innenfor tarehøstingsforbudssonen
ved Vikna. Resultatene fra gytefeltundersøkelsene viste at fordeling av torskeegg varierte noe mellom 2018 og
2019, men totalmengden av egg var omtrent den samme (793 egg i 2018 mot 876 egg i 2019). I forhold til naturlig
variasjon og denne studiens korte varighet, med bare ett år før og etter år etter, er det vanskelig å trekke entydige
konklusjoner om effekter på gyting. Vurdering-av-det-biologiske-grunnlaget-for-forbudet-mot-tarehoesting-vedVikna.pdf (hi.no)
Det er også viktig å merke seg at gytefeltene ligger både i nasjonalt, regionalt og lokalt viktig tareskog. Ergo gir det
ikke mening å kun forby taretråling generelt i nasjonalt viktig tareområder med og uten gytefelt.

Hvis vi utvider kartet til kommunene utenfor Roan så er det ingen korrelasjon mellom gytefelt og tareskog, heller
tvert imot. Grønt er gytefelt opplyst ved intervju av fiskere i området og lilla er gytefelt MB. dvs avdrift av egg
registrert av HI. Det er ingen forskjell mellom gytefelt i nasjonalt viktig, regionalt viktig og lokalt viktig tareskog i
forhold til nærhet til gytefelt i Roan. Hvis argumentet er gytefelt i tareskog, så må det også forbys taretråling i
regionalt og lokalt viktige gytefelt. Viser til HI sine undersøkelser om gytefelt fra Vikna.
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Fra KU Roan kommune: Selv om store sjøarealer nasjonalt har forekomst av tare, og kun en liten andel høstes hvert
år, kan den samlede belastningen lokalt være stor. Vi ser at det er en klar korrelasjon mellom viktige tareforekomster
og beiteområder for sjøfugl, samt mellom viktige tareforekomster og gytefelt. Det er derfor stor sannsynlighet for at
tarehøsting på sikt vil føre til en reduksjon i lokale bestander av både sjøfugl, fisk og krabbe.

HI har dokumentert at den samlede belastningen ikke er stor, det høstes hvert 5. år og tareskogen vokser tilbake.
Det er ikke korrelasjon mellom tareforekomster og gytefelt. Undersøkelsene fra Vikna viser til at det ikke er
målbare effekter på krabbe. Forskning på skarv fra feltarbeid fra Sklinna i perioden 2013-2018 viser at det ikke er
effekt av taretråling på beitemønster hos skarv.

Fra veileder om naturmangfoldloven, KMD 2016
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§ 9. (føre-var-prinsippet). Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger taretråling kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet gir ikke i seg selv grunnlag for å stille krav om etterundersøkelser eller annen
innhenting av ny kunnskap. Men føre-var-betraktninger kan tilsi at man stiller slike vilkår etter sektorregelverket,
hvis det er adgang til det.
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet her: fugl, skal ikke mangel på kunnskap
brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Føre-var-prinsippet får ikke
anvendelse i alle saker, og det er ikke et prinsipp som skal legges til grunn ”for sikkerhets skyld”.
To forutsetninger må være til stede for at prinsippet skal få anvendelse:
1.
2.

Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskap om naturmangfold og/eller virkningene på naturmangfold. Kom
det tilstrekkelig kunnskap i 2020 til en overordnet plan?
Det skal tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på nmf pkt 8.2 i veileder i fra KMD.
Er det vesentlig skade når man ikke finner forskjeller på beitemønster over 6 år?
Kan man forvente vesentlig og irreversibel skade når det i snitt tråles 1% (1-11%) av tarearealet i året?
Ifølge Fiskeridirektoratet så er det ingen fare for irreversibel skade med dagens tarehøsting.

5. Forslag til planfaglige løsninger
Flere kommuner ønsker å avsette areal som forbyr taretråling i Kystsoneplan Namdalen. Vi har derfor laget en
tareskogsutredning som vi mener oppfyller kravet til overordnete planer med overordnede vurderinger. Ved
planlegging av sjøarealene må planmyndigheten forholde seg til den kunnskapen som til enhver tid foreligger. Det
kom mye ny kunnskap i 2020 og forskrift for konsekvensutredninger § 17 sier at vi skal ta utgangspunkt i relevant
og tilgjengelig informasjon. Planveileder 2020, s.35: Kommunene bør også rådføre seg med relevant
sektormyndigheter om gjeldene kunnskapsgrunnlag og konkretet vurderinger i den enkelte plan. Vi har rådført oss
med Fiskeridirektoratet som er relevant myndighet når det gjelder taretråling, om relevant kunnskap og gjennomført
flere møter. Taretråling er en lovlig aktivitet som foregår jf. tareforskriften fram til 30.september 2021, er underlagt
havressursloven og forvaltes av Fiskeridirektoratet.
I dag ligger det en uavklart situasjon mellom ulike lovverk i to departement som omhandler taretråling. Lovverket
forvaltes av to ulike sektormyndigheter. Dette er omtalt i tareutredninga, og det er her den kommunale
problemstillinga ligger. Hvem bestemmer? Plan- og bygningsloven eller havressursloven? Eller begge, og hvordan
forholder de seg til hverandre? Hva er grenseoppgangen? Dette lovverket må vi som jobber med kystsoneplaner på
vegne av kommunene forholde oss til.
Fiskeridirektoratet har vært tydelig på at de vil komme med innsigelse i de tilfeller der arealplaner gir begrensing på
tarehøsting utover referanseområder og naturreservat. De er instruert av eget departement. Kommunene kan ikke
tilta seg en fagmyndighet som ligger hos en sektormyndighet. Innsigelser vil forsinke planarbeidet
Styringsgruppa må ta stilling til om de vil ha omkamp på tareforskriften ved å unnta store areal (A og B areal med
mer) fra taretråling. Og om Kystsoneplan Namdalen og Fosen skal være «slagmarken» for maktkampen mellom to
departement om hvem som skal forvalte sjøarealene.
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Mulige løsninger:
1.

Tar inn alle foreslåtte areal med forbud mot taretråling med fare for at plan får innsigelser fra
Fiskeridirektoratet og utsetter vedtak av planen evt. store areal unntatt rettsvirkning.

2.

Forholder seg til tareforskriften som utgår i september 2024. Fram til 2024 må statlige og regionale
myndigheter (KMD og NFD) ha avklart og blitt enige om grenseoppgangen mellom pbl. og
havressursloven. Jf. forslag til bestemmelser så kan de ikke iverksettes før 2024 s. 102 i veileder: da
arealplanen styrer framtidig arealbruk og ikke eksisterende bruk, vil kommunenes innspill være et
grunnlag for innspill i prosessen med utarbeidelse av nye forskrifter om taretråling.

Forslag: Vi legger fram endelig tarerapport (datert 26.april 2021) med forslag til styringsgruppa i
styringsgruppemøte 30.april. Her innstiller prosjektleder på at planforslaget til 1. gang politisk behandling ikke skal
inneholde områder som begrenser taretråling ut over tareforskriften.
De kommunene som likevel ønsker å begrense taretråling i egen kommune gjennom pbl. rådes til å gi innspill om
dette i høringsperioden, inkludere områder de mener bør unntas taretråling før 2. gangs høring. En slik viktig
beslutning bør behandles politisk.

Fotograf: Erling Svensen
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Vedlegg 1. Brev fra KMD til NFD
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Vedlegg 2. Effekter av akvakultur på tareskog
Tare tar opp næringsstoffer gjennom bladets overflate og ikke gjennom røtter. Havforskningsinstituttet startet
undersøkelser av «Effekter av akvakultur på grunne hardbunnsamfunn (0–25 m)” på kysten i 2010. Utslipp av
næringssalter og fine partikler som sedimenterer kan påvirke tang- og taresamfunn på hardbunn i nærheten av
anleggene. Det ble tatt video og dykkere undersøkte biologisk mangfold og tetthet av arter ved anlegget og på
referansestasjon 1 km fra anlegget. I bølgeeksponerte områder vokste det fin tare rett bak anleggene ned til 25
meters dyp. Redusert nedre voksedyp for tare kan være et tegn på forringet miljøkvalitet, men forskerne fant ingen
forskjeller i nedre voksegrense for tare ved anlegg og på referansestasjoner. Ruteanalysene på fem og ti meters
dyp viste at artsrikdom og forekomst av arter ikke var forskjellige ved anlegg sammenliknet med
referansestasjonene.
Forskning på effekter av oppdrett på tareskog i nærmiljøet viser at både sukkertare og stortare etablerer seg raskt
igjen hvis de blir utsatt for negative miljøpåvirkninger. Mens det kan ta 4–8 år før stortareskog er fullstendig
rehabilitert, vokser sukkertare som er en hurtigvoksende treårig plante raskt tilbake. Tilstanden i tareskog kan
overvåkes ved hjelp av videotransekt der man registrerer dekning av tareplanter og også kan estimere mengden av
påvekst på tareplantene.
Observasjoner av tilstanden i tareskog nær anlegg i Hardangerfjorden (Hansen mfl. 2011) og gjennom feltarbeid på
Frøya der både sukkertare og stortare vokser ganske tett opptil store anlegg, gir grunn til å tro at man kun har små
til moderate effekter av utslipp av næringssalter fra anleggene på dette habitatet. Med bakgrunn i dagens
kunnskap vurderes påvirkningsgraden i tareskog som moderat, men på grunn av habitatets gode evne til å
rehabilitere seg vurderer vi langtidskonsekvensene av en slik påvirkning som lav.
Det er størst risiko for permanent skade på naturtyper og arter som har en langsom vekst eller lavt
spredningspotensial og derfor en liten evne til å reetablere seg. For noen naturtyper vet vi at de har en evne til rask
reetablering, slik som for eksempel tareskog. For noen naturtyper slik som korallskogbunn, ålegressenger,
løstliggende kalkalger og grunne bløtbunnsområder antar vi at disse er mer sårbare og kan bruke lang tid på å
rehabilitere seg. https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf

Analyse av akvakultur og tareskog Kartmateriell er i Utkast til tareskogsutredning datert 20.desember 2020

I eksponerte og middels bølgeeksponerte kystområder er det stortare (Laminaria hyperborea) som danner tareskog.
Tareskogene spiller en viktig økologisk rolle og ifølge DN håndbok 19 (2007), er særlig store intakte
tareskogsområder (A områder) viktige. Tareskogene er viktige både som primærprodusenter, leveområde for andre
alger og dyr, og som skjulested og næringsområde for små og store dyr.
Tareskog er regnet blant verdens mest produktive økosystemer, og tareplantene produserer næring til et rikt dyreliv
både inni og utenfor tareskogen. Tareplanten deles gjerne opp i tre adskilte deler, festeorganet som fester taren til
fjell og stein, stilken som på voksne planter er begrodd med rødalger og noen fastsittende dyr, og bladet som er
glatt og fritt for begroing i rene og bølgeeksponerte områder.
I tillegg lever flere arter fisk innimellom tareplantene, der leppefisk og kutlinger er særlig tallrike i sommerhalvåret.
Tarens produksjon gir mer enn nok næring til dyrene i selve tareskogen, men ifølge studier fra utlandet spres det
meste (godt over halvparten) av produksjonen ut til andre nærliggende økosystemer på grunt og dypere vann.
Den store arealutbredelsen til tareskogene, og den høye produksjonen av taremateriale og av smådyr i disse
områdene gjør at tareskogene i nasjonalparken har en svært viktig økologisk funksjon. Tareskog er blant annet
viktige føde- og leveområder for krabbe, hummer, fisk, sjøfugl og sel i området, og de er sannsynligvis et viktig
oppvekstområde for torsk og andre fisk som gyter. Ved sterke vinder skylles tang og tare opp på strendene og
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danner såkalte tangvoller som har stor betydning for smådyr, planter og fugl som lever i strandsonen. Det meste av
det løsrevne taremateriale blir sannsynligvis transportert ned til dypere områder og er viktig næring der det foregår
fiske etter reker og bunnfisk.
Det er tidligere foretatt kartlegging av naturtypene tareskog. NIVA har beregnet antall forekomster, total og
gjennomsnittlig arealutbredelse, samt gjennomsnittlig størrelse for hver av verdikategoriene A (nasjonalt viktig), B
(regionalt viktig) og C (lokalt viktig) i regi av Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold.
Arealet av stortareskogsbunn er modellert. Stortareskogsbunn i Norge er modellert for Program for kartlegging av
naturtyper i kommunene på oppdrag av DN og FD (Rinde et al. 2006). Stortareskog dekker eksponert bunn og
sukkertare mindre eksponert bunn. Utbredelse av sukkertare er ikke med i modellen. Tareskog har forskjellig
dybdeutbredelse ved ulik grad av eksponering. Jo mer eksponert, jo dypere vokser tareskogen. På de aller mest
eksponerte lokalitetene fra Rogaland i sør til Finnmark i nord, strekker tett tareskog seg ned til ca 25 m dyp. Videre
innover i middels eksponerte områder reduseres dybdeutbredelsen til ca 20 m dyp.
Tareskog vokser kun på fjell eller steiner som ligger tilstrekkelig i ro til at tareplantene får feste. Løst bunnsubstrat
som sand, grus, eller stein på eksponerte steder, er ikke egnet som substrat for stortareskog. Siden modellene ikke
inkluderer substrattype, vil de overestimere tareskogens utbredelse i områder med mye løst substrat.

Validering av modellen viser at presisjonen til modellen er ca. 80%. Modellkriteriene for tareskog varier noe mellom
økoregionene. Dette er basert på ulik utbredelse i forhold til eksponeringsgrad, dyp og i hvilken grad området er
utsatt for nedbeiting av kråkeboller.

Vedlegg 3: Informasjon om taretråling fra råstoffsjef Harald Bredahl i DuPont.
Tarenæringen i Norge- en oversikt
Tang og tareskjæring har lange tradisjoner i Norge, og var viktig i mange kystsamfunn, spesielt som
næringstilskudd til husdyr. Senere ble det kommersiell produksjon av tareaske, som ble benyttet til fremstilling av
jod og soda.
I 1959 kjøpte Protan Fagertun (Drammen) en tekstilfabrikk som lå på fastlandssiden av Karmøy kommune
(Rogaland). Denne lokaliteten ble valgt på grunn av god ferskvannstilgang og gode utslippsforhold for tarerester.
Etter ombygging ble alginatproduksjonen startet i 1961.
Regulering
Høsting av stortare var ikke regulert, og det var tarehøsterne selv som delte opp høstefeltene, slik at de hadde jevn
tilgang til stortare hvert år. Først i siste halvdel av 70-årene tok Fiskeridirektoratet initiativ til å regulere tarehøsting.
Fiskeridirektoratet mente at høsteplanen som var utviklet av tarehøsterne var bærekraftig, og de kopierte derfor
høsteplanen over til høsteforskriftene. Den norske høstemodellen er ansett som verdens beste forvaltning av tare,
og forvaltere fra USA, Island, Chile m.fl. har besøkt Norge for å lære.
Teknologi
I løpet av 60-årene ble det utviklet en tarekutter med en påmontert pose, som ble slept etter fartøyet. Den avkuttede
stortaren samlet seg i posen og ble heist og tømt om bord i båten. Denne høstemetoden avlastet den tradisjonelle
tarekuttingen med ljå og sigd. Tarekutteren førte til en oppgang i råvaretilgangen for alginatproduksjonen, men
heftet (roten) til stortareplanten stod igjen og råtnet. På 70-tallet ble det utviklet en grindtrål, som ligner på en
tradisjonell bærplukker, hvor tareplantene fester seg mellom tindene, og hele tareplanten rives løs fra havbunnen.
Denne teknologien gjorde at hele tareplanten kunne benyttes i produksjon av alginat, og tarehøstingen ble enda
mer bærekraftig (mindre svinn). Videre så ble det observert bedre gjenvekst på høstefeltene etter høsting med
grindtrål. Årsaken er at et råtnende hefte opptar plass for nye tareplanter, og dermed ble det bedre forhold for nye
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stortareplanter til å bunnslå nå heftet også er høstet. I dag er det en videreutviklet grindtrål som benyttes.
Grindtrålen fungerer best på jevnt underlag, slik at store deler av høstefeltene ikke er høstbare med grindtrålen.
Grindtrålen kan skades ved for ujevn bunn og i områder med mye stor stein.
Før satellittsporing, så var ikke hemmeligheten mellom tarehøsterne hvor stortaren var, men hvor en kunne høste
uten at høsteredskapen ble skadet eller satte seg fast. Årsaken til at teknologien ikke er byttet ut etter nærmere 50
år, er at grindtrålen ikke har negative effekter på havbunnen og verken vi eller andre næringsaktører har lykkes i å
utvikle en teknologi som er like bærekraftig og effektiv som grindtrålen.
Fartøyene som høster stortare har imidlertid gått fra tradisjonelle robåter til spesialbygde høstefartøyer, slik som
høstefartøyet Taresund. Fangstene ble tidligere levert til de mange taremottakene som lå langs kysten fra Rogaland
til Møre og Romsdal. I dag er det bare et landbasert stortaremottak igjen. Mottaket eies og driftes av DuPont, og
ligger på Smørholmen i Eide kommune. I dag leveres ca 80 % av stortarelastene til spesialtilpassede mottaksfartøy;
Bona Safir og Bona Sea. Ved å på den måten flytte mottakene fra land til vann har en fått store reduksjoner i CO2
utslippene fra høsteflåten. Per i dag er det 9 aktive høstefartøy.
DuPont Nutrition Norge sin aktivitet i Norge
•
•
•
•

Ca 110 ansatte på produksjonsanlegget på Karmøy + 10 lærlinger
Ca 25 stk på Langhus, Bærum kommune
Ca 60 sysselsatte på sjøsiden, fra Rogaland til Trøndelag
Omsetter for ca 1,5 Mrd. NOK per år

DuPont eier 5 aktive høstefartøy og et reservefartøy. Fartøyene er driftet av underleverandører. Tre av
høstefartøyene bemannes av 2 personer, skipper og kranfører, som enten har 3 – 3 eller 2 – 2 skiftordning. De to
siste aktive høstefartøyene har fast bemanning, skipper og kranfører, og leverer til vårt mottak på Smørholmen
mandag til torsdag, ved høsteforhold.

Andre aktører i næringen
DuPont kjøper også inn stortare fra 4 andre private høstefartøy.
I tillegg til DuPont, er Nutrimar AS aktiv i tarenæringen, og har nylig bygget et tørkeanlegg på Frøya, samt to
høstefartøy.
Regelverk
For å høste stortare i Norge er
det tilstrekkelig å melde fartøyet inn til Fiskeridirektoratet, siden det ikke er konsesjon eller kvoter på stortare.
Videre må fartøyet oppfylle strenge krav fra Sjøfartsdirektoratet, mht. stabilitet og krankapasitet.
Høsting av stortare er underlagt Havressursloven, som har som formål:
«Å sikre ei berekraftig og samfunnøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det
tilhøyrende genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.»
Videre er høstingen styrt av en nasjonal forskrift; forskrift om høsting av tang og tare, samt tidligere fylkesvise
høsteforskrifter, som nå er slått sammen til: Forskrift om høsting av tare i fylkene Rogaland og Vestland (2018) og
Forskrift om høsting av tare, Møre og Romsdal og Trøndelag (2019). De tidligere høsteforskriftene var fylkesvise
(Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) og de fleste hadde
den inndelingen høsterne lagde på 60 tallet. De nye høstefeltene har lik utforming, er en sjømil fra sør til nord, og
følger breddeminuttene. I tillegg har Havforskningsinstituttet anbefalt, etter flere års forskning i området Vega til
Trøndelag, i søndre del av Nordland, å åpne dette området for kommersiell stortarehøsting.
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Hvert høstefelt har et feltnummer og en bokstav som viser hvilken syklus det tilhører; A, B, C, D og E felt.
Høsterekkefølgen er A, C, E, B og E, slik at nabofelt ikke blir høstet i påfølgende år. Denne løsningen sikrer eventuell
reetablering av spredningssvake arter.
Høstefeltene i Rogaland og Vestland åpnes 1. september hvert år, mens høstefeltene i Møre og Romsdal og
Trøndelag åpnes 1. oktober hvert år. Før åpning av nye felt foretar Havforskningsinstituttet undersøkelser av
høstefeltene for å sikre at feltene er klar for høsting. Disse årlige kontrollene har vist at høstefeltene har god
status.
I nåværende syklus høster vi stortare fra E - feltene i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, og A - feltene i
Trøndelag.
I tillegg til at feltene må være åpne som høstefelt etter forskrift, må stortarehøsterne forsikre seg om at området
ikke er fredet, ettersom spesifikke områder i åpne høstefelt likevel kan være fredet. Det er ulike typer fredninger:
Over 100 områder fra Rogaland til Trøndelag som er totalfredet, Referanseområder, Fredninger som tidvis likevel er
åpne for tarehøsting og Fredninger som kontinuerlig er åpne for tarehøsting. Feltgrenser og fredningssoner legges
inn i høstefartøyenes kartmaskiner. Denne informasjonen innhentes fra Fiskeridirektoratets kartverk Yggdrasil,
Miljødirektoratets Naturbase-kart, Lovdata og fra miljøavdelingen til de ulike fylkesmenne, samt fra tekniske etater
i kommuner i Norge.
Alle høstefartøyene er pliktige til å ha to ulike sporingssystemer; AIS og VMS (vessel monitoring system) og de blir
overvåket av FMC (Fishery Monitoring Center) som er lokalisert på hovedkontoret til Fiskeridirektoratet i Bergen.
Hvis satellittsporing blir avslått, f.eks. ved verkstedopphold hvor det er nødvendig å koble ut strømmen på
høstefartøy, kontakter FMC eieren av høstefartøyet umiddelbart.
AIS data er offentlige, og ved å benytte f.eks. appen Marine Traffic, kan alle følge høstefartøyene: Sjøalg (Dupont),
Stortaren (Dupont-reservefartøy), Tarebas (Dupont), Tarehav (Dupont), Taresund (Dupont), Tareviking (Dupont),
Buskalg (privat), Suletrål (privat), Nordskag (Nutrimar AS), Vågøy (Nutrimar AS)

Høsteoperasjonen
Planlegging av høsting og logistikk er et samarbeid mellom råstoffsjef på land, høsteflåten og mottakene.
Når et høstefartøy ankommer et høstefelt og er klar for høsting, melder fartøyet til FMC (Fiskeridirektoratet) at
fartøyet starter høsting, f.eks. via softwareprogrammet I-Fisk. Når høstefartøyet er lastet, eller skal gå til et annet
høstefelt, melder fartøyet til FMC om at høsteoperasjonen er avsluttet.
Stortareplantene vises på ekkoloddet, og en kan avlese høyde og tetthet, og i tillegg bunnforhold.
Høsteoperasjonen utføres ved at grindtrålen senkes til bunn og fartøyet går forover, samtidig som det slippes wire.
Når fartøyet har passert 50-100 meter senkes hastigheten til fartøyet, og vinsjen drar grindtrålen mot fartøyet i en
skrått oppoverrettet bevegelse. Grindtrålen høster mest effektivt når den har en jevn svevende bevegelse, like over
havbunnen, slik at tindene treffer stortareplanten rett over heftet.
I trålgaten står «tare-rekruttene» igjen uskadet, se bilde 1. Dette er stortareplanter som er fra 1-3 år gamle og som
ikke vokser større enn til tulipanstørrelse, på grunn av skyggeeffekten fra de voksne stortareplantene. Etter høsting
får tare-rekruttene god lystilgang, noe som gir en enorm vekst. Dette forklarer at det er høyere CO2 opptak på
høstefelt sammenlignet med felter som er fredet, eller områder som ikke er høstbare med bruk av grindtrålen.
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Bilde 1. Bilde tatt like etter høsting, og viser gjenstående tare-rekrutter. Øverst til høyre skimtes voksne
stortareplanter og tare-rekrutter.
Etter at høstefartøyet er lastet går fartøyet til et godkjent mottak, som f.eks. Bona Safir eller Vevang Taremottak.
En grabb med vekt losser høstefartøyet, og stortaren kuttes opp i mindre deler og tilsettes formalin. Etter endt
lossing skriver mottaket en sluttseddel, helt lik en tradisjonell sluttseddel som benyttes på vanlige fiskemottak, og
selger og kjøper signerer sluttseddelen. Videre har DuPont utviklet et journalsystem som henter ut fangstdata fra
Fiskeridirektoratet, hvor vi tilfører ytterligere høsteinformasjon, som f.eks. tråletid. Tråletid er en sentral del av
optimaliseringen av høstingen.
Ved nyåpning av et høstefelt kan et høstefartøy høste over 60 tonn per time, men antall tonn per time synker etter
hvert som feltet blir nedhøstet. Når høstingen blir lavere enn 20 tonn per time er det marginalt lønnsomt å fortsette,
slik at vi forlater et høstefelt når høstingen når mellom 10-20 tonn per time.
Noen oppfatninger om tarehøsting og forskning som er gjort på disse områdene:
•

•

•

Stortareskog forhindrer erosjon
o Både modellforsøk og forskning ved Hustadvika viser at stortareskog ikke demper store bølger
og forhindrer dermed ikke erosjon. Men det er vist at stortareskog kan dempe små bølger ved
lavvann. Små bølger har imidlertid ikke en eroderende effekt.
Tarehøstere tråler store områder tomt for tare
o Havforskningsinstituttets Biomasseprosjekt viste at i en 5 årig høstesyklus ble det bare høstet
ca 26 000 tonn. Totalbiomassen av stortare i dette området var estimert til 477 000 tonn, og
dermed stod ca 94 % av stortaren urørt igjen.
Tarehøsting knuser hummer
o Hummer og grindtrål trives best i totalt ulik havbunnstruktur. Hummer trives best i steinete
og/eller ujevn bunnformasjon, mens grindtrålen ødelegges ved slike forhold. En grindtrål koster
mellom 150-200 000 NOK.

Annen forskning:
•
•
•
•
•
•
•

Det er mer leppefisk på høstede områder sammenlignet med referanseområder (HI Rap. Nordland 2014).
Det er bedre tilvekst for torskejuveniler på høstede områder sammenlignet med referanseområder (HI
Rap. Nordland 2018).
En finner større og flere krabber på høstede områder sammenlignet med referanseområder (HI Rap.
Nordland 2018).
Det er et høyere CO2 opptak på høstede områder sammenlignet med referanseområder (HI Rap. Nordland
2018).
En finner lik fangstutvikling for sei og torsk, både oppgang og nedgang, i høstede områder og i
referanseområder (HI Rap. Nordland 2016 og 2018).
En finner ingen (negativ) effekt på gytesuksess hos torsk (HI: Kelpfish prosjektet).
En har ikke funnet noen effekt på skarvers valg av matområde (Christensen-Dalsgård et al 2020).

Kontaktinformasjon: Råstoffsjef Harald Bredahl (Cand. Scient. Marinbiolog): harald.bredahl@dupont.com,
99520103
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Vedlegg 4. Brev fra NFD til KMD datert 18.desember: Anmodning om klargjøring av Fylkesmannens adgang til å
avskjære statlige innsigelser
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn
Arbeidsgruppen som er etablert i forbindelse med utarbeidelse av felles kystsoneplan for
Namdalen (KPN), fikk i desember 2020 i oppgave fra prosjektleder å gjennomgå utkast til
tareskogsutredning utarbeidet av prosjektleder, samt å komme med innspill på områder i
kommunen en ønsker å forby taretråling. Utredningen er vurdert både av medlemmene i
arbeidsgruppen samt at en har konferert med fagmiljø for å få en grundig faglig vurdering av
innholdet og de konklusjoner som trekkes i utredningen. Frist for kommunene til å komme
med innspill ble satt til 1.3.2021. Arbeidsgruppen har blant annet invitert forsker SveinHåkon Lorentsen til et teams møte i januar og i dette møtet gikk Lorentsen gjennom
hovedkonklusjonene i utredningen og koplet dette til det han anser som viktige foreløpige
funn fra forskninga. Lorentsen ga tydelige signaler på at det fortsatt er manglende kunnskap
og forskning på området, og at en med sikkerhet kan fastslå at en ikke har tilstrekkelig
forskning til å konkludere med at tarehøsting ikke påvirker økosystemene i og rundt
tareskogene våre. Prosjektledelsen ble invitert til dette møtet, men valgte å avstå.
Innspills-notatet fra arbeidsgruppen har til hensikt å 1. samle og forklare kommunenes
vurdering av utredningen og 2. samle og presentere innspill fra kommunene på områder en
ønsker å unnta/forby kommersiell tarehøsting. Arbeidsgruppen ber om at samtlige innspill
tas med videre i arbeidet med siste del av kystsoneplanleggingen.

1.2 Om utkast til tareskogsutredning
Arbeidsgruppen har gått gjennom utredningen og konferert med forskningsmiljø og fagfolk,
og kommet fram til følgende konklusjon: Utkast til tareskogutredning som ble framlagt for
kommunene i desember vurderes av arbeidsgruppa som ufullstendig. Det er behov for en
større grad av drøfting og nyansering rundt tematikken, hvor man hensyntar ulike faglige og
forskningsmessige ståsteder.
Arbeidsgruppen ser derfor bort fra denne i sin vurdering av områder en ønsker å unnta fra
kommersiell tarehøsting. Utkastet legges altså ikke til grunn for kommunenes administrative
vurderinger.
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Det er bekreftet fra forskere som forsker på miljø- og naturmessige konsekvenser ved
industriell tarehøsting, at det er behov for mer forskning når det gjelder taretrålingens
påvirkning på sjøfugler og biologisk mangfold for øvrig, og dermed at kunnskapsgrunnlaget
ikke er godt nok. Det er blant annet avdekket at det er korrelasjon mellom
tareskogforekomster og gyteområder, og om det ikke alltid er direkte korrelasjon vil
nærliggende tareskog til gyteområder fungere som oppvekstmiljø for yngel.
Økosystemeffekter må undersøkes for at man i fremtiden skal redusere framtidig negativ
påvirkning på marine økosystemer.
Det er mange interesser og verdier som skal vektes mot hverandre i denne typen arbeid,
også andre næringer enn akvakultur - ikke minst fiskerinæringen. Bærekraftig forvaltning må
være en fremtredende premiss for planlegging også i kystsonen og dette, samt andre
forskningsmessige usikkerheter, legges til grunn for kommunenes vurderinger av områder en
ønsker å unnta fra kommersiell tarehøsting. Vurderinger fra hver enkelt kommune følger
videre i dette innspills-notatet.
Tarenæringen ser ut til å gi et inntrykk av at når det er mangel på kunnskap, skal tråling gis
tillatelse inntil kunnskap er tilgjengelig. Dette er en speilvending av prinsipper som gjelder på
land der tiltakshaver i større saker blir pålagt kunnskapsinnhenting før tiltak kan realiseres,
og bryter med føre-var prinsippet.
I utredningen blir høsting «uskyldiggjort» med at man i dag høster bare 160 000 tonn av en
samlet biomasse på 59 mill. tonn, og har en årlig tilvekst på 40 ganger høstet biomasse. Det
oppgis videre at stormer årlig river løs 7 mill. tonn tare.
Ser man nærmere på tallene, gir 40 ganger høsting, en årlig tilvekst på 6,4 mill. tonn.
Tilveksten er altså 0,6 tonn lavere enn det som løsrives. Om disse tallene legges til grunn,
sier det oss at tareskogen ikke er i vekst eller i utbredelse, og kan være et tegn på at
tareskogen stor sett er gammel.
Når tareutredningen setter den totale høstemengden opp imot samlet biomasse gir ikke
dette noe god tillit til forvalterkunnskap, men tolkes heller som en måte å uskyldig-gjøre
inngrepene. Skal man se på bærekraft i utnyttelse av en ressurs må man se på uttaket i
forhold til produksjonen og reproduksjonen. Er dette tallet lavt, bør en kunne ta romslige
hensyn til de utfordringene som forskningen til nå påpeker at taretrålingen har.
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Havforskningsinstituttets overvåkings- og forskningsprogram viser at taren som plante stort
sett re-etableres innfor en syklus på 4-5 år, mens restitusjon av tareskogens biologiske
mangfold knyttet til begroingsorganismer (epifytter) og alderssammensetning tar lengre tid.
Undersøkelsene tyder på at tareskogen og det biologiske mangfoldet i Møre og Romsdal og
Trøndelag vil kreve en høstesyklus som er lengre enn 5 år for å sikre reetablering av det
biologiske mangfoldet. En forlenget hvileperiode mellom påfølgende høstinger vil gi
tareøkosystemene bedre muligheter til å etablere en klimakstilstand av en viss varighet.
Tidligere studier har vist at det kan gå inntil 10 år etter høsting før tareskogens
klimakssamfunn inkludert påvekstalger er gjenetablert.
Det er også verdt å merke seg at Havforsningsinstituttet har frarådet høsting i østlige
kystområder på Sør-Helgeland (Steen et al. 2019): De indre, østlige kystområdene (øst for
lengdegrad 11° 45’) på strekningen mellom Trøndelagsgrensen og Vega vurderes som lite
egnet for høsting i industriell målestokk da stortarevegetasjonen her er lite utviklet både med
hensyn på utbredelse og størrelse (Steen et al. 2019). For de vestlige kystområdene på sørHelgeland (Muddværet – Trøndelagsgrensen) er det gitt følgende anbefaling: For å gi
tareøkosystemene mulighet til å reetablere seg mellom høstingene i henhold til målsetning
om økosystembasert forvaltning, bør feltene i sørlig del av Nordland ha en hvileperiode på
minst seks år mellom påfølgende høstinger, dvs en høstesyklus på minst syv år.
Vekstsoneanalyser tyder også på at den årlige stilveksten for eldre tareplanter er høyere i
Nordland, enn for tilsvarende aldersgrupper lenger sør. En høstesyklus på 7 år kan derfor gi
et bedre ressursutbytte i Nordland, enn hva tilfellet ville vært for tarehøstefeltene lenger sør
langs vestlandskysten. Det er nærliggende å tro at dette kan ha relevans for de nordlige
deler av Trøndelagskysten, da særlig for Leka (Horta og Sklinna) som ligger nær
fylkesgrensen mot Nordland (Havforskningsinstituttet. Tareundersøkelser i Nordland i 2019.
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-9#sec-6)

Det hevdes fra tarenæringen, gjengitt i utredningen, at høstingsstripene ikke snauer ned
tareskogen, men setter igjen tare i ulik lengde på grunn av at havbunnen er ujevn og at
trålen ikke følger bunnen. Vi antar da at inngrepene vil variere med bunnforhold og
bunntopografi. De lokale forholdene vil da være avgjørende for hvordan trålingen i ulike
deler av Namdalen og Fosen vil påvirke tareskogene. Kunnskapsgrunnlaget om grunnforhold
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og havdyp (som antakelig ikke er godt nok i dag) må settes i system for best mulig å forutsi
resultatene. Som alternativ eller supplement bør det stilles krav om at vegetasjonen som blir
stående igjen bak trålen kontinuerlig filmes, for at man skal kunne justere seg inn på en mest
mulig bærekraftig høsting.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avklart tydelig at kommunene faktisk har
hjemmel i plan- og bygningsloven til å vedta bestemmelser i arealplanen som forbyr
tarehøsting når dette er velbegrunnet med hensyn til andre interesser (brev av 24.04.20 fra
KMD, samt tidligere avklaring i brev fra KMD i 2016).
Lovgrunnlag
Taretråling som tiltak reguleres slik kommunen oppfatter det av tre forskjellige lover i
samvirke:
•

Havressursloven - en sektorlov som regulerer høsting og annen utnytting av
viltlevende marine fisk, sjøpattedyr, marine organismer og planter med tilhold i
sjøen, herunder tare. Loven forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet og
kompetansen til å fastsette forskrift om tarehøsting er delegert til Fiskeridirektoratet.

•

Plan- og bygningsloven (pbl.) - en prosesslov og loven for samordning og avveining av
samfunnsinteresser generelt og arealbruk spesielt. Kommunen har ansvar for
forvaltning av arealer og naturressurser, naturtyper og arter innen eget planområde.

•

Naturmangfoldloven (nml.) - en sektorovergripende lov. Så lenge naturmangfold
berøres skal prinsippene i nml. §§ 8-12 alltid legges til grunn. I tillegg vil NML § 49 få
anvendelse for virksomhet utenfor verneområder der slike tiltak kan skade
verneverdiene: Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, innvirke på
verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt
ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår.



Naturmangfoldet i tareskogen skal sikres for å bevare viktige oppvekstområder for
lokale bestander av fisk og krabbe, funksjonsområder for sjøfugl og for å
opprettholde bølgevernet rundt sårbare øyer og holmer
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Naturmangfoldloven
Prinsippene i nml. §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet i alle tilfeller der naturmangfold berøres. §§ 11-12 kommer ikke til anvendelse
der tiltaket ikke kan gjennomføres.
Kunnskapsgrunnlaget §8
Kunnskapsgrunnlaget når det gjelder tarehøsting er mangelfullt. Det er gjort studier av
gjenvekst hos tare og en del av tarens påvekstorganismer som viser at gjenveksten på
høstefeltene jevnt over er god, og at småfisken kommer tilbake når taren vokser til. Dersom
fokus er maksimal ressurs-utnyttelse av taren er dette godt nok. Dersom forvaltningen av
tareskogen skal være økosystem-basert blir det feil.
Økosystemtilnærming og samlet belastning - § 10
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.
Tareskogen utgjør et tredimensjonalt habitat med mangfoldige nisjer, som gir grunnlag for et
rikt biologisk mangfold av både små og store alger og dyr. Det er ikke bare fastsittende
organismer som har tilhold i tareskogen. Mange frittlevende arter, spesielt i juvenile stadier,
er avhengig av taren. Det er for eksempel vist at små taskekrabber kan ha tilhold i tarens
bunnfester i opptil to år før de begynner å vandre dypere. Fiskelarver søker også mot
vegetasjon når de begynner å få farge og er avhengig av tareskogen som beiteområde og
som beskyttelse mot predatorer.
Modellstudier utført av Havforskningsinstituttet (HI) tyder på at mengden stortare som tas
ut gjennom høsting er liten sammenlignet med den stående storbiomassen på et regionalt
nivå (6%). Lokalt kan imidlertid uttaksgraden være høyere, og på enkelte av HIs
overvåkningsstasjoner er det registrert uttaksgrad på mer enn 75% (Steen, H., 2019). Selv
om store sjøarealer nasjonalt har forekomst av tare, og kun en liten andel høstes hvert år,
kan altså den samlede belastningen lokalt være stor.
Føre-var-prinsippet § 9
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
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skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.
Det er viktig å ha forståelse for at det i planprosess etter plan- og bygningsloven skal gjøres
avveininger mellom ulike interesser. Her er det ikke bare naturinteressene i seg selv som har
betydning, men planmyndigheten skal også ivareta lokalbefolkning, friluftsliv-, og
næringsinteresser som mener at en definert aktivitet, på kort og/eller lang sikt, kan få store
negative konsekvenser for naturresursene, næringsgrunnlaget og det biologiske mangfoldet.
Det vil i denne sammenheng være legitimt å bruke føre-var-prinsippet for å ivareta
naturgrunnlaget til fordel for disse interessene og da faktisk forby industriell tarehøsting i
definerte områder.
Kunnskapsgrunnlaget og effekten av kommersiell tarehøsting
Det kommer fram i studie utført på Sklinna (Christensen-Dalsgaard, S. et al., 2020) at det er
behov for mer kunnskap før man kan konkluderer hvilken effekt taretråling har på
sjøfuglbestandene. Observasjoner tyder på at taretråling fører til nedgang i seibestanden i
en slik grad at det kan påvirke sjøfuglenes hekkesuksess. Det påpekes at bedre
undersøkelser er påkrevet, at det er nødvendig med flere studier for å kvantifisere om de
observerte endringene i torskefiskbestanden (sei) reduserer beiteforholdene slik at det
påvirker hekkebestandene.
Fra forskningshold får vi opplyst følgende angående kunnskapsgrunnlaget:
•

Det er uvisst om taretråling har effekt på sjøfugl, til det er kunnskapsgrunnlaget for
dårlig.

•

Det er imidlertid indikasjoner på at taretråling har potensiale til å påvirke sjøfugl
negativt.

•

Det er gjort veldig få relevante studier for å belyse problemstillingen så
kunnskapsgrunnlaget er svært mangelfullt.

•

Næringen, eller forvaltningssektoren for taretråling, har ikke deltatt i finansiering av
forskning for å belyse eventuelle effekter av aktiviteten.

Flere kystnære sjøfugler sliter (kilde: Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl). De
mest aktuelle artene ift. taretråling.
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•

Ærfugl ca. 80% tilbakegang på strekningen Smøla-Lofoten i perioden 1986-2020, p <
0,001

•

Storskarv ca. 35% tilbakegang i Norskehavet (p=0,09)

•

Toppskarv stort sett stabile bestander. Økning på Sklinna i perioden 1984-2020, men
nedgang på 6% årlig i perioden 2015-2020 (i periode med taretråling)

•

Teist tilbakegang langs hele kysten

Fra sjøfuglforskerne får vi også opplyst at tareskogsområdene ser ut til å være en
nøkkelressurs for de sterkt reduserte bestandene av krykkje, alke og lomvi når de mer
pelagiske byttedyrene uteblir. På Sklinna benytter lomvi tareskogsområder til beiting.

Studier har vist at tareskog er svært viktig habitat for ung kysttorsk. Viktige gyteområder
mister sin viktighet hvis det ikke er nok tareskog tilgjengelig for yngelen. Med dagens
høstefrekvens og ved stor uttaksgrad (på enkelte av HIs overvåkningsstasjoner er det
registrert uttaksgrad på mer enn 75%) vil dette kunne medføre liten andel fullvoksen
tareskog og dårligere vilkår for torskeyngel og andre arter.
Tilstedeværelsen av småfisk i tareskogen gjør den også til et svært viktig beiteområde for
sjøfugl. Nasjonalt er sjøfuglbestanden synkende. I områder der det har vært høstet tare over
lengre perioder har man sett tendenser til nedgang i sjøfuglbestander, og enkelte arter har
helt sviktende hekking (Teist i Sogn-og fjordane og toppskarv i More- og Romsdal). Negative
bestandsendringer oversees til tross for at endringene har skjedd i perioder med taretråling.
Dette skal ha vært formidlet til tareindustrien mange ganger, uten at de har brydd seg om
det. I stedet viser tarenæringen ensidig til positiv bestandsendring hos sjøfugl i områder med
taretråling (stortare.no).
Forskningen viser en klar korrelasjon mellom viktige tareforekomster og beiteområder for
sjøfugl. Forskning viser at særlig Teist som beiter lokalt (innenfor en aksjonsradius på noen
kilometer) kan få redusert næringstilgang som følge av redusert tilgang på småsei i områder
hvor det har blitt høstet tare. Teist har normalt en begrenset aksjonsradius ut i fra
hekkekolonien, typisk rundt 4 km. Taretråling innenfor aksjonsradius (1 nm, ~2 km transekt)
kan potensielt få stor betydning. Sogn og Fjordane har hatt taretråling siden 1972.
Fylkesmannen i Sogn-og fjordane skriver i en rapport «Hekkebestanden av teist braut
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sammen på slutten av 80-talet, og har vore liten sidan» og videre «Til skilnad frå dei andre
alkefuglane fiskar teisten i tareskog, og er dermed følsam for taretråling».

Figur: Forskningen viser en klar korrelasjon mellom viktige tareforekomster og beiteområder
for sjøfugl. Figuren viser Toppskarvens bruk av verdifulle tareskogområder i Leka
(Christensen-Dalsgaard et al. Marine Biology 2017).

Langtidsvirkningene av taretråling på sjøfuglbestander er ikke undersøkt. Det er ikke
forsvarlig, ut fra studien (Sharing the neighbourhood: assessing the impact of kelp harvest on
foraging behaviour of the European shag | SpringerLink) å konkludere med at
kunnskapsgrunnlaget er godt nok som grunnlag for å si hvilke effekter taretråling har på
sjøfugl, og det finnes ikke forskning som kan si noe om eventuelle effekter av taretråling på
teist og ærfugl.
Økosystemeffekter må undersøkes for at man i fremtiden skal redusere negativ påvirkning
på marine økosystemer. Undersøkelsen har avdekket signifikant overlapp i habitatbruken til
skarv og taretråleområder, noe som indikerer et konfliktpotensial, og derfor er med på å
underbygge argumentet for å bruke føre-var-prinsippet og unnta definerte verdifulle og
sårbare områder for kommersiell tarehøsting gjennom kystsoneplanen.
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Dette argumentet underbygges også i publiseringen på NINAs nyhetsartikkel publisert
18.09.20 https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/5074/Sj-248-fugl-og-taretr229-ling-konflikt-eller-sameksistens : Taretrålingen overlappet betydelig med de områdene
hvor GPS-loggerne viste at toppskarven lette etter mat. De fleste fuglene beitet i områder
som også var godt egnet til å høste tare fra, det vil si områder med tett tareskog. Siden
tråledataene var inndelt månedsvis og oppsummert for relativt store områder var det ikke
mulig å avdekke finskala endringer i skarvenes adferd som følge av taretråling. Likevel
identifiserte forskerne flere temaer som burde tas opp i fremtidige studier av hvordan sjøfugl
påvirkes av tarehøsting. Blant dem er behovet for eksperimentelle studier, for å undersøke og
avdekke mulige effekter av tarehøsting gjennom de ulike trofiske nivåene i økosystemet.
Taren trives best i områder med bølgeaktivitet. Når den høstes blir bølgevernet borte. Det er
ikke usannsynlig at dette kan ha negative konsekvenser både for fugleliv og andre verdier.

Forslag til planløsning og planbestemmelser
Planløsning:
Tareskogområdene legges ut til naturområder (6600) og/eller flerbruksområder FFFN (6800)
Verneområder legges ut til naturområder (6600)
Viktige fiskefelt legges ut til enbruks fiske (6300) og/eller flerbruksområder FFFN (6800)
Gyteområder legges ut til naturområder (6600) og/eller flerbruksområder FFFN (6800)
Planbestemmelser:


Kommersiell høsting av tare tillates ikke i verneområder, kartlagte tareskogområder
som har regional og nasjonal stor verdi for biologisk mangfold, samt områder som er
kartlagt som viktige gyte- og oppvekstområder og viktige fiskefelt.



Naturmangfoldet i tareskogen skal sikres for å bevare viktige oppvekstområder for
lokale bestander av fisk og krabbe, funksjonsområder for sjøfugl og for å
opprettholde bølgevernet rundt sårbare øyer og holmer. Denne bestemmelsen
gjelder for tildeling av nye konsesjoner for taretråling. For tildelte konsesjoner gjelder
bestemmelsen som retningslinje.
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Det er usikkerhet rundt hvordan tildeling av tillatelser for taretråling foregår. Tidligere ble
det gitt konsesjoner. Nå foregår dette på andre måter. Bestemmelsene må omformuleres
slik at de faktisk får gyldighet mht å forby framtidig høsting i de konkrete områdene.
I det følgende gis en beskrivelse og/eller kartframstilling av de aktuelle områdene.
Konklusjon
Vi har sett at det er en klar korrelasjon mellom viktige tareforekomster og beiteområder for
sjøfugl, og at det også kan være en viktig sammenheng mellom gytefelt og tareforekomster
som viktige oppvekstområder. Det er derfor stor sannsynlighet for at tarehøsting på sikt vil
føre til en reduksjon i lokale bestander av både sjøfugl, fisk og krabbe.
Med utgangspunkt i dagens kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet og en generell
økosystem-tilnærming er det helt nødvendig å skjerme deler av den lokale tareskogen fra
kommersiell tarehøsting for å forebygge skader på lokalt naturmangfold. Tareskogområder
av nasjonal og regional verdi bør unntas fra kommersiell tarehøsting av hensyn til det
biologiske mangfoldet. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse. Særlig viktig er dette for
tareskogområder som overlapper med eller ligger i umiddelbar nærhet til viktige
gyteområder og sjøfuglområder.

2. Vurdering av områder hvor det skal forbys kommersiell tarehøsting
i kommunene
Veileder for planlegging i sjø sier følgende: Ordlyden «bruk og vern» av sjø og vassdrag er
vid, og åpner for at kommunene ut fra vernehensyn kan gi bestemmelser om forbud mot
tarehøsting i et konkret område, så lenge kommunene har et saklig behov og
bestemmelsene er innenfor lovens formål. Avsetting av for eksempel naturområde i sjø må
begrunnes ut fra konkrete forhold som hensyn til kartlagte naturtyper, sjøfuglområder og
gyteområder av stor verdi. Etter plan og bygningsloven § 11-11 nr. 3 kan kommunen vedta
bestemmelser om bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn, og dermed kan det gis
bestemmelser om at kommersiell tarehøsting ikke er tillatt innenfor slike områder.
Tilsvarende kan kommunen utarbeide reguleringsplan for viktige naturområder i sjø.
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Da arealplanen styrer framtidig arealbruk og ikke eksisterende bruk, vil kommunens
prioriteringer i arealplanen være et grunnlag for innspill i prosessen med utarbeidelse av nye
forskrifter om taretråling.
Det gis videre noen forslag til planløsning i veilederen:
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2.1 Namsos kommune
Vurdering av områder som skal unntas for kommersiell tarehøsting i Namsos kommune
Tabellen viser verneområder som ligger i Namsos kommune som sikrer vern mot taretråling.
Legges inn med eget formål i plankart:
Område

Vern

Kommentar

Aldegården vernet etter

Viktige områder for sjøfugl,

Størrelse på vernet areal må

naturmangfoldloven

også rødlistearter. Fugl

gjøres i samråd med

avhengig av næringssøk

uavhengig biologisk

Steinan/ Flotra vernet etter
naturmangfoldloven

utenfor verneområdene, slik kompetanse. Naturlig at
at det rundt verneområdene verneområdene bindes
sikres en tilstrekkelig stor

sammen i en og samme

sone som unntas fra

sone vernet mot

kommersiell tarehøsting.

kommersiell tarehøsting.
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Områdene Aldegården og Steinan/Flottra er små grupper av øyer og holmer som er vernet
med forskrifter i medhold av Naturmangfoldloven. Verneformålet er sterkt knyttet til rike
hekkebestander av til dels rødlisteartede sjøfuglarter. Begge verneområdene inkluderer en
sone med sjø på ca 100 meter utenfor øyene/ holmene. Sjøfugl har ofte lange næringssøk fra
hekke og oppholdsområdene, slik at det er naturlig å anta at det rike fuglelivet i
verneområdene er avhengig tilstanden i et langt større område enn akkurat det som er
fredet. Med bakgrunn i naturmangfoldloven §9 om føre- var prinsippet bør man derfor
unnta fra tråling alt areal mellom verneområdene og i en fastsatt avstand fra
verneområdene anbefalt av fagekspertise på sjøfugl.
Områder som ikke sikrer vern mot taretråling, men som en allikevel vurderer at kommersiell
tarehøsting ikke skal tillates:
Alle A- og B- områder med tareskog i Namsos kommune. Vi har gjort en vurdering av at
områder med tareskog av A- og B-verdi er viktige å bevare (både på grunn av
naturmangfoldet i tareskogen, som oppvekstområde for fiskeyngel og som beiteområde for
fugl). Disse områdene skal avsettes til kombinert formål «fiske, ferdsel og frilufts- og
naturområde» i kystsoneplanen. Et slikt arealformål kan det knyttes bestemmelser til, og vår
bestemmelse er at tarehøsting ikke tillates i disse områdene.

Kilde: Yggdrasil
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2.2 Høylandet kommune
Høylandet kommune har ingen aktuelle områder i sin kommune som ønskes unntatt fra
kommersiell tarehøsting.

2.3 Osen kommune
Osen Kommune har 3 områder i sin kommune som en ønsker forbud mot kommersiell
tarehøsting:

Buholman naturresservat har et område som allerede er unntatt tarehøsting i dagens KPA.
Det lyseblå området har formålskode 6600 – naturområde. I områdene med denne koden
tillates ikke tarehøsting. Det er ønskelig at hele naturreservatet og de overlappende Aområdene skal fritas for tarehøsting, selv om verneforskriften åpner for det.
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A-områdene ved Levringen, Buarøya og Kalværet bør unntas kommersiell tarehøsting. De
ligger tett inntil viktige gyteområder for flere fiskearter, og det er stor fiskeriaktivitet i
området. Det samme gjelder gruntområdene mellom Bremflesa og Mostertaran.
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2.4 Åfjord kommune
Verneområder:
Måøyan naturreservat i Åfjord kommune er sikret vern mot kommersiell tarehøsting gjennom
bestemmelsene. Området legges inn med eget formål, naturområde, i plankartet. (Området ligger
inni område #9 nedenfor.)

Bingsholmsråsa fuglefredningsområde har bestemmelse om at det «ikke må iverksettes
tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø».
Opplistingen av tiltak som ikke tillates inneholder ikke taretråling, men opplistingen er ikke
uttømmende. Forskriften tillater dog grunneierens næringsvirksomhet, tang- og tareskjæring
i nåværende omfang. En mindre del av verneområdet, mot vest, er registrert som A-område
for tareskogforekomst.
Området foreslås lagt inn med arealformål naturområde i plankartet, hvor kommersiell
tarehøsting ikke tillates av hensyn til verneområdet (fuglefredningsområdet) og A-område
for tareskogforekomst.
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Tareskog- og gyteområder
Tareskogområder av nasjonal og regional verdi (A- og B-områder) bør unntas fra kommersiell
tarehøsting av hensyn til det biologiske mangfoldet. Tarehøstingens effekt på det biologiske
mangfoldet, herunder oppvekstområder for fisk, er for lite undersøkt. Føre-var-prinsippet
må derfor komme til anvendelse. Særlig viktig er dette for tareskogområder som overlapper
med eller ligger i umiddelbar nærhet til viktige gyteområder. Det vises til vurderinger og
begrunnelser under 1.2 i dette dokumentet.
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Figur 1 Kart som viser tareforekomster av A og B verdi samt viktig gyteområder.
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Områdene i figuren nedenfor avsettes til kombinert formal «fiske, ferdsel, frilufts- og
naturområde» i kystsoneplanen. Til områdene knyttes bestemmelse at kommersiell
tarehøsting ikke tillates.

Figur 2 Områder med forslag om forbud mot kommersiell tarehøsting.
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2.5 Leka kommune
Vurdering av områder som skal unntas for kommersiell tarehøsting i Leka kommune
Kystsonen i Leka er del av et større grunnhavsområde med stort naturmangfold. I Leka er det
særlig Sklinna og Hortavær som kan trekkes fram med kvaliteter av høy nasjonal og
internasjonal verdi for sjøfugl (naturreservater og Ramsar-status) og med tareskog av
nasjonal verdi (A). I sjøområdene rundt øya Leka finnes de største tareområdene fra
Bremneset/Storsluin til Leknesøyan og Skeinesset (verneområder). Her ligger også tre
tilgrensende gyteområder. Sør i Leka fra ytterst i Solsemøyene til Vågøya, er det tareskog av
nasjonal og regional verdi med 3 tilgrensende gyteområder. Kanskje en av de mest verdsatte
fiskeområder for lokalbefolkning er Haugssundet/ Frøviksundet. Dette er også et svært viktig
gyteområde med skrei-innsig. I tillegg er det flere taregrunner i indre led (Lekafjorden og
Madsøyvågen) som er verdifull for lokal fiske og friluftsaktivitet.

Figur: Områder med sammenfallende interesser der tareskogen særskilt bør bevares for å sikre viktige
yngleplasser og viktig naturmangfold. Taretråling bør ikke tillates innenfor disse områdene.
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Områder med mange sammenfallende interesser (gytefelt og tareskog i kombinasjon med
friluftsliv, fiske, naturvern) bør ses i sammenheng. Planløsningen kan variere (arealkategori
naturområde VN eller flerbruksområde FFFN). En kan også avsette bestemmelsesområder (jf
PBL §11-3) der det gis bestemmelse at i område xx skal tareskogen særskilt bevares for å
sikre viktige yngleplasser og viktig naturmangfold. Kommersiell tarehøsting tillates ikke
innenfor disse områdene.
Verneområder i Leka
Verneområdene bør inngå i areal hvor kommersiell tarehøsting ikke tillates av hensyn til
naturmangfoldet og de kvaliteter verneområdene skal sikre.
Område

Verneforskrift

Kommentar

Sklinna naturreservat

naturreservat

Forvaltningsplan. Formål: natur
(6600)

Horta naturreservat

naturreservat

Forvaltningsplan. Formål: natur
(6600)

Horta fuglefredningsområde

dyrefredningsområde

Forvaltningsplan. Formål: 6800 ?

Skeisneset

Dyrefredningsområde *

Formål: natur

fuglefredningsområde
Leknesøyene

Dyrefredningsområde** Formål: natur ?

dyrefredningsområde
Planforslag: Det foreslås at områdene legges inn med eget formål i plankartet. Naturområde
(6600) er mest naturlig å bruke, men kombinerte formål (fiske, ferdsel, friluftsliv og natur –
FFFN - 6800) kan tenkes i områder som ikke har den strengeste verneform, der det ikke er
fredselsrestriksjoner og der «tradisjonelle aktiviteter» kan fortsette.
Sjøfugl har ofte lange næringssøk og det rike fuglelivet i verneområdene er avhengig
tilstanden i et langt større område enn akkurat det som er fredet. Med bakgrunn i
naturmangfoldloven §9 om føre- var prinsippet bør man derfor unnta fra tråling også
verdifulle arealer i en sone rundt verneområdene. Dette vil i særlig grad gjelde tilgrensende
tareskogforekomster. Skeisnesset fuglefredningsområde og Leknesøyene
dyrefredningsområde bør ses i sammenheng. Dette er et verdifullt grunnhavområde med
tareskog av A- og B-verdi samt tilgrensende gytefelt.
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Tareskog og gyteområder
Som utgangspunkt for utvelgelse av områder benyttes Miljødirektoratets kartløsning
Naturbase, hvor registrerte tareforekomster er klassifisert som svært viktige, viktige eller
lokalt viktige for biologisk mangfold. Figurene på neste side viser tareforekomster av
regional og nasjonal verdi i Leka.
Tareskogområder av nasjonal og regional verdi (A- og B-områder) bør unntas fra kommersiell
tarehøsting av hensyn til det biologiske mangfoldet i tareskogen, som oppvekstområde for
fiskeyngel og som beiteområde for fugl. Tareforekomster klassifisert som svært viktige (A) og
viktige (B) er i stor grad sammenfallende med det man anser å være de viktigste
beiteområdene for sjøfugl. Det foreslås derfor at eksisterende verneområder med
tilgrensende tareskogområder og gytefelt ses i sammenheng og unntas fra taretråling.
I tillegg bør viktige gyteområder med tilhørende tareområder (uansett kartlagt verdi) unntas
for taretråling. Dette vil ivareta hensynet til gyte- og oppvekstområdene i området og
eventuelle effekter på fisk i gyteperioden. Herunder vil det være naturlig at hele
Haugsundet/Frøviksundet unntas for taretråling. Dette er Lekas viktigste gyteområde,
omkranset av taregrunner, i tillegg til å være viktig område for fiske, ferdsel og friluftsliv.
Tarehøstingens effekt på det biologiske mangfoldet, herunder oppvekstområder for fisk, er
for lite undersøkt. Føre-var-prinsippet må derfor komme til anvendelse, jf begrunnelser
under pkt 1.2.
Planløsning
De aktuelle områdene (tareområder av A og B verdi, samt gyteområder) avsettes til
kombinert formål «fiske, ferdsel og frilufts- og naturområde» i kystsoneplanen. Til områdene
knyttes bestemmelse at kommersiell tarehøsting ikke tillates.
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Figur: Høgbrakan og Sliflesin: Kartutsnitt som viser tareforekomster av nasjonal (A) og regional (B)
verdi. Kilde: Kartverket, Geovekst og Fdir.

Figur: Sklinna og Hortavær: Kartutsnitt som viser tareforekomster av nasjonal (A) og regional
(B) verdi, samt viktige gyteområder i Horta. Kartlegging av gyteområder i Sklinna mangler.

Figur: Kartutsnitt som viser tareforekomster av nasjonal (A) og regional (B) verdi, samt viktige
gyteområder.
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Figur: Gytefelt i Leka, jfr kystnære fiskeridata. Leka: Leknestaren, Skeitaren, Madsøyvågen,
Haug/Frøviksundet, Vågråsa. Solsemøyan: Jernsøylykta, Steinan, Grønnflæsa. Hortavær:
Sulskjærråsa/Lytto, Utværråsa, Kleppråsa, Stabbråsa.
I tillegg har vi fått innspill fra Hortavær vel om Svartskjærråsa rett nord-øst av Burøya/Vågøya.
Sklinna: Det er kommet innspill fra fiskarlaga (lokalt og regionalt) at det eksisterer viktige
gyteområder rundt Sklinna som ikke er kartlagt.

Viktige fiskefelt
Viktige fiskefelt skal framstilles i plankartet. Det avventes hva prosjektledelsen har fått fram
av data fra fiskeridirektoratet og hvordan disse data innlemmes i planløsningen. Kartlagte
fiskeridata fra F-direktoratet har i tidligere runder med arealplanlegging vært av usikker
kvalitet. Det er derfor ønskelig å sjekke kvaliteten på nye data, gjerne sammen med
fiskarlagene.
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Lokalt innspill – fisketuristnæringen
Lokalt er det kommet innspill om å unnta kommersiell tarehøsting i store områder med
bakgrunn i lokal erfaring fra sjøfiskeaktiviteter.

Referanseområde i Leka
I hht forskrift om høsting av tare, Møre og Romsdal og Trøndelag
(https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2019-09-26-1274) er det opprettet
referanseområde i følgende område i Leka kommune: Steinflesa. Det er ikke tillatt å høste
tare i referanseområdene uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet
kan endre eller oppheve grensene for referanseområdene.
Steinflesa representerer et tareskogområde med nasjonal verdi (A) som det er naturlig å
opprettholde/videreføre som område unntatt for kommersiell tarehøsting også i
arealplan.
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Figur: Referanseområdet Steinflesa (blå ramme) i Leka, ca avgrensing, samt tareforekomster
av nasjonal (A) og regional (B) verdi.
Arealforvaltning i Leka – historikk
I Leka er det store tareforekomster som siden 2015 har blitt høstet industrielt, og det ble
åpnet for «prøvehøsting» fra 2010. Både lokale fiskere og andre innbyggere opplever at
dette har hatt negative konsekvenser for fiskebestanden.
Leka kommune hadde i høringsutkast til gjeldene kommuneplanens arealdel (vedtatt 2013)
foreslått bestemmelser til arealplanen som forbyr kommersiell tarehøsting i definerte
områder, bl.a. for å ivareta sårbare marine økosystemer og viktige fiskefelt/ gyte og
oppvekstområder. Det ble fremmet innsigelse til planen fra fiskeridirektoratet på dette
punkt, med begrunnelse at kommunen ikke hadde hjemmel i plan- og bygningsloven til å
forby kommersiell tarehøsting i de definerte områdene. Bestemmelsene ble på grunn av
innsigelsen omgjort til retningslinjer. Det har hele tide vært kommunens intensjon å
håndheve denne myndigheten gjennom kommunens planlegging. Det vises også til Leka
kommunestyres vedtak til planprogram for kystsoneplan Namdalen.
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Leka kommunestyre gjorde i mai 2020 følgende vedtak (k-sak 44/20):
«……….Leka kommunes gjeldende KPA har bestemmelser som skal ivareta sårbare og viktige
økosystemer. Det forslås derfor at det gis følgende bestemmelser til kystsoneplanen slik at
kommersiell tarehøsting begrenses og forbys i de sårbare områdene:


Høsting av tare tillates ikke i kartlagte tareskogområder som har regional og nasjonal
stor verdi for biologisk mangfold, områder som er kartlagt som viktige gyte- og
oppvekstområder og viktige fiskefelt.



Naturmangfoldet i tareskogen skal sikres for å bevare viktige oppvekstområder for
lokale bestander av fisk og krabbe, funksjonsområder for sjøfugl og for å
opprettholde bølgevernet rundt sårbare øyer og holmer. Denne bestemmelsen gjelder
for tildeling av nye konsesjoner for taretråling. For tildelte konsesjoner gjelder
bestemmelsen som retningslinje.»

Det er usikkerhet rundt hvordan tildeling av tillatelser for taretråling foregår. Tidligere ble
det gitt konsesjoner. Nå foregår dette på andre måter. Bestemmelsene i kystsoneplanen må
formuleres slik at de faktisk får gyldighet mht å forby framtidig høsting i de konkrete
områdene.
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Lokale innspill i plan-prosessen
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse
at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. (jf
PBL §5-1).
Det har kommet innspill fra Fiskarlaget Midt-Norge om ivaretakelse av fiskeinteressene, hvor
det påpekes at konsekvensutredningen også bør utrede tareskogens betydning som
oppvekstområde for kysttorsk og andre arter, og hvordan høsting av tare i planområdet bør
reguleres i forhold til dette.
Leka kommune har fått muntlige signaler med sterk oppfordring fra lokalbefolkning, lokale
fiskere og reiselivsnæringen om at viktige fiskeområder må avsettes i planen og ivaretas for
lokal næring, biologisk mangfold og rekreasjon. Det er særlig kommersiell taretråling som
oppleves og erfares som en trussel. Det har kommet et innspillskart fra lokal næringsaktør
der store grunnhavsområder og viktige lokale fiskefelt ønskes unntatt for taretråling.
Hortavær Vel ønsker at verdifulle områder vurderes i planprosessen og at man «setter av
spesielle områder som har verdier som tilsier at de ikke skal gjennomgå industrialisert
tarehøsting».

2.6 Flatanger kommune
Flatanger kommune ønsker at følgende referanseområde:
«Skyttelråsa»
Unntas fra kommersiell tarehøsting.

2.7 Ørland kommune
På grunn av kapasitets/ressursmangel, har ikke Ørland kommune hatt mulighet til å komme
med innspill på arealer en ønsker å forby kommersiell tarehøsting i egen kommune. Ørland
kommune er i gang med å utarbeide arealdelen til kommuneplanen, og bruker mye
ressurser på dette lokalt.
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Vi viser til oversendelse fra Namdal regionråd datert 8. juni 2018 med varsel om oppstart av
planarbeid og høring av planprogram for «kystsoneplan for Namdal».
Fiskeridirektoratets rolle og ansvar i arealplanlegging
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge, og er ansvarlig for forvaltninga av de levende marine
ressursene. Vår oppgave er å ivareta fiskeri- og havbruksnæringens interesser i
planprosesser i kystsonen, herunder ivaretakelse av marint biologisk mangfold, ved å
tilstrebe en balanse og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. Fiskeridirektoratets
samfunnsoppdrag sier at vi skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet
gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.
Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse interessene i det regionale og lokale
planarbeidet. Planansvarlig har plikt, etter Plan- og bygningsloven, å legge til rette for
medvirkning, mens Fiskeridirektoratet sine regioner har plikt til å delta. Dersom planen ikke
tar tilstrekkelig hensyn til sektorinteressene Fiskeridirektoratet forvalter, kan vi fremme
innsigelse til planen.
Formål med planen
Formålet med «Kystsoneplan for Namdal» er å sikre bærekraftig verdiskapning og gi
mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen. Planen er avgrenset
til å omfatte planlegging av sjøareal fra kystkontur ut til grunnlinja i kommunene Leka,
Vikna, Nærøy, Høylandet, Namsos, Fosnes, Namdalseid, Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og
Bjugn.
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Planen skal gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt. Planen skal videre
avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter, sikre marin næringssatsing og være
grunnlag for at regionen fortsatt er en del av de ledende innen marin utvikling, sikre god og
forutsigelig forvaltning av sjøområdene i regionen, og være dynamisk og fleksibel i forhold
til framtidige behov.
Arealbruk etter gjeldende planer
Kommunene som er involvert i dette arbeidet har ulik alder på sine eksisterende arealplaner.
Noen er gamle og noen er av nyere dato. Det er også forskjeller i hvordan arealformålene er
brukt. Noen kommuner har brukt hovedformålet bruk og vern av sjø og vassdrag uten
underformål, noen har mange enbruksområder, og noen har større flerbruksområder, med
og uten akvakultur.
Uttalelse fra fiskeridirektoratet region Midt
Fiskeridirektoratet region Midt stiller seg positiv til planprogrammet. Det kommer tydelig
fram hva som er formålet med planen, hvordan planprosessen skal gjennomføres og opplegg
for medvirkning fra de ulike interessegruppene.
Kapittel 3 tar for seg planens fokusområder. Alle interesser er tenkt kartlagt for å gi et godt
grunnlag for konsekvensutredninger og vurderinger. Å få gjort et godt grunnlagsarbeid her,
hvor de ulike interessene søkes framstilt i temakart ved bruk av geografisk
informasjonssystem (GIS) vil, etter Fiskeridirektoratets oppfatning, kunne bidra til å avdekke
potensielle konfliktområder, samtidig som det også vil kunne synliggjøre områder som vil
være mindre konfliktfylte, eller avdekke områder som kan være aktuelle for sameksistens
med enkelte former for akvakultur, mens en annen form for akvakutur vil være mer
konfliktfylt. Det forutsetter imidlertid at data som innhentes, og framstilles i temakart, er av
god kvalitet, slik at man er sikker på at kartet gir et rett bilde i forhold til områdets
egenskaper.
I kapittel 3.1 er tema som skal utredes opplistet. De ulike temaene som er nevnt her, viser
kompleksiteten i arbeidet. Måten de ulike arealformålene planlegges vurdert, vil gi et godt
grunnlag for fastsettelse av grenser for framtidig arealbruk. Dette vil bidra til
kunnskapsbaserte avveininger og vurderinger av ulike arealinteresser, og samtidig sikre at
dette blir dokumentert.
I kapittel 4.1 Biologisk mangfold, er ulike tema innenfor naturmangfold, som skal tas hensyn
til i arealdisponeringen listet opp. Her kan også sterke tidevannsstrømmer nevnes som et
tema som kan være verdt å hensynta. I sterke tidevannsstrømmer vil det finnes arter som
vanligvis er assosiert med større dyp. Større vannstrøm kan redusere effekten av predatorer,
for eksempel kråkebollebeiting på tare.
I kapittel 4.2 Fiskeri og tarehøsting omtales blant annet viktige gyte- og fiskefelt.
Fiskeridirektoratet har kartlagte data om gytefelt og viktige fiskefelt synliggjort i vår
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kartløsning «Yggdrasil». Fiskeridirektoratet jobber kontinuerlig med kartlegging og
oppdatering av kystnære fiskeridata. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med fiskere og
fiskarlag i de ulike kommunene. Alder og kvalitet på kystnære fiskeridata i planområder er
noe variert. Namsos, Fosnes, Namdalseid, Bjugn og Vikna har nylig blitt revidert, disse er
under behandling for utlegging i vår kartløsning på internett. De andre kommunene har data
av ulik alder, fra 2002 til 2010. Fiskeridirektoratets arbeidet med oppdatering av kystnære
fiskeridata foregår kontinuerlig. De kommunene som er involvert i «Kystsoneplan for
Namdal» er prioriterte områder i dette arbeidet.
De kartlagte og kvalitetssikrede dataene, gjøres tilgjengelig i Fiskeridirektoratets kartløsning
«Yggdrasil» på vår hjemmeside www.fiskeridir.no/kart
Fiske som formål i arealplaner
Alt fiske i sjøen blir regulert gjennom havressursloven med unntak av fiske etter villaks. I
planlegging etter Plan- og bygningsloven er det §11-7 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med
tilhørende strandsone som benyttes for å fastsette arealbruk for fiske i sjøområdene. «Fiske» er
definert blant underformålene i §11-7 nr. 6 og kan enten benyttes som formål alene, eller i
kombinasjon med en eller flere av de andre arealbruksformålene som er definert under §11-7
nr. 6.
På generelt grunnlag ber vi om at det legges til rette for at fiske kan utføres uten at annen
arealbruk kommer til hinder for dette. Fiske kan i mange tilfeller kombineres med annen
type arealbruk, men i enkelte sjøområder kan faste installasjoner som f.eks. flytebrygger,
akvakulturanlegg og fortøyningssystem være til hinder for utøvelse av fiske.
Konfliktpotensialet med annen arealbruk må derfor vurderes på bakgrunn av hvilken type
fiskeri som foregår i området. Vi tilrår generelt at viktige gyte- og oppvekstområder, kasteog låssettingsområder og områder for aktive og passive redskap tas inn i plankartet som blir
juridisk bindende, for hver enkelt kommune, og avsettes spesielt med arealformål Fiske (F),
eller at det inngår i NFFF-område. Dette blant annet fordi vi i viktige gyteområder, som også
ofte er viktige fiskeområder, i hovedsak har tilrådd avslag på enkelte typer
akvakultursøknader. Vi finner det derfor naturlig at disse avsettes som områder uten
akvakultur der de er registrert. Den samme begrunnelsen gjelder delvis for avsetting av
viktige områder for aktive og passive redskap, og kaste- og låssettingsområder. Viktige
regionale og eller nasjonale områder for marint biologisk mangfold må også ivaretas.
Hensynet til de marine ressursene
Generelt ber vi om at arealbruken innenfor alle områder hvor det er registrert marine
naturtyper blir vurdert. Fortrinnsvis bør gyteområder, ålegressenger og områder hvor det er
registrert levende marine ressurser som er klassifisert som nasjonalt eller regionalt viktige
(A- og B-områder), sikres mot tiltak som vil medføre høy grad av risiko for
ødeleggelse/skade. Til hovedformålet Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
kan fiske eller naturområde benyttes som underkategori.
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I områder hvor det er registrert viktige naturtyper er det anledning til å legge inn
hensynssone etter §11-8 bokstav c) sone med særlig hensyn til bevaring av naturmiljø, eller
bokstav d) sone for båndlegging i påvente av vedtak etter annen lov, eller som er båndlagt etter slikt
rettsgrunnlag. Til hensynssonene kan man fastsette hvilke forskrifter og retningslinjer som
gjelder eller skal gjelde i medhold av andre lover for å ivareta det hensynet sona viser.
Marine naturtyper inkluderer blant annet korallforekomster, ålegressenger, større
tareskogforekomster, sterke tidevannsstrømmer, poller, skjellsand, israndavsetninger,
bløtbunnsområder i strandsonen, spesielt dype fjorder, fjorder med naturlig lavt
oksygeninnhold i bunnvannet, større kamskjellforekomster og littoralbasseng. Innenfor
planområdet er det flere områder som har kjente forekomster av en eller flere av disse
naturtypene.
Akvakultur som formål i arealplanen
Akvakulturvirksomhet blir regulert gjennom akvakulturloven og et av vilkårene som må
være oppfylt ved tildeling av akvakulturtillatelse, er at tiltaket ikke er i strid med vedtatte
arealplaner eller vernetiltak. I plan- og bygningsloven er akvakultur definert blant formålene
under §11-7 nr. 6, og kan enten benyttes som formål alene, eller i kombinasjon med en eller
flere av de andre arealbruksformålene som er definert her. §11-11 nr. 3 gir hjemmel til å lage
bestemmelser til hvordan akvakultur kan etableres på overflata, i vannsøylen og på bunnen.
Det er videre anledning til å ha bestemmelser om hvilken artsgruppe eller arter av
akvakultur som enkeltvis eller i kombinasjon kan etableres jf. §11-11 nr. 7.
Det er fylkeskommunen som har tildelingsmyndighet og tilsvarende retten til å fremme
innsigelse til arealplaner på vegne av akvakulturinteressene. Dette fratar likevel ikke
Fiskeridirektoratet sitt ansvar for å ivareta akvakulturnæringens interesser i planarbeidet.
Fiskeridirektoratet er sektormyndighet som skal ta vare på nasjonale akvakulturinteresser og
vil fortsatt komme med innspill om akvakulturinteresser.
Konfliktpotensialet med annen arealbruk vil variere fra overflata gjennom vannsøyla og ned
til forankring på bunnen. For fiskeriene er det ofte fortøyningssystemene og ankerfestene på
sjøbunnen som skaper problemer for utøvelsen av fisket.
Generelt ber vi om at det settes av tilstrekkelig areal som sikrer videre drift ved etablerte
anlegg. Det er viktig å avklare den totale arealbruken, og hvilke behov det er til å sette av
areal på overflata, gjennom vannsøyla og på bunnen.
Akvakultur er fremdeles ei næring i utvikling. Og bruk av ny teknologi og endring av
rammebetingelser, vil spille en stor rolle når det gjelder næringa sitt behov for areal.
Sjøområdene som i dag er satt av til akvakultur, er i noen kommuner, tilpasset «gammel»
teknologi, og tar ikke høyde for å møte næringa sitt behov for å ta i bruk større areal som
utviklinga har ført med seg. Det er spesielt viktig å vurdere arealbruken i sjøområdene der
det tidligere er søkt om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for utvidelse av
akvakulturanlegg.
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Potensialet for framtidig akvakulturvirksomhet er i mange områder ikke fult utnyttet. I
prinsippet bør akvakultur inngå som arealbrukskategori i områder der akvakultur ikke
medfører reell konflikt med et eller flere av de andre formålene. Det kan i framtida bli
aktuelt med annen type akvakultur enn det vi kjenner til i dag. Blant annet så er taredyrking
en forholdsvis ny type akvakultur, som vi kan få se mer av i framtida.
Fiskeridirektoratet region Midt ser det generelt som nødvendig at det blir satt av
tilstrekkelige sjøareal som sikrer etablering, drift og utvikling for havbruksvirksomhet, og for
allerde godkjente lokaliteter. Områder for akvakultur må avsettes som akvakulturområder
alene, eller som kombinerte formål i sjø, der akvakultur inngår. Områdene må være så store
at tillatelsene blir sikret tilstrekkelig areal for utvidelse og justering, slik at man unngår
søknad om dispensasjon fra arealplanen.
Planavgrensning
«Kystsoneplan for Namdal» er begrenset til å omfatte sjøarealene fra kystkontur til
grunnlinja i kommunene.
Kystsonen er svært verdifull og attraktiv for rekreasjon og næringsvirksomhet, men er
samtidig veldig sårbar. En forutsetning for kystsonens verdi, er at den er ren, levende og
mangfoldig. Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten
grad som mulig skal påvirke kystsonen og livet i havet negativt. Dette er spesielt viktig ved
blant annet planlegging av hytte- og boligtomter på land i tilknytning til sjø, småbåthavner,
havneanlegg, industriområder og avløpsnett.
Fiskeridirektoratet er opptatt av at kommunene ser sammenhengen mellom bruk av land og
sjø i en arealplan, noe som vil være med på å redusere konflikter i sjø og sjønære områder, og
gi en mer forutsigbar utvikling. Fiskeri- og havbruksnæringen har behov for landområder til
f.eks. landing av fisk og oppbevaring av redskap. Akvakulturnæringen har behov for
landbaser. En vurdering av områder med landbasert akvakultur, og eventuelt nye områder
for landbasert akvakultur, bør også ses i sammenheng med aktivitet i sjøområdene, da dette
også kan komme i konflikt med bruken av sjøområdene. Det kan også være en fordel å se på
planlagte og etablerte hyttefelt i sjønære områder, i sammenheng med planlegging i sjø, da
det i disse områdene ofte fører til konflikt om det etableres akvakulturvirksomhet i
nærheten. Fiskeridirektoratet region Midt vil oppfordre til at også en del av landområdene
tas med i planleggingen, slik at man på et tidlig tidspunkt kan forsøke å unngå denne typen
konflikter.
De 12 kommunene denne planen skal gjelde for, har ulik aktivitet innenfor fiskeri- og
havbruk. Vi vil derfor beskrive aktiviteten i hver enkelt kommune for seg. Opplysninger om
fiskeri- og akvakultur er registrerte data per 29.08.2018.
Leka kommune
Fiskeriinteresser
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Det er seks merkeregistrerte fiskefartøy i Leka kommune. Åtte personer er registret i
fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har holdt seg noenlunde stabilt i
Leka de siste årene, med noe nedgang.
Leka kommune har flere gode fiskeområder som er med på å skape grunnlaget for kystfiske i
regionen. Det fiskes med garn etter blant annet torsk, hyse og sei samt teinefiske etter krabbe.
Det er registrert ni områder for passive redskap i kommunen. Leknesbukta, Mefjordbåen,
Naustrevet, Stålsgrunnen, Horsgrunnen, NV for Sklinna, Kvaløyskoltan, Søre Vegtaren og
Nordre Vegtaren. Disse feltene benyttes av båter fra hele regionen. Det er også registrert sju
rekefelt i kommunen. Kvingra, Lekafjorden N, Lekafjorden S, Frøvik, Einarfallan, Stein og
Kjeldværet. Rekefeltene benyttes av fiskere fra andre kommuner og fylker. I området rundt
Sklinna foregår det et notfiske etter sei, der det også låssettes sei. Det er registrert tre
låssettingsområder for sild og brisling i kommunen. I tillegg er det registrert 17 kasteplasser
for sild og brisling. Vi viser til vår kartløsning for konkret stedfesting. På Gutvik Fiskemottak
landes det hvitfisk, som blir kjøpt av- og transportert til Rørvik Fisk AS på Rørvik.
I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i
kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert fire turistfiskebedrifter i
Leka kommune.
Det er registrert 13 gyteområder for torsk i Leka kommune. Madsøyvågen, HaugFrøviksundet, Grønnflesa-Solsemøya, Kleppråsa-Horta, Sulskjærråsa-Horta, SkeitarenLeknesvika, Leknestaren, Vågråsa, Steinan, Nord av Horta, Stabbråsa, Leknestaren og
Madsøyvågen. Disse feltene er registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale
fiskere fra Leka og Nærøy. Feltene er ikke verifisert av Havforskningsinstituttet.
Viktige Naturtyper
I Leka kommune er det registrert større tareskogforekomster i sjøområdene i hele
kommunen.
Akvakulturinteresser
Det er per i dag seks klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i kommunen. Alle disse har
godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Det er ingen slakteri
i Leka kommune.
Vikna kommune
Fiskeriinteresser
Det er 76 merkeregistrerte fiskefartøy i Vikna kommune og 116 personer er registret i
fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har de siste årene gått noe ned i
kommunen.
Vikna kommune har flere gode fiskeområder som er med på å skape grunnlaget for kystfiske
i regionen. Det fiskes med garn etter blant annet torsk, hyse, sei, lyr, lysing, lange og brosme
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samt teinefiske etter krabbe. Det er registrert 34 områder for passive redskap i kommunen.
Ersgrunna til Freflesa, Julgrunnen, Trongrunnen, Ertenråsa, Sørøyråsa, Benråsa,
Langebakkan, Klakken, Brattslua, Nordodden, Hausan, Skinnet, Sørøyråsa, Måholmråsa,
Ramholmråsa, Stampen, Andaråsa, Lysøyvika, Kingohålet, Flesboan, FlesboanII, Traugråsa,
Hildulen, Jarhatten, Geiran, Lissgeiran, Brakan, Aldgården, Skjærværet, Tryggråsa,
Gjæslingråsa, Brønnøyfjorden, Tjønna og Syndholmråsa. De fleste av disse feltene benyttes
av fiskere fra Vikna og Nærøy, men det kan også forekomme fiskere fra sør i Trøndelag og
Møre. Det foregår et regionalt viktig vinterfiske i Vikna kommune. Fiskere fra hele regionen
fisker og lander deler av torskekvoten sin i Vikna kommune. Det er flere registrerte
låssettingsplasser i kommunen. Fiskerne i Vikna har prioritert 18 av disse som svært viktige
låssetingsplasser: Berg, Djupvik, Engasbukta, Farøya nord, Farøya sør, FarøyskjæraSkavikhammeren, Gravsetbotnet, Hansvikvågen, Klungholmbuktene, Kråkøyvågen,
Leikåsen, Lennarvika (manntallbyen), Lyngsnesvågen, Moenbukta, Raudøyvågen, Sandvika
(Lysøya), Steinfjorden og Teistsundet. Sildefisket på kysten varierer fra år til år, enkelte år
foregår det sildefiske i Vikna kommune, der det også låssettes en god del sild. I dette
fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er også registrert to
rekefelt i kommunen. Blikkøyråsa og Kvernholmfallet. Det er i tillegg ni felt for aktive
reddskap, hvor det fiskes sild med not. Flerengsve, Kråka, Hatlandfjorden, Lyngsnesvågen,
Kjeften, Ankerskjæret, Stampen, Haranakken og Stokksøya. Det er fire registrerte
fiskemottak i Vikna kommune. Det landes både hvitfisk, krabbe og pelagisk fisk i
kommunen.
I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i
kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert åtte turistfiskebedrifter i
Vikna kommune.
Det er registrert 14 gyteområder for torsk i Vikna. Måholmråsa, Ertenråsa, Skjærværet,
Tryggråsa, Benråsa, Sørøyråsa, Gjæslingråsa, Brønnøyfjorden, Tjønna, Syndholmreset,
Ramnholmråsa, Sør-øst av Bondøya, Blikkøyråsa og Tvibergtaren. Disse feltene er registrert
av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale fiskere. Feltene er ikke verifisert av
Havforskningsinstituttet.
Viktige Naturtyper
Det er i Naturbase registrert en større kamskjellforekomst ved Kvaløya. Denne er verdisatt til
viktig. Det er også registrert en sterk tidevannsstrøm i Sulavaagen. Det er registrert større
tareskogforekomster i sjøområden i hele kommunen.
Mareano har registrert tre svært gode korallforekomster på Risværfjorden, på grensa til Leka
kommune. Ved Grinna fyr er det registrert en mindre god korallforekomst. Lenger vest i
havet i Vikna kommune, utenfor Hilduren er det registrert tre svært gode korallforekomster.
Akvakulturinteresser
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Det er per i dag 17 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Vikna kommune. Av disse er det to
slaktemerdlokaliteter. Alle lokaliteter i sjø har godkjenning for kommersiell produksjon av
laks, ørret og regnbueørret. I tillegg har noen av lokalitetene visnings-, forsknings-, og
undervisningstillatelser. Det er to lakseslakteri etablert i Vikna kommune hvor det i dag er
produksjon ved et av anleggene. Det er også klaret en lokalitet på land i Vikna kommune,
som har tillatelse til produksjon av kveite. Det produseres settefisk, stamfisk og matfisk ved
anlegget.
Nærøy kommune
Fiskeriinteresser
Det er 35 merkeregistrerte fiskefartøy i Nærøy kommune og 53 personer er registret i
fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har de siste årene gått noe ned i
kommunen.
Nærøy kommune har flere gode fiskeområder som er med på å skape grunnlaget for
kystfiske i regionen. Det fiskes med garn etter blant annet torsk, hyse, sei, lyr, lange og
brosme samt teinefiske etter krabbe. Det er registrert ti områder for passive redskap i
kommunen. Risværet/Steinsøya, Lerøydraget, Sandøyflesa, Hummulråsa, Flatskjæret, Folla,
Torlandsøy, Kipholman, Galtnesskjæret og Buøyråsa. Sildefisket på kysten varierer fra år til
år, enkelte år foregår det sildefiske i Nærøy kommune, der det også låssettes en god del sild.
I dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er registrert 50
låssettingsområder for sild i kommunen. Vi viser til vår kartløsning for konkret stedfesting
av disse. Det er også registrert ni rekefelt i kommunen. Eiterfjorden, Blikkøya, Nærøysundet,
Prestøya, Tviberg, Arnøyfjorden, Innerfolla, Fornes og Bjøråneset. På Måneset landes det
hvitfisk, som blir kjøpt av- og transportert til Rørvik Fisk AS på Rørvik.
I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i
kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert ni turistfiskebedrifter i
Nærøy kommune.
Fiskeridirektoratet har registrert 21 gyteområder for torsk i Nærøy. Flatholmen, Buøyråsa,
Hovøyråsa, Innerflesin, Sildvika, Gravvikvågen, Tennfjordvågen 1, Tennfjordvågen 2,
Rødsfjorden, Båfjord, Storedøya, Storkvitholmen, Lisskvitholmen, Avbregdtaren, Langøya,
Torstadvika, Sør om Lauøya, Hamøandsøya, Torlandsundet, Sør av Tviberg og
Ramstadsundet. Disse feltene er registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med
lokale fiskere. I tillegg har Havforskningsinstituttet registret seks gytefelt. Innerfolda,
verdivurdert som nasjonalt viktig, Kvisten, Kolvereidvågen, Rødsfjorden og Eiterfjorden
verdivurdert som regionalt viktig, og Arnøyfjorden som lokalt viktig.
Viktige Naturtyper
Det er i Naturbase registrert fire sterke tidevannsstrømmer i Nærøy kommune, Innerfolda,
Buskholmen, Remmastraumen og Messemstraumen. Det er, i følge Naturbase, registrert
større tareskogforekomster i sjøområdene i hele kommunen.
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Akvakulturinteresser
Det er per i dag 31 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Nærøy kommune. Tre av disse
produserer alger og to produserer blåskjell. Resten av lokalitetene i sjø, hvorav en
slaktemerdlokalitet, har godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og
regnbueørret. I tillegg har noen av lokalitetene visnings-, forsknings-, utviklings- og
undervisningstillatelser. Det er et lakseslakteri etablert i Nærøy kommune. Det er tre
landbaserte settefiskanlegg i kommunen.
Høylandet kommune
Fiskeriinteresser
Det er ingen registrerte fiskere og fiskefartøy i Høylandet kommune. Det er heller ingen
registrerte turistfiskebedrifter i kommunen.
Det nasjonalt viktige gytefeltet for torsk, Innerfolda, strekker seg fra Nærøy kommune inn i
Høylandet kommune. Det samme gjelder rekefeltet Bjøråneset.
Viktige naturtyper
Det er i følge Naturbase ikke registrert viktige naturtyper i sjøområdene i kommunen.
Akvakulturinteresser
Det er et landbasert settefiskanlegg i kommunen.
Namsos kommune
Fiskeriinteresser
Det er seks merkeregistrerte fiskefartøy i Namsos kommune. Åtte personer er registret i
fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har gått noe ned de siste årene.
Det er i Namsos kommune et begrenset fiske med garn etter blant annet torsk, hyse, sei og
lysing. Det er registrert sju områder for passive redskap. NV Aglen, Ø Barøya, Ø Fossland,
Frøvarp, V Hoddøya, Ånhammeren og Langnesodden. Områdene er i bruk av lokale fiskere,
og av og til fra andre kommuner. Det er også registrert tre rekefelt i kommunen. Hemna,
Vetterhusbotn og Ø Stamnes. Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det
foregå sildefiske i Namsos kommune, der det også låssettes sild. Det er registrert fire
låssettingsplasser i kommunen. Tømmerviksundet, Heimdalsbotn, Selnesvika og Breivika.
Disse er av fiskeriinterssene prioritert som viktige områder. I dette fiskeriet deltar det båter
fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er registret 12 aktive felt, der det fiskes med
landnot etter sild. Blikkengfjorden, Breivika, Altefjorden, Selnesvika, Heimdalsbotn, Lygnin,
Tømmerviksundet, N Husvik, Håkilen, Haugan, Hovika og Ganesvika.
I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også turist- og fritidsfiske i kommunen. I følge
Fiskeridirektoratets registre, er det registrert en turistfiskebedrift i Namsos kommune.
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Det er registrert tre gyteområder for torsk i Namsos kommune. Fosslandsosen, Ånhammeren
og Langnesodden. Disse feltene er registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med
lokale fiskere. Havforskningsinstituttet har registrert to gyteområder for torsk i Namsos
kommune. Altbotn, nasjonalt viktig og Hoddøya, lokalt viktig. Det er også registrert et
gyteområde for sild i Namsos kommune, Heimdalsbotn.
Viktige naturtyper
Det er i Naturbase registrert fire sterke tidevannsstrømmer. Vetterhusbotn, Ytre Røyklibotn,
Røyrholet og Vetterhusstraumen.
Det er, i følge Naturbase, registrert større tareskogforekomster i sjøområdene flere steder i
kommunen.
Akvakulturinteresser
Det er per i dag 12 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Namsos kommune. Åtte av disse
produserer blåskjell, en er klarert for torsk og tre har godkjenning for kommersiell
produksjon av laks, ørret og regnbueørret, hvor en av lokalitetene også har
forskningstillatelse. Det er seks landbaserte settefiskanlegg i kommunen.
Fosnes kommune
Det er ett merkeregistrerte fiskefartøy i Fosnes kommune. To personer er registret i
fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har gått noe ned de siste årene.
Det er i Fosnes kommune et begrenset fiske med garn etter blant annet torsk, hyse, sei og
lysing. Det er registrert åtte fiskefelt for passive redskap i kommunen. Holvikneset,
Faksdalsvågen, Hovsodden, Steinan, Steinan NØ, Bragstadholmene, Skredderneset og
Ølhammeren. Det er også registrert to rekefelt i kommunen. Gyltefjorden og
Lyngholmfjorden. Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det foregå
sildefiske i Fosnes kommune, der det også låssettes sild. Det er registrert ni låssettingsplasser
i Fosnes kommune. Brakstadsundet, Sandvikvågen, Faksdalsvågen, Fosnesvågen, Moldvika,
Varpvika, Kjelbotn, Nufsfjord og Vedø. Det fiskes også med landnot i disse områdene. Disse
er av fiskerne vurdert som viktige. I dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra
andre fylker.
Det er lite fritids- og turistfiskeaktivitet i kommunen.
Det er registrert tre gyteområder i Fosnes kommune. Skredderneset (torsk og lysing),
Holvikneset (torsk og lysing) og Seierstadfjorden (torsk, lysing, hyse). Disse feltene er
registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale fiskere. Skredderneset er
verifisert av Havforskningsinstituttet. Og vurdert til å være lokalt viktig. De har også
registrert Nufsfjorden som et lokalt viktig gytefelt.
Viktige naturtyper
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Det er registrert to lokalt viktig ålegrassamfunn i Fosnes kommune i Naturbase. Moaholmen
og Rønningsholmen. Det er også registrert større tareskogforekomster i flere områder i
kommunen.
Akvakulturinteresser
Det er per i dag sju klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Fosnes kommune. Tre av disse
produserer blåskjell, en er klarert for torsk og tre har godkjenning for kommersiell
produksjon av laks, ørret og regnbueørret, hvor to av lokalitetene også har
forskningstillatelse, og en har utviklingstillatelse. Det er ett landbaserte settefiskanlegg i
kommunen.
Namdalseid
Fiskeriinteresser
Det er ingen registrerte fiskere i Namdalseid kommune. Det er registrert seks
låssettingsområder i kommunen, Altbukta, Ytterskaget, Tøttdalbotn og Ledangholman S,
Ledangen N og Leirfjorden. Fiskerne vi har vært i kontakt med, er usikker på om disse
områdene brukes i dag. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert seks
turistfiskebedrifter i Namdalseid kommune.
Det er registrert to gytefelt i kommunen. Leirfjorden (torsk, sei, lysing, hyse og kveite) og
Ledangholman N (sild). Disse er ikke verifisert av Havforskningsinstituttet.
Havforskningsinstituttet har registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk vest og sør av
Hoddøya i Namdalseid kommune, mot grensa til Namsos.
Viktige naturtyper
Det er ikke registrert noen av de kartlagte tolv marine naturtypene eller tre nøkkelområdene
for spesielle arter i Naturbase.
Akvakulturinteresser
Det er per i dag fire klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Fosnes kommune. Tre av disse
produserer blåskjell, og en er klarert for produksjon av kamskjell og blåskjell. Det er ett
landbaserte settefiskanlegg i kommunen.
Flatanger kommune
Fiskeriinteresser
Det er 16 merkeregistrerte fiskefartøy i Flatanger kommune. 20 personer er registret i
fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har vært stabilt de siste årene.
I Flatanger kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk. Det er registrert seks
fiskefelt for passive redskap. Rekkøyråsa, Bardan, Grunnan utom, Lausnes, Bjørøya S og
Hanøya. Det er også registrert tre rekefelt, Jøssundfjorden, Mursteinsfjorden og Lindøya.
Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det foregå sildefiske i Flatanger
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kommune, der det også låssettes sild. I dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra
andre fylker. Det er registrert 18 kaste- og låssettingsplasser for sild i kommunen. Vi viser til
vår kartløsning for konkret kartfesting av disse.
I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i
kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert 13 turistfiskebedrifter i
Flatanger kommune.
Det er registrert fire gyteområder for torsk i Flatanger kommune. Disse feltene er registrert
av Havforskningsinstituttet. Mursteinsfjorden (lokalt viktig), Geitøya (lokalt viktig),
Jøssundfjorden (nasjonalt viktig) og Bølefjorden (lokalt viktig).
Viktige naturtyper
I Naturbase er det registrert en sterk tidevannsstrøm, Ytre Fløan og en større
kamskjellforekomst, Bjørøya-Skingen. Det er også registrert større tareskogforekomster flere
steder i kommunen.
Akvakulturinteresser
Det er per i dag 12 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Flatanger kommune, hvorav en
slaktemerdlokalitet. Disse har godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og
regnbueørret. Slaktemerdlokaliteten har i tillegg godkjenning for torsk. I tillegg har noen av
lokalitetene visnings- og forskningstillatelser. Det er to landbaserte anlegg i kommunen. Det
ene anlegget produserer stamfisk og settefisk rognkjeks, og det andre, settefisk laks.
Osen
Fiskeriinteresser
Det er 19 merkeregistrerte fiskefartøy i Osen kommune. 27 personer er registret i
fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har gått noe ned de siste årene.
I Osen kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk. Det er registrert 37 områder for
passive redskap i Osen kommune. Vi viser til vår kartløsning for opplysninger om plassering
av disse. Det er også registrert 11 rekefelt i kommunen. Sør av Raudøya, NØ av Skjærvøya,
Nord av Estenskjæret, Osenfjorden vest, Svesfjorden, Vingsandholman, Sætervika,
Buarøyfjorden, Indre Svesfjorden, Osenfjorden vest og Vingan. Sildefisket på kysten varierer
fra år til år. Enkelte år kan det foregå sildefiske i Osen kommune, der det også låssettes sild. I
dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er registrert 14
låssettingsområder i Osen kommune. Vi viser til vår kartløsning for nærmere opplysninger
om plassering av disse.
I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i
kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert tre turistfiskebedrifter i
Osen kommune.
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Fiskeridirektoratet har registrert åtte gyteområder for torsk i Osen kommune. Eggakanten,
Bromsvik, Skogsvika, Svefjorden indre, Inneregga, Kvalværbakken, Ramsøy-Hepsøy,
Osenfjorden. Disse feltene er registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale
fiskere. Havforskningsinstituttet har registrert hele Svefjorden som et regionalt viktig
gytefelt, Hopen (mindre viktig), Ramsøya (middels viktig) og Osenfjorden (middels viktig).
Viktige naturtyper
I Naturbase er det registrert en større kamskjellforekomst, Osen-Roan. Det er også større
tareskogforekomster flere steder i kommunen.
Akvakulturinteresser
Det er per i dag fire klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Osen kommune. Disse har
godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Den ene lokaliteten
har i tillegg forskningstillatelse. Det er ett landbaserte settefiskanlegg i kommunen.
Roan
Fiskeriinteresser
Det er 30 merkeregistrerte fiskefartøy i Roan kommune. 35 personer er registrert i
fiskermanntallet. Antallet fiskere har vært stabilt de siste årene, og antallet merkeregistrerte
fartøy har gått opp litt det siste året.
I Roan kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk. Det fiskes krabbe med teiner.
Det er registrert 24 områder for passive redskap i kommunen. Vi viser til vår kartløsning for
opplysninger om plassering av disse. Det er registrert åtte rekefelt i kommunen.
Almenningen-Marflesa, Berfjorden, Gneiset, Brandsfjorden, Ytre Brandsfjord, Vest av
Måøyan, Sørøst av Kaura og Skjervøytrekket. Sildefisket på kysten varierer fra år til år.
Enkelte år kan det foregå sildefiske i Roan kommune, der det også låssettes sild. I dette
fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er registrert 21
låssettingsplasser i kommunen. Vi viser til vår kartløsning for opplysninger om plassering av
disse.
I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også turist- og fritidsfiske i kommunen. I følge
Fiskeridirektoratets registre, er det registrert en turistfiskebedrifter i Roan kommune.
Fiskeridirektoratet har registrert fire gyteområder for torsk i Roan kommune. Brandsfjorden,
Almenningshavet, Almenningshavet sørøst og Skjørafjorden. Noen av disse feltene er
registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale fiskere.
Havforskningsinstituttet har registrert Skjørafjorden (middels viktig), Brandsfjorden (mindre
viktig) og Berfjorden (regionalt viktig).
Viktige naturtyper
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I Naturbase er det i Indre Berfjord registrert en sterk tidevannsstrøm. Det er også registrert
tre større kamskjellforekomster. Sørgjerfjorden, Hattan og Osen-Roan. Det er registrert større
tareskogforekomster flere steder i kommunen.
Akvakulturinteresser
Det er per i dag ni klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Roan kommune, hvorav en
slaktemerdlokalitet. En av disse har tillatelse til blåskjellproduksjon. Åtte lokaliteter har
godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Den ene lokaliteten
har i tillegg forskningstillatelse. Det er ett landbaserte settefiskanlegg i kommunen.

Åfjord
Fiskeriinteresser
Det er ti merkeregistrerte fiskefartøy i Åfjord kommune. 17 personer er registrert i
fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har vært stabilt de siste årene.
I Åfjord kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk, lange og brosme. Det fiskes
krabbe med teiner. Det er registrert 38 felt for passive redskap i Åfjord. Vi viser til vår
kartløsning for opplysninger om plassering av disse. Det er også registrert 11 rekefelt i
kommunen. Lina vest, Ytre Åfjord, Skjørafjorden sør, Linesfjorden vest, Lina øst,
Brugdholmen, Øst av Stabbfluan, Skjørafjorden nord, Linesfjorden nord, Linesfjorden øst og
Linesfjorden sør. Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det foregå
sildefiske i Åfjord kommune, der det også låssettes sild. I dette fiskeriet deltar det båter fra
hele regionen, og fra andre fylker. Det er registrert 18 låssettingsplasser i kommunen. Vi
viser til vår kartløsning for opplysninger om plassering av disse.
I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også turist- og fritidsfiske i kommunen. I følge
Fiskeridirektoratets registre, er det registrert fire turistfiskebedrifter i Åfjord kommune.
Fiskeridirektoratet har registrert to gyteområder for torsk i Åfjord kommune. Skjørafjorden
og Vest av Løvik. Havforskningsinstituttet har registrert Skjærafjorden (middels viktig)
Skråfjorden (middels viktig), Sørgårdsvågen (middels viktig) og Stokksund (regionalt
viktig).
Viktige naturtyper
I Naturbase er det registrert to sterke tidevannsstrømmer. Ytre Åfjord og Åfjorden.
På Flesafjorden har Mareano registrert en mindre god korallforekomst. I Asenleia er det
registrert tre mindre gode korallforekomster.
Akvakulturinteresser
Det er per i dag 19 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Åfjord kommune. 11 av disse har
tillatelse til blåskjellproduksjon. Åtte lokaliteter har godkjenning for kommersiell produksjon
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av laks, ørret og regnbueørret. Den ene lokaliteten har i tillegg forskningstillatelse. Det er to
landbaserte settefiskanlegg i kommunen. Et for laks, og et for rognkjeks og berggylt.

Bjugn
Fiskeriinteresser
Det er ti merkeregistrerte fiskefartøy i Bjugn kommune. 14 personer er registrert i
fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har vært stabilt de siste årene.
I Bjugn kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk, sei, lange, brosme, lyr og
breiflabb. Det fiskes også krabbe med teiner. Det er registrert 18 felt for passive redskap.
Melsteindjupet, Aasen, Kopparfluen, Flatøygrunnan, Lauvøyfjorden, Skjærøya, Valsøya, NV
av Tarva, Kråka, Valsholmflua, Valsfjorden, Tarva, Lysefluen, Bjugnfjorden, Størnfjorden,
Oldfjorden, Raudskjæret og Rømmesvika. Det fiskes også med snurrevad etter blant annet
torsk, hyse, sei, rødspette, hvitting og steinbit. Det er registrert 12 snurrevadfelt. Ytre
Bjugnholmen, Indre Bjugnholmen, Valsfjorden 1 og 2, Valsholmen, Lauvøyfjorden, Skjøra,
Valsøya, Kråka, Tarva, Bjugnfjorden, Oldfjorden, Raudskjæret og Rømmesvika. Det er
registrert 10 rekefelt i kommunen. Nautøysundet, Lauvøyfjorden, Lille Vallersund,
Gjesingfjorden, Tarvafjorden, Vest av Bjugnskjæret, Bjugnfjorden, Hellemsfeltet, Berget og
Søtvikfluen. Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det foregå sildefiske i
Bjugn kommune, der det også låssettes sild. I dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen,
og fra andre fylker. Det er registrert to felt for sildenotfiske. Raudskjæret og Rømmesvika.
Det er registrert totalt 15 låssettingsområder i kommunen, der følgende er de mest viktige i
følge fiskerinteressene: Gjevika, Valsfjorden, Bjugnfjorden 1, 2, 3 og 4, Valsøya sør og Lysøy.
I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også turist- og fritidsfiske i kommunen. I følge
Fiskeridirektoratets registre, er det registrert sju turistfiskebedrifter i Bjugn kommune.
Fiskeridirektoratet har registrert sju gyteområder for torsk i kommunen. Tristeingrunnen,
Fallråsa, Sør av Asen, Indre Bjugnfjord, Valholmaflua, Valholmsfjorden og Tranøya.
Havforskningsinstituttet har registrert Rømnesvika (mindre viktig) og Valsfjorden (middels
viktig).
Viktige naturtyper
I Naturbase er det registrert større tareskogforekomster flere steder i kommunen.
Ved utløpet av Trondheimsfjorden og Husø har Mareano registrert to meget gode
korallforekomster.
Akvakulturinteresser
Det er per i dag ni klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Bjugn kommune. Tre av disse har
tillatelse til blåskjellproduksjon. En har tillatelse til produksjon av fjærerur og fem lokaliteter
har godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og regnbueørret, hvorav to driver
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med stamfiskproduksjon. Den ene lokaliteten har i tillegg forskningstillatelse. Det er to
landbaserte settefiskanlegg i kommunen. Et for stamfisk av laks og et for settefisk av laks.

Oppsumering
Når kystsonen planlegges bør en sentral målsetting være å ta sikte på at potensialet for
fiskeri- og havbruksnæringen utnyttes optimalt, at næringene skal kunne opprettholdes og
videreutvikles, samtidig som andre viktige hensyn og interesser ivaretas på en god måte. Det
vil være en felles hovedutfordring framover å videreutvikle, styrke og beholde Namdalen
som en viktig sjømatregion i Norge. Det er derfor viktig at en interkommunal kystsoneplan
inneholder og ivaretar areal for marin verdiskaping.
Ut over ovennevnte har vi ingen ytterligere kommentarer til planprogram for
«Kystsoneplan for Namdalen».

Med hilsen

Kristin Skarbøvik
seksjonssjef
Magny Grindvik Blikø
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Namdal regionråd
Søren R. Thornæs veg 10
postmottak@namdalregionrad.no

Stjørdal, 01.09.2018

Dette brevet sendes på vegne av: Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Naturvernforbundet i NordTrøndelag, Norges Jeger og Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, Norges jeger og Fiskerforbund i NordTrøndelag og Fremtiden i Våre Hender
__________________________________________________________________________________

Høringsuttalelse til planprogram for
kystsoneplan for Namdalen
Innledning
Forum for natur og friluftsliv ønsker å komme med noen innspill til forslaget til planprogram for
kystsoneplan for Namdalen. Vi er kritiske til den sterke veksten innen oppdrettsnæringa som
nasjonale føringer pålegger kommunene å legge til rette for, men kommer i denne omgang
hovedsakelig til å uttale oss om på hvilke prioriteringer vi mener må gjøres og hvordan prosessen
med planen bør gjennomføres for best mulig medvirkning. Det er positivt at blant annet biologisk
mangfold og friluftsliv skal utredes og vi håper ny kunnskap kan gjøre at denne planen i større grad
tar hensyn til viktige natur- og friluftsinteresser enn det mange eksisterende planer gjør. I
merknadene under sammendraget, tar vi for oss noen konkrete endringsforslag til planprogrammet,
samt argumenterer for hvilke prioriteringer og fokusområder som blir viktige i utarbeidelsen av
planen og derfor viktige å inkludere i planprogrammet. Underoverskriftene er delt inn kronologisk
etter navngivingen og strukturen i planprogrammet.
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Sammendrag
•

•

•

•

•

•

Flerbruksområder bør unngås da de disse gir liten forutsigbarhet for myndigheter og
interesseorganisasjoner. Der flerbruksområder likevel er hensiktsmessige bør det vurderes
om akvakultur ikke skal være en del av mulige arealformål.
Bufferområder rundt viktige natur- og friluftslivskvaliteter bør primært avsettes til samme
arealformål, sekundært som hensynsone til den aktuelle kvaliteten slik at forringelse fra
nærliggende aktivitet unngås.
Formål- og hensiktskapitlene i planprogrammet må endres fra dagens format hvor vekst i
havbruksnæringa fremstår som hovedformålet med kystsoneplanen. Formålet må være å
sikre viktige natur- og friluftslivsinteresser gjennom grundige utredninger og helhetlig
arealplanlegging.
Det bør legges opp til regionale medvirkningsmuligheter for viktige interessegrupper og
aktører. Eksempelvis møter med representanter for friluftsliv, biologisk mangfold, reiseliv,
akvakultur og fiskeri, samt politisk utvalg og prosjektleder.
Hensynet til laksefisk og lakseførende vassdrag bør presiseres som et viktigere tema i
utredningskapittelet, og dermed også avsettes betydelige ressurser når undersøkelser og
videre planarbeid kommer i gang.
Det bør utdypes hvilke vurderinger og kriterier som skal legges til grunn ved overlappende
interesser i arealanalysen.

Våre merknader
1. Innledning
Det tas sikte på å fastsette områder uten spesielle kvaliteter som flerbruksområder. Dette vil trolig
utgjøre store områder som kan søkes omgjort til akvakulturformål. Flerbruksområder gir liten
forutsigbarhet for både forvaltningsorganer og interesseorganisasjoner, og vi ønsker så langt det er
mulig at slike arealformål unngås. I Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging i
Fiskeridirektoratet angis at «en fremgangsmåte der akvakultur inngår i flerbruksområdene, kan være
hensiktsmessig i kommuner med store arealer og lavt konfliktpotensial.» I et brev med innsigelser til
Kommuneplanen fra Miljøverndepartementet til Risør kommune 12.06.2007 uttalte departementet
nettopp at det var «behov for mer finmaskede arealplaner og større differensiering av
arealbrukskategoriene» på grunn av konkurranse om sjøarealene. FNF mener at Kystsoneplanen for
Namdal inneholder så vidt stort konfliktpotensial hva gjelder natur- og friluftslivsinteresser satt opp
mot for eksempel akvakulturvirksomhet, at flerbruksområder ikke er hensiktsmessig i disse
kommunene. Det vises konkret til at regionen har store lakseførende vassdrag som vil påvirkes av
den samlede akvakulturvirksomheten, et rikt maritimt dyre- og fugleliv, samt viktige friluftsområder i
kystsonen. FNF anmoder om at det utarbeides mest mulig finmaskede arealplaner som differensierer
arealbrukskategoriene.
FNF tar også til orde for at man bør vurdere en differensiering mellom akvakulturformål, slik plan- og
bygningsloven § 11-11 nr. 7 legger opp til. I forarbeidene nevnes differensiering på artsgrupper som
følger; Laks, ørret og regnbueørret, andre anadrome fiskearter, katadrome fiskearter, samt marine
fiskearter, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder. En slik differensiering gir kommunen en sterk styring,
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samtidig som alle berørte grupper i kommunene gis forutsigbarhet. I Fiskeridirektoratets nevnte
retningslinjer legges det til grunn at en slik differensiering er særlig aktuelt i kommuner med god
kunnskap om akvakultur. Ut fra akvakulturvirksomheten som allerede er etablert i regionen, legger
FNF til grunn at en slik differensiering vil være særlig aktuell her.
Flerbruksområder er med forbehold ikke utelukket som et hensiktsmessig arealformål mange steder.
Det bør gjennom konsekvensutredning av områder for natur og friluftsliv være mulig å avsette
områder til flerbruksformål som ikke inkluderer akvakultur. Vi viser til veileder T-1491 til
kommuneplanens arealdel som sier følgende om akvakultur og andre interesser: «(…)Akvakultur kan
inngå i dette flerbruksformålet der det er hensiktsmessig, men akvakultur representerer i motsetning
til de øvrige formålene her stort sett en eksklusiv bruk. Man bør derfor være tilbakeholden med å
inkludere områder for akvakultur i områder for allmenn flerbruk. Dersom akvakultur inngår i
flerbruksformålet oppnås liten styring og interesseavklaring, noe som kan tale for å avsette områder
for akvakultur som egne akvakulturområder.»
For områder med spesielle kvaliteter ønsker vi primært at betydelige bufferområder også blir avsatt
til samme formål, eventuelt sekundært som hensynsoner. Eksempelvis vil en friluftslivskvalitet
reduseres betraktelig dersom adkomst innebærer omveier forbi oppdrettsanlegg eller økt trafikk ifm
driften. Visuell forurensning er også et moment som forringer kvaliteten. I tillegg har mange områder
med naturverdier komplekse økosystem som gjør dem sårbare for påvirkning fra nærliggende
inngrep.

Prosjektbeskrivelse – Formål/Hensikt
Slik prosjektbeskrivelsen foreligger i dette forslaget fremstår fokusområdet i alene å være på å «gi
mulighet for fortsatt vekst i og utvikling i havbruksnæringa». Setningen om å «sikre bærekraftig
verdiskapning» veier ikke i stor nok grad opp de hensyn som bør ivaretas og hva som faktisk er
formålet med planen. Formålet bør i like stor grad være å sikre de viktige friluftslivs- og
naturverdiene i havområdene og strandsonene. Dette gjelder i like stor grad for kapittel «1.1 formål
med planarbeidet» hvor det igjen påpekes at et av de viktigste effektmålene er å legge til rette for
vekst innen havbruksnæringa. Et minst like viktig formål er å sikre at fiskeri-, naturverdier og
friluftslivsområder ikke går tapt, og at disse ivaretas med betydelige hensynssoner. Det minnes om
premissene i plan- og bygningsloven (pbl.) § 3-1 som angir at alle planer etter loven skal «sikre
jordressursene, kvalitetene i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer». Denne
obligatoriske oppgaven gjenspeiles i liten grad i formålet med den foreslåtte kystsoneplanen. All den
tid det fra statlig hold er lagt opp til en sterk økning i akvakulturvirksomhet, er det særlig viktig at
kommunen utarbeider en kystsoneplan hvor hovedformålene bør være å kartlegge og sikre arealer
som bør unntas fra slik virksomhet. Dette har en side også til pbl. § 1-3 første ledd bokstav f, som
angir at alle planene etter loven skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale forskjeller. God
tilgang på friluftsarealer i kystsonen er viktig i en slik sammenheng.
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2.1 Planprosess – Organisering
Det legges opp til at referansegrupper opprettes etter behov. Her blir det viktig at tilstrekkelig med
interessegrupper blir invitert og at det ikke oppnås noen form for skeivhet eller ubalanse i
referansegruppen. Oppdrettsnæringa er mer ressurssterke enn mange frivillige organisasjoner, og
man må være påpasselige med å sikre informasjon til alle som har interesse. Referansegruppen blir
spesielt viktig med tanke på at den lokale medvirkningen i mange av de relativt små kommunene kan
variere stort, og det kan ikke forventes at alle interessegruppene lokalt har de samme regionale
perspektivene som forventes. Eksisterende lokale planer og kunnskapsgrunnlag kan også variere
stort. Eksempelvis kan den ene kommunen ha kartlagt en strandsone med friluftslivsverdi A, mens
tilgrensede kommuner ikke har kartlagt sine områder enda, eller gitt en lavere verdi grunnet
subjektive vurderinger.
En annen mulighet er å danne innspillsgrupper. Under utarbeidelsen av kystsoneplan i Troms ble det
dannet fire innspillsgrupper med representanter for friluftsliv, reiseliv, oppdrett og fiskeri. Det ble
også fra flere hold etterspurt en representant for natur og miljø. De delte opp kommunene i to hvor
de på møtene hadde deltaker fra hver enkelt kommune og politikerutvalg, samt prosjektleder.
Det legges ellers opp til god lokal medvirkning i kapittel «2.4 medvirkning».

2.5 Planprosess – Konsekvensutredning
Det skrives i tredje avsnitt at «når det gjelder den overordnede konsekvensutredningen vil denne bli
gjennomført i tråd med formålet for planarbeidet (…)». Denne står seg godt så lenge innspillene vi
har kommet med i kapittelet om «formål/hensikt» tas til etterretning. Det er ønskelig at
tilstrekkelige natur- og friluftslivshensyn tas, og det bør derfor avsettes nok ressurser til å utrede
disse, til tross for at utredninger om akvakulturlokaliteter også stiller strenge krav til tilsvarende
undersøkelser. Nye utredninger og undersøkelser vil alltid kunne styrke kunnskapsgrunnlaget og
potensielt være ressursbesparende når andre arealformål skal bestemmes.

3.1 Fokusområder – Følgende tema skal utredes
Det legges i stor grad opp til innhenting av kunnskap om biologisk mangfold i eksisterende databaser.
Det bør så langt det er mulig brukes ressurser på nye undersøkelser for å skaffe oppdaterte data. Det
nevnes at de viktigste friluftslivsområdene i hver kommune skal kartlegges. Om dette innebærer nye
registreringer eller sammenstilling av eksisterende kunnskapsgrunnlag vites ikke. Flere av
kommunene i denne planen har i alle fall ikke kartlagt sine friluftslivsområder (bl.a Vikna), og det bør
oppfordres til at kartleggingen påbegynnes omgående for å spare ressurser til arbeidet med
kystsoneplanen. Til dette arbeidet kan det for øvrig søkes om midler fra miljødirektoratet.
Laksefisk og påvirkning på lakseførende vassdrag nevnes som et tema med behov for nye utredninger
i kapittel «4.1 biologisk mangfold». Konfliktnivået med akvakultur er spesielt høyt for dette temaet,
og det kunne med fordel blitt synliggjort som egen kategori i kapittel 3.1. Det er bra at
planprogrammet legger opp til nye utredninger, og det bør settes av betydelige ressurser for å
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oppdatere dagens kunnskap om mange lakseførende vassdrag. Spesielt små sjøørretbekker og
sideelver har de siste årene blitt løftet frem som viktige, og det bør innhentes betydelig
(lokal)kunnskap i hver enkelt kommune. Mange av vassdragene er ifølge lakseregisteret ikke kartlagt
på mange år, og det blir særdeles viktig å finne de områdene hvor konflikten med akvakultur vil bli/er
høyest.
Skulle det gjennom utredningen dukke opp områder med spesielle kvaliteter som kan være aktuelt
for marint vern, er dette noe vi også stiller også positive til.

3.2 Arealanalyse
En arealanalyse som beskrevet i dette kapittelet vil gi en konkret og tydelig fremstilling av områder
med overlappende interesser. Vi ønsker allikevel at områder blir sett som helhetlige slik at for
eksempel rekefelt som ligger nær hverandre kan avsettes til dette formålet i et stort omfang.
Eksempelvis med overlappende hensynsoner, eller som ett stort område med arealformål rekefelt.
Ved overlappende interesser skal det gjøres «en avveining av hvilke interesser som skal få fortrinn».
Vi etterlyser konkrete utvelgelseskriterier og synes det fremstår litt vel skjønnsbasert og
uforutsigbart i planprogrammet. Det er viktig at både totalbelastning og føre-var-prinsippet tas med i
vurderingen når avveiningen skal foretas.

4.7 Friluftsliv og reiseliv
Det er positivt at planprogrammet tar for seg kartlegging av viktige områder for fritidsfiske og
turistfiske. Det nevnes at folkehelse og bolyst ikke skal kartlegges, men på generelt grunnlag er dette
noe som inngår i de fleste berørte kommuners samfunnsplaner, og det kan nevnes at friluftsliv er den
helsefremmede aktiviteten flest nordmenn bedriver i løpet av et år. Andre innspill om
friluftslivskartlegging er beskrevet i kapittel 3.1. I de nevnte retningslinjene fra Fiskeridirektoratet, er
det også lagt til grunn at vesentlige fritidsfiskeinteresser skal tas hensyn til i vurderingen ved en
arealbrukskonflikt.

Fredrik Fredriksen
Rådgiver
FNF Trøndelag
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Namdal regionråd
Søren R. Thornæs veg 10
7800 NAMSOS

Vår dato:
28.08.2018

Vår ref.:
2018/12036

Deres dato:
08.06.2018

Deres ref.:

Uttalelse til varsel om oppstart med planprogram på høring for
kystsoneplan for Namdalen
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med
ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen:
Overordnede føringer
Fylkesmannen vil berømme initiativet med en felles kystsoneplan for en såpass stor
del av Trøndelagskysten. Det er viktig å planlegge helhetlig og kunnskapsbasert i
større områder da virkninger fra virksomhet i sjø kan påvirke i et stort område, også
utenfor kommunegrensen til kommunen hvor virksomheten skjer. En felles
planprosess vil også kunne gi økt kompetanse og muligheter for en differensiert og
bærekraftig utnytting av sjøarealene.
Landbruk
Landbruket langs kysten i Namdalen og sørover har vært preget av en kombinasjon
av fiske og annen næring. Kystbondens landskap har preget kystlinjen. Økt press på
landbruksarealer, bruksendringer og gjengroing gjør at kystlandskapet endres.
Gjengroing i kombinasjon med klimaendringer øker problemene. En rekke naturtyper
er i dag klassifisert som truet både i Norge og Europa. Kystsoneplanen bør ta høyde
for å se nærmere på landbruksinteressene langs kysten og fjordene, hvordan
forvaltes jordvern og landskapstyper som er viktig ressursgrunnlag for gårdsbruk –
og hvordan påvirker endringer i kystnært landbruk kulturlandskapet og
landskapsverdier. Det er også viktig å ha et bredere perspektiv på reiseliv enn
turistfiske, bl.a. ved å se på landbrukets potensiale for utvikling av nye næringer og
produkter – gjerne i kombinasjon med reiseliv og andre marine næringer.
Reindrift
Kystsoneplanen berører kun sjøareal, som naturlig nok ikke er en sentral del av
reindriftas arealer. Unntaket er at i enkelte områder brukes sjøen for å flytte
reinflokken fra et beiteområde til et annet. Dette kalles ei svømmelei, og har det
samme særlige vernet som reindriftas flyttleier på land (jfr. reindriftslovens § 22
flyttleier). Det innebærer at det ikke er lov å iverksette tiltak som hindrer bruken av
disse flyttleiene. I Trøndelag finner vi svømmeleier for reindrifta i norddelen av fylket.
Svømmeleier i planområdet finnes i Namsos, Nærøy og Vikna kommuner. Lenger sør
er det så vidt reindriftsavdelingen kjenner til ikke svømmeleier.
Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag
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Telefon:
74 16 80 00
Org.nr.:
974 764 350

Saksbehandler:
Thomas Møller
Telefon:
74 16 81 26
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Innspill til akvakultur må sjekkes ut mot svømmeleiene. Foreløpig antakelse er at
konfliktnivået er lavt, da de fleste svømmeleiene ligger i områder som sannsynligvis
er lite attraktive for tiltak (akvakultur). Ikke alle svømmeleiene brukes ofte, men de er
viktige å ivareta, slik at reindrifta har mulighet til å benytte alle beiteområdene
innenfor sitt distrikt på en tradisjonell og hensiktsmessig måte.
I planarbeidet bør reindriftens svømmeleier utredes som eget tema, og det må
opprettes hensynssone og/eller bestemmelse som sikrer at tiltak avklares opp mot
svømmeleiene før plassering.
Åarjel-Njaarke sijte (Vestre Namdal reinbeitedistrikt) og Voengelh-Njaarke sijte må
kontaktes for å kartlegge svømmeleier innenfor planområdet. Kontaktinformasjon
finnes på fylkesmannens hjemmesider. Ta også kontakt med reindriftsavdelingen
dersom det er spørsmål til temaet.
Miljøvern
Det er store hull i kunnskapsgrunnlaget langs sjøen. Avklaringer av arealbruken i sjø
kan påvirke arter, naturytyper, økosystemer, friluftslivområder og landskapsverdier.
Det er derfor viktig at man skaffer til veie tilstrekkelig kunnskap slik at man kan finne
egnede arealer for særlig akvakultur og taretråling. Særlig akvakulturnæringen er i
stor vekst og har behov for fleksibilitet da næringens behov forandres raskt. Tidligere
konsekvensutredninger på kommuneplannivå er ikke lenger tilfredsstillende når man
ser på den potensielle veksten næringen ser for seg fremover. Det vil derfor i denne
planen være behov for innhente en stor mengde kunnskap slik at
beslutningsgrunnlaget blir godt nok.
Veiledning fra regjeringen anbefaler at man bør være tilbakeholden med å inkludere
A-formål i flerbruksområder:
«I sjø og vassdrag er det åpent for å planlegge områder for allmenn flerbruk (ferdsel,
fiske-, natur- og friluftsområder), der mer spesifikk bruk av sjøen eller vassdraget ikke
er tatt opp. Akvakultur kan inngå i dette flerbruksformålet der det er hensiktsmessig,
men akvakultur representerer i motsetning til de øvrige formålene her stort sett en
eksklusiv bruk. Man bør derfor være tilbakeholden med å inkludere områder for
akvakultur i områder for allmenn flerbruk. Dersom akvakultur inngår i
flerbruksformålet oppnås liten styring og interesseavklaring, noe som kan tale for å
avsette områder til akvakultur som egne akvakulturområder.»
Det vil være enklere å gjøre gode utredninger i mindre områder avsatt eksklusivt til
A-formål. I den grad det skal legges ut store flerbruksområder med akvakultur må det
innhentes kunnskap om en rekke forhold for at kunnskapsgrunnlaget etter § 8 i
naturmangfoldloven og utredningsplikten i plan- og bygningsloven skal være oppfylt.
Vi viser i den sammenheng til kapittel 4 i Forskrift om konsekvensutredninger.
Klima- og miljøavdelingen vil ha et stort fokus på viktige økosystemer sammen med
ivaretagelse av vill andarom fisk i behandlingen av denne planen.
For at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig må følgende temaer utredes
nærmere:
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Kartlegging av grunnforhold (topografi, hardhet):
Områdene som ønskes utlagt til A-formål enten enkeltområde eller som
flerbruksområde med A med influensområde. Kunnskapen her vil gi oss en mye mer
detaljert kunnskap til bruk i arealforvaltningen i sjø. Det har vært gjennomført et
pilotforsøk på Søre Sunnmøre som har gitt god data for forvaltningen.
Marine naturtyper:
Disse naturtypene er viktig å utrede i forbindelse med planen da de kan bli negativt
påvirket av arealomdisponeringer i sjøen. Det er særlig taretråling og akvakultur som
vil være aktuelle problemstillinger, men og småbåtanlegg vil kunne påvirke enkelte
av naturtypene negativt. For enkelte av disse vil det være nødvendig med ny
kartlegging, mens for andre er kunnskapsgrunnlaget tilfredsstillende.
Korallrev:
Mareano prosjektet til blant annet NGU, Kartverket og Havforskningsinstituttet vil
kunne gi hjelp til kartlegging av topografi. Denne kartleggingen vil kunne simulere
frem hvor det finnes koraller. Det vil være vanskelig for Fylkesmannen å akseptere
tiltak som påvirker denne naturtypen og korallrevforekomster negativt.
Ålegrassamfunn/Bløtbunnsområder:
Må kartlegges og lokaliteter med buffersone må ikke legges ut med A-formål hverken
som rene A områder eller som flerbruksområde med A. Denne utvalgte naturtypen
finnes i tilknytning til bløtbunnsområder. Disse må kartlegges etter DN-håndbok 19
hvis A-formål kan komme i konflikt med bløtbunnsområder. Bløtbunnsområder er
videre viktige områder for flere vadefugler. Det vil derfor også være nødvendig med
undersøkelser av vadefugler på vår og høsttrekk.
Sterke tidevannsstrømmer:
Viktige områder særlig for friluftsliv og som landskapselement. Det er ofte knyttet et
stort artsmangfold med en spesiell artssammensetning til disse tidevannstømmene.
Utfordringen med akvakultur i nærheten til sterke tidevannsstrømmer er av
næringsstoffer og organisk materiale. I kombinasjonen med terskelfjorder, fjorder
med naturlig lavt oksygennivå eller poller som er sårbare for tilførsel av organisk
materiale kan akvakultur her skape negative konsekvenser. Det må ikke tillates
akvakultur i nærheten av slike forekomster.
Rekefelt/Gytefelt torsk:
Akvakultur må ikke komme i konflikt med gytefelt for torsk og rekefelt da disse er
viktige deler av større økosystemer i havet. Forringelse eller tap av en naturtype kan
påvirke arter i et stort område negativt. Kjemikaliebruk og avfallsstoffer påvirker disse
naturtypene negativt.
Tareskog:
Denne naturtypen er et av de viktigste elementene i økosystemet lang kysten.
Sjøfugl bruker det til næringssøk og det er oppvekstområder for mindre fisk som og
utnyttes kommersielt. Tarehøsting og matfiskanlegg påvirker denne naturtypen
negativt gjennom ødeleggelse ved tarehøsting og gjennom avfallsstoffer og
kjemikaliebruk i matfiskanlegg. Næringsstoffer fra matfiskanlegg har vist seg å føre til
eutrofiering av tareskogen og endrer på artssammensetningen av planter i
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tareskogene. Kjemikaliebruk i bekjempelse av lus tar livet av flere nøkkelarter i
tareskogen. Dette vil igjen påvirke andre arter og økosystemet. Vi forutsetter at i
arbeidet med planen tar vare på store sammenhengende tareskogsområder som er
viktige i et økosystemperspektiv sammen med andre naturtyper og arter. Dette betyr
at man må både unnta disse områdene for akvakultur, men og taretråling.
Skjellsand/Kamskjellforekomster:
Forekomster er delvis kartlagt, men det må gjennomføres kartlegginger i aktuelle
områder da disse er sårbare for tilførsel av organisk materiale. Det er viktig å se
disse områdene i sammenheng med andre naturtyper og terrestriske arter i et
økosystemperspektiv. Det bør legges opp til å gjøre undersøkelser av hva slags
påvirkning utslipp fra oppdrett har på kamskjell. Dette gjelder for eksempel særlig
sink/kadmium fra fôr, kobber fra merdene og kjemikaliebruk (lusemidler/desinfisering
etc.). Denne listen er ikke uttømmende. Vi ber om at dette gjøres i forbindelse med
planarbeidet hvis man skulle ønske å legge ut områder i tilknytning til disse
naturtypene til akvakultur for matfiskanlegg. Det må forventes at dette stilles som
krav i en evt. søknad om utslippstillatelse.
Artsmangfold:
Anadrome arter; laks og sjøørret, kan bli negativt påvirket av akvakultur særlig i form
av matfiskanlegg for laks og ørret. Innenfor planområdet er det svært mange
anadromtførende vassdrag. De fleste av vassdragene innenfor planområdet er i
lakseregisteret registrert med dårlig/redusert bestandstilstand for laks og sjøørret.
Økning i lakselussmitte og faren for genetisk forurensing ved rømning er de viktigste
påvirkningsfaktorene innenfor planområdet for begge arter. Det er derfor viktig å ikke
legge til rette for oppdrett av anadrome arter i nærheten av lakseførende vassdrag.
Dette gjelder særlig fjordsystemer og andre veier der smolt vandrer ut i havet.
Fjordsystemene er videre viktige leveområder for sjøørreten. Det er et begrenset
kunnskapsgrunnlag om smoltvandringsruter fra trønderske elver. Skal det legges til
rette for akvakultur av matfisk/settefisk i de trolige vandringsveiene for smolt må det i
nærheten av nasjonale lakseelver og laksefjorder gjennomføres kartlegging av disse
vandringsveiene. Videre må det brukes modelleringsverktøy av strømforhold
sammen med lusespredningsmodeller slik at man ikke legger til rette for akvakultur i
nærheten av smoltens vandringsveier. Bruk av slik data vil også gi god kunnskap slik
at man kan ivareta sjøørretens leveområder.
Sjøfugl:
Det er delvis dårlig kartlegging av sjø- og vadefugler i planområdet. En del av
kartleggingene er eldre og bør oppdateres. Flere av disse artene er truet på rødlisten
og er sårbare for effekter av akvakultur og taretråling. Dette kan skje gjennom
forstyrrelser som støy og lys eller negative påvirkninger på områdene de bruker til
næringssøk. For mange av artene er det tareskogen og bløtbunnsområder som er de
viktigste og utgjør et økosystem. Det vil være nødvendig å gjennomføre ny
kartlegging av sjøfugl/vadefugler og så se denne kartleggingen opp mot kartlegginger
av marine naturtyper. Disse artene sikres gjennom å avsette store sammenhengende
områder som inneholder nødvendige områder for næringssøk og
myte/hekkeområder.
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Pattedyr:
Vi ber om at det ikke tillates akvakultur i form av matfiskanlegg/settefiskanlegg i
områder hvor det er kunnskap om at det eksisterer oter. Oteren er truet på rødlisten
og en viktig art for å holde den introduserte arten mink unna.
Unntatt offentlighetsarter: Det finnes en rekke arter som er unntatt offentligheten
langs kysten. Disse artene er ofte sensitive for forstyrrelser av lyd/lys og må ivaretas i
planarbeidet. Fylkesmannen kan kontaktes for mer informasjon om artene.
Vannforskriften:
Vi minner om vannforskriften § 12 og at det er et forbud mot å øke belastingen av
vannforekomster med redusert økologisk tilstand. I den sammenheng viser vi til
vann-nett for mer informasjon om vannforekomster. Temaet må konsekvensutredes
nærmere.
Forurensing:
Støy og lysforurensing mot sensitiv bebyggelse som bl.a. boliger og fritidsboliger må
utredes nærmere. Vi viser til T-1442 – retningslinjer for støy i arealplanleggingen. For
støy må det utarbeides støykart.
Under temaet forurensning bør en kystsoneplan også gi en vurdering av behov for
opprydding av marint avfall.
Friluftsliv:
Regionalt og nasjonalt viktige friluftsområder må ivaretas i planen. Det finnes
eksisterende kartlegginger av nyere dato flere steder, men der det ikke er oppdatert
kunnskap om friluftsverdier på sjøen må det kartlegges etter Miljødirektoratets
veileder M-98.
Småbåthavner bør med som tema. Småbåthavner er viktige for arealbruk i sjø og
viktige som knutepunkt i forhold til fritidsbruk av sjøarealene.
Helse og omsorg
Kystsoneplanen vil legge til rette for vekst og utvikling. Dette er viktig for
lokalbefolkningen og har stor regional betydning. Utvikling av sjøbaserte næringer
har vært og vil fortsatt være viktig for befolkningen i det samlede Trøndelag.
Det er avgjørende at utviklingen er balansert mot mulighetene for friluftsliv på sjøen, i
strandsonen og i de sjønære områdene. Selv om planen ikke omfatter arealer på
land, vil arealbruken planen omfatter ha betydning for også mulighetene til aktiv bruk
av strandsonen spesielt. Dette gjelder særlig der hvor strandsonen benyttes for
tilgang til sjøbasert friluftsliv som båtliv, fritidsfiske og bading. De tema som er satt
opp for utredning synes dekkende.
Det er vist til at universell utforming ikke vil bli nærmere analysert. Noen steder vil det
være tilrettelagt eller finnes naturlig god adkomst til strandsonen for personer med
forflytnings- og orienteringsvansker. Det er begrunnet behov for å ta dette med i
vurderingen av hvilken arealbruk som skal tillates innenfor planens avgrensning.
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Samfunnssikkerhet
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med
plan- og bygningsloven § 4-3 i de områder som er aktuelle for utbygging, og viser til
DSB sin veileder fra 2017: ”Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging”.
Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse
ikke er å anse som en ROS-analyse.
ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk
med dagens forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan
påvirke tiltaket. Se mer informasjon på klimatilpasning.no og i Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) sine veiledere. Vi viser samtidig til utarbeidede klimaprofiler
for alle fylker som kan benyttes i arbeidet.
For planområder under marin grense må det vises aktsomhet for mulige forekomster
av skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For
oppfølging av eventuelle fareområder viser vi til Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og flom.
Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar
for å godkjenne ROS-analysen i de enkelte områdene hvor det vil bli vurdert tiltak
etter PBL § 4-3.
Videre arbeid
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de
opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme
tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på høring.





Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av
nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer
kommunene til å benytte seg av regionalt planforum som en arena for dette.
Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på
postmottak@trondelagfylke.no.
Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det
mulig å ta kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på
kommunal- og justisavdelingen. Se kontaktliste.
Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og
vi minner om at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til
Kartverket Trøndelag på e-post: plantrondelag@kartverket.no

Med hilsen

Alf Petter Tenfjord (e.f)

Thomas Møller

seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

plankoordinator
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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Saksbehandlere:
Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26
Klima og miljø: Thomas Aarskog – 74 16 80 75
Landbruk: Aino Holst Oksdøl – 74 16 82 00
Samfunnssikkerhet: Ingrid Margrethe Wedø – 74 16 81 76
Oppvekst og velferd: Margareth Halle – 74 16 83 79
Helse og omsorg: Frode Engtrø – 73 19 93 18
Reindrift: Svein Bjørk – 74 13 80 57
Reindrift: Elsemari Iversen – 74 13 80 55
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING
Utvalg
Høylandet formannskap

Møtedato
30.08.2018

Saksnr.
42/18

FELLES KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN MED FLERE KOMMUNER.
OPPSTART AV REVIDERING AV KYSTSONEDELN I KOMMUNEPLANENS
AREALDEL, SAMT UTLEGGELSE AV PLANPROGRAM FOR
PLANARBEIDET PÅ OFFENTLIG
Vedlagte dokumenter:
Kystsoneplan for Namdalen. Forslag til planprogram, datert 22.05.18
Ikke vedlagte dokumenter:
Hjemmel for behandling:
Delegasjonsreglementets §17
Saksopplysninger:
Høylandet kommunestyre vedtok i møte den 19. juni 17 K-sak 46/17, å tilslutte seg arbeidet med å etablere
en felles kystsoneplan for Namdalen.
I kommunestyremøte den 26.04.18 K-sak 17/18 vedtok kommunestyret at Kystsoneplan Namdal kunne
utvides til også å gjelde Roan, Åfjord og deler av Bjugn kommune.
Likelydende vedtak ble også fattet i øvrige kommuner, slik at det geografiske planområde nå omhandler
kommunene; Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, «Nye Namsos», Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og Bjugn.
Arbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid, i regi av Namdal regionråd.
Det er utarbeidet forslag til planprogram for planarbeidet, og Høylandet kommune vedtok i kommunestyret
19.06.18 å legge forslag til planprogram for kystsoneplanprosessen ut på høring, med høringsfrist
1.september.
Hensikten med kystsoneplanleggingen er å sikre bærekraftig verdiskaping, og gi mulighet for fortsatt
vekst og utvikling for havbruksnærings i regionen.
Planen skal:
- gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt
- avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter
- sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende innen
marin utvikling
-
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havbruk, turisme og annen bruk av sjøarealene. Akvakultur vil også i mange områder være en del av
flerbruksformålet men uten at laks og ørret er tillat.
Planprogrammet foreslår at følgende tema utredes:

Høylandet kommune merker seg videre at planprogrammet sier at det kan være behov for nye
utredninger innen biologisk mangfold, spesielt påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra
spredning av sykdom som følge av oppdrettsaktivitet i planområdet. Innenfor havbruk er det blant
annet behov for utredninger i forhold til potensielt egnede arealer for bærekraftig akvakultur, hvorvidt
Side 2 av 4
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det skal legges begrensninger på hvilke arter som kan produseres i enkelte arealer, og hvilken effekt
akvakultur har på naturmangfold og smitte.

I forhold til reiseliv sier planprogrammet at man vil registrere de viktigste og mest brukte sjønære
friluftsområder i hele planområdet for å kunne gjøre en helhetlig avveining av arealbruken. Viktige
fritids- og turistfiskeområder og områder viktige for annen turisme skal kartlegges.
Vurdering:
Høylandet kommune synes forslaget til planprogram ser ut til å ivareta de tema som må avklares i forbindelse
med planarbeidet. For Høylandet kommune er det viktig at forholdet til våre tre lakseførende vassdrag blir
ivaretatt, både i Follafjorden og i Namsfjorden, spesielt i forhold til påvirkning og smitte på ville stammer av
laks, ørret og sjørøye.
Høylandet kommuner ser det også som viktig at tare blir tema i sammenhengen, da tare er oppvekst og
yngleområde for fisken. Å få avklart hvilke områder det kan høstes tare i er viktig for utviklingen i våre
nabokommuner, og vi støtter opp om dette.
Havbruk og akvakultur: Høylandet kommune ønsker at muligheten for akvakultur utredes også for de deler av
planen som ligger i Høylandet kommune.
Videre er farleden inn til Kongsmoen kai viktig for Høylandet kommune, og muligheten for utvikling av turisme
og friluftsliv er også viktig i innerste del av Follafjorden.
Forankring opp mot region Namdals bioøkonomistrategi er viktig – Høylandet kommune imøteser at denne
koblingen også blir ivaretatt gjennom planprosessen.

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak:
Høylandet formannskap vedtar følgende høringsuttalelse til planprogrammet for kystsoneplan for
Namdalen:
Høylandet kommune synes forslaget til planprogram ser ut til å ivareta de tema som må
avklares i forbindelse med planarbeidet. For Høylandet kommune er det viktig at forholdet til
våre tre nasjonale lakseførende vassdrag blir ivaretatt, både i Follafjorden og i Namsfjorden,
spesielt i forhold til påvirkning og smitte på ville stammer av laks, ørret og sjørøye.
I forhold til havbruk og akvakultur ønsker Høylandet kommune at muligheten for akvakultur
utredes også for de deler av planen som ligger i Høylandet kommune.
Videre er farleden inn til Kongsmoen kai viktig for Høylandet kommune, og muligheten for
utvikling av turisme og friluftsliv er også viktig i innerste del av Follafjorden.
Forankring opp mot region Namdals bioøkonomistrategi er viktig – Høylandet kommune
imøteser at denne koblingen også blir ivaretatt gjennom planprosessen.
Høylandet kommuner ser det også som viktig at høsting av tare blir tema i arbeidet med
kystsoneplan, da tare er oppvekst- og yngleområde for fisken. Å få avklart hvilke områder det
kan høstes tare i er viktig for utviklingen i våre nabokommuner, og vi støtter opp om dette.
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Behandling/vedtak i Høylandet formannskap den 30.08.2018 sak 42/18
Behandling:
Høylandet formannskaps vedtak:
Høylandet formannskap vedtar følgende høringsuttalelse til planprogrammet for kystsoneplan for
Namdalen:
Høylandet kommune synes forslaget til planprogram ser ut til å ivareta de tema som må
avklares i forbindelse med planarbeidet. For Høylandet kommune er det viktig at forholdet til
våre tre nasjonale lakseførende vassdrag blir ivaretatt, både i Follafjorden og i Namsfjorden,
spesielt i forhold til påvirkning og smitte på ville stammer av laks, ørret og sjørøye.
I forhold til havbruk og akvakultur ønsker Høylandet kommune at muligheten for akvakultur
utredes også for de deler av planen som ligger i Høylandet kommune.
Videre er farleden inn til Kongsmoen kai viktig for Høylandet kommune, og muligheten for
utvikling av turisme og friluftsliv er også viktig i innerste del av Follafjorden.
Forankring opp mot region Namdals bioøkonomistrategi er viktig – Høylandet kommune
imøteser at denne koblingen også blir ivaretatt gjennom planprosessen.
Høylandet kommuner ser det også som viktig at høsting av tare blir tema i arbeidet med
kystsoneplan, da tare er oppvekst- og yngleområde for fisken. Å få avklart hvilke områder det
kan høstes tare i er viktig for utviklingen i våre nabokommuner, og vi støtter opp om dette.
Enstemmig vedtatt.
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Namdal regionråd

Vår ref:

Deres ref

2007/4747-61

Saksbehandler

Dato

Aksel Håkonsen 952 78 691

31.08.2018

Høringssvar på utkast til planprogram for kystsoneplan
Lakseutvalget for Namsenvassdraget er et samarbeidsorgan for de fire kommunene med anadrom
laksefisk i Namsenvassdraget. Det er Grong, Høylandet, Overhalla og Namsos. Mandatet til
utvalget er å avgi rådgivende uttalelser til kommunene vedrørende anadrom laksefisk.
Lakseutvalget skal være et koordinerings- og samarbeidsorgan mellom kommunene og
overordnede forvaltningsorgan, samt mellom kommunene og grunneier- og næringsinteresser. De
stemmeberettigede medlemmene består av en politikerrepresentant valgt av
medlemskommunenes kommunestyrer, samt en representant fra Namsenvassdraget elveierlag. På
møtene i Lakseutvalget møter også en fra hver kommuneadministrasjon, Fylkesmannen,
Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø og Mattilsynet.
Lakseutvalget for Namsenvassdraget ser at havbruksnæringen er en viktig næring for regionen og
landet. Vi hilser kystsoneplanen velkommen, og mener den er viktig for å sikre en helhetlig og
enhetlig forvaltning av de viktige havressursene og naturverdiene som er knyttet til
Namdalskysten. En kystsoneplan for Namdalskysten vil berøre vårt mandatområde.
Anadrom fisk er nevnt som tema i forbindelse med konsekvensutredninger knyttet til natur og
miljø, og vi er fornøyde med at bærekrafig forvaltning er et gjennomgangstema i
planprogrammet. Det er viktig at temaet også gis et innhold i selve planen. Vi regner med at man
også tenker på laks og sjøaure når næringsvirksomhet knyttet til fiskeri skal være tema for
konsekvensutredning. Vi vil bemerke at kystsoneplanen i næringssammenheng også har
betydning for kommunene som ikke har kystlinje, i og med at den største næringsmessige
betydningen for anadrom villfisk nettopp er i disse kommunene.
Vi vil videre gi noen konkrete kommentarer til selve planprogrammet:
Side 2, Formål/hensikt:
Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst…
Kommentar: Her bør det tilføyes: der næringene vurderes å være bærekraftige.
Uten dette tillegget kan det se ut som om det skal gis mulighet for vekst uansett bærekraft eller
ikke.
Postadresse
Svalivegen 2
7863 OVERHALLA
E-post:
postmottak@overhalla.kommune.no

Besøksadresse
Servicebygget
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Telefon
74217100
Telefaks
74280001

Kontonr
Bank: 4212 31 88017
Skatt: 6345 06 17034
Org.nr. 991904255
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Side 5, pkt 1.1, 2. avsnitt:
Et av prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og øke mulighetene for etablering og vekst
innen havbruksnæringa ved at arealplanen sikrer tilgang til tilstrekkelig bærekraftig areal der
næringa kan søke om etablering
og
Side 6 under pkt 1.2 første hakepunkt
Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i
kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.
Kommentar: Ordlyden bør i begge punktene endres siden man ikke vet om det finnes
tilstrekkelig areal der alt er bærekraftig.
Side 12 første avsnitt i pkt 2.5:
KU skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon
Kommentar: I tillegg bør det stå at det i hvert enkelt tilfelle må vurderes om det må gjøres
undersøkelser for å skaffe til veie mer informasjon, som registreringer og kartlegginger.
Side 12 første avsnitt i pkt 2.5:
KU skal bare omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging og som
samtidig innebærer endringer av den gjeldende planen.
Kommentar: Her bør det også utarbeides KU for områder som er betegnet med kombinerte
formål FNFFA. På grunn av det kombinerte formålet mellom akvkultur og andre interesser bærer
de preg av å være noe mer uavklart. Dermed bør de områdene som er avsatt til disse kombinerte
formålene i tidligere arealplanene også konsekvensutedes.
Side 14, pkt 3.1 under Natur og miljøressurser:
I tilknytning til biologisk mangfold bør det her også være et punkt om kartlegging og
registrering, jfr vår første kommentar knyttet til pkt 2.5.
Side 15 pkt 4.1
Naturmangfoldloven tar utgangspunkt i at all natur skal forvaltes basert på dagens kunnskap.
Kommentar: Det kan med bakgrunn i Naturmangfoldloven også være behov for nyregistreringer
for å kunne gi klarsignal for nye tiltak. Lovens § 9 som omfatter føre-var-prinsippet tilsier at
manglende kunnskap vil kunne medføre at tiltak ikke kan iverksettes.
Side 16 pkt 4.1 siste hakepkt
Påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra spredning av sykdom som følge av
oppdrettsaktivitet i planområdet
Kommentar: Her må også lus og genetisk påvirkning nevnes
Side 16, pkt 4.3 hakepkt 1
Med grunnlag i foreliggende kunnskap skal det kartlegges potensielt egnede areal til bærekraftig
akvakultur.
Kommentar: Også her bør det fremgå at nyregistreringer vil kunne være aktuelt for å kunne
vurdere om tiltak er bærekraftige.
Andre kommentarer
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Når det gjelder villaksen, viser vi til et kunnskapshull når det gjelder smoltens bruk av NordNamsen som utvandringsled. Her foreligger det en skisse til et prosjekt med etablering av
mottaksstasjoner langs kysten og påmontering av sendere på smolt. Prosjektet mangler foreløpig
finansiering, og vil bidra til viktig bakgrunnskunnskap for kystsoneplanen.
Planen må ha med en vurdering etter Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. Dette er et krav med
hjemmel i samme lov § 7. Det vil nok si at planens helhet og hvertnye tiltak som skal inn i planen
hver for seg må gjennomgå denne vurderingen. Samlet belastning blir et viktig moment (§10)
fordi anleggene isolert sett kan være bærekraftig for naturmangfoldet, mens det må vurderes om
summen av alle anleggene også er bærekraftig. Da må også all eksisterende og tidligere planlagt
aktivitet tas med i vurderingene.
For hvert enkelt område mener vi at det i planen må opplyses om kunnskapsgrunnlaget er
tilstrekkelig eller mangelfullt. I tilfelle mangelfullt beskrives hvilken ny kunnskap som er
nødvendig.
En må tilstrebe å ikke bruke kategorien FNFFA, kombinert formål ferdsel, natur, fiske, friluftsliv
og akvakultur. Det vil si at oppdrettsanlegg for laks legges til arealkategori som kun har ett
formål, og at konkrete prioriteringer blir gjort i forbindelse med arbeidet med kystsoneplanen.
FNFFA er et uavklart formål for etablering av tiltak. Slike formål i planen er uforutsigbare og
gjør det vanskeligere å vurdere samlet belastning av alle tiltak. Uansett må det kreves KU også til
slike områder, som tidligere nevnt også for eksisterende områder. Det beste ville vært om
tidligere avsatte områder til FNFFA også ble avklart i planprosessen
Lakseutvalget ber også om at det opprettes hensynssoner langs laksens vandringsveier.

Vår ref. 2007/4747–61 bes oppgitt ved henvendelse

Med hilsen
Aksel Håkonsen
Skogbruks- og miljøvernsjef
Sekretær for Lakseutvalget for Namsenvassdraget

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

598

599

600

Att. Namdal Regionråd

Namsos, 29.8.2018

Høringsuttalelse til utkast til planprogram for kystsoneplan for Namdal med flere

Vi viser til utkast til planprogram, datert 22.5.2018. Næringsforeningene og oppdrettsselskapene i
produksjonsområde 7 gir med dette følgende felles uttalelse til utkast til planprogram:
Innledningsvis ønsker vi å understreke at det er svært positivt at kommunene ønsker å sikre en
bærekraftig verdiskaping og gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen
gjennom en felles kystsoneplan.
Det er viktig at man gjennom planleggingen avdekker og sikrer områder som innehar spesielle
kvaliteter eller sårbare arter. Vi støtter tilnærmingen om at resterende sjøareal i størst mulig grad
bør planlegges med flerbruksformål der akvakultur kan være en del av formålet når det er mulig å
finne sameksistens mellom fiskeri, havbruk, turisme og annen bruk av sjøarealene. På denne måten
vil man få sikret viktige områder, samtidig som at man åpner for tilstrekkelig fleksibilitet i planene. En
slik planlegging vil sannsynligvis føre til færre søknader om dispensasjoner fra planene, hvilket vil
være positivt for både brukere av kystarealene, kommunene og forvaltningen for øvrig.
I henhold til planprogrammet vil planforslagene bli behandlet i kommunestyret høsten 2019. Vi
ønsker å understreke at det er svært viktig at behandlingen av søknader om tiltak ikke blir satt på
vent i denne perioden. For å sikre en videre god utvikling i PO 7 mens planprosessen pågår, så ber vi
om at søknader om akvakulturtiltak behandles fortløpende og iht. gjeldende arealplaner, fram til nye
planer blir vedtatt og trår i kraft høsten 2019.

Med hilsen
Namsos Næringsforening Namdalskysten Næringsforening
Emilsen Fisk AS Sinkaberg-Hansen AS Salmar ASA
Bjørøya AS Salmonor AS Val Videregående Skole AS
Midt-Norsk Havbruk AS Marine Harvest Norway AS
Namdal Settefisk AS og Namdal Torsk AS
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Kystsoneplan for Namdalen

I utgangspunktet er Nærøysund Ap positiv til en Kystsoneplan for kystkommunene i
Trøndelag, for å sikre god og forutsigbar forvaltning av sjøområdene i region.
Men det er med noe usikkerhet vi i Nærøysund Arbeiderparti kan godta forslagene som
foreligger, hva ligger egentlig forslagene i planen?
Vi vet at tråling av tang er et diskutert tema, og hvilke konsekvenser får det for
gyteområdene i kystområdene? Hvilke fiskslag kan bli rammet? Bunnsamfunnet kjenner vi
godt nokk til det? Hvilke sjøfugl hekker og henter sin mat i det område? Hvilke sjøpattedyr
finnes her? I de berammede områder. Hvilke tare og tang vil bli fjernet?
Tråling av tang er et omstridt tema blant kystfiskerne, og det ønskes derfor el langt bredere
utredning. Det Nærøysund Arbeiderparti ønsker vi derfor en bredere kunnskapsløft fra det
maritim fagmiljøet innen dette område, og kunnskapsbehov knyttet til økologisk relasjoner
mellom arter før vi kan godkjenne planen. Vi er bekymret for Økosystemet i
kystkommunene, og som vi vet kan kunnskapsmangel føre til store konsekvenser noe vi ikke
ønsker for Fiskeri og havbruksnæringen i kystkommunene.

Mvh
Nærøysund Arbeiderparti
v/leder
Inger Laugen Wannebo

29.08-18
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Namdal Regionråd
Trondheim 4. september 2018

Innspill til Planprogram for Kystsoneplan for Namdalen
Viser til forslag til planprogram, Kystsoneplan for Namdalen datert 22.05.2018. Viser videre til
kontakt med Namdal Regionråd og avtale om at Sjømat Norge havbruk midt har utsatt frist for
innspill til 5. september.
Saken ble behandlet av arbeidsutvalget i Sjømat Norge havbruk midt i møte den 3. september og
i det følgende refereres synspunkter som framkom i diskusjonen.
Planprogrammet synes godt gjennomarbeidet og arbeidsutvalget støtter hovedhensikten med en
felles kystsoneplan for Namdalen, nemlig at prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og
øke mulighetene for etablering og vekst innen havbruksnæringen. Dette ved at arealplanene
sikrer tilgang til tilstrekkelig areal der næringen kan søke om etablering. Hvis resultatet er som
intensjonene, vil dette etter vårt syn svare godt opp til regjeringens forventninger til regional og
kommunal planlegging, nemlig at det sikres tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i
kystsoneplanleggingen og at dette ses i et regionalt perspektiv ((Nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015).
I og med at planområdet omfatter deler av produksjonsområde 6 og nesten hele
produksjonsområde 7, så må dette tas hensyn til dette i det videre arbeide. Med bakgrunn i de
kriterier og den beslutning sentrale myndigheter gjør mht. fargelegging av områdene i det såkalte
trafikklys-systemet så vil PO’enes geografiske avgrensning og derved arealarrondering være
svært viktig. Dette bør inntas i planprogrammets kapittel 3 og 4.
Grensen mellom gamle Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (Buholmråsa) fungerer som en grense
mellom forskjellige bekjempelsesstrategier for varianter av PD, noe som også vil ha betydning for
muligheter og utnyttelse av sjøareal. Dette bør inntas som et tema under kapittel 3 og 4.
Under kapittel 1; formålet med planarbeidet brukes uttrykket «tilgang til tilstrekkelig bærekraftig
areal». Det vil være av stor betydning for havbruksnæringas videre utvikling at en i arbeidet med
kystsoneplanene tar innover seg næringas teknologiske utvikling. Utviklingen skjer med stor kraft
og fart og resulterer blant annet i at areal som før ikke ansås som bærekraftig, nå kan utnyttes
med bakgrunn i nye teknologiske løsninger, dette være seg landbasert, lukkete/semilukkete
anlegg i sjø, nedsenkbare anlegg og anlegg som kan ligge i værharde områder. Også andre
løsninger/driftsformer og kombinasjoner vil kunne nyttiggjøre seg arealer som tradisjonelt ikke har
blitt betraktet som aktuelle for akvakultur. Vi anser det derfor som viktig at dette blir adressert i
det videre arbeide.
Næringen i området, i samarbeide med offentlig forvaltning, har utviklet et godt samarbeid mht.
bl.a. biosikkerhet og forebyggende og aktiv bruk av soner. En forutsetning for optimal og effektiv
bruk av en optimal sonestruktur er fleksibilitet i næringas tilgang til sjøareal. Etter vår mening vil
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en strategisk riktig tilnærming til arealtilgang være primært å «ta ut» områder hvor akvakultur
uansett ikke er ønskelig. Resterende areal vil da være «flerbruks» hvor det er mulig å utnytte
arealet til blant annet næringsvirksomhet akvakultur. Etter vår mening vil det være tilnærmet
næringsfiendtlige og hindre videre utvikling hvis en anvender såkalt «frimerkeplanlegging», noe
som medfører mangel på fleksibilitet. I kapitlet «Premisser for planarbeidet» kunne dette etter vår
mening bli tatt inn. Planprogrammet burde også hatt som fokusområde, eventuelt adressert
behovet for å utrede mulig opphevelse/bruk av eksisterende buffersoner/hensynsoner i
planområdet.
Næringen er dynamisk i sin natur og derfor er det viktig at kommunene ikke opptrer defensivt i
planperioden ved å signalisere «stopp i søknadsbehandling». God og grundig saksbehandling
kan etter vår mening løpende bli ivaretatt også i planperioden/prosjektperioden.
For å få en best mulig plan hvor brukerne til syvende og sist har et eierskap til planen, vil det
være særs viktig med reell medvirkning. En god operasjonalisering av planprogrammets
intensjoner på dette området vil være avgjørende for endelig resultat. Næringen stiller mer enn
gjerne opp og ønsker å bidra aktivt i det videre arbeide. Vi ser fram til et godt samarbeide
framover.
mvh
Knut A. Hjelt
regionsjef
Sjømat Norge havbruk midt

-
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
NAMSOS KOMMUNE
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Vår dato:
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Vår saksbehandler:
Heidi Beate Flatås

Fylkeskommunens uttalelse til høring av planprogram,
kystsoneplan for Namdalen - interkommunalt plansamarbeid
mellom Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos, Flatanger,
Osen, Roan, Åfjord og Bjugn.
Vi viser til deres oversendelse datert 8.juni 2018.
Fylkeskommunen ser positivt på at det skal utarbeides en felles kystsoneplan for
overnevnte kommuner, samt intensjoner om å øke kunnskap og kompetanse, lette
arbeidsmengden i enkeltkommunene og få til en mer helhetlig planlegging.
Arbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid. Kommunene har et felles
mål om å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling
av havbruksnæringa i regionen.
Planprosessen skal resultere i felles sømløst plankart med bestemmelser, samt
planbeskrivelse for arealbruken. Hver enkelt kommune skal imidlertid vedta sin juridisk
bindende del av planen. Prosjektperioden er 2 år og kom i gang medio januar 2018.
Hensikt med prosjektet
Et av prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og øke mulighetene for etablering
og vekst innen havbruksnæringa, jamfør kapittel 1.1 Formål med planarbeidet.
Arealplanen skal sikre tilgang til tilstrekkelig areal der næringa kan søke om etablering.
Det skal gjennomføres en konsekvensutredning, arbeidet skal resultere i et felles
plankart med bestemmelser og planbeskrivelse for arealbruken.
Planavgrensningen
Mot land defineres plangrensen som kote 0, men planprogrammet omtaler allikevel
forhold på land – som for eksempel badestrender, kulturlandskap, småbåthavner mm. I
en kystsoneplan bør en del av strandsonen på land være med i planen. Strandsonen
med 100-metersbeltet er en viktig overgangssone mellom sjø og land, både i forhold til
biologi, landskap, friluftsliv og næringsvirksomhet. Som et minimum bør 100metersbeltet langs land være med i planen. Ved å ta med noe areal på land kan en
bedre drøfte alle de overlappende aktiviteter/forhold og evt konflikter som oppstår i
denne sonen.
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
De arealmessige avveininger som ofte gjøres i forhold til havbruk, omhandler gjerne
hyttefelt, friluftsområder, havner og småbåthavner mm. Dette er arealbruksinteresser
som ofte kommer i konflikt med akvakulturvirksomhet.
Friluftsliv og naturbasert reiseliv
Planprogrammet omtaler friluftsliv som aktivitet både på sjø og på land, blant annet
foreslås at viktige områder for friluftsliv i strandsonen blir kartlagt. Her bør hver
kommune som deltar i kystsoneplanarbeidet i stedet foreta kartlegging og verdsetting
av friluftslivsområder i tråd med Miljødirektoratets veileder M98.
Dette er et kartleggingsarbeid som allerede er i gang i mange Trønderske kommuner og
arbeidet med en kystsoneplan for Namdalskysten og Fosen bør være en god anledning
for de deltakende kommunene til å gjennomføre en slik friluftslivskartlegging i hele
kommunen. Friluftslivsområder med tilretteleggingstiltak er viktig også for det
naturbaserte reiselivet langs kysten. Nok en grunn til at planen bør omfatte det
nærmeste landarealet.
Konsekvensutredning (KU).

I planprogrammet er det vist til veileder for konsekvensutredning av kommuneplanens
arealdel fra Miljøverndepartementet (2012). Planprogram skal så langt som mulig avklarer
hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslag med konsekvensutredning.
Hensikten er å skape forutsigbarhet og bidra til at konsekvensutredningen konsentreres
om de temaer som er relevante for den aktuelle arealbruken.
Når det gjelder den overordnede konsekvensanalysen vil denne bli gjennomført i tråd
med formålet for planarbeidet, og følgelig med et detaljeringsnivå som står i forhold til at
planarbeidet skal lede til en overordnet plan. I pkt 3.1 er det vist til tema som skal
utredes

KU skal bare omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging.
Som det også er vist til i planprogrammet, vil dette i praksis bety at det er innspill til
nye områder for akvakultur som skal konsekvensutredes i løpet av planprosessen.
Sentrale utfordringen
I flg planprogrammet vil den mest sentrale utfordringen i planarbeidet være å
tilrettelegge for en bærekraftig utvikling innen fiskeri og havbruk, samferdsel og annet
sjøbasert næringsliv, samtidig som det skal tas hensyn til naturmangfold, friluftsliv og
kulturminner.

Det skal gjennomføres en arealanalyse før utarbeidelse av endelig planforslag hvor
resultatet av arealanalysen skal ligge til grunn for fastsettelse av de fremtidige
formålsflatene. Arealanalysen vil basere seg på relevante og tilgjengelige temadata med
utgangspunkt i ovenstående skjema og eventuelle nyregistreringer. Analysen vil basere
seg på å sammenholde ulike registrerte temadata (overlay-analyse) for å avdekke om det
er arealmessige konflikter, og i så fall hvilke tema som står i konflikt. Ved overlappende
interesser vil det bli gjennomført en avveining av hvilke interesser som skal få fortrinn
med mindre man ønsker å benytte seg av «kombinerte formål i sjø og vassdrag»

Dokumentnr.: 201845768-2
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Seksjon Plan
Behov for nye utredninger
I planprogrammet kapittel 4 pekes det på områder hvor det er behov for utredninger. I
prosjektet skal eksisterende kunnskap og behovet for ny kunnskap/temakart
sammenstilles.
En rekke aktører bruker kystsonen, ofte kjemper ulike interesser om de mest
ettertraktede lokalitetene. Dette har økt presset på kommuner og øvrige
forvaltningsorgan som skal sørge for at kystarealene blir forvaltet på en bærekraftig og
miljøvennlig måte. Gode kart med informasjon om dybder, bunn- og naturtyper, strømog bølgeforhold, gyte-, oppvekst- og leveområder for ulike marine ressurser trengs når
for eksempel en kommune skal si ja eller nei til et oppdrettsanlegg.
I dag er kartgrunnlaget mangelfullt; Det er svært begrensede data på dybde og marint
biologisk mangfold i planområdet. Bare en liten del av kystsonen er kartlagt på en slik
måte at det støtter dagens behov. I planprogrammet er det bl.a vist til at manglende

utredninger kan medføre en mindre bærekraftig havbruksnæring en større negativ
miljøbelastning enn nødvendig, med forringelse av naturmangfold samt tap av viktige
ressursområder innen fiskeri.
Kunnskapsbasert planlegging:
Marin Strategi som ble vedtatt av både Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune og skal
legges til grunn for fylkeskommunenes prioriteringer i perioden (2015- 2018) har
følgende Visjon:
Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og
Norges viktigste på deler av den marine sektor”
For marine næringer er det viktig å ivareta en miljømessig bærekraft i og med at hele
sektoren er basert på høsting av fornybare ressurser eller produksjon av mat med
naturen som “produksjonslokale”.
Arealbruken i Trøndelag skal være kunnskapsbasert. For å oppnå dette, er følgende
viktig:
Systematisk kartlegging av ressurser og miljøtilstand for å sikre oppdaterte
faktadatabaser
Videre utvikling av verktøy for modellering av strøm og ulike faktorers
innvirkning på hverandre
For å få til en kunnskapsbasert planlegging og forvaltning av sjøområdene våre, er
kommunene avhengig av bedre kartlegging, og særlig de kystnære områdene der
arealbruksinteressene ofte er motstridene. Det gjelder i første rekke marine grunnkart
med detaljert kunnskap om havbunnen bl.a om ankringsforhold, bunnfelling, bratte
skråninger, bunnsedimenter, biotoper, gravbarhet i tillegg til topografi/dybdekurver.
Slik kan det i neste omgang utarbeides gode temakart som grunnlag for planlegging og
forvaltning. Data som har større oppløsning enn 50 meter, gir ikke detaljert nok
informasjon til at dette blir nyttig for kommunene.
Det er usikkert om/hvordan manglende kunnskapshull skal følges opp i dette prosjektet,
gitt offentlige rammebetingelser, størrelsen på området og den korte tiden som er satt
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av til arbeidet. Vi savner en målsetting om at det gjennom prosjektet avdekkes og
prioriteres hvilke utredningsbehov en bør gå videre med i etterfølgende prosjekter.
Det er flere sjørelaterte temaer som bør være med i planarbeidet (for eksempel
differensiering av vannsøylen, differensiering av akvakulturformålet på art, osv), men ut
fra tidsperspektivet er det forståelig at noen temaer må prioriteres.
Vannforvaltning
Sertifisering av havbrukets produkter er viktig, og miljøstandarder som er like eller
ligner på de som finnes i EUs vanndirektiv anvendes i økende grad. Havbruksnæringen
understreker sin avhengighet av rent vann for å kunne produsere gode produkter.
Samtidig er uttak av vann til settefiskproduksjon, utslipp av næringssalter og organisk
materiale, rømming og spredning av fiskesykdommer og parasitter forhold ved
oppdrettsvirksomheten som kan påvirke vannmiljøet.
Det vises til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016 – 2021
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/trondelag/trondelag--dokumenter/regional-plan-2016---2021/1_regional-vannforvaltningsplan-forvannregion-trondelag-2016---2021.pdf
Erfaringer fra «Kysten er klar» samarbeidet
Den interkommunale kystsoneplanen ble utarbeidet ut fra en felles forståelse av
sentrale nødvendige arealbruksavklaringer, men med rom for at hver kommune kan
velge å prioritere arealbruken forskjellig.
Det ble anlagt en for bred og omfattende prosess.

I løpet av planprosessen ble det laget:
Illustrerende plankart med forslag til arealformål, bestemmelser og retningslinjer
Temakart
Plankartet med temakartene gir en samlet oversikt på tvers av kommunegrensene og
sammenheng med arealbruken på land. Dette gir et grunnlag for en helhetlig
planlegging av sjøarealet.
«Kysten er klar» har bare i noen grad lyktes med å få på plass en konfliktavklarende
plan slik målet var. For områder der det ikke er avdekket større interessekonflikter av
nasjonal eller regional karakter anbefaler planen arealformålet:

Flerbruksområder, bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone: ferdsel,
farled, fiske-, akvakultur-, natur- og friluftsområder (FFFANF)
Bl.a med bakgrunn i manglende kunnskap om sjøområdene (marine grunnkart). Det var
en grunnpremiss at arbeidet med interkommunal kystsoneplan måtte basere seg på
eksisterende kunnskap.

Det er svært ulikt hvordan kommunene har valgt å ta inn prinsippene, bestemmelsene og
forslag til retningslinjer i egne planprosesser etter plan- og bygningsloven.
I et interkommunalt plansamarbeid ligger det som grunnpremiss at det er mer fokus på
interkommunale/regionale problemstillinger enn lokale interesser.
Arbeidet ga involverte kommuneplanleggere viktig erfaring/kompetanseløft og
bevisstgjøring, det ga også kommunene et godt grunnlag og et nettverk for sitt videre
arbeid.
Dokumentnr.: 201845768-2
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Ikke alle spørsmål om differensiering av sjøarealene kan foretas på bakgrunn av klare
faglige anbefalinger. Ofte vil det være nødvendig med strategisk funderte prioriteringer.
Forsvarets behov for øvingsområder bør så vidt mulig avklares og innarbeides i
kystsoneplanleggingen.

Med vennlig hilsen
Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder

Heidi Beate Flatås
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottakere:

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
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NOTAT
Eksempler på utfordringer med plankartet for kystsoneplanen i forhold til
eksisterende kommuneplan
Overlappende soner for eksisterende reguleringsplaner (KpDetaljeringSone): Eksisterende
reguleringsplaner vises i kystsoneplanen med en KpDetaljeringSone. Disse går utover
planavgrensningen for kystsoneplanen og inn på land. Dette vil medfører en manuell jobb når disse
to planbasene skal kopieres sammen. Disse sonene vil da bli liggende dobbelt.

Soner for eksisterende reguleringsplaner (KpDetaljeringSone) ligger utenfor planavgrensningen:
Noen steder ligger det soner for eksisterende reguleringsplaner som i sin helhet ligger på land og
utenfor planavgrensningen for kystsoneplanen. Disse må slettes.

614

LNF-formål på øyer som inneholder andre formål enn LNF: Det ble avtalt i prosjektet at øyer som
inneholder andre formål enn LNF ikke skal være med i planområdet. For Åfjord gjelder dette øyene
Linesøya, Stokkøya, Lauvøya, Brandsøya, Sørkråkøya og Sandøya. På Linesøya og Stokkøya er det
likevel tatt med områder som har fått LNF-formål hvor det finnes andre formål og hensynsoner i
kommuneplanen som ikke er tatt med. Kystsoneplanen vil da oppheve kommuneplanen i områder
som det ikke er tenkt at den skal oppheve kommuneplanen.

Formålsgrenser som ikke har noen funksjon: Flere steder finnes det formålsgrenser som ikke har
noen funksjon. Dette er feil i forhold til SOSI-standarden og linjene må slettes. Det tas forbehold om
at disse feilene er fjernet fra endelig SOSI-fil, men det finnes i den siste utgaven vi har mottatt
(09_Planutkast_Åfjord.sos). Disse linjene er ikke synlig på pdf-fila siden de er sammenfallende med
bl.a. planavgrensningen og hensynsonegrenser.
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Planavgrensning langs reguleringsplaner langt inne på land: Etter at det ble bestemt at noen øyer
ikke skulle inngå i planen (Stokkøya, Linesøya osv.), ble det lagt inn en planavgrensning rundt disse.
Planavgrensningen er flere steder lagt langs reguleringsplanavgrensningen og ligger langt inne på
land. Det er ikke sikkert dette har noen praktisk betydning, men det hadde vært mer naturlig å legge
den langs kystkonturen eller i grensen mellom reguleringsplan og kystkontur slik de har gjort alle
andre steder.

Formålsflater mangler: Noen steder mangler det formålsflater i SOSI-fila. PDF-fila ser riktig ut. Det
tas forbehold om dette er rettet i den versjonen av plankartet som blir lagt ut på høring.
SOSI-fil:
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PDF-fil:

Overlappende hensynsoner med kommuneplanen: Eksisterende hensynsoner fra kommuneplanen
er delvis tatt med. Disse går utover planavgrensningen for kystsoneplanen og inn på land. Dette vil
medfører en manuell jobb når disse to planbasene skal kopieres sammen. Disse sonene vil bli
liggende dobbelt dersom den manuelle tilpasningen ikke gjøres.
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Hensynsoner fra kommuneplanen mangler i kystsoneplanen: Det er underveis kommentert at
hensynsoner i eksisterende kommuneplan må være med i kystsoneplanen. Noe er tatt inn, men det
har ikke vært tilstrekkelig tid til å kvalitetssikre at alt er tatt med.
Endret arealformål: Arealformål «småbåthavn» i kommuneplanen er erstattet med «havneområde i
sjø» i kystsoneplanen. Begge arealformålene kan for så vidt benyttes, men i bestemmelsene opereres
det med bestemmelser for «småbåthavn», riktignok framtidig.

Åfjord, 31.05.2021
Trude Iversen Hårstad
Kjell Vingen
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PLANPROGRAM
02.10.2018
Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, «Nye Namsos», Flatanger, Osen,
Roan, Åfjord og Bjugn
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Plannavn
Arkivsak ID
Plan ID
Formål/Hensikt
Planavgrensning
Sammendrag
Framdriftsplan
Organisering

PROSJEKTBESKRIVELSE
KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN

Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst og
utvikling av havbruksnæringa i regionen.
Planlegge sjøareal fra kystkontur ut til grunnlinja i kommunene Leka,
Vikna, Nærøy, Høylandet, «Nye Namsos», Flatanger, Osen, Roan, Åfjord
og Bjugn
Fastsettelse av planprogram høst 2018
Utarbeidelse av planforslag i 2019
Høring og egengodkjenning av plan 1. kvartal 2020
Arbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid.
Styringsgruppen består av en representant fra hver kommune og har
gjennom vedtak i de enkelte deltakerkommuner fått i oppdrag å
gjennomføre planarbeidet. Arbeidet er ledet av Namdal regionråd som
engasjerer prosjektleder som skal sørge for å gjennomføre det praktiske
arbeidet.
Kommunestyrene i de enkelte kommunene skal vedta endelig
planprogram jf. § 4-1, oppstart jf. § 11-12, høring av planforslag jf. § 1112 og plan jf. pbl § 11-12.
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1

Innledning

I byregionprogrammet i regi Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) er det definert en
del satsingsområder for region Namdal. Ett av disse er «næringsutvikling basert på naturressurser» herunder havbruk.
I dialog med kommuner og næring har en derfor kommet frem til at en felles kystsoneplan for
kystområdene i Namdalen er et aktuelt samarbeidsområde. Planen skal dermed:
•
•
•
•
•

gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt
avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter
sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende
innen marin utvikling
sikre god og forutsigelig forvaltning av sjøområdene i regionen
være dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov

På den måten vil man kunne være forberedt på å utnytte havets- og kystsonens næringsmessige
potensial i god sameksistens mellom fiskeri-, havbruk og annen bruk av sjøarealene.
Som hovedregel bør felles kystsoneplan avdekke og sikre områder som innehar spesielle kvaliteter og
sårbare arter. For øvrige sjøarealer bør det i størst mulig grad planlegges med flerbruksformål der
akvakultur kan være en del av formålet når det er mulig å finne en god sameksistens mellom fiskeri,
havbruk, turisme og annen bruk av sjøarealene. Akvakultur vil også i mange områder være en del av
flerbruksformålet men uten at laks og ørret er tillatt.
Status for kystsoneplaner i regionen er gjennomgående tilfredsstillende, men det er utdaterte planer
i noen kommuner. Det er imidlertid viktig å planlegge helhetlig og kunnskapsbasert i større områder
da en kommunes vedtak i sjø kan påvirke nabokommunene. En felles planprosess vil også lette
arbeidsmengden i den enkelte kommune, gi økt kompetanse og samarbeid, og gi mulighet for en mer
ensartet forvaltningspraksis innen planområdet.
En bør merke seg at arealplan i sjø er en overordnet plan med nasjonale og regionale føringer hvor
lokaldemokratiet gjennom kommunestyrene er planmyndighet og legger føringer for hvilken
utvikling og interesser de ønsker å ivareta i større eller mindre grad i egen kommune. Kommunenes
vedtak kan imidlertid ikke være i strid med nasjonale og/eller vesentlige regionale interesser. Det er
også viktig å skille mellom overordnet plan og saksbehandling. Når kommune har avsatt areal til
akvakultur, så betyr det at det er tillat å søke om etablering av akvakultur. Deretter skal seks statlige
fagmyndigheter saksbehandle innholdet i arealet etter akvakulturloven.
Planprogrammet skal gi bakgrunn, oversikt, formål og innhold i planen. Hvordan planprosessen er
tenkt gjennomført, utredningsbehov i form av konsekvensutredninger, organisering av arbeidet,
framdrift og opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram godkjennes av styringsgruppa før det
meldes oppstart og planprogrammet legges ut på høring i minimum seks uker. Endelig planprogram
skal, etter innspill, godkjennes av det enkelte kommunestyret i deltakerkommunene.

1.1

Formål med planarbeidet

Det skal utarbeides en interkommunal plan for sjøarealene i planområdet for perioden 2020-2032.
Arbeidet skal resultere i felles plankart med bestemmelser, samt planbeskrivelse for arealbruken. Det
skal også gjennomføres konsekvensutredning i henhold til gjeldende regelverk.
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Et av prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og øke mulighetene for etablering og vekst
innen havbruksnæringa ved at arealplanen sikrer tilgang til tilstrekkelig bærekraftig areal der næringa
kan søke om etablering. Planen skal utarbeides etter § 11 i pbl og organiseres etter § 9. Det er viktig å
påpeke at planarbeidet ikke skal lede til en «over-kommunal plan», men en sammenstilling av flere
formelt selvstendige og juridisk bindende kommunale planer. Det siste fordrer følgelig at hver enkelt
kommune godkjenner sin del av arealet, og at den delen blir det juridisk gjeldende for havområdet i
den enkelte kommune. jf. § 9-3

1.2

Premisser for planarbeidet

For gjennomføring av planlegging av sjøområdene med planprosess og innhold i planene gjelder
reglene jf. kap. 11 i Plan og bygningsloven (pbl). § 11-7 nr. 6 «Bruk og vern av sjø og vassdrag, med
tilhørende strandsone» skal brukes for å planlegge sjøareal. Arealformålet kan deles inn i
underformålene ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, naturområder og friluftsområder hver for seg
eller i kombinasjon med egne bestemmelser og eller retningslinjer (se fig.). I 2017 kom noen nye
underformål.

§ 11-11 nr. 3 viser til at det kan gis bestemmelser om at arealbruken kan fastsettes særskilt for
vannoverflaten, vannsøylen og bunnen. Det er gitt hjemler § 11-11 for bestemmelser til
arealformålet. Det kan etter § 11-8 fastsettes hensynsoner for ulike formål (aktsomhet, båndlegging,
bevaring naturmiljø, hensynsone friluftsliv, bevaring kulturmiljø med mer) og det kan etableres egne
bestemmelsesområder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserer høsten 2018 en ny
veileder om planlegging i sjø som vil kunne legge føringer for planarbeidet som ikke er hensyntatt i
planprogrammet.
Planarbeidet er organisert etter kap. 9 i pbl. som omhandler interkommunalt plansamarbeid.
Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, og styret
fastsetter selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik de finner det hensiktsmessig jf. §
9-2 i pbl. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område.
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av 24.juli 2011 legger føringer for
arealplanlegging i sjø:
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forvent
ninger_bm_ny.pdf
 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i
kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.
Arealbehovet ses i et regionalt perspektiv
 Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og
landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale
planer. Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas
hensyn til
 Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin
samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides
risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å
forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til
naturfarer og eksisterende og fremtidige klimaendringer
Regjeringens strategi for en konkurransekraftig havbruksnæring (2007) og Gullestadutvalget fra 4.
februar 2011 «Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringa – areal til begjær» forventer at
kommunene tilrettelegger for næringsutvikling i sjøarealene.
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1.3

Planavgrensing

Kystsoneplan for Namdalen omfatter sjøarealene innenfor kommunegrensene til Leka, Vikna, Nærøy,
Høylandet, «Nye Namsos» (Fosnes, Namsos og Namdalseid), Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og (deler
av) Bjugn.
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Det vil si at planområdet er avgrenset mot land i kystkonturen basert på kote null basert på det nye
høydesystemet NN2000 i kartverket (middelvannstand), og i sjø til nevnte kommunegrenser.
Detaljregulerte områder i tilknytning til planområdet vil ikke inngå i planen (f.eks småbåthavner).

1.4

Lovgrunnlaget med de viktigste lovene for arealplanlegging i sjø

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008
Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000
Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19. juni 2009
Lov om friluftslivet av 1. oktober 2015
Lov om kulturminner av 10. juni 2005
Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova). 21.09.2012
Lov om akvakultur (akvakulturloven) 18.12.2008
Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 14.12.2012
Lov om havner og farvann 17.04.2009
I tillegg gjelder gjeldende arealplaner i sjø for deltakerkommunene og de til enhver tid gjeldende St.
meld. med sentrale føringer, rikspolitiske retningslinjer og statlige planretningslinjer.

1.5

Regionale retningslinjer og gjeldende kommunale planer

Fylkesplaner og regionale planer legger regionale føringer for planarbeidet.
«Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020» legger føringer for at «det grønne skiftet og grønn
næringsutvikling» skal fremmes av det offentlige i regionen – herunder havbruk.
En erstatning for denne strategien foreligger i desember 2018 og er en felles plan for nye Trøndelag
fylke – «Trøndelagsplanen 2018-30»
«Marin strategi Trøndelag 2015-2018» ligger til grunn for fokuset Namdalen har med tanke på økt
tilrettelegging for marine næringer
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«Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag» som også legger føringer for å vurdere
planbehovet for sjøarealene påpeker behovet for å stimulere til best mulig praksis for produksjon av
laks i Trøndelag, slik at regionen kan ta del i vekstregimet som er etablert nasjonalt.
«Nasjonal Transportplan 2018 – 2029» som omtaler flere transportkorrigerende og nasjonale
føringer for bl.a. sjøområdene i Namdalsregionen.
Siden flere av deltakerkommunene har relativt nye kommuneplaner skal man ikke sette til side disse,
men ta utgangspunkt i planområdets nåværende planstatus. Nåværende planstatus skal følgelig
kunne være førende i planprosessen, men ikke være til hinder for å oppnå hovedformålet om en
helhetlig plan.

2
2.1

Planprosess
Organisering

Planarbeidet ledes av en styringsgruppe bestående av en representant fra hver kommune.
Styringsgruppen skal bli forelagt og behandle overordnede premisser og spørsmål i planprosessen.
Fylkeskommunen stiller med en observatør i rådgivende rolle.
Namdal regionråd er ansvarlig for å engasjere prosjektleder som har overordnet ansvar for å
gjennomføre planprosessen og det operative kartarbeidet. Det er videre ønskelig å opprette en
arbeidsgruppe – areal, hvor det utnevnes en arealplanlegger i hver kommune som er ansvarlig for
medvirkning i sin kommune og utgjør en ressurs i arbeidsgruppen. Under gjennomføring av
planarbeidet vil det bli opprettet referansegrupper etter behov.
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2.2

Hovedfaser

Planprosessen vil i hovedsak følge anbefalt planprosess for kommuneplanens arealdel (se illustrasjon
nedenfor).

Arbeidet vil følgelig i hovedsak inneholde arbeid med planprogram hvor bestemmelsene for
planprogram er gitt gjennom pbl. § 4-1. Planbeskrivelse og konsekvensutredning gitt gjennom pbl. §
4-2, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse gitt gjennom pbl. § 4-3 hvor dette for denne
planen vil bli utført som en del av konsekvensutredningen. Avslutningsvis skal plankartet fremstilles
etter gjeldende standarder i henhold til kart og planforskriften med tilhørende planbestemmelser,
beskrivelse og konsekvensutredning.
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2.3

Fremdrift

Oppgaver

2018

2019

Møte med kommunene
Utarbeide forslag til
planprogram/presentasjoner
og diskusjoner og med
regionale myndigheter
Møte med planforum 02.05.
Møte med myndigheter
Planoppstart og planprogram
på offentlig ettersyn i min. 6
uker
Bearbeide høringsmerknader
og fastsette planprogram
Innspill til tiltak og møter med
ulike aktører i sjø
Åpne møter i kommunene,
referansegrupper og
medbestemmelse

-Sammenstille eksisterende
og ny kunnskap/temakart
-Kartlegging og utredninger
-Analysere interessekonflikter, utrede og
prioritere
-Bestemmelser og
retningslinjer
-Planbeskrivelse med
KU/ROS
-Utarbeiding av planforslag
-Plankart
Høring og offentlig ettersyn
av planforslag
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2.4

Medvirkning

Medvirkning omtales i pbl § 5-1, første avsnitt. Arealplaner i sjø forholder seg primært ikke til
grunneiere, men til brukergrupper og sektormyndigheter. Det vil være fokus på disse i
medvirkningsprosessene.
Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess gjennom åpenhet og tilgjengelighet i forhold til å
sikre mulighetene for en reell og aktiv medvirkning fra alle interessegrupper. Den enkelte kommune
(kontaktperson) er ansvarlig for organisering av medvirkning lokalt og arbeidsgruppen vil stå for
gjennomføring.
Det legges opp til en medvirkningsstrategi for næringsliv og brukergrupper, organisasjoner og
enkeltpersoner i forhold til gul kolonne til venstre i figuren under:

Kilde: Kommunal- og miljøverndepartementet
Bestemmelser for samråd i planleggingen er gitt i pbl § 3-2:” Alle offentlige organer har rett og plikt
til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres planer og vedtak og skal gi
planmyndighetene informasjon om hva som kan ha betydning for planleggingen”. Samråd med statlig
fagmyndighet og fylkeskommunen er vist i grønn kolonne til høyre.
Politikerne i deltakerkommunene skal holdes orientert om det pågående planarbeidet gjennom
presentasjoner for politiske utvalg og/eller kommunestyrer.

2.5

Konsekvensutredning (KU)

Konsekvensutredningens innhold skal tilpasses den aktuelle planen, og være relevant for de
beslutninger som skal tas. KU skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. KU skal bare
omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging og som samtidig
innebærer endringer av den gjeldende planen. KU skal også redegjøre for virkningen på miljø og
samfunn. Det betyr at planen skal ha en overordnet konsekvensutredning av endringer for hele
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planområdet, og det skal gjøres konsekvensutredninger av eventuelle enkelttiltak. (I praksis betyr det
at innspill til akvakultur skal konsekvensutredes i dette planarbeidet).
Når det gjelder den overordnede konsekvensanalysen vil denne bli gjennomført i tråd med formålet
for planarbeidet, og følgelig med et detaljeringsnivå som står i forhold til at planarbeidet skal lede til
en overordnet plan.
Når det gjelder konsekvensutredning av innspill til akvakultur er kravene mer formelle.
Bestemmelsene for konsekvensutredninger og bestemmelser for samfunnssikkerhet, risiko- og
sårbarhetsanalyse er gitt i Pbl § 4-2 og 4-3. Veileder for konsekvensutredning fra
Miljøverndepartementet (2017) vil bli lagt til grunn for arbeidet.
https://www.regjeringen.no/contentassets/731d7396e7af4a66bc8d16f730d041c9/veiledningsnotat_ku_
juli2017.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/167047e811414896b04ec2504dd63995/veileder_kuforskrift
en_vesentlige_virkninger.pdf
For å dekke utredningskravet legges det opp til at det ved hvert nytt formål skal medfølge en
beskrivelse av de forhold som er kartlagt for stedet, eventuelle behovsvurderinger, samt en
vurdering av tiltaket med tanke på virkninger for miljø, natur, samfunn osv. Det skal benyttes en
felles mal for beskrivelse og vurderinger. Verdi- og konsekvensutredningen, skal synliggjøres etter et
system som viser verdi og konsekvens. I tillegg skal det gjøres en skriftlig vurdering der det er
naturlig. Utgangspunktet er at denne framstillingen sammen med tekstdelen skal tilfredsstille
kravene i forskrift om KU.
Konsekvensutredning skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det skal utarbeides et ikke-teknisk sammendrag av KU.
Effekter av nye formål skal konsekvensutredes og avklare forholdet mellom:
Natur og miljø:
 naturmangfold jf. naturmangfoldloven med vekt på ålegras, tareskog, koraller og vill
anadrom fisk
 nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål
 kulturminner og kulturmiljø
 friluftsliv inkl. reiseliv
 vannkvalitet og forurensing jf. vannforskriften
 strømforhold og spredning av parasitter og smitte
Samfunnsforhold:
 fiskeri
 akvakultur
 marin forsøpling
 farleder og ferdsel
 fritidsbebyggelse
 transportbehov
 sysselsetting, befolkningsutvikling og kommuneøkonomi
 matvareproduksjon og matvaretrygghet
 beredskap og ulykkesrisiko virkinger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og skred
 Reindrift
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Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, antatt varige, kortsiktige
og langsiktige virkninger. KU skal inneholde en beskrivelse av metodene som er brukt, viktige
usikkerhetsfaktorer og en liste med opplysninger om kilder som benyttes.
For større tiltak må kommunen kunne be om nødvendig dokumentasjon, slik at kommunen kan
vurdere og beskrive virkningene av forslaget/innspillet. Det forutsettes at forslagstiller bekoster
framskaffelsen av den dokumentasjon kommunen ber om. For å sikre tilstrekkelig informasjon ved
innspill blir det utarbeidet egen mal som gjøres tilgjengelig via web.

3

Fokusområder

Planområdet omfatter en rekke ulike brukere og interesser som det skal tas hensyn til i planarbeidet.
Alle interesser skal kartlegges for å gi et godt grunnlag for konsekvensutredninger og vurderinger. De
ulike interessene søkes fremstilt i temakart ved bruk av et geografisk informasjonssystem (GIS). Det
skal søkes å oppnå så god kvalitet som mulig på datagrunnlaget som skal ligge til grunn for
utarbeidelsen av plankartet.
Den mest sentrale utfordringen i planarbeidet vil være å tilrettelegge for en bærekraftig utvikling
innen fiskeri og havbruk, samferdsel og annet sjøbasert næringsliv, samtidig som det skal tas hensyn
til naturmangfold, friluftsliv og kulturminner.

3.1

Følgende tema skal utredes

Natur og miljøressurser
Biologisk mangfold

•
•

Verneområder jf. naturbasen
Registreringer av naturverdi/biologisk mangfold som viser sårbare arter og
naturtyper fra naturbasen og artsdatabanken

•

Olex?

•

Kulturminner under vann (marin arkeologi). Viser til kulturminneloven.
Nye tiltak vil blir vurdert i saksbehandling av søknaden.

•

Sjønære kulturlandskap

•
•
•
•

Farleder og ferdsel framstilles fortrinnsvis som areal
Havneområder og viktige ankringsplasser avklares med Kystverket.
Småbåthavner har reguleringsplaner som «hvites ut»
Havneområder i sjø framstilles som Bruk og vern områder (6001)

Infrastruktur

•

Undervannskabler. Strømkabler skal ikke framstilles i plankartet av
beredskapshensyn. Disse er grovt framstilt i sjøkart og ved evt. nye tiltak
vil eventuell konflikt avklares i saksbehandling av søknader.

Forurensning

•

Kommunale avløp fra kommunene, kartlegge eventuelle marine utslipp

Friluftsliv

•

Fiskeri og havbruk

•

Viktige friluftslivsområder i strandsonen og i sjø. Registrere de mest brukte
og mest ønskede friluftsområder i den enkelte kommune
Dokumenterte gyte- og fiskefelt - Fiskeridirektoratet har prioritert
gytefelt, fiskefelt og låssettingsplasser som skal framstilles i planen.

Dybdeforhold
Kulturminner

Samfunn
Samferdsel
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•

Lokalisering av godkjente akvakulturanlegg inkl. fortøyninger, med
mulighet for justeringer, fra Fiskeridirektoratet

•

Vurdere avstand og strømforhold med utgangspunkt i tilgjengelig
kunnskap i forhold til smitte mellom anlegg og ved evt. etablering nye Aområder.

Reiseliv

•

Samfunnssikkerhet og
beredskap

•

Namdalen har et godt potensial og mulighet for utvikling av reiseliv basert
på regionenes landskap og rike natur- og kulturverdier. Arealplanens
virkning i forhold til reiselivsutvikling skal vurderes.
Eksisterende og tilgjengelige data om områder utsatt for skred/flom,
havnivåstigning mm synliggjøres gjennom ROS analyser
Klimaeffekter av planen

•

3.2

Arealanalyse

Det skal gjennomføres en arealanalyse før utarbeidelse av endelig planforslag hvor resultatet av
arealanalysen skal ligge til grunn for fastsettelse av de fremtidige formålsflatene. Arealanalysen vil
basere seg på relevante og tilgjengelige temadata med utgangspunkt i ovenstående skjema og
eventuelle nyregistreringer. Analysen vil basere seg på å sammenholde ulike registrerte temadata
(overlay-analyse) for å avdekke om det er arealmessige konflikter, og i så fall hvilke tema som står i
konflikt. Ved overlappende interesser vil det bli gjennomført en avveining av hvilke interesser som
skal få fortrinn med mindre man ønsker å benytte seg av «kombinerte formål i sjø og vassdrag»

4

Behov for nye utredninger?

4.1

Biologisk mangfold

Naturmangfoldloven tar utgangspunkt i at all natur skal forvaltes basert på dagens kunnskap. En
økosystembasert og helhetlig forvaltning av sjøarealene krever at det hentes inn tilgjengelig
kunnskap og pågående forskning, som for eksempel marine grunnkart, grønn laser, marine
naturtyper, marin naturtypekartlegging. Det er svært begrensede data på dybde og marint biologisk
mangfold i planområdet.
Planområdet omfatter følgende tema innen naturmangfold som det skal tas hensyn til i
arealdisponeringen:






Verneområder
Utvalgte kulturlandskap
Utvalgte naturtyper
Marine naturtyper
Rødlistearter

For verneområdene har vi gode data. I tillegg er det nasjonale laksefjorder (NLF) innenfor
planområdet, og følgelig viktige vandringskorridorer for anadrome fiskearter. I enkelte områder og
tema kan det være aktuelt å oppdatere eller supplere med lokal biologisk kunnskap innen de
økonomiske rammene for prosjektet.
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Behov for utredninger:
 Hvilken påvirkning har fremtidig foreslåtte tiltak eller bruk på landskap, økosystemer,
naturtyper og arter?
 Hva vil den samlede effekten av de konkrete arealforslagene i planen være?
 Påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra spredning av sykdom som følge av
oppdrettsaktivitet i planområdet
Manglende utredninger kan medføre forringelse av naturmangfoldet i planområdet.

4.2

Fiskeri og tarehøsting

Planområdet omfatter viktige gyteområder og viktige fiskefelt inkludert notfangst av villaks. I tillegg
foregår det noe fritids- og turistfiske i planområdet. Fiskeridirektoratet har data om gytefelt og de
viktigste fiskefelt, samt kaste- og låssettingsplasser. Alder og kvalitet på kystnære fiskeridata i
planområder er imidlertid ifølge Fiskeridirektoratet noe variert. Namsos, Fosnes, Namdalseid, Bjugn
og Vikna har nylig blitt revidert, disse er under behandling. De andre kommunene har data av ulik
alder, fra 2002 til 2010. De kommunene som er involvert i kystsoneplanen er prioriterte områder hos
Fiskeridirektoratet. Data oppdateres kontinuerlig og er tilgjengelig via Fiskeridirektoratets kartinnsyn
– Yggdrasil.
I forhold til høsting av tare er utgangspunktet at plan- og bygningsloven og havressursloven gjelder
side om side. Der det ikke er utarbeidet en egen forskrift om høsting av tare, kan kommunen
synliggjøre i planen hvilke områder som bør unntas fra taretråling av hensyn til andre interesser. I
områder der det er utarbeidet en egen forskrift, er det bestemmelsene i forskriften som gjelder.
Kommunen er en viktig aktør i forbindelse med utarbeidelse og revisjon av de fylkesvise forskriftene
om tarehøsting. Dagens forskrifter om tarehøsting i Trøndelag gjelder til og med september 2019 og
skal revideres før dette. Det forutsettes at de aktuelle kommunene deltar aktivt i dette arbeidet.
Hensynet til natur, fiske og andre forhold skal vurderes i revisjonsprosessen.
Behov for utredninger:
 Vurdere ulike fiskeriinteresser opp mot andre interesser i områder med interessekonflikt.
 Konsekvensene av manglende utredning kan være tap av viktige ressursområder innen
fiskeri.

4.3

Havbruk

I planområdet er det en rekke oppdrettslokaliteter. Oversikt over lokaliteter og konsesjonsnivå blir
hentet inn fra Fiskeridirektoratet.
Fiskeridirektoratet har oppdaterte data for akvakultur, men basert på erfaringer fra et par etablerte
oppdrett er det behov for å registrere romsligere fortøyningsareal og lage bestemmelser for disse.
Det er tillatt å søke om etablering av akvakultur i landskapsvernområder. Da er fylkesmannen
forvaltningsmyndighet og ikke kommunene.
Behov for utredninger:
 Med grunnlag i foreliggende kunnskap skal det kartlegges potensielt egnede areal til
bærekraftig akvakultur
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 Avklare hvorvidt det skal legges begrensninger på hvilke arter som kan produseres i de
enkelte areal
 Avklare næringas behov for areal, både eksisterende og nye areal, og vurdere dette mot
andre interesser
 Innhente og samordne kunnskap om hvilken effekt akvakultur har på naturmangfold og
smitte
Konsekvensene av manglende utredninger kan føre til en mindre bærekraftig havbruksnæring om
ikke de mest egna arealene er tilgjengelig for å søke om etablering. Videre kan konsekvensene av å
tillate etablering av havbruksnæring forringe naturmangfoldet, friluftslivet og gi en større negativ
miljøbelastning enn nødvendig.

4.4

Kulturminner og kulturmiljø

Det er registrert områder for helhetlig kulturlandskap innen planområdet som kan bli påvirket av
aktivitet i sjø. Miljødirektoratet har kartlagt temadata i området. Det antas også å være flere
marinarkeologiske funn i området som skipsvrak og fly fra 2. verdenskrig. Disse skal ikke framstilles i
plankartet men bør være kjent og kunne tas hensyn til i saksbehandlinga da Kulturminneloven ligger
til grunn.
Behov for utredninger:
 Utrede kulturmiljø som kan bli påvirket av foreslåtte arealformål i sjø ut fra dagens kunnskap
 Avklare med forvaltningsmyndigheten hva som skal hensyntas og hvilke føringer som er
aktuelle
Konsekvensen av manglende avklaringer angående kulturminner og kulturmiljø i sjø kan bli at
områder avsatt til andre formål kan komme i konflikt med viktige kulturminner og -miljø.

4.5

Forurensing

Det eksisterer data fra Miljødirektoratet (tidligere Klif), men er antatt å måtte suppleres. Områder
med forurensede sedimenter i tilknytning til industri og i tilknytning til kommunale avløp må
kartlegges. Det må også kartlegges om det er planer for etablering av nye områder for deponering i
planområdet da dette kan ha påvirkning på vannmiljøet.
Behov for utredninger:
 Kartlegge områder som begrenser aktivitet (matproduksjon, fiske med mer) pga. forurensing
 Kartlegge eventuelle områder med betydelig negativ marin forsøpling
Konsekvensen av manglende utredning kan føre til at forurensede områder blir tatt i bruk uten
tilstrekkelig kunnskap om negative konsekvenser spesielt med tanke på akvakultur.

4.6

Samferdsel og infrastruktur

Sjøen er i hovedsak et allment åpent ferdselsområde. Installasjoner eller andre tiltak som kan hindre
allmennhetens ferdsel er imidlertid ikke tillatt. Kystverket har hovedansvaret for farledene og
fredselsstrukturen. Data som angår sjøtransport er tilgjengelig i Kystverkets kartinnsynsløsning -
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Kystinfo. Når det gjelder ankringsområder med mer har kystverket kartfestet prioriterte
ankringsområder. I tillegg er det ankringssteder som er viktig for den allmenne ferdselen.
Behov for utredninger:
 Vurdere ferdselsareal mot annen arealbruk
 Avklare med Kystverket hvilke ankringsområder som skal ivaretas i planområdet
 Hvilke hensyn bør tas med tanke på nåværende havne- og kaianlegg
Manglende utredning og avklaring med Kystverket kan føre til at områder avsatt til akvakultur kan
komme i konflikt med Kystverkets interesser ved senere behandling av søkte lokaliteter.

4.7

Friluftsliv og reiseliv

Tilgang til friluftsområder av god kvalitet er viktig for livskvalitet, folkehelse og næringsutvikling.
Innen planområdet er det mange flotte naturområder som benyttes til friluftsliv lokalt og til reiseliv
nasjonalt og internasjonalt.
Det er små og større aktører som driver sjørelatert turisme i planområdet, og som baserer aktiviteten
på turistfiske og opplevelser knyttet til sjøområdene. Planarbeidet skal sikre friluftsområder, inklusive
badestrender, for dagens og framtidige brukere. Statlig sikra friluftsområder ved sjø er kartfestet og
tilgjengelig fra Miljødirektoratets naturbase. I noen kommuner er det gjennomført lokal kartlegging
av badeplasser som tas inn i planarbeidet. Berørte myndigheter og interesseorganisasjoner
oppfordres til å definere hvilke kvaliteter som er viktige når det gjelder friluftsområde i sjø.
Det vil ikke bli gjennomført egne analyser av befolkningens helse, barn og unges oppvekstvilkår eller
universell utforming i planarbeidet da det synes lite relevant.
Behov for utredninger:
 For å kunne gjøre en helhetlig avveining av arealbruken er det behov for en registrering av de
viktigste og mest brukte sjønære friluftsområder i hele planområdet
 Kartlegge viktige områder for fritidsfiske og turistfiske og annen turisme (f,eks populære
kajakkområder) som skal ivaretas i arealplanen
Manglende utredning kan tenkes å ha negativ innvirkning på helse og bolyst og gi negative
økonomiske konsekvenser for reiselivsnæringen om deres primærområder påvirkes.

5
5.1

Risiko og sårbarhet
Skred og flom

Kartlegge områder i sjø som er eller potensielt kan være utsatt for skred og flom. NGU og NVE har
tilgjengelige data over skredutsatte områder på land, og vil oppfordres til dialog omkring hvilke
føringer det bør gi for ulike arealdisponeringer

5.2

Havnivåstigning

Havnivået i området er estimert til å stige med 53-60 cm i perioden 2000-2100. I samme periode vil
landhevinga være mellom 21 og 29 cm.
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5.3

Fiskehelse og smitte

Det kan ikke gis bestemmelser som går på drifts- og næringsrettede forhold som
produksjonskapasitet, fiskevelferd, rømming og krav med hensyn til lakselus der sektormyndighetene
har tilsynsansvar.
Behov for utredninger:
 Vurdere hensynsoner i sjø hvor det er potensiell fare for skred og flom.

6

Kildehenvisning

«Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020»
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/regionalplanstrategi/ )
«Trøndelagsplanen 2018-30»
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen2018-30/
«Marin strategi Trøndelag 2015-2018»
http://www.ntfk.no/Politikk/planer/Documents/Marin%20Strategi%202015-2018.pdf
«Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag»
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/strategifor-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/
«Nasjonal Transportplan 2018 – 2029»
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/

7

Vedlegg

Kart over planområdet
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20 Kilometer

FORSLAG TIL SAKSFRAMLEGG

Interkommunal behandling av kystsoneplan for Namdalen Første gangs behandling av planforslag

Kommunedirektørens innstilling:
…………. kommune sender interkommunal kystsoneplan for Namdalen, ut på høring og legger den ut
til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan og bygningsloven § 9 og § 11-14.
Bakgrunn:
Kommunene Leka, Høylandet, Nærøysund, Namsos, Flatanger, Osen, Åfjord og Ørland har fattet
vedtak om et samarbeid om interkommunal kystsoneplan. Samtlige kommuner har også vedtatt
Planprogram for kystsoneplan for Namdalen 02.10.2018. Den enkelte kommune kan kun gjøre vedtak
om areal i egen kommune.
Det er tidligere fattet vedtak som følger:
……….. kommune i sak nr: xxx, med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-13, fastsatt
kommunestyret planprogram for interkommunal kystsoneplan slik det ligger som vedlegg.
Planprogrammet har vært ute på offentlig høring i henhold til Pbl § 11-12. Det ble mottatt merknader til
planprogrammet fra regionale myndigheter, sektormyndigheter, fra lag og foreninger og
enkeltpersoner. Merknadene er behandlet og mindre endringer er lagt inn i planprogrammet før
endelig vedtak.
Kystsoneplan for Namdalen består av følgende dokumenter:






Felles planprogram
Felles planbeskrivelse
Felles bestemmelser og retningslinjer
Plankart for den enkelte kommune
Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse med 1 vedlegg

Det er utarbeidet en likelydende innstilling til vedtak for alle åtte – 8- kommuner:
Innstilling til vedtak: xxx kommune sender interkommunal kystsoneplan for Namdalen på høring og
legger planen ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 9 og § 11-14.
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.

Felles planprogram, datert 02.10.2018
Plankart for den enkelte kommune, datert xx.xx.xxxx
Felles planbeskrivelse, datert 12.02.2021
Felles bestemmelser, datert 01.05.2021
Felles konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 12.02.2021
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Saksopplysninger:
Kommunene Leka, Høylandet, Nærøysund, Namsos, Flatanger, Osen, Åfjord og Ørland har gått
sammen om å utarbeide en interkommunal kystsoneplan på kommuneplannivå. Planarbeidet ble
iverksatt av namdalskommunene med senere tilslutning fra kommunene Åfjord (inkl. Roan) og Ørland
(inkl. Bjugn) og er organisert som et interkommunalt plansamarbeid, jf. pbl kap. § 9. med egen
oppnevnt styringsgruppe.
Kommunedelplan er interkommunal plan som oppfører seg som § 11-planer (kommuneplaner) på de
aller fleste punkter, men som skal vedtas etter § 9 og § 11.4. Forskjellene mellom paragrafene er
følgende:









§ 9-2 Organisering: "Planarbeidet ledes av et styre”
§ 9-3 «For planprosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf.
kapittel 11 og 12. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor
sitt område. Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område». Paragrafen viser
at det er det enkelte kommunestyre som har vedtaksmakt, og ikke styringsgruppa.
§ 9-5. Uenighet: «Er kommunene uenige om innholdet i et samlet planforslag, kan styret eller
den enkelte kommune anmode fylkesmannen eller regional planmyndighet om å mekle. En
kommune kan med tre måneders skriftlig varsel tre ut av plansamarbeidet. De øvrige
kommunene kan fortsette plansamarbeidet for det området de dekker». Planforslaget fremstår
som en helhet, og uenigheter skal mekles over.
§ 9-6 Gjennomføring og endring: «Partene i et interkommunalt plansamarbeid bør inngå
avtale om gjennomføring av planer som er vedtatt på grunnlag av slikt samarbeid, når det er
behov for samordning av bruk av virkemidler for gjennomføring. Dersom en kommune eller
regional planmyndighet ensidig ønsker å endre en plan etter kapitlet her, skal de øvrige
deltakende og berørte parter få skriftlig varsel om dette før planarbeidet starter». I
planarbeidet har det vært samtidig varsel i alle kommunene om at planarbeidet startet, samt at
det er gjort politiske vedtak i den enkelte kommune.
§ 11 er en vanlig kommuneplan, og under her ligger kommunedelplan. Forskjellene er
følgende: Under § 11 har kommunen all makt når det gjelder endring av sine planer. Under §
9 må kommunene gi beskjed til de andre kommunene om at de skal gjøre endringer.
Kommunestyrene er suverene i sine vedtak, og kan vedta planen eller ikke, evt. si opp
samarbeidet med 3 mnd. oppsigelse. Det er i praksis kun § 9-6 som står i vegen for at planen
kan fungere på akkurat samme måte som en kommunedelplan vedtatt etter § 11. Det betyr at
kommunene under § 9 vil få en konkret, lovfestet konsekvens: samtlige samarbeidskommuner
blir å anse som parter under høring av planer som berører kysten, når de vedtar å endre
planen i etterkant. Det vil teknisk sett være slik inntil kommunene velger å oppløse den, ved
en ny plan som dekker det arealet.

Det er kun § 9-6 som legger føringer og som sier at «du SKAL gjøre noe», mens planen ellers
oppfører seg som en § 11-plan for den enkelte kommune. De juridiske konsekvensene av å vedta
interkommunalt samarbeid jf. § 9 er at den enkelte kommune må sende e-post til samtlige kommuner
om endringer i sine sjøareal, der man tidligere sendte e-post kun til nabokommunene.
Interkommunal kystsoneplan for Namdalen utgjør en felles plattform for en bærekraftig forvaltning av
sjøareala på Namdalskysten. Verdiskapingen som skjer i planområdet, er et gode for hele regionen.
Planens hensikt/formål er å sikre bærekraftig verdiskapning, og gi mulighet for fortsatt vekst og
utvikling av havbruksnæringa i regionen.
Eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike aktiviteter må veies mot hverandre, miljøforhold, lokale
og politiske interesser, samt føringer fra nasjonale myndigheter. Planen dekker sjøområdene i de
deltakende kommunene, og skal skape en forutsigbar og avklart situasjon for næringsliv og andre
aktører som ønsker å ta i bruk sjøareal.
Det har vært arbeidet med planforslaget i styringsgruppen, i arbeidsgrupper og ute i kommunene.
Det er laget plankart for hver enkelt kommune da den enkelte kommune kun kan vedta arealbruk i
egen kommune. Plankartet sammen med bestemmelsene er den juridisk bindende delen av planen.
Retningslinjene for planen finnes i samme dokument som bestemmelsene. Retningslinjene gir ikke
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hjemmel for vedtak, men er en hjelp til tolkning av bestemmelsene og er retningsgivende for
kommunens saksbehandling.
Planbeskrivelsen omtaler føringer for planarbeidet fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Videre gir
dokumentet en beskrivelse av planprosessen og av hvordan problemstillingene i planen er løst.
Konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er et vedlegg til planen. Det er
utarbeidet KU for alle forslag til ny arealbruk som krever KU. Det er også laget en overordnet KU og
ROS-analyse for planen, samt en oversikt over samlede konsekvenser. Konsekvensutredningen er en
viktig del av beslutningsgrunnlaget for planforslaget.
Det er viktig å se sammenhengene mellom plan, enkeltsaksbehandling og drift. Kommunedelplan
åpner for nye og avsatte areal for akvakultur og for flerbruk, mens det er nasjonale myndigheter som
bestemmer hva slags type akvakultur som kan etableres. Det er også nasjonale myndigheter som
bestemmer driftskrav til akvakultur. I tillegg skal minst fem sektormyndigheter enkeltsaks-behandle og
eventuelt gi tillatelse jf. Akvakulturloven.
Akvakultur: Det er et ønske fra næringa om etablering i større og mer eksponerte areal. Det er gitt
nye innspill om akvakultur til planen, og samtlige er konsekvensutredet. (Se vedlegg). Enkelttiltak er
utredet i kap. 3.1, areal i 3.2, mens kap. 4 gir en overordnet konsekvensutredning. Eksisterende
oppdrettsanlegg er valgt gjengitt i plankartet.
Fiske: Fiskeområder er satt av i samarbeid med Fiskeridirektoratet og bygger på oppdaterte og
kvalitetssikrede kystnære fiskeridata utarbeidet i samarbeid med lokale fiskerlag. Disse områdene
omfatter viktige fiskeområder/gytefelt, områder for aktive redskap og låssettingsplasser. En erfarer
ikke at det har vært store arealkonflikter mellom fiskeri og havbruk. I områder med viktige rekefelt og
gytefelt har fiskeinteressene blitt tillagt størst vekt som enbruks fiske.
Ferdsel og farleder, havner og deponi: De viktigste farledene er flerbruksformål hvor det generelt er
tillatt med fortøyninger under 25m, men dette må godkjennes av Kystverket.
Kommunedelplan tar ikke stilling til fiskerihavner, industrihavner eller hvordan kommunene definerer
sine småbåthavner, da dette anses som den enkelte kommune sitt anliggende. Etablering av nye
småbåthavner over en viss størrelse krever reguleringsplan. Det er heller ikke ressurser til denne
delen av planleggingen og den påvirker i liten grad nabokommunene. Kommunene ønsket ikke å
avsette deponi for dumping av rene masser da tiltakene kan være langt unna deponiene. Det må
derfor søkes til Statsforvalteren i Trøndelag om hvert enkelt tiltak med tanke på eventuell mudring.
Fremtidig mudring og dumping krever reguleringsplan.
Friluftsliv: Kystsonen i planområdet har store verdier knyttet til friluftsliv. De viktigste områdene som
på lang sikt skal forbeholdes friluftsliv er satt av til dette formålet etter kommunenes innspill.
Samfunnssikkerhet: Det er ikke lagt inn ras- og flomsoner i kartet. Det enkelte tiltak (her: akvakultur)
er konsekvensutredet, og vil bli vurdert i forhold til konkrete søknader. Det er ikke lagt inn tilpasning til
ventede klimaendringer, slik som høyere havnivå da installasjoner i/på sjø anses lite påvirket.
Natur: Naturverdiene i planområdet omfatter ville laksestammer, røye og sjøørret, lokalt og regionalt
viktige gytefelt for kysttorsk, sjøfugl, og marine naturtyper. Det er gjort en vurdering av kystsoneplanen
knyttet til prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 og i overordnet konsekvensutredning.
Planområdet er leveområder for flere forvaltningsmessig viktige arter. Dette er hensyntatt i overordnet
konsekvensutredning og i forbindelse med konsekvensutredning av enkelttiltak. Det er godt
kunnskapsgrunnlag for virkningen av ny arealbruk på naturmangfoldet når det gjelder
kommuneplanens arealdel i sjø. Lakselus og rømming er de største truslene for villaksen og sjøørret.
Det er to nasjonale laksefjorder i planområdet.
Samfunn: Samfunnsinteressene må veies opp mot mulige negative konsekvenser for naturmiljøet.
Samlet belastning på naturmangfoldet er vurdert til å være akseptabelt for hele planområdet samlet
sett. For ytterligere beskrivelse av planen og dens virkninger for miljø og samfunn blir det vist til
planbeskrivelsen og konsekvensutredningen. Kystsoneplanen viderefører mye av arealbruken i
gjeldende kommuneplaner når det gjelder flerbruksområder og lokale forhold.
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Vurdering: Interkommunal kystsoneplan for Namdalskysten fremmer et balansert forslag til ny
arealbruk i sjøarealene i regionen. Det er satt av nye områder for akvakultur samtidig som andre
næringsinteresser og hensynet til naturverdier, friluftsliv, landskap og kulturmiljø er ivaretatt.
Konklusjon og tilrådning:
Med bakgrunn i ovenstående redegjørelse gjeldende «Kystsoneplan for Namdalen» tilrår
kommunedirektøren at framlagt forslag til kommunedelplan for ……. kommune, legges ut til offentlig
ettersyn og høring.
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Arkiv: 2021/1286-1
Dato: 28.04.2021
Saksbehandler:
Camilla Hestmo Berdal

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
5/21
6/21
51/21

Utvalg
Utvalg Helse og oppvekst
Utvalg Helse og oppvekst
Åfjord kommunestyre

Møtedato
04.05.2021
01.06.2021
17.06.2021

UTTALELSE ANG UTFORDRINGER VED AVDELING VIK-BESSAKER
BARNEHAGE
Utvalgets innstilling
Barn og voksne ved Vik-Bessaker barnehage flyttes over til Brandsfjord barnehage fra
01.08.21.
Utvalget vedtar rådmannens innstilling slik den er fremlagt og sender saken videre til
endelig behandling i kommunestyret.
Saksprotokoll i Utvalg Helse og oppvekst - 04.05.2021
Behandling:
Oddbjørn Rømma (Sp) fremmet forslag om å utsette saken til Utvalgets møte
i juni.
Votering:
Oddbjørn Rømmas forslag om å utsette saken ble vedtatt med 5 stemmer.
2 stemte for rådmannens innstilling, Nina Edvardsen (Krf) og Anne Rånes Lian (H)
Vedtak:
Saken utsettes til Utvalgets møte i juni.

Saksprotokoll i Utvalg Helse og oppvekst - 01.06.2021
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Behandling:
Åfjord senterpart v/Oddbjørn Rømma fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Barnehagedriften på Vik-Bessaker barnehage videreføres.
2. Det gjøres nødvendige pedagogiske og organisatoriske tiltak for å sikre et faglig tilbud.
Utvalg for Helse og oppvekst holdes orientert om hvilke tiltak som iverksettes og
effekten av disse.
3. Skole- og barnehagestrukturen vurderes samlet for alle enheter i kommunen i løpet av
2022.
Votering:
Oddbjørn Rømmas forslag til vedtak fikk tre stemmer og falt.
Oddbjørn Rømma (Sp), Mari Krogfjord (Sp) og Magne Ugedal (H).
Rådmannens innstilling ble vedtatt med fire stemmer.
Nina Edvardsen (Krf), Anne R. Lian (H), Stian Skjærvik Hansen (Ap) og Sandra Brattgjerd (Ap)
Vedtak:
Barn og voksne ved Vik-Bessaker barnehage flyttes over til Brandsfjord barnehage fra
01.08.21.
Utvalget vedtar rådmannens innstilling slik den er fremlagt og sender saken videre til endelig
behandling i kommunestyret.

Tilleggsopplysninger etter 1. gangs behandling i utvalget 04.05.21
Administrasjonen tok opp saken først i utvalg for oppvekst og helse 28. april på
bakgrunn av samtale og uttalelse fra PPT. Utvalget valgte å utsette saken til neste
utvalgsmøte, 1. juni. Bakgrunnen var hurtig saksgang og at med lengre tid ville alle
parter ha mulighet for bedre prosess.
Etter siste møte i utvalget har det vært SU-møte ved Vik-Bessaker barnehage. Møtet
ble gjennomførte 6. mai der styrer og politisk representant forklarte bakgrunnen for
saken og foresatte-representanten og ansatte-representanten kunne stille spørsmål. I
møte ble det lagt vekt på at foresatte og ansatte gjerne måtte komme med en uttalelse
om saken. Vedlagt i saken ligger uttalelse fra foresatte. Ansatte valgte å ikke skrive en
uttalelse.
Sakens bakgrunn og innhold
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Formålet og barnehagens samfunnsmandat er å ivareta barnas behov for omsorg og
leik og fremme læring og danning som grunnlaget for allsidig utvikling (Lov om
barnehager §1). Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger
som berører og angår barn (Lov om barnehager §3).
Det er i dag 6 barn fra 2 - 5 år i barnegruppa ved barnehagen. Dette gir et stort spenn i
både behov og utvikling. 1. august vil det være 5 barn ved oppstart av nytt
barnehageår. Med mindre det blir nye søkere, vil det høsten 2022 være 3 barn.
Det har i en periode siden januar 2021 blitt observert og erfart utfordringer i
barnegruppa. Spesielt for de eldste. De klarer ikke å finne seg en god venn, en god
lekekompis, da behovene er veldig forskjellige. Selv om man er jevnaldrende er
interessene ulike. Dette gjør at det lett oppstår konflikter og man opplever utfordringer
med det psykososiale miljøet. Et godt følelsesmessig og sosialt klima er helt
grunnleggende for den daglige kvaliteten, og er fundamentet som det pedagogiske
tilbudet blir tuftet på. Selv om de ansatte har fokus på å dele inn barnegruppa etter
interesser og behov, ser man at med 6 barn, blir dette nesten en umulig oppgave.
Dette er en problemstilling vi ser at kan vedvare inn i nytt barnehageår.
Det å føle tilhørighet er viktig for oss rent eksistensielt. Vi bygger vår identitet og
selvbilde gjennom relasjoner. (…) Som ansatte i barnehagen, berører vi livene til barna
vi møter (…) Trygge, varme og forståelsesfulle relasjoner vil gi grobunn for å gi det
enkelte barn gode muligheter for tillitt, vekst og utvikling (Lysebo og Bratt, 2017).
De ansatte legger til rette for et godt pedagogisk innhold etter de behov barna har på
grunnlag av alder, modning og interesser. De jobber for at alle skal ha det bra på
barnehagen. Den siste tiden har det blitt mer og mer krevende å klare å legge til rette
for at både leik og læring skal gi barna det ansatte ser at de behøver og trenger. Etter
jul søkte styrer veiledning hos PPT for å få bistand med ulike problemstillinger de
ansatte møter og observerer. De ansatte har fått veiledning på hvordan personalgruppa
kan jobbe for å styrke barnegruppa som et fellesskap, men også hvordan enkeltbarn
skal ha det best mulig og få best utvikling og progresjon.
Åfjord kommune og PPT-Nord fosen ser at i at et så lite fagmiljø er det utfordringer for
å legge godt nok til rette for et kontinuerlig pedagogisk arbeid.
PPT har vært i dialog med Virksomhetsleder for barnehagene i Åfjord og hun har selv
vært med på personalmøte på barnehagen. Virksomhetsleder har fått tydelige
tilbakemeldinger fra PPT på at slik barneantallet, fagligkompetanse og
sammensetningen er i dag klarer man ikke å legge til rette for barnets beste og de
behov denne barnegruppen har. PPT viser til at barna som har utfordringer ikke vil ha
et miljø som vil bidra til å styrke deres utvikling. PPT uttaler at slik barnehagen fremstår
i dag, med utfordringer som kan virke vanskelig å løse, kan det være behov for
organisatoriske grep. PPT har skrevet en uttalelse som er lagt med saken.
Et annet aspekt er de ansattes arbeidsmiljø. Virksomhetsleder har fått tilbakemelding
på at dagens utfordringer tærer på både det faglige og det psykososiale arbeidsmiljøet.
Felles pedagogisk forankring med personalet på Brandsfjord er et bevisst ledd i det å
styrke det faglige, men i lengden blir ikke dette nok.
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Rammeplan for barnehagen (2017) legger vekt på at barnehagen skal være et trygt og
utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og
vennskap. Åfjord kommune er bekymra for at dette kravet ikke oppfylles og om barnets
beste blir ivaretatt slik tilbudet i dag foreligger på barnehagen. Åfjord kommune
vurderer at lovkravet som barnehage skal oppfylle blir vanskelig å ivareta.
Barnehageloven fikk ny paragraf som omhandler det psykososiale barnehagemiljøet i
januar 2021. Lovverket sier at barnehagen skal arbeide kontinuerlig for å fremme
helse, trivsel, leiken og læringen til barna (Lov om barnehager §41). Som
barnehageeier og barnehagemyndighet er det vår plikt å påse at alle barn i våre
barnehager har et tilbud som kan forankres i lovverket. Slik situasjonen er på VikBessaker barnehage i dag er vi bekymra for hvordan dette miljøet vil påvirke deres
utvikling og progresjon.
Åfjord kommune vil understreke at dette ikke er et ledd i den pågående debatten om
skole- og barnehagestruktur. Vi ser at timing i forhold til strukturdebatten er uheldig,
men hensynet til det psykososiale miljøet og barnets beste gjør at vår vurdering er at
dette ikke kan vente. På bakgrunn av det pågående arbeidet med skole- og
barnehagestruktur valgte administrasjonen først å legge frem saken for utvalg helse og
oppvekst 28.04.21 med ønske om en bestemmelse om videre saksgang. Det ble
bestemt at ansatte skulle informeres via styrer og et personalmøte og foresatte skulle
få et brev samt kalles inn til et foreldremøte 03.05.21.

Folkehelsevurdering
Sett i lys av barnehageloven er tiltaket med å overføre de fem barna som er ved VikBessaker 01.08.21 et viktig grep for deres folkehelse. Sakens kjerne ligger opp imot
barnas helse og utvikling og er derfor en viktig sak for å gi dem det de har krav på.
Dette gjelder også for de ansatte med tanke på deres mestring inn i eget arbeidet og
arbeidsmiljø. Det å trives på jobb er en viktig del av det å ha det bra med seg selv, som
har stor betydning på deres livsmestring og helse.
Bærekraft
Barnehage omhandler flere av bærekraftsmålene, men spesielt målene om «God helse
og livskvalitet» og «God utdanning». Barnehage handler om at alle barn skal få et godt
og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Menneskerettighetene er det viktigste
utgangspunktet for dette. Barnehage skal med sine lovgrunnlag bidra til at alle barn får
oppfylt sine rettigheter og har mulighet til et godt liv. Det å investere i og prioritere
barnehage er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom, bidra til
demokratiutvikling og sørge for en positiv utvikling.
Administrasjonens vurdering
Åfjord kommunes faglige vurdering er at barn og voksne ved Vik-Bessaker barnehage
bør flyttes over til Brandsfjord barnehage fra 01.08.21. Dette for å bli en del av et større
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miljø som vil bidra til en bedre hverdag og på det viset sørge for at vi kan forsvare at
alle barn og ansatte ved Vik-Bessaker barnehage får den hverdagen de har et
lovpålagt krav om.

Vedlegg
1 Uttalelse av PPT angående Vik-Bessaker barnehage
2 Referat SU-møte Vik Bessaker barnehage 06.05.21
3 Uttalelse fra foreldregruppa ved Vik-Bessaker
barnehage
4 Tilleggsopplysninger etter 2. gangs behandling i
utvalg helse og oppvekst
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Som leder i PPT er jeg bedt om å komme med en faglig uttalelse vedrørende
barnehagen på Vik-Bessaker.

Når jeg skal uttale meg om barnehage så blir det viktig å tenke på formålsparagrafen:

§ 1.Formål
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen
skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på
seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt
sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og
motarbeide alle former for diskriminering.»

Dette er det alle landets barnehager realisere og arbeide mot. Når man leser
formålsparagrafen så ser man det å drive barnehage i tråd med denne krever kompetanse,
ledelse og fleksibilitet.
Det er vanskelig å si noe om hvor liten en barnehage kan være, men krav om bemanning vil
alltid være der så lenge det er en barnehage. Det samme gjelder kompetansekrav.
I 2011 ble det utarbeidet en rapport på bestilling fra regjeringen vedrørende bl.a størrelse på
barnehager. Her sier de det ideelle vil være en middels stor barnehage, med inntil 60
plasser. Om barnehagen blir for liten så vil dette gå på bekostning av kompetanse og
muligheten for kompetanseutvikling. Det er ofte for få med pedagogisk utdanning som kan
lede og utvikle pedagogikken. En for stor barnehage vil i følge rapporten streve med
organisering, uoversiktlig mm.
Fordelen med en liten barnehage kan være at den er trygg og forutsigbar, men det behøver
ikke være slik, de kan streve med dette også.
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/rapporter_planer/aktuelle-analyser/aktuelleanalyser-om-barnehager/mellomstore-barnehager-er-best/id640110/

Så til aktuell situasjon:
PPT har siden januar 2021 veiledet barnehagen på Vik-Bessaker. Det har i denne perioden
vært noen sykemeldinger, vikarer mm. Den faktiske situasjonen er krevende med uro og støy
i barnegruppa og til dels voksne som er slitne og litt rådville. Dette har medført at et av
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tiltakene har vært å dele barnegruppa i to, noe som i stor grad minner om omfattende
spesialpedagogisk tilrettelegging. I utgangspunktet er en gruppe på 6 barn en liten gruppe.
Når barnehagen er slik den framstår i dag, med utfordringer som kan virke vanskelig å løse
uten at det gjøres organisatoriske grep. Det er en svært liten barnehage med 6 barn, der
PPT kan si at flere enn ett barn har utfordringer. Dette gjelder både iht språk og atferd. PPT
opplever at det kan være vanskelig å veilede, da det er lite pedagogisk kompetanse å
veilede på. PPT ser også at 6 barn ville vært en ideell gruppestørrelse, men at dette ikke er
tilfelle, da det psykososiale miljøet mellom barna er for dårlig. Barnehagen har en
aktivitetsplikt med tanke på dette, samtidig så har alle barn rett til en gruppetilhørighet og å
bli inkludert i et barnefellesskap.
I aktuell barnehage har dette vært en utfordring, da flere av barn i følge personalet ikke kan
være sammen selv om det er voksenstyrte aktiviteter. Dette har utfordret dem i særlig grad
da det er begrenset hvor mange som kan arbeide på seks barn.
For barna i barnehagen er det også vanskelig da de blir veldig prisgitt de barna som er der,
mangler kjemien så kan det være at de blir helt utenfor.
I tillegg er det vanskelig da majoriteten i barnegruppa er i nært slektskap med 2 av de 3 faste
i bemanningen. I tillegg kan f.eks. foreldreveiledning bli vanskelig på et generelt grunnlag da
vi er i et samfunn der alle i vært fall tror de kjenner alle, og de ser kanskje behovet for dette,
men at det kan være vanskelig å si ifra.
Faglig vurdering av dagens situasjon slik PPT kjenner den:
Det har vist seg vanskelig å få til godt samspill i barnegruppa våren 2021. Det har vært
nødvendig å dele gruppa i to, der noen av barna har vært på tur deler av dagen. Dette har
gjort at det enda mere sårbart personalmessig i begge gruppene. PPT har sett at personalet
har forsøkt å legge til rette for gode dager for barna, men det har bare delvis lyktes i
perioder. Leder i PPT er ikke i tvil om at om gruppa hadde vært større med noen flere barn
over 3-4 år så kunne man ha skapt grupper der det psykososiale miljøet hadde vært godt
nok.
Det er viktig å tenke barnets beste i alle sammenhenger, også når det gjelder barnehage, her
må man tenke alle barns beste. Det er ikke tilstrekkelig at 4 av 6 barn har det godt nok.
Derfor ser ikke PPT så mange andre løsninger enn en delt barnegruppe i store periode av
barnehagedagen, selv om PPT absolutt ikke ønsker eller vil at det skal være slik.
PPT tenker også at det er et lite fagmiljø på barnehagen, noe som igjen kan påvirke
kvaliteten på det pedagogiske opplegget med tanke på lek og læring.
Et lite voksenmiljø og et lite barnemiljø gjør det også utfordrende med tanke på relasjoner.
Man blir prisgitt de som er der uavhengig av kjemi og interesser.
Om det er uro og støy i barnegruppa så vil mest sannsynlig noen av formålene med
barnehage være satt på vent, da energien blir brukt på å skape struktur og ro.

Åfjord 03.05.21

Jan-Ole Pedersen, leder PPT for Nord-Fosen
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REFERAT SAMARBEIDSUTVALG VIK-BESSAKER
Dato: 06.05.21
Til stede:
Vara foreldrerepresentant: Henriette Mathiesen
Politisk representant: Sandra Brattgjerd
Ansatt representant: Åsta Berit Hepsø
Styrer: Siv-Anita Strudshavn og vikarierende styrer Marianne Hauge

Innhold:
Siv-Anita informerte vedrørende saken om mulig flytting av Avd. Vik-Bessaker til
Brandsfjord barnehage fra og med 01.08.2021.
Vikarierende styrer Marianne informerte om hvilke endringer som er gjort på avdelingen etter
at PPT kom inn og veiledet ansatte, fra og med januar 2021.

Politisk representant informerte om at utsettelsen er på grunn av at sakens gang har gått for
fort. De ønsker å se på andre muligheter først. Vanskelig å komme utenfra å bare bestemme
dette på så kort tid. Nytt møte 01.06 i utvalget, da blir det bestemt om det blir det tatt inn som
sak inn til kommunestyret den 17.juni. Sandra ønsker at foresatte og ansatte skriver en
uttalelse om saken, der de beskrive fordeler og ulemper med å flytte avd. Vik-Bessaker til
Brandsfjord barnehage. Eventuelt komme med andre løsninger.

Ansatte representant har et ønske om å få til et tettere samarbeid med Brandsfjord før en evt
flytting. Kan dette være med på å skape et større sosialt og faglig utvikling, for barn og
personalet? Planen var å ha besøksdager sammen med Brandsfjord, noe koronan la en stopper
for.

Foresatte: Det hadde vært godt med variasjon med nye personer med mer fagkunnskaper.
Foresatte ønsker ikke å flytte avd. Vik-bessaker til Brandsfjord barnehage. Kan det være
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andre endringer som kan prøves ut før en flytting skjer. Føler ikke det er til barns beste å flytte
barna til det bli Brandsfjord med tanke på noe mindre arel og flere barn. Det er kommet
tilbakemelding fra foresatte om at de ikke var klar over at det stilles så mye krav til den faglig
kompetansen i en barnehage. Foresatte har opplevd lite engasjerte voksne i leken før PPT kom
inn nå på januar, noe de opplever de ser mer av. Foresatte etterspør om det er en plan
fremover med tanke på personalet/barnegruppen.
Foreldrekontakten organisere et foreldrerådsmøte der de skriver en felle uttalse som Sandra
tar med seg inn til utvalget.
Det generelle foreldremøte blir utsatt til etter saken har vært opp i komite og evt.
kommunestyret 17.juni.

Eventuelt.
Foresatte etterspør om det blir flere muligheter inne på visma app. Dette er det ikke kommet
noen føringer for pr.dags dato.

Med vennlig hilsen
Marianne Hauge og Siv-Anita Strudshavn
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Foreldregruppa ved Vik-Bessaker barnehage
Att. Arne-Johan Nikolaisen
Døsvikhagan 16
7190 Bessaker
post@arne-johan.no

Camilla Hestmo Berdal
Virksomhetsleder barnehage, Åfjord kommune
chb@afjord.kommune.no
Sandra Brattgjerd
Politisk representant Samarbeidsutvalg Vik-Bessaker barnehage
sandra.brattgjerd@gmail.com

Uttalelse fra foreldregruppa ved Vik-Bessaker barnehage ang. utfordringer ved avdelingen
Bessaker 23. mai 2021

Viser til e-post datert 28. april fra Camilla Hestmo Berdal, foreldremøte ved Vik-Bessaker barnehage
3. mai, møte i utvalg helse og oppvekst 5. mai samt e-post fra Marianne Hauge, Camilla Hestmo
Berdal og Siv-Anita Strudshavn datert 21. mai vedrørende «barnehagesaken» ved Vik-Bessaker
barnehage.
For å sette saken litt i perspektiv er det ønskelig fra foreldrenes side å skissere tidsrammene som
denne saken har hatt. Den 15. april 2021 ble det gjennomført foreldresamtaler ved barnehagen. Der
fikk fem av seks foresatte beskjed om at alt fungerte helt knirkefritt ved avdelingen. Vi satt igjen med
et inntrykk av at det var et godt miljø i barnehagen, både mellom barna samt mellom barn og voksne.
Det ble også referert til at barna lekte veldig godt uavhengig av alder og kjønn. Det kom derfor som
lyn fra klar himmel da vi fikk e-post fra Camilla Hestmo Berdal to uker senere (28. april) om at det var
så store utfordringer med det psykososiale miljøet ved barnehagen at den burde sammenslås med
avdelingen på Brandsfjord fra høsten 2021. Dette hastet så ifølge enhetsleder Reidun Momyr og
virksomhetsleder Camilla Hestmo Berdal, at de foreslo at det kom opp i kommunestyremøtet for
vedtak allerede 12. mai 2021. Her skulle det altså gå 27 dager mellom en foreldresamtale hvor vi ble
forklart at alt var rosenrødt, til barnehagen skulle være vedtatt flyttet til Brandsfjord av Åfjord
kommunestyre.
I innkallingen til foreldremøte 3. mai 2021 fra Camilla Hestmo Berdal og Reidun Momyr står det at
det har vært observert og erfart utfordringer med barnegruppa siden januar 2021, det står videre at
barna har utfordringer med å finne seg gode venner og lekekompiser, at det lett oppstår konflikter og
er utfordringer med det psykososiale miljøet. Videre står det i innkallingen at det nærmest er en
umulig oppgave å dele inn barnegruppa etter interesser og behov. Enhetsleder og virksomhetsleder
beskriver videre at det i det siste har blitt mer og mer krevende å legge til rette for at både leik og
læring skal gi barna det ansatte ser at de behøver og trenger. Vi som foreldre sitter igjen med en
følelse av at det er våre barn som er problemet etter å ha lest innkallingen til møtet.
Vi som foreldre har ikke fått noe informasjon vedrørende situasjonen i barnehagen og synes det er
sterkt kritikkverdig at pedagogisk leder og styrer ikke har informert oss foreldre om utfordringene de
påstår de har med barnegruppa, hvordan PPT er koblet inn og hvordan PPT har arbeidet opp mot
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personalet. Dette er ikke et godt hjem-barnehagesamarbeid. Jamfør Barnehageloven § 1 og § 4 skal
barnehagen ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med
foreldrene. Dette er absolutt ikke gjort i denne saken. Den eneste informasjonen vi har fått er at de
har delt opp barna i grupper via månedsplanen til barnehagen.
Videre vises det til rapporten PPT har vedlagt til innkallingen i utvalg helse og oppvekst. Der er det
flere ting som kan påpekes som enten direkte feil eller misvisende. For det første beskrives det at det
vil være 5 barn ved oppstart ved avdelingen i høst. Etter hva oss foreldre er kjent vil det være 6 fra
oppstart (ett barn har ikke fått til å reise inn nå pga. innreiserestriksjoner i forbindelse med covid-19)
samt at 1 barn skal starte rundt juletider. Videre beskrives det at majoriteten av barnegruppa er i
slekt med de ansatte, dette er heller ikke tilfelle da per i dag kun 2 av 6 barn er i slektskap med noen
av de ansatte, noe som vel må kunne beskrives som mindretallet. Det beskrives videre i rapporten at
det er vanskelig å veilede de ansatte i barnehagen da det er lite pedagogisk kompetanse å veilede på,
kanskje burde da sektorleder og virksomhetsleder vurdert å gjøre noe med organiseringen av de
pedagogisk ansvarlige ved avdelingene Vik-Bessaker/ Brandsfjord? Så vidt vi kjenner til har PPT kun
vært inne i barnehagen til observasjon en gang og vi stiller derfor spørsmål til hvilke observasjoner
PPT bygger rapporten sin på. Alle videre innspill fra PPT er etter hva vi har erfart, kun gjort i form av
veiledning av de ansatte.
Enhetsleder og virksomhetsleder beskriver gruppen som for liten til at barnehagen vil være forsvarlig
å drifte mtp. det psykososiale miljøet, men vi påpeker at PPT i sin rapport beskriver en gruppe på
seks barn som en ideell gruppestørrelse. Enhetsleder og virksomhetsleder beskriver videre at et stort
spenn i alder i barnegruppa er negativt. Vi foreldre/foresatte ser på dette som en viktig kompetanse
som de får bruk for resten av livet. Vi synes det er bra at de eldre barna viser omsorg for de yngre
barna og at de yngre barna lærer av de eldste. Når de er ferdige i barnehagen skal de videre til en
fådelt skole hvor det er samme aldersspenn i klasserommet. Ikke minst er dette en meget god balast
å ha med seg til senere i livet hvor man omgås folk i alle aldre, både privat og i yrkeslivet. I
rammeplanen for barnehagen står det at barna skal prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og
vennskap, dette får de slik de har det i dag.
Vi synes videre det er sterkt kritikkverdig av enhetsleder og virksomhetsleder at de forsøker å kjøre
igjennom saken så fort som de hadde planlagt uten å la oss foreldre få minnelig tid til å uttale oss
som er vår rett jamfør Barnehageloven §4 siste avsnitt («Barnehageeieren skal sørge for at saker av
viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget»).
Både i innkallingen til foreldremøtet den 3. mai og under foreldremøtet 3. mai hevder enhetsleder og
virksomhetsleder at det er «barnets beste» at barnehagene sammenslås. Når majoriteten av barna
har det fint og trives i dagens barnehage (jamfør foreldresamtale av 15. april og det barna og de
ansatte forteller oss til daglig), ser vi ikke hvordan det skal være det beste for disse å rives ut av
trygge omgivelser i nærmiljøet for å bli flyttet inn i en ny barnehage. Hvilken garanti har vi for at
barna våre kommer til å trives der? Er dette barnets beste?
I denne sammenhengen stiller vi også spørsmål vedrørende hva som er forsøkt gjort for å løse den
påstått umulige situasjonen i barnehagen? Hva har pedagogisk leder, enhetsleder og
virksomhetsleder gjort annet enn at ansatte har fått veiledning fra PPT? Det å flytte barna fra en
trygg hverdag i en kjent barnehage til et nytt miljø er en stor inngripen i barnas liv, og at det ikke skal
forsøkes andre tiltak først er for oss helt uforståelig. Et særs enkelt tiltak ville jo vært å forsøke å
bytte om på personell mellom barnehagen på Vik-Bessaker og Brandsfjord.
For å gjøre forvirringen komplett mottar vi foreldre så en e-post den 21. mai fra Marianne Hauge,
Camilla Hestmo Berdal og Siv-Anita Strudshavn hvor pedagogisk leder ved avdelingen redegjør for
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endringer i barnehagehverdagen sånn som fast samlingsstund, rutiner rundt måltid samt inndeling av
barna i grupper. Her får vi foreldre/foresatte nok en gang inntrykk av at alt fungerer veldig bra.
Innledningsvis skriver pedagogisk leder at de har fått god veiledning fra PPT om hvordan de skal
jobbe for å gjøre dagen best mulig for alle barn, samt at de har funnet gode arbeidsmetoder som de
føler har gjort godt for hvert enkelt barn i gruppa.
Sitater fra e-posten:
•

Vedrørende samlingsstund: «Samlingen er noe barna har blitt glad i og ofte etterspør
allerede rett etter frokost. Samlingen gjør at dagene blir mere forutsigbare og strukturert.»

•

Vedrørende måltider: «Vi valgte tidlig å dele barna i grupper under frokost og lunsj, da en
opplevde en del uro under måltidene. Målet med å dele barnegruppen var at den voksne
skulle få et større fokus på den gode samtalen med barna og at måltidet skulle være en
læringsarena. Vi ser nå at dette har hatt veldig god effekt på barnegruppen og er nå
sammen igjen under alle måltider. Dette fungerer veldig bra.»

•

Vedrørende inndeling i grupper: «Vi valgte også tidlig å dele oss i 3 grupper, dette for å
hjelpe barna med det sosiale samspillet i gruppa.(…) Etter ca. en måned delte vi oss i 2
grupper i stedet for 3, og det gikk veldig bra det også. Vi opplever at barna finner lettere
hverandre i leken og den voksne er fortsatt nær barna i leken og aktivitetene.»

Pedagogisk leder avslutter sin oppsummering med å skrive sitat: «vi kommer til å fortsette dette
arbeidet i første omgang frem til sommerferien, fordi vi ser at barna trives med dette og det har
positiv innvirkning på oss alle. Dette er også vår oppfatning som foreldre/foresatte. Vi har i større
grad opplevd at de ansatte har hatt fler aktiviteter, vært på mer turer og bidratt til å skape et godt
miljø i barnehagen. Denne endringen i barnehagehverdagen synes vi er positiv.
Som foreldre/foresatte føler vi det kommer veldig mye selvmotsigende informasjon fra
barnehageeier når vi får informasjon på foreldresamtale og på e-post om at de som er der til daglig
har inntrykk av at tiltakene de har gjort har fungert, mens virksomhetsleder og enhetsleder legger
fram situasjonen i barnehagen som så uutholdelig at barna må hasteflyttes til en annen barnehage. I
innkallingen til foreldremøte av 3. mai bruker enhetsleder og virksomhetsleder Barnehagelovens §41
som argument for at Vik-Bessaker barnehage ikke driftes forsvarlig. Paragrafen de viser til omhandler
det psykososiale barnehagemiljøet og sier blant annet at «Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor
barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen,
trivselen, leken og læringen til barna.» samt at alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et
barn utsettes for slike krenkelser.
Har barnehageeier sikret at personellet har god nok kunnskap om dette og hvordan de skal gripe inn
på ulike måter?
Har de ansatte utøvd sin plikt til å gripe inn hvis et barn har vært utsatt for krenkelser? Denne plikten
til å gripe inn kan handle om alt fra å bryte opp en krangel til å inkludere barnet i lek!
Videre har man undersøkelsesplikt og aktivitetsplikt. Har barnehageeier gjort nok for å undersøke
saken? Har barnehageeier utført sin plikt til å sette inn tiltak for å gjenopprette et trygt og godt
barnehagemiljø for barnet?
Er flytting av barnehagen et egnet tiltak?
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«HELE ÅFJORD - HELE ÅRET»
For det første vil vi kommentere at vi synes det er svært uheldig at barnehageeier foreslår en
barnehage flyttet midt i en pågående skole- og barnehagestrukturdebatt.
Vi mener det er viktig å ha et barnehagetilbud på Bessaker med tanke på tilflytting, etablering av
virksomhet på Fosen kysthavn samt botrivsel og bolyst. Det er viktig for Åfjord kommune å holde liv i
bygdene sine ved enten å ha et barnehage – eller skoletilbud. I rådmannens innstilling til utvalg helse
og oppvekst den 4. mai innstilles barna på Vik-Bessaker flyttet til Brandsfjord. Skal man i det hele tatt
tenke på en sammenslåing av de enhetene bør denne i alle fall være lokalisert på Bessaker. Det er
flere grunner til dette som blant annet større ute – og inneareal, nærmiljøet i form av nær tilgang til
fjell og sjø, mindre trafikkert vei med lavere fartsgrense, fartsdumper og fortau, tilgang til
gressfotballbane og ballbinge, butikk i gangavstand, næringsliv etc. Når det er sagt mener vi at begge
enhetene bør opprettholdes som i dag, da et barnehagetilbud i nærmiljøet er viktig for alle
småbarnsforeldre både på Bessaker og omegn Bransfjord. PPT har i sin rapport ingen faglig
anbefaling om at barnehagen skal lokaliseres til Brandsfjord.
Avslutningsvis vil si at vi har blitt møtt med særs motstridende inntrykk og tilbakemeldinger fra de
ansatte i barnehagen inkludert pedagogisk leder og administrasjonen (enhetsleder og
virksomhetsleder). Det virker som disse har helt forskjellig oppfatning av situasjonen. Det kan tyde på
at det har vært en betydelig kommunikasjonssvikt.
Samtidig er vi nå klare over at et barn har hatt utfordringer i barnehagen, at barnehageeier ikke har
oppfylt sine plikter for å tilrettelegge for det barnet i hht. § 41 og §42 av Barnehageloven hersker det
ingen tvil om. At derimot løsningen som foreslås er å flytte hele avdelingen er for oss helt uforståelig
med tanke på at det er så mange andre tiltak som kan gjøres før et slikt radikalt tiltak iverksettes.
Det hersker ingen tvil om at det er manglende kommunikasjon mellom pedagogisk ledelse ved
avdelingen og barnehageadministrasjonen i kommunen. Barnehageeier burde starte med å se på
dette samt vurdere tiltak som gjør at pedagogisk leder vil være bedre rustet til å håndtere
situasjonen når slike utfordringer oppstår. En kommune som Åfjord burde være i stand til å håndtere
en slik situasjon mye bedre enn å skulle gjøre så store inngripen i livene til våre barn, Åfjords framtid
og våre mest sårbare, som å legge ned avdelingen.

Vi ber om at brevet i sin helhet blir lagt ved sakspapirene til møtet i utvalg helse og oppvekst samt
sendt med sakspapirene til et evt. kommunestyrefremlegg.

Vennlig hilsen
Foreldrene ved Vik-Bessaker barnehage.
Hanne Nilsdotter Hårstad og Arne-Johan Nikolaisen, Per Olav Hepsø og Viola Jamscikova, Alfred
Hepsø og Henriette Mathisen, Ida Basmo Pettersen og Ola Dahle, Marte Constanse Olsen og Markus
Måsvær, Viktorija Gėgžnienė og Rolandas Gegzna
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Svar på bestilling av tilleggsopplysninger etter møte i utvalg helse og oppvekst 01.06.21
Faglig sett er det barnas beste som er styrende for de vurderingene og anbefalingene som kommunen gjør
som barnehageeier og /-driver.
Med bakgrunn i utfordringer i barnegruppa, spesielt hos de eldste, startet barnehagen et samarbeid med
PPT i januar 2021.
Med dette som utgangspunkt ble foresatte til barna i februar 2021 skriftlig informert om organisatoriske
grep i barnegruppa, uten at man ville foregripe de vurderingene som PPT skulle gjøre utover vinteren og
våren. Åfjord kommune mener det er beklagelig at foresatte ikke har fått et klart bilde av situasjonen i
barnehagen under foreldresamtalene som det henvises til. Her skulle foresatte blitt informert om
samspillsproblematikken for sine barn.
PPT var jevnlig inne for å veilede ansatte på systemnivå. Dette er i utgangspunktet ikke noe man involverer
foresatte i, siden det har vært snakk om veledning av ansatte. PPT hadde sin uttalelse klar 3. mai 2021
etter kartleggingsarbeidet som pågikk vinteren 2021. Foresatte stiller spørsmål rundt PPT sin uttalese om
at majoriteten av barnegruppa er i slektskap med de ansatte. Administrasjonen kan påpeke at det vil være
3 av 6 barn som fra oktober er i slektskap med ansatte. Dette har fra vår side aldri vært et hovedfokus,
men vi tenker det er viktig at saksopplysningene er riktige og beklager at det har blitt skrevet feil.
Kommunen gjennomførte et foreldremøte på kvelden den 3.mai.
Foresatte har etter SU- møte 6. mai uttalt seg om saken.
Åfjord kommune har forståelse for at foresatte reagerer på kort saksbehandlingstid. Med utgangspunkt i at
det faglige grunnlaget for saken først forelå gjennom PPT sin utredning 3. mai, og at en eventuell
overflytting bør skje ved barnehageårets oppstart i august for å sikre best mulig tilvenning for barna, ble
tidsvinduet for behandlingen av saken kort. Med gjennomføring av foreldremøte 3. mai ble det forsøkt å
informere om saken så godt som mulig.
Det ble også lagt opp til å få saken opp til politisk debatt tidlig, siden dette er en vanskelig sak også politisk.
Barnehagen er viktig i et lokalsamfunn, samtidig som hensynet til barna må veie tungt.
På grunn av den pågående debatten om skole- og barnehagestruktur i kommunen, samt sakens
kompleksitet, var det viktig for administrasjonen å legge fram saken politisk for å rådføre seg om videre
saksgang.
Med en første behandling av saken i utvalg for helse og oppvekst 4. mai, og med utvalgets utsettelse av
saken, skal alle berørte parter ha anledning til å uttale seg før saken går til kommunestyret for endelig
behandling.
Foresatte viser i sin uttalelse til at PPT uttaler at 6 barn er en ideel gruppestørrelse. Vi vil her påpeke at PPT
skriver «PPT ser også at 6 barn ville vært en ideel gruppestørrelse, men at dette ikke er tilfelle, da det
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psykososiale mellom barna er for dårlig». Grunnlaget for at adminstrasjonen ønsker overflytting av
barnegruppa er at barna ikke får det de har et lovpålagt krav om. Det at det er et spenn i alder i
barnegruppa er noe også administrasjonen ser at kan være positivt, men i dette tilfelle trenger alle barn i
egen alder for å ha optimale dager på barnehagen. De trenger flere barn på egen alder for å ha best
mulighet for god progresjon og utvikling.
Kunne man satt inn andre tiltak? Den faglige vurderingen er at det beste for barna er å bli en del av et
større miljø. Av de vurderinger som foreligger ser administrasjonen at dette er en kompleks sak, som ikke
løses med et tiltak alene. Derfor vil vi ikke anbefale at man bare styrker den faglige kompetansen på
barnehagen. Vi mener at barna har behov for å tilhøre et større miljø, der de kan få utvikle seg sammen
med barn på egen alder. Vi ser også at det vil være viktig å styrke fagmiljøet blant de ansatte på
barnehagen og en overflytting vil i så måte være en fordel.
Som nevnt tidligere, ser vi at det ikke er et heldig tidspunkt i forhold til den pågående skole-og
barnehagestrukturdebatten, men vi vurderer samtidig situasjonen slik at vi ikke kan vente til
strukturdebatten er landet. Ny struktur vil tidligst være landet om 2 år. 2 år i et barns liv er lang tid og
utviklingen deres er markant på denne tiden, derfor har vi vurdert at denne saken ikke kan utsettes i
påvente av strukturdebatten av hensyn til barnets beste.

Adminsitrasjonen ved Sektorsjef oppvekst og Virksomhetsleder barnehage

[Skriv her]
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Hovedoversikter Åfjord kommune
§ 5-4. Bevilgningsoversikter –
drift
Regnskap 2020
Regnskap
2020

Tall i 1000 kroner

Generelle driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter

Regulert Opprinnelig
budsjett
budsjett
2020
2020

Regnskap
2019

-190 506
-115 391

-197 743
-108 934

-197 743
-108 934

0
0

-45 545

-44 305

-44 305

0

-18 474

-14 244

-14 244

0

-369 916

-365 226

-365 226

0

Netto driftsutgifter
Sum bevilgninger drift, netto - inkl avskrivninger
Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter

337 500
0

350 304
0

362 321
0

0
0

337 500

350 304

362 321

0

Brutto driftsresultat

-32 416

-14 922

-2 905

0

-7 020

-5 725

-5 725

0

-7 438
0
12 014

-7 000
0
15 983

-5 000
0
19 983

0
0
0

25 807

28 182

31 782

0

23 363

31 440

41 040

0

-27 075

-24 765

-24 795

0

-36 128

-8 247

13 340

0

2 225
7 727
36 192

7 409
-8 541
19 395

0
-8 541
-4 799

0
0
0

-10 016

-10 016

0

0

36 128

8 247

-13 340

0

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).

0

0

0

0

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk

0

0

0

0

Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat

662

§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift - til fordeling pr enhet
Regnskap til fordeling pr enhet
(tall i hele tusen)
Ansvarsområde

1

Regnskap
2020

3

4

Regnskap
2019

5 245
-139
5 106
-28
-141
4 937

6 003
-287
5 716
-28
0
5 688

5 929
-287
5 642
0
0
5 642

0
0
0
0
0
0

93 031
-62 566
30 465
28 403
-1 426
57 442

81 811
-53 734
28 077
16 791
-5 900
38 968

68 863
-12 867
55 996
-4 200
-5 900
45 896

0
0
0
0
0
0

Ansvar 200-299
Andre driftsutgifter
Andre driftsinntekter

134 483
-31 169

133 563
-21 623

131 107
-21 623

0
0

Sum til fordeling
Bruk og avsetning disp fond - netto
Bruk og avsetning bundne fond - netto

103 314
0
3 873

111 940
0
0

109 484
0
0

0
0
0

Netto driftsramme

107 187

111 940

109 484

0

Ansvar 300-399
Andre driftsutgifter
Andre driftsinntekter

195 862
-54 336

198 251
-50 585

190 122
-50 642

0
0

Sum til fordeling
Bruk og avsetning disp fond - netto
Bruk og avsetning bundne fond - netto

141 526
-1 500
2 627

147 666
-1 500
0

139 480
-2 500
0

0
0
0

Netto driftsramme

142 653

146 166

136 980

0

80 618
-46 270
34 348
-800
-3 534
30 014

77 706
-41 092
36 614
-800
-2 641
33 173

73 234
-41 092
32 142
-575
-2 641
28 926

0
0
0
0
0
0

Administrasjonen/Fellestjenester
Ansvar 100-199
Andre driftsutgifter
Andre driftsinntekter
Sum til fordeling
Bruk og avsetning til disp fond - netto
Bruk og avsetning til bundne fond - netto
Netto driftsramme

2

Opprinnelig
budsjett
2020

Politiske styringsorganer
Ansvar 000-099
Andre driftsutgifter
Andre driftsinntekter
Sum til fordeling
Bruk og avsetning til disp fond netto
Bruk og avsetning til bundne fond netto
Netto driftsramme

1

Justert
budsjett
2020

Skoler og barnehager

Helse og omsorg

Teknisk
Ansvar 500-599
Andre driftsutgifter
Andre driftsinntekter
Sum til fordeling
Bruk og avsetning disp fond - netto
Bruk og avsetning bundne fond - netto
Netto driftsramme

663

5

Kultur, idrett - frivillighet
Ansvar 500-599
Andre driftsutgifter
Andre driftsinntekter
Sum til fordeling
Bruk og avsetning disp fond - netto
Bruk og avsetning bundne fond - netto
Netto driftsramme

16 241
-3 198
13 043
-674
285
12 654

19 347
-2 150
17 197
-674
0
16 523

19 004
-2 150
16 854
-524
0
16 330

0
0
0
0
0
0

327 802

347 210

359 598

0

578
-1845
791
44

650
-1466
-5800
-316

650
-1466
-6200
-316

0
0
0
0

0
-5578
0

0
-2270
0

0
-2270
0

0
0
0

16577
0
0
-869
9698

13754
23
0
-1481
3094

13754
52
0
-1481
2723

0
0
0
0
0

Sum område 1 - 6
Sum netto området 7
Sum til fordeling
Bundne fond netto
Ubundne fond netto
Sum netto alle områder

327 802
9698
337 500
1 684
25 401
364 585

347 210
3094
350 304
-8 541
13 789
355 552

359 598
2723
362 321
-8 541
-7 799
345 981

0
0
0
0
0
0

Sum alle områder inkl bruk/avsetning fond
Område 7
Sum netto alle områder

354 887
9698
364 585

352 458
3094
355 552

343 258
2723
345 981

0
0
0

Sum områdene 1 - 6

7

Andre sentrale inntekter og utgifter
Diverse kostnader
Ishavskraft - salg
Premieavvik
Arbeidsgiveravgift av premieavvik
Av konto 18* er en stor sum ført inn på
ansvarene
Diverse andre inntekter - reformstøtte
Gebyrinntekter
Andre statlige overføringer ført ansvar 000699
Budsjett avskrivninger på ansvar 991
Skjønnstilskudd
Motpost kalkulatoriske renter
Sum område 7
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§ 5-5. Bevilgningsoversikter –
investering
Regnskap 2020
Regnskap
2020

Regulert
budsjett
2020

Opprinnelig
budsjett
2020

233 139
55
1 315
0
0

277 869
0
1 285
0
0

363 890
5 300
0
0
0

234 509

279 154

369 190

-43 885
-1 841
-3 295
-150
0
0
-184 613

-39 412
0
0
0
0
0
-233 833

-47 615
0
0
0
0
0
-311 275

-233 784

-273 245

-358 890

7 755
-7 755
3 844
-7 561

0
0
0
0

0
0
0
0

-3 717

0

0

-2 225

-7 409

0

3 717

0

0

0
1 500

0
1 500

-10 300
0

0

2 992

-5 909

-10 300

0

0

0

0

0

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig
merforbruk

0

0

0

Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)
Inntekter til fordeling
Utgifter til fordeling
Sum til fordeling (netto)

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Tall i 1000 kroner

Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Investeringsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne
investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet
investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto
avsetninger

Fremført til inndekning i senere år
(udekket beløp)
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Regnskap
2019

0

0

0

0

§ 5 - 5 Regnskapsoversikt investering
Regnskap til fordeling
(Tall i hele tusen)

Prosjekt
01003
01005
01006
01009
01011
02000
02001
02002
02003
02004
02005
02006
02008
02009
02010
02012
03001
03002
03003
03004
03005
03006
03007
04000
04001
04002
04003
04201
04301
04401
04402
04403
04406
04501
04701
04702
04703
04704
04705
04706
04707
04708
04801
04802
04803
04804
04805
04806
04807
04808
04902
04951
05000

Prosjektnavn
Infrastruktur/tilrettelegging
IT-investeringer Fosen IKT
Bredbåndsutbygging
Opparbeidelse arealer Kirkholmen
Nytt rådhus
PC-utstyr skole
Ny sentrumsbarnehage
Uteområde Åset skole
Uteområde Stokksund oppvekstsenter
Smartboard skole
Gapahuk Utro
Uteområde Brandsfjord barnehage
Uteområder skoler og barnehager
Åset - oppgradering dører
IKT-utstyr, barnehagene
Åset skole - komp tiltak
Tilrettelagte boliger
Sykehjem Roan
Helseplattformen
Sykesignalanlegg
Kjøp av biler
Oppgradering Trygdepensjonatet
Helsesenter - gruppe 4 - oppgradering
Oppgradering av bygninger/grøntareal
Ombygging av leiligheter Prestegårdslia 8
Oppgradering Stibergsvingen 26B
Salg av Nessabrekka 35A og 37A omkostninger
Ombygging kontorer teknisk
Oppdatering gatelys
Hovedplan vannforsyning Roan
Nytt basseng Hosnavika
Utvidelse Bjerkan VBA
Grunnvannsbrønn - Sumstad
Sanering kloakk - Kuringvågen
Gang - sykkelvei Strand Hutjønna
Helikopterlandingsplass
Gangbru - Årnes - Frøneset
Veiskilt - nye veinavn
Utbedring Breivold bru
Asfaltering av veier og plasser
Rassikring Skjøraveien
Busslomme Hutjønna
Brennholmen
Parkeringskjeller
Fosen Vekst - bygninger
Monstad - grunnutredning
Monstad - ind.omr. - detalj-regulering
Monstad industriområde - deponi
Kråkøya industriområde
Joakim Breivolds alle 2 - 58/35
Herfjord boligfelt
Brannstasjon
Aktivitetshus
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Regnskap
2020
0
393
0
0
29
153
8 929
108
178
399
219
88
25
0
138
18
7 157
85 419
0
2 369
689
243
0
176
2 665
842

Revidert
budsjett
2020
2 500
425
5 000
8 875
250
212
10 000
1 375
625
450
1 450
137
625
220
140
0
5 000
70 000
0
900
690
0
800
3 375
1 250
0

Opprinnelig
budsjett
2020
2 500
325
5 000
8 875
0
212
25 000
1 375
625
450
1 250
137
625
0
0
0
18 312
67 000
812
500
0
0
0
3 375
1 250
0

275
0
0
0
0
0
0
8 276
0
0
3 709
0
0
5 651
3 629
0
2 755
0
340
0
0
0
0
0
0
7 004
85 718

0
0
937
0
0
0
1 400
8 500
0
312
7 000
94
0
5 250
3 900
184
4 000
15 000
220
0
250
0
2 250
2 600
2 595
5 000
100 000

0
250
937
1 000
4 500
2 000
0
8 500
625
312
11 175
94
562
3 750
3 750
0
625
15 000
0
500
250
2 500
0
0
0
18 750
150 000

Regnskap
2019

05002
05004
05005
05006
05007
05008
05010
05011
05201
05202
05203
05204

Fiskeplass funksjonshemmede
Restaurering naust Utro
Åfjordsbåten - bygning
Flerbrukshallen
Aktivitetshus - VGS skole
Utbedring Åfjordhallen
Renholdsmaskin Åfjordhallen
Åfjordhallen
Renovering Stoksund kirke
Tilstandsvurdering/oppgradering kirken
Kirken - kompaktlaster
Lyssetting - Mælan Bru
Sum investeringer i varige driftsmidler
Investering i aksjer og andeler i selskaper:
Nord-Fosen Utvikling AS
Revisjon Midt-Norge SA
KLP
Sum kjøp av aksjer og andeler
Salg av aksjer og andeler i selskaper:
Salg av aksjer - Fosenvegene
Sum salg av aksjer og andeler
Overføring til kirker:
Renovering Stoksund kirke
Tilstandsvurdering/oppgradering kirken
Kirken - kompaktlaster (aktivert i
kirkeregnskapet)
Sum overføring andres investeringer

667

0
172
1 053
1 002
1 378
126
632
1 033
0
0
0
149
233 139

125
400
0
900
800
0
630
1 033
0
0
40
150
277 869

125
0
0
0
0
0
0
0
562
500
0
0
363 890

20
30
1 265
1 315

20
0
1 265
1 285

0
0
0
0

-150
-150

0
0

0
0

15
0

0
0

562
500

40
55

40
40

0
1 062

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift
Regnskap 2020
Tall i 1000 kroner

Regnskap
2020

Driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre, inkl.
havbruksfondet
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

Regulert Opprinnelig Regnskap
budsjett 2020 budsjett 2020
2019

-190 506
-115 391
-45 545
-209
-17 427

-197 743
-108 934
-44 305
-170
-13 944

-197 743
-108 934
-44 305
-170
-13 944

0
0
0
0
0

-117 840
-19 038
-52 625

-93 407
-16 047
-50 267

-52 597
-16 047
-50 267

0
0
0

-558 581

-524 817

-484 007

0

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteprod.
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter

262 239
44 363
81 392
60 906
50 190
27 075

266 220
56 640
61 894
59 147
41 229
24 765

258 230
56 242
64 575
41 057
36 203
24 765

0
0
0
0
0
0

526 165

509 895

481 072

0

Brutto driftsresultat

-32 416

-14 922

-2 935

0

-7 020
-7 438
0
12 014
25 807

-5 725
-7 000
0
15 983
28 182

-5 725
-5 000
0
19 983
31 782

0
0
0
0
0

23 363

31 440

41 040

0

-27 075

-24 765

-24 765

0

-36 128

-8 247

13 340

0

2 225
7 727
36 192
-10 016

7 409
-8 541
19 395
-10 016

0
-8 541
-4 799
0

0
0
0
0

36 128

8 247

-13 340

0

Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)

0

0

0

0

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk

0

0

0

0

Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat

668

§ 5-8. Balanseregnskapet
31.12.2020
Utgående balanse

01.01.2020
Inngående balanse

1 771 065

1 517 729

I. Varige driftsmidler
1. Faste eiendommer og anlegg
2. Utstyr, maskiner og transportmidler

957 660
948 432
9 228

754 890
745 737
9 153

II. Finansielle anleggsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Utlån

147 865
41 789
0
106 076

146 574
40 689
0
105 885

0

0

IV. Pensjonsmidler

665 540

616 265

B. Omløpsmidler

391 979

312 644

298 072

213 598

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

93 907
10 876
25 555
57 476

99 046
9 910
30 826
58 310

2 163 044

1 830 373

Tall i 1000 kroner

EIENDELER
A. Anleggsmidler

III. Immaterielle eiendeler

I. Bankinnskudd og kontanter
II. Finansielle omløpsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Sertifikater
4. Derivater
III. Kortsiktige fordringer
1. Kundefordringer
2. Andre kortsiktige fordringer
3. Premieavvik
Sum eiendeler
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EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital

-615 794

-466 648

-156 618
-109 661
-46 957

-122 716
-73 469
-39 231

0

-10 016

-7 005
-466
-6 539
0

-1 788
-466
-2 822
1 500

-452 171
-444 624

-342 144
-334 597

-7 547

-7 547

0

0

-1 461 323

-1 272 549

I. Lån
1. Gjeld til kredittinstitusjoner
2. Obligasjonslån
3. Sertifikatlån

-828 579
-828 579
0
0

-620 396
-620 396
0
0

II. Pensjonsforpliktelse

-632 744

-652 153

E. Kortsiktig gjeld

-85 927

-91 176

-85 927
-32 870
0
0
-53 057
0

-91 176
-3 299
0
0
-87 877
0

-2 163 044

-1 830 373

0

0

134 880

89 414

1 148

667

-136 028

-90 081

0

0

I. Egenkapital drift
1. Disposisjonsfond
2. Bundne driftsfond
3. Merforbruk i driftsregnskapet/Mindreforbruk
2019
II. Egenkapital investering
1. Ubundet investeringsfond
2. Bundne investeringsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet
III. Annen egenkapital
1. Kapitalkonto
2. Prinsippendringer som påvirker
arbeidskapitalen drift
3. Prinsippendringer som påvirker
arbeidskapitalen investering

D. Langsiktig gjeld

I. Kortsiktig gjeld
1. Leverandørgjeld
2. Likviditetslån
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld
5. Premieavvik
Sum egenkapital og gjeld
F. Memoriakonti
I. Ubrukte lånemidler
II. Andre memoriakonti
III. Motkonto for memoriakontiene

Kontrollsum balanse

670

§ 5-9. Oversikt over samlet budsjettavvik
og årsavslutningsdisposisjoner
Driftsregnskapet
Regnskap
2020
Netto driftsresultat
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik

-36 128
19 331
-16 797

Strykning avsetting til disposisjonsfond
Mer eller mindreforbruk etter strykninger

0
-16 797

Strykning bruk av disposisjonsfond
Fremført til inndekning senere år

-16 797
0

Investering
Sum investering
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik

-2 992
-2 192
-5 184

Strykning overført fra drift
Udisponert etter strykninger

-5 184
0

Fremført til inndekning i senere år

671

0

Hovedoversikter Fosenregionen IKPR
§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift
Regnskap 2020 – Fosenregionen
Regnskap
Regulert Opprinnelig Regnskap
2020 budsjett 2020 budsjett 2020
2019

Tall i 1000 kroner

Driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre, inkl havbruksfondet
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

0
0
0
0
-348
-6 839
0
-15

0
0
0
0
-1 200
-6 107
0
0

0
0
0
0
-1 200
-6 107
0
0

0
0
0
0
-842
-8 121
0
-150

-7 202

-7 307

-7 307

-9 113

1 695
310
3 458
0
2 623
0

2 653
543
4 900
0
95
0

2 653
543
4 900
0
95
0

1 966
449
6 291
0
1 771
0

8 086

8 191

8 191

10 477

Brutto driftsresultat

884

884

884

1 364

Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter

-150
0
0
0
0

-250
0
0
0
0

-250
0
0
0
0

-218
0
0
0
0

-150

-250

-250

-218

0

0

0

0

734

634

634

1 146

0
-812
815
-737

0
-160
263
-737

0
-110
-524
0

0
-243
-921
-719

-734

-634

-634

-1 883

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

0

0

0

-737

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk

0

0

0

0

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteprod.
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
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§ 5-8. Balanseregnskapet – Fosenregionen IKPR
Tall i 1000 kroner

31.12.2020
Utgående balanse

01.01.2020
Inngående balanse

6 355

1 011

0
0
0

0
0
0

1 025
1 025
0
0

1 011
1 011
0
0

0

0

5 330

0

13 652

16 063

13 290

15 559

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

362
0
405
-43

504
0
504
0

20 007

17 074

EIENDELER
A. Anleggsmidler
I. Varige driftsmidler
1. Faste eiendommer og anlegg
2. Utstyr, maskiner og transportmidler
II. Finansielle anleggsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Utlån
III. Immaterielle eiendeler
IV. Pensjonsmidler

B. Omløpsmidler
I. Bankinnskudd og kontanter
II. Finansielle omløpsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Sertifikater
4. Derivater
III. Kortsiktige fordringer
1. Kundefordringer
2. Andre kortsiktige fordringer
3. Premieavvik
Sum eiendeler
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EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital

-11 812

-13 168

-11 424
-3 065
-8 359

-12 157
-2 249
-9 171

0

-737

II. Egenkapital investering
1. Ubundet investeringsfond
2. Bundne investeringsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet

0
0
-0,4
0

0
0
-0,4
0

III. Annen egenkapital
1. Kapitalkonto
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen
drift
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen
investering

-388
-388

-1 011
-1 011

0

0

0

0

-5 968

0

0
0
0
0

0
0
0
0

II. Pensjonsforpliktelse

-5 968

0

E. Kortsiktig gjeld

-2 227

-3 906

I. Kortsiktig gjeld
1. Leverandørgjeld
2. Likviditetslån
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld
5. Premieavvik

-2 227
0
0
0
-2 227
0

-3 906
0
0
0
-3 906
0

-20 007

-17 074

F. Memoriakonti

0

0

I. Ubrukte lånemidler

0

0

II. Andre memoriakonti

0

0

III. Motkonto for memoriakontiene

0

0

Kontrollsum balanse

0

0

I. Egenkapital drift
1. Disposisjonsfond
2. Bundne driftsfond
3. Merforbruk i driftsregnskapet/Mindreforbruk
2019

D. Langsiktig gjeld
I. Lån
1. Gjeld til kredittinstitusjoner
2. Obligasjonslån
3. Sertifikatlån

Sum egenkapital og gjeld
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Hovedoversikter Fornybarsenteret
§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift
Regnskap 2020 - Fornybarsenteret
Regnskap
Regulert Opprinnelig Regnskap
2020 budsjett 2020 budsjett 2020
2019

Tall i 1000 kroner

Driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre, inkl havbruksfondet
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteprod.
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)
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0
0
0
0
0
0
0
-2 969

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
-2 951

0
0
0
0
0
0
0
0

-2 969

0

-2 951

0

9
1
566
0
0
1 351

0
0
0
0
0
0

10
0
631
0
0
1 344

0
0
0
0
0
0

1 927

0

1 985

0

-1 042

0

-966

0

-2
0
0
572
1 351

0
0
0
0
0

0
0
0
820
1 344

0
0
0
0
0

1 921

0

2 164

0

-1 351

0

-1 344

0

-472

0

-146

0

0
472
0
0

0
0
0
0

0
146
0
0

0
0
0
0

472

0

146

0

0

0

0

0

§ 5-8. Balanseregnskapet - Fornybarsenteret Åfjord KF
31.12.2020
Utgående balanse

01.01.2020
Inngående balanse

36 942

38 143

36 942
36 942
0

38 143
38 143
0

II. Finansielle anleggsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Utlån

0
0
0
0

0
0
0
0

III. Immaterielle eiendeler

0

0

IV. Pensjonsmidler

0

0

B. Omløpsmidler

1 646

1 418

I. Bankinnskudd og kontanter

1 586

1 349

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

60
0
60
0

69
14
55
0

38 588

39 561

Tall i 1000 kroner

EIENDELER
A. Anleggsmidler
I. Varige driftsmidler
1. Faste eiendommer og anlegg
2. Utstyr, maskiner og transportmidler

II. Finansielle omløpsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Sertifikater
4. Derivater
III. Kortsiktige fordringer
1. Kundefordringer
2. Andre kortsiktige fordringer
3. Premieavvik
Sum eiendeler
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EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital

-638

-166

I. Egenkapital drift
1. Disposisjonsfond
2. Bundne driftsfond
3. Merforbruk i driftsregnskapet/Mindreforbruk 2019

-638
0
-638
0

-166
0
-166
0

II. Egenkapital investering
1. Ubundet investeringsfond
2. Bundne investeringsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet

0
0
0
0

0
0
0
0

III. Annen egenkapital
1. Kapitalkonto
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen
drift
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen
investering

0
0

0
0

0

0

0

0

-37 800

-39 150

-37 800
-37 800
0
0

-39 150
-39 150
0
0

0

0

E. Kortsiktig gjeld

-150

-245

I. Kortsiktig gjeld
1. Leverandørgjeld
2. Likviditetslån
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld
5. Premieavvik

-150
-79
0
0
-71
0

-245
-89
0
0
-156
0

-38 588

-39 561

F. Memoriakonti

0

0

I. Ubrukte lånemidler

0

0

II. Andre memoriakonti

0

0

III. Motkonto for memoriakontiene

0

0

Kontrollsum balanse

0

0

D. Langsiktig gjeld
I. Lån
1. Gjeld til kredittinstitusjoner
2. Obligasjonslån
3. Sertifikatlån
II. Pensjonsforpliktelse

Sum egenkapital og gjeld

677

Konsolidert årsregnskap 2020
§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering
Konsolidert
Regnskap 2020

Tall i 1000 kroner

Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter

Regnskap 2019

233 139
55
1 315
0
0

234 509

Investeringsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter

0

-43 885
-1 841
-3 295
-150
0
0
-184 613

-233 784

Videreutlån
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån

0

7 755
-7 755
3 844
-7 561

-3 717

0

Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond

-2 225

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger

0
1 500

0

2 992

0

0

0

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk

0

0

Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)
Inntekter til fordeling
Utgifter til fordeling
Sum til fordeling (netto)

0
0

0
0

0

0

3 717

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)
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§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art –
drift
Konsolidert regnskap 2020
Tall i 1000 kroner

Driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre, inkl
havbruksfondet
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
tjenesteprod
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
tjenestepr
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto
driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne
driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat

Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)

Regnskap
2020 Åfjord
Kommune

Regnskap Regnskap
2020
2020 Konsolidert Konsolidert
FornybarFosenregnskap
regnskap
senteret regionen
2020
2019

-190 506
-115 391
-45 545
-209
-17 427

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-348

-190 506
-115 391
-45 545
-209
-17 775

0
0
0
0
0

-117 840
-19 038
-52 625

0
0
-2 969

-6 839
0
-15

-124 679
-19 038
-55 609

0
0
0

-558 581

-2 969

-7 202

-568 752

0

262 239
44 363

9
1

1 695
310

263 943
44 674

0
0

81 392

566

3 458

85 416

0

60 906
50 190
27 075

0
0
1 351

0
2 623
0

60 906
52 813
28 426

0
0
0

526 165

1 927

8 086

536 178

0

-32 416

-1 042

884

-32 574

0

-7 020
-7 438
0
12 014
25 807

-2
0
0
572
1 351

-150
0
0
0
0

-7 172
-7 438
0
12 586
27 158

0
0
0
0
0

23 363

1 921

-150

25 134

0

-27 075

-1 351

0

-28 426

0

-36 128

-472

734

-35 866

0

2 225

0

0

2 225

0

7 727

472

-812

7 387

0

36 192
-10 016

0
0

815
-737

37 007
-10 753

0
0

36 128

472

-734

35 866

0

0

0

0

0

0
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§ 5-8. Balanseregnskapet - Konsolidert
31.12.2020
Utgående balanse

01.01.2020
Inngående balanse

1 814 362

1 556 883

I. Varige driftsmidler
1. Faste eiendommer og anlegg
2. Utstyr, maskiner og transportmidler

994 602
985 374
9 228

793 033
783 880
9 153

II. Finansielle anleggsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Utlån

148 890
42 814
0
106 076

147 585
41 700
0
105 885

0

0

IV. Pensjonsmidler

670 870

616 265

B. Omløpsmidler

407 277

330 125

312 948

230 506

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

94 329
10 876
26 020
57 433

99 619
9 924
31 385
58 310

2 221 639

1 887 008

Tall i 1000 kroner

EIENDELER
A. Anleggsmidler

III. Immaterielle eiendeler

I. Bankinnskudd og kontanter
II. Finansielle omløpsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Sertifikater
4. Derivater
III. Kortsiktige fordringer
1. Kundefordringer
2. Andre kortsiktige fordringer
3. Premieavvik
Sum eiendeler
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EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital

-628 244

-479 982

-168 680
-112 726
-55 954
0

-135 039
-75 718
-48 568
-10 753

-7 005
-466
-6 539
0

-1 788
-466
-2 822
1 500

-452 559
-445 012
-7 547
0

-343 155
-335 608
-7 547
0

-1 505 091

-1 311 699

I. Lån
1. Gjeld til kredittinstitusjoner
2. Obligasjonslån
3. Sertifikatlån

-866 379
-866 379
0
0

-659 546
-659 546
0
0

II. Pensjonsforpliktelse

-638 712

-652 153

E. Kortsiktig gjeld

-88 304

-95 327

-88 304
-32 949
0
0
-55 355
0

-95 327
-3 388
0
0
-91 939
0

-2 221 639

-1 887 008

0

0

134 880

89 414

1 148

667

-136 028

-90 081

I. Egenkapital drift
1. Disposisjonsfond
2. Bundne driftsfond
3. Merforbruk i driftsregnskapet/Mindreforbruk 2019
II. Egenkapital investering
1. Ubundet investeringsfond
2. Bundne investeringsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet
III. Annen egenkapital
1. Kapitalkonto
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering

D. Langsiktig gjeld

I. Kortsiktig gjeld
1. Leverandørgjeld
2. Likviditetslån
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld
5. Premieavvik
Sum egenkapital og gjeld

F. Memoriakonti
I. Ubrukte lånemidler
II. Andre memoriakonti
III. Motkonto for memoriakontiene

681

Noter til regnskapet for 2020:
NOTE nr. 1: Regnskapsprinsipp
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk.
Årsregnskapet består av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter
og noteopplysninger. Årsregnskapet er finansielt orientert. Formålet med kommunal virksomhet er å gi størst
mulig velferd til befolkningen innenfor de rammene lovgivningen og de folkevalgte fastsetter.
Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av drifts- eller
investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres
normalt ikke.
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne
finanstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av
året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost i
balansen. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved
tidspunkt for regnskapsavleggelse, registreres et anslått beløp i årsregnskapet, basert på beste estimat.
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre
eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Andre fordringer er
omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers skal de
klassifiseres om anleggsmidler. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler.
Kommunen følger KRS nr. 4, Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden
har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som
påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som
representerer en standardheving av anleggsmiddelet ut over standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i
investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.
Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 14-15 til 14.17 og til andre formål som det er
hjemmel til i annen lov. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Nest års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.
Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi jfr. § 3.3 i forskrift om
årsregnskap og årsberetning. Evt markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk (anleggsmidler), vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som
har en begrenset økonomisk levetid avskrives med like store beløp fordelt over anleggsmidlets levetid.
Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten.
Avskrivningsperioden er i tråd med § 3-4 i forskriften om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som
har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående skal nedskrives til virkelig verdi i balansen.
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld skal vurderes
til opptakskost.
Noter til regnskapet
Notene er utarbeidet ihht. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
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NOTE nr. 2: Organisering av kommunens virksomhet
Politisk organisering i Åfjord kommune:
Åfjord kommune har tradisjonell politisk organisering etter formannskapsmodellen med faste organer som
kommunestyre, formannskap og kontrollutvalg. Videre er Åfjord kommuneorganisert etter "utvalgs-modellen",
og det er valgt 3 utvalg som hver består av 7 medlemmer. Alle disse er valgt blant kommunestyrets
medlemmer. Utvalgene utreder saker og fremmer innstilling til kommunestyret, men har ikke mandat til å
gjøre endelig vedtak i sine saker. Utvalgene har følgende benevnelser og fagområder: Utvalg for oppvekst
og helse, utvalg for vekst og utvikling og utvalg for kultur, idrett og frivillighet.

Administrativ organisering i Åfjord kommune:
Administrasjonen er organisert i 4 sektorer: Helse/omsorg, oppvekst, landbruk/tekniske tjenester og kultur,
idrett og frivillighet. Servicetorget er organisert under rådmannen stab, sammen med personal- og
økonomifunksjonen. Kommunens samlede virksomhet fremgår av kommuneregnskapet.

Organisering av kommunens virksomhet i andre regnskapsenheter:
Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor ordinær organisasjon, men noe
virksomhet er lagt til enheter som avlegger eget særregnskap eller andre rettssubjekter. Kommunestyret
vedtok en eierskapsmelding for Åfjord kommune i oktober i sak 61/18. Den skal sikre nødvendige
styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar, rolle og myndighet.
Fornybarsenteret Åfjord KF
Kommunen har ett kommunalt foretak som ble opprettet i 2018 etter vedtak i Åfjord kommunestyret i møtet
15.03.2018, sak 8/18. Formålet til Fornybarsenteret Åfjord KF er å forestå utbygging, utleie og drift av lokaler
til næringsformål, forsknings- og undervisningsvirksomhet, fortrinnsvis til virksomheter som driver aktivitet
innenfor området grønn fornybar energi. Foretaket ledes av et styre og daglig leder. Styret er valgt av
kommunestyret. Fornybarsenteret skal avgi eget regnskap(særregnskap) og årsberetning som skal vedtas
av kommunestyret. Det kommunale foretaket inngår i kommunens konsoliderte regnskap.
Vertskommunesamarbeid som har hovedkontor i Åfjord kommune
PPT Nord Fosen – se note 4
Fosen Lønn –se note 4
Fosen GIS/kart
Vertskommunesamarbeid med hovedkontor i andre kommuner
Fosen Barnevernstjeneste - hovedkontor Indre Fosen kommune
Fosen IKT – hovedkontor Indre Fosen kommune
Fosen Inkasso – hovedkontor Indre Fosen kommune
Fosen Regnskap - hovedkontor Ørland kommune
Fosen sak/arkiv – hovedkontor Indre Fosen kommune
Kemnerkontoret for Fosen – hovedkontor i Indre Fosen kommune
Interkommunale selskap som Åfjord kommune er deltaker i:
Fosen Brann- og Redningstjeneste IKS – hovedkontor Ørland kommune
Fosen Helse IKS - hovedkontor Ørland kommune
Fosen Renovasjon IKS – hovedkontor Indre Fosen
IKA-Trøndelag IKS, hovedkontor Trondheim kommune
Midt-Norge 110-sentral IKS, hovedkontor Trondheim kommune
Andre samarbeid
Fosen Regionråd – interkommunalt samarbeid med eget regnskap, hovedkontor Åfjord kommune
Fosen Vekst AS – heleid aksjeselskap, hovedkontor Åfjord
Åfjordskroa AS - heleid aksjeselskap, hovedkontor Åfjord
Åfjord utvikling AS – deleid aksjeselskap, hovedkontor Åfjord
Nord-Fosen Utvikling AS – deleid aksjeselskap, hovedkontor Åfjord
Ikke fullstendig opplisting, se i tillegg opplysninger om eierskap i note 21 om aksjer og andeler.
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NOTE nr. 3: Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet
Resultat
Driftsregnskapet for 2020 viser et brutto driftsresultat på -32,416 millioner og et netto driftsresultat på -36,128
millioner.
Regnskapet viser et regnskapsmessig resultat på 0,- etter budsjetterte avsetninger og bruk av bundne og
ubundne fond.
Ekstraordinære inntekter
Åfjord kommune fikk i 2020 utbetalt vel 32 millioner fra Havbruksfondet. Det er ikke lagt noen bindinger på
inntekten fra statens side. Dette er ubundne midler, som ikke er reservert til særskilte formål. I henhold til
god kommunal regnskapsskikk er inntekten fra Havbruksfondet ført i driftsregnskapet.
Åfjord kommune fikk også en utbetaling på nesten 9,4 millioner fra Fosen Vind AS som etter avtale er for
avbøtende tiltak i forbindelse med vindkraftutbyggingen i kommunen.
Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Som tidligere år er det foretatt en inntektsføring av tilskudd for særlig ressurskrevende helse og
omsorgstjenester i kommunen for 2020, basert på estimat. Estimatet utarbeides i forbindelse med
årsavslutningen, mens endelig innrapporteringsskjema sendes inn til Helsedirektoratet i april, sammen med
revisjonsuttalelsen. I estimatet er det lagt til grunn og inntektsført 11,350 millioner.

NOTE nr. 4: Vertskommunesamarbeid
Åfjord kommune er vertskommune for PPT for Nord-Fosen og Fosen lønn. Regnskapene for disse
virksomhetene er en del av regnskapet til Åfjord kommune, og trekker opp inntekts- og utgiftssiden i
kommunens regnskaper. Til sammen har PPT en brutto utgift på nesten kr 3,4 mill. kroner, mens Åfjord
kommune sin andel av utgiftene til drift av virksomheten er ca. 2,8 millioner (80%). Osen kommune er
fakturert kr 692.691,- (20%) i 2020. PPT Nord-Fosen har et driftsfond på 790 855,- pr 31.12.2020 som
gjelder avsatt fra mindreforbruk de siste årene. Det avlegges eget regnskap for samarbeidet.
Fosen lønn drifter lønnstjenesten for alle Fosen-kommunene, samt 13 firma som kommunene har ansvar for.
Brutto «omsetning» i 2020 var på vel 4,8 millioner kroner, og Åfjord kommune sin andel var kr 918 211,-.
Kostnadene vedrørende Fosen lønn fordeles etter faktisk timeforbruk pr. kommune og selskap.
Kommune:
SUM utgifter
Osen
Roan
Åfjord
Bjugn
Ørland
Indre Fosen
Prosjekt kommunestruktur
Øvrige «småfirma»
SUM inntekter

Regnskap 2020

Budsjett 2020

Regnskap 2019

4 126 947

4 920 000

5 340 001

338 390

360 000

918 211

1 000 000

1 664 318
1 742 371

1 565 000
1 780 000

184 709

215 000

380 885
408 569
594 239
783 726
980 852
1 393 239
270 000
231 490

4 848 000

4 920 000

5 043 000

721 053

0

-297 001

Mer/Mindreforbruk

NOTE nr. 5: Kalkulatoriske renter
Hovedoversiktene er fremstilt med basis i rapporteringsmaler definert i KOSTRA. Renteberegningen gjelder
investeringer knyttet til vann, avløp og renovasjon (VAR). Dette er en kompensasjon for renteutgiftene Åfjord
kommune har på lånefinansieringen av investeringer innenfor disse områdene.
Beregnede kalkulatoriske renter for 2020 utgjør til sammen kr.868 643,- ut fra en rentesats på 1,39%. Disse
rentene er belastet VAR-området og inntektsført i Åfjord kommune.
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NOTE nr. 6: Anleggsmidler
Note 6 - Anleggsmidler

Salg/
Avskrivn.-

Anskaff.-

tid
IKT-utstyr, kontormask

Akkumulerte

kost avskrivninger

Inngående Avskrivninger

Salg/

Aktivering

balanse

2 020

nedskriv.

2 020

Restverdi

5 år

22 860 826

18 029 872

4 830 953

1 639 002

0

1 083 918

4 275 869

anleggsmaskiner

10 år

16 646 987

13 417 789

3 229 198

599 445

0

1 320 656

3 950 409

Brannbiler

20 år

2 334 989

1 242 183

1 092 806

91 524

0

0

1 001 282

20 år

99 295 622

51 705 767

47 589 855

4 845 215

0

2 368 529

45 113 168

40 år

616 908 996

126 426 575

490 482 421

15 876 838

3 250 000

46 921 970

518 277 553

50 år

178 860 073

44 142 794

134 717 280

4 022 788

0

178 413 509

309 108 001

TOMT

72 947 896

0

72 947 896

0

45 500

3 029 950

75 932 345

1 009 855 389

254 964 980

754 890 409

27 074 811

3 295 500

233 138 531

957 658 629

Transp.midler, mask.,
verktøy, inventar og utst.

Tekn. Anl VAR,
parkeringsplasser,
trafikklys
Boliger, skoler, barnehager, veger, idrhaller,
ledningsnett
Admbygg, lager, alders-,
sykehjem, helsesenter
kirker, forrbygg, brannst
Tomtegrunn, industriomr
boligområder for salg
SUM

NOTE nr. 7: Finansielle eiendeler og forpliktelser
Finansielle eiendeler:
Vil typisk være kontakter eller en annen kontraktsfestet rettighet til å motta kontanter eller en annen finansiell
eiendel fra en annen part.
Oversikt finansielle eiendeler pr. 31.12.2020:
Kontanter
Bankinnskudd
- Herav i hovedbank
- Herav i andre banker
Sum finansielle omløpsmidler

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

56 958,298 014 729,171 371 611,126 643 118,298 071 687,-

Av midlene i bank er ca. 200 millioner plassert på høyrentekonto i 5 ulike banker. Disse er plassert med 1
måneds binding, og gir ca. 0,5% høyere rente enn det som oppnås på driftskonto.
Ifølge Åfjord kommunes finansreglement pkt. 6.1. kan en tidsbinding ikke avtales for mere enn 12 måneder,
og et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn 30 millioner.
I tillegg til finansielle omløpsmidlene har kommunen følgende langsiktige utlån pr. 31.12.2020:
Obligasjonslån TrønderEnergi
Utlån til sosiale formål
Utlån KrifoFisk AS
Utlån Kråkøy Slakteri AS
Utlån Åfjordskroa AS
Utlån Fosen Vekst AS – ansvarlig lån
Startlån Husbankmidler

kr. 39 000 000,kr. 1 122 811,kr. 2 832 216,kr. 3 000 000,kr. 1 832 704,kr. 1 500 000,kr. 56 788 042,-
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I tillegg har kommunen aksjer og andeler i ulike selskaper jfr. note 21.
Finansielle forplikter:
Vil typisk være langsiktig gjeld, obligasjonslån, sertifikatlån og rentbytteavtaler.
Langsiktig gjeld
Låneporteføljen består av i alt 87 lån, inklusive videreformidlingslån fra Husbanken. Ingen enkelt-lån utgjør
mer enn 35% av kommunens samlede gjeldsportefølje ihht punkt 7.6 i finansreglementet.
Sum lånegjeld er i 2020 økt med vel 202 millioner kroner, samtidig er beholdningen av ubrukte lånemidler
økt med vel 46 millioner kroner.
Låneopptak i 2020 var 222,8 millioner. 100 millioner ble tatt opp som et fastrentelån med 5 års fastrente på
1,265%, mens 122,8 millioner ble tatt opp til flytende rente. Det er også tatt opp til sammen 14 millioner i
startlånsmidler fra Husbanken.
I tillegg har også Fornybarsenteret KF, som også er en del av Åfjord kommune som rettssubjekt, en
langsiktig gjeld pr 31.12.2020 med kr 37 800.000. Lånet ble tatt opp med flytende rente i 2018, og det er
betalt avdrag på kr. 1 350 000,- i 2020.

Rentebytteavtaler (Rente-swap)
En renteswap er en avtale om bytte av rentebetingelser. Lånetakeren (eller innskyteren) kan enten fryse
rentesatsen eller bytte fra fast rente til flytende rente. Rentebetingelsene gjelder for en bestemt hovedstol for
et avtalt tidsrom.
Renteswapen er en separat kontrakt i tillegg til et lån (eller en plassering) som en kunde har i forhold til en
tredjepart. Bedriften kan derfor forandre sine lånebetingelser uten å skifte långiver.
Åfjord kommune har pr. 31.12.20 avtaler med Danske bank om følgende renteswapper på lån:
* En avtale løper til 06.10.2025 som utgjør kr 70.000.000 rentesats er på 1,89 %
Rentebytteavtalene er en sikring der flytende rente er byttet til fastrente. Formålet med avtalene er
rentesikring. Sikringen samsvarer med rentesikringsstrategi nedfelt i Finansreglementet.

Fordeling mellom fast og flytende rente
Ca. 34 % av lånene inklusive rentesikring har fast rente, mens resten ca. 66 % har flytende rente.
Minimum 1/3 av gjeldsportefølgen skal ha flytende rente, minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal
vurderes ut ifra markedssituasjonen ihht punkt 7.5 i finansreglementet.
Det ble tatt opp et fastrentelån på 100 mill. i 2020.
Beregning av minste lovlige avdrag
Kommuneloven § 14-18 sier at lånegjelden skal avdras med like årlige avdrag. Avdragene skal samlet være
minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet
mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens avskrivbare anleggsmidler. Minste lovlige
avdrag er beregnet til kr 22 985 873,-.
Betalte avdrag i 2020 var kr 25 806 616 i drift.

NOTE nr. 8: Egenkapitalkonto for endring av regnskapsprinsipp
Det har ikke vært noen posteringer mot egenkapitalkonto, endring av regnskapsprinsipp, i 2020.
Saldo pr 31.12.2020 kr -7.546 796,- består av prinsippendring vedr ressurskrevende brukere fra 2008 kr 6.565.000 og prinsippendring vedr moms fra 2001 kr -588.975 og prinsippendring gamle Roan med kr. 392 821,-.
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NOTE nr. 9: Godtgjørelse til revisor
Godtgjørelse til revisor fordelt på revisjon og rådgivning skal det opplyses om.
Med revisjon forstås alle oppgaver som er omfattet av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
som revisjon av kommunens årsregnskap og forvaltningsrevisjon.
Ut over veiledning ift lovbestemte oppgaver, har ikke kommunerevisjon utført noen direkte
rådgivningsoppdrag ovenfor kommunen.
Åfjord kommune har organisert revisjonen i egenregi gjennom deltakelse i et interkommunalt selskap,
Revisjon Midt-Norge SA.
Honorar lovpålagte oppgaver 2020:

kr. 593 752,-

NOTE nr. 10: Prosjekter i investeringsregnskapet med mer/mindreforbruk
Investeringsregnskapet for 2020 er avlagt i balanse, det er dog noe avvik mellom vedtatt budsjett og
regnskap innenfor det enkelte prosjekt, noe som skyldes av prosjektene går over flere kalenderår. I tillegg er
det noen refusjoner som kommer etter at prosjektene er ferdigstilte. Vi gjengir prosjektene med vesentlige
budsjettavvik i 2020:

Prosjekt
01003
01006
01009
02001
02002
02005
03001
03002
03004
03007
04000
04002
04301
04406
04703
04801
04802
04807
04808
04902
04951
05000
05005

Prosjektnavn
Infrastruktur/tilrettelegging
Bredbåndsutbygging
Opparbeidelse arealer Kirkholmen
Ny sentrumsbarnehage
Uteområde Åset skole
Gapahuk Utro
Tilrettelagte boliger
Sykehjem Roan
Sykesignalanlegg
Helsesenter - gruppe 4 - oppgradering
Oppgradering av bygninger/grøntareal
Oppgradering Stibergsvingen 26B
Oppdatering gatelys
Grunnvannsbrønn - Sumstad
Gangbru - Årnes - Frøneset
Brennholmen
Parkeringskjeller
Kråkøya industriområde
Joakim Breivolds alle 2 - 58/35
Herfjord boligfelt
Brannstasjon
Aktivitetshus
Åfjordsbåten - bygning

Regnskap
2020
0
0
0
8 929
108
219
7 157
85 419
2 369
0
176
842
0
0
3 709
2 755
0
0
0
0
7 004
85 718
1 053

Revidert Opprinnelig
budsjett
budsjett
2020
2020
2 500
2 500
5 000
5 000
8 875
8 875
10 000
25 000
1 375
1 375
1 450
1 250
5 000
18 312
70 000
67 000
900
500
800
0
3 375
3 375
0
0
937
937
1 400
0
7 000
11 175
4 000
625
15 000
15 000
2 250
0
2 600
0
2 595
0
5 000
18 750
100 000
150 000
0
0

Avvik
2020
-2 500
-5 000
-8 875
-1 071
-1 267
-1 231
2 157
15 419
1 469
-800
-3 199
842
-937
-1 400
-3 291
-1 245
-15 000
-2 250
-2 600
-2 595
2 004
-14 282
1 053

Prosjekt 01003 – Infrastruktur/tilrettelegging: Igangsatte prosjekter ble finansiert gjennom egne vedtak.
Prosjekt 01006 – Bredbåndsutbygging: Ikke brukt av denne posten i 2020 på grunn av manglende kapasitet
hos bredbåndsutbyggere og Trøndelag Fylkeskommune. Noen mindre prosjekter er finansiert ved bruk av
disposisjonsfond.
Prosjekt 01009 – Opparbeidelse arealer Kirkholmen: Midler ble avsatt i forbindelse med den planlagte
etableringen av skipsverksted i regi av Frydenbø Industrier AS. Da denne etableringen ikke ble noe av står
posten ubenyttet.
Prosjekt 02001 – Ny sentrumsbarnehage: Underforbruket fra 2020 kommer som kostnad i 2021
Prosjekt 02002 – Uteområde Åset skole: Prosjektet ikke igangsatt i 2020.
Prosjekt 02005 – Gapahuk Utro: Prosjekt ikke igangsatt. Kommunen ønsker en helhetlig prosess som
inkluderer naboer og øvrige interessenter.
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Prosjekt 03001 – Tilrettelagte boliger: Det forventes et tilsvarende mindreforbruk i 2021.
Prosjekt 03004 – Sykesignalanlegg: Tilskudd fra Husbanken er ikke inkludert i dette avviket. I tillegg kommer
mva-komp.
Prosjekt 03007 – Helsesenter – gruppe 4 – oppgradering: Prosjekt ikke igangsatt i 2020, forventes å starte
opp i 2021.
Prosjekt 04000 – Oppgradering av bygninger/grøntareal: Brukt mindre enn budsjettert, men må ses i
sammenheng med merforbruk på prosjekt 04002.
Prosjekt 04002 – Oppgradering Stibergsvingen 26B: Ligger inn under prosjekt 04000.
Prosjekt 04301 – Oppdatering gatelys: Ingen større investeringer i 2020, noen mindre ble tatt i drift.
Prosjekt 04406 – Grunnvannsbrønn Sumstad: Prosjekt ikke igangsatt i 2020.
Prosjekt 04703 – Gangbru Årnes-Frøneset: Prosjektet er forsinket på grunn av blant annet Covid-19.
Prosjekt 04801 – Brennholmen: Mindreforbruk i forhold til budsjett.
Prosjekt 04802 – Parkeringskjeller: Dette gjelder parkeringskjeller i tilknytning til aktivitetshuset og må ses i
sammenheng med det prosjektet, samt etter hvert bygging av nytt rådhus.
Prosjekt 04807 – Kråkøya industriområde: Ikke mottatt faktura på prosjektet i 2020.
Prosjekt 04808 – J.B. allè 2: Eiendommen er foreløpig ikke overtatt av Åfjord kommune.
Prosjekt 04902 – Herfjord boligfelt: Feil prosjektnummer er benyttet. Dette gjelder Myrahaugen boligfelt.
Samlet budsjett fra PS 20/20 og PS 33/20. Prosjekt ikke igangsatt i 2020.
Prosjekt 04951 – Brannstasjon: Det forventes et tilsvarende mindreforbruk i 2021.
Prosjekt 05000 – Aktivitetshus: Underforbruk fra 2020 kommer som kostnad i 2021 og 2022.
Prosjekt 05005 – Åfjordsbåten, bygning: Regnskapsteknisk, «refusjon fra private», samt mva-kompensasjon
er bokført.
Det vises ellers til «§5-5, annet ledd, Regnskapsoversikt – investering» som viser regnskap og budsjett på
det enkelte prosjektet.
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NOTE nr. 11: Dekningsgrad for vann, avløp, renovasjon og feiing (VAR)
Dekningsgrad for vann, avløp, renovasjon og feiing (VAR-tjenestene)

Ansvar
VANN

Funksjon
34*
420 3400/3450
420 3400/3450
420 3400/3450

Tekst

Beløp

420
420
420
420

Driftsinntekter
Driftskostnader
Bruk av fond
Kalkulert rentekostnad
Fremførbart underskudd

Driftsinntekter
Driftskostnader
Bruk av fond
Sum

Revidert
budsjett

Opprinnelig
budsjett

-16 718 712,00
17 552 985,00
-834 273,00
0,00

-15 702 000,00
7 467 474,00
-974 558,00
-9 209 084,00

-15 702 000,00
7 467 474,00
-974 558,00
-9 209 084,00

-4 032 842,00
7 754 612,00
-3 047 613,00
-16 496,00
657 661,00

-3 554 000,00
4 805 000,00
-1 551 000,00
0,00
-300 000,00

-3 554 000,00
4 805 000,00
-1 551 000,00
0,00
-300 000,00

3540 Driftsinntekter
3540 Driftskostnader
3540 Bruk av bundne fond
Sum

-216 790,87
453 130,10
-236 339,23
0,00

-228 000,00
28 000,00
0,00
-200 000,00

-228 000,00
28 000,00
0,00
-200 000,00

3550
3550
3550
3550

-194 841,73
0,00
125 405,31
69 436,42
0,00

-2 072 804,00
1 910 373,00
0,00
0,00
-162 431,00

-2 072 804,00
1 910 373,00
0,00
0,00
-162 431,00

3381 Driftsinntekter
3381 Driftskostnader
3381 Avsetning til fond
Sum

-1 745 077,00
1 530 660,00
214 417,00
0,00

-1 935 000,00
2 050 000,00
0,00
115 000,00

-1 935 000,00
2 050 000,00
0,00
115 000,00

3020 Driftsinntekter
3020 Driftskostnader
3020 Avsetning til fond
Sum

-3 042 227,00
2 759 608,00
282 619,00
0,00

-2 070 000,00
1 960 950,00
0,00
-109 050,00

-2 070 000,00
1 960 950,00
0,00
-109 050,00

3030 Driftsinntekter
3030 Driftskostnader
Subsidieres

-1 985 665,00
2 158 512,00
172 847,00

-1 499 185,00
2 976 740,00
1 477 555,00

-1 499 185,00
2 929 220,00
1 430 035,00

-320 000,00
2 099 737,00
1 779 737,00

-320 000,00
2 099 737,00
1 779 737,00

AVLØP

SLAMTØMMING
420
420
420

RENOVASJON
420
420
420
420

3530
3530
3530
3530

Driftsinntekter
Driftskostnader
Oppdekn. tidligere mem postert
Avsetning til fond
Sum

FEIING
440
440
440

BYGGESAKER
430
430
430

OPPMÅLING
430
430

30% av oppmåling anses å gjelde kart. Dette er kostnader som er utenfor selvkostområdet
PLANSAKSBEHANDLING
430
3010 Driftsinntekter
430
3010 Driftskostnader
Subsidieres

-291 101,00
1 043 934,00
752 833,00
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Oversikt over VAR-fonda:
25100601

25100621 DRIFTSFOND VANNFORSYNINGEN
Inngående balanse Åfjord
-5 964 559,44
Inngående balanse Roan
-1 471 932,95
Merforbruk 2020
834 273,00
Renter 2020
-97 569,00
Utgående balanse
-6 699 788,39

251000602 25100630 DRIFTSFOND AVLØP
Inngående balanse Åfjord
Inngående balanse Roan
Merforbruk 2020
Utgående balanse

-2 949 935,88
-97 678,61
3 047 613,00
-1,49

252100603 25100631 SLAMTØMMING
Inngående balanse Åfjord
Inngående balanse Roan
Merforbruk 2020
Renter 2020
Utgående balanse

-254 357,66
-12 585,33
236 339,23
-9 642,06
-40 245,82

25100606 RENOVASJON
Inngående balanse
Mindreforbruk 2020
Renter 2020
Utgående balanse

0,00
69 436,42
0,00
69 436,42

25100604 DRIFTSFOND BYGGESAK
Inngående balanse
Mindreforbruk 2020
Renter 2020
Utgående balanse

-931 807,00
-282 619,00
-14 916,00
-1 229 342,00

25100605 DRIFTSFOND FEIEVESEN
Inngående balanse
Mindreforbruk 2020
Renter 2020
Utgående balanse

-1 442 906,22
-214 417,00
-21 547,00
-1 678 870,22

NOTE nr. 12: Årsverk
Åfjord kommune hadde i 2020 419 årsverk fordelt på 506 ansatte.

NOTE nr. 13: Ytelser til ledende personer
Ordfører, årslønn 2020: kr. 939.000
Rådmann, årslønn 2020: kr. 1.135.200

690

NOTE nr. 14: Tap på fordringer
Ansvar

Beløp
Avsetning tap gamle Åfjord kommune
Avsetning tap gamle Roan kommune

702 936
952 406

Avsetning tap på fordringer 31.12.2020

1 655 342

NOTE nr. 15: Spesifikasjon av endringer i arbeidskapital

Balanseregnskapet
2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

Drifts- og investeringsregnskapet år 2020

31.12.2020

01.01.2020

Endring

391 979
85 927
306 052

312 644
91 178
221 466

79 335
-5 251
84 586

Beløp

Sum

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
558 549
526 136
14 490
37 850
27 075
36 128

+ Sum driftsinntekter
- Sum driftsutgifter
+ Eksterne finansinntekter
- Eksterne finansutgifter
+ Motpost avskrivninger
Sum driftsregnskapet

36 128

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING
49 022
233 195

+ Sum inntekter
- Sum utgifter
Eksterne finansutgifter
- Avdragsutgifter
- Utlån
- Kjøp av aksjer og andeler
Eksterne finansinntekter
+ Bruk av lån
+ Mottatte avdrag på utlån
+ Salg av aksjer og andeler
Sum investeringsregnskapet

3 844
7 755
1 315
192 368
7 561
150
2 992

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap
Sum endring arbeidskapital jf balansen
Differanse
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2 992
45 466
84 586
84 586
0

NOTE nr. 16: Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler
Generelt og pensjon i kommunen
Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens
pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-,
uføre-, ektefelle-, barnepensjon, samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders og uførepensjon med samlet
pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden.
Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakebetalt premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare
brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet
reduserer faktisk betalte pensjonspremier.
Regnskapsføring av pensjon
Etter §3-5 og §3-6 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene
beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor
normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet
pensjonskostnad betegnes premieavvik. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år med 1/7 pr år for
premieavvik oppstått i 2014 og senere, 1/10 pr år for oppstått mellom 2011-2013 og 1/15 pr år for oppstått
mellom 2002-2010. Dersom kommunen har endret amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningene
av denne endringen opplyses om dersom den er vesentlig for å vurdere økonomisk utvikling og stilling.
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for
kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for
vedkommende år. Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har innvirkning på
netto driftsresultat.

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Pensjonskostnad og premieavvik
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
E Admin.kostnad
A Beregnet netto pensjonskostnad - inkl adm
B Forfalt pensjonspremie - inkl adm kostnader
C Årets premieavvik
(B-A)

KLP
2020
22 700 244
19 625 677
-23 418 406
1 537 355
20 444 870
31 875 336
11 430 466

SPK
2020
3 605 780
1 940 359
-1 718 111
125 030
3 953 058
3 994 815
41 757

SUM
2020
26 306 024
21 566 036
-25 136 517
1 662 385
24 397 928
35 870 151
11 472 223

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet
B Forfalt premie inkl adm kostnader
C Årest premieavvik
D Amortisering av tidligere års premieavvik
F Brto pensj.utg etter premieavvik og amortisering
G Pensjonstrekk ansatte
Årets regnskapsførte pensjonsutgift
(F-G)

2020
31 875 336
-11 430 466
12 362 962
32 807 832
-4 882 356
27 925 476

2020
3 994 815
-41 757
-100 191
3 852 867
-644 581
3 208 286

2020
35 870 151
-11 472 223
12 262 771
36 660 699
-5 526 937
31 133 762

Akkumulert premieavvik
Sum gjenstående premieavvik tidligere år
Årets premieavvik
Sum amortisert premieavvik dette året
Akkumulert premieavvik pr 31.12
Arbeidsgiveravgift av premieavviket
Sum akkumulert premieavvik inkl arb.g.avg.

2020
55 675 961
11 430 466
-12 362 962
54 743 465
2 796 920
57 540 385

2020
-203 983
41 747
100 191
-62 045
-2 246
-64 291

2020
55 471 978
11 472 213
-12 262 771
54 681 420
2 794 674
57 476 094
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Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Netto pensjonsforpliktelse pr 01.01.
Årets premieavvik
Estimatavvik - ført direkte mot egenkapitalen
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12
Herav:
(balanseverdier)
Brutto pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

2020
19 597 487
-11 430 466
-51 855 261
-43 688 240

2020
14 549 531
-41 757
-6 164 504
8 343 270

2020
34 147 018
-11 472 223
-58 019 765
-35 344 970

-569 110 342
612 798 582
-2 228 100

-60 984 960
52 741 881
-420 397

-630 095 302
665 540 463
-2 648 497

NOTE nr. 17: Åfjord kommunes garantiansvar pr. 31.12.2020
Gitt overfor
Fosen vekst AS
Åfjord Fjellstyre
Fornybarsenteret Åfjord KF
Sør-Trøndelag fylkeskommune - Bru Linesøya

Beløp
750 000
105 368
37 800 000

Utløper
05.07.2024
15.07.2026
12.11.2048
Se note 17

NOTE nr. 18: Fremtidige forpliktelser som ikke fremgår av regnskapet
Fastlandsforbindelsen til Linesøya
Åfjord kommune har i 2011 godkjent endelig avtale med fylkeskommunen som innebar at Åfjord kommune
overførte 6,05 millioner kroner til Sør-Trøndelag fylkeskommune ved åpningen av fastlandsforbindelse til
Linesøya. Videre skal Åfjord kommune yte et årlig tilskudd til fylkeskommunen som tilsvarer amortiseringen
av et lån tilsvarende 11 millioner kroner med rentevilkår tilsvarende gjennomsnittlig NIBOR gjennom året +
0,15 %, og avdragstid 30 år (serielån).
Med rentenivået som har vært i 2020 utgjør garantibeløpet ca. kr 520.000 pr år.

NOTE nr. 19: Ansvarlige lån
Åfjord kommune har gitt et ansvarlig lån på 1 500 000,- til Fosen Vekst AS jfr. PS 37/19. Lånet ble gitt i
forbindelse med at Åfjord kommune overtok selskapets eiendom på Monstad. Aksjonærlånet er
avdragsfritt, men Fosen Vekst skal betale renteutgifter på lånet.

NOTE nr. 20: Reduksjon bruk av disposisjonsfond
§ 4-3 i ny kommunelov sier at hvis regnskapet viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i § 4-1 i ny
kommunelov er gjennomført, skal mindreforbruk reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av
disposisjonsfond. Det er i 2020 redusert bruk av disposisjonsfond på til sammen 16.796.705,17 kr, som
fordeler seg slik:

Reduksjon i bruk av disposisjonsfond 2020
Reduksjon disposisjonsfond i investering
Reduksjon disposisjonsfond i drift (ansvar 100)
Total

Beløp
5 184 000,00
11 612 705,17
16 796 705,17
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NOTE nr. 21: Aksjer og andeler i varig eie
Selskapets navn
Aksjer:
Trønderenergi AS
Torghatten ASA
Kommunekraft AS
Fosenbrua AS
Fosen vekst AS
Vassneset eiendom AS
Åfjord utvikling AS
Åfjordskroa AS
Brandsfjord Eiendom AS
NTS ASA
Roan Bryggedrift AS
Nord-Fosen Utvikling AS
Trøndelag Reiseliv AS
Bygdekanten 2.0

Sum aksjer

Bokført verdi
31.12.2020

Anskaffelseskostnad

15 149 486
107 575
1 000
102 000
2 000 000
2 750 000
112 200
2 680 213
80 000
600
215 000
20 000
1 000
250 000
23 469 074

15 149 486
107 575
1 000
102 000
2 000 000
2 750 000
112 200
2 680 213
80 000
600
215 000
20 000
1 000
250 000

Verdi

Eierandel
i selskapet

15 790 256 (2)
4 919 498(2)
7 125 (2)

3,84 %
117.255 ant
0,30 %

2 000 000(4)
426.689 (2)
495 036 (2)
4 489 128 (2)
163 096 (2)
51 750 (2)
757 374 (2)

100,00 %
24,75 %
51,00 %
100,00 %

1 aksje

Verdi:
Andeler:

1) Markedsverdi

Sum andeler

17 314 946
2 521
3 692
1 800
1 131
200 000
3 750
25
1500
460 045
30 000
300 000
18 319 410

Sum aksjer og andeler

41 788 484

KLP -egenkapitalinnskudd
Sørdalen skole - andel i privat vassverk
Kvernhusbekke - andel privat vannverk
Andel vei i Solbakken
Andel kloakk i Solbakken
Stiftelsen Halten
Åfjord Villaks
Monstadfjellet utmarkslag
Biblioteksentralen AL
Prosjekt Åfjordsbåten
Revisjon Midt-Norge SA
Fosen Helse IKS
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2)Oppgitt ligningsverdi
3)Andel bokført verdi
4) Pålydende

NOTE nr. 22: Avsetning og bruk av fond
Beholdning
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Samlede avsetn. og bruk av avsetn.

Beholdning

01.01

Avsetninger

Bruk

31.12

73 468 592

53 482 719

17 290 948

109 660 363

39 230 631
465 605
2 821 647
115 986 475

20 374 673
0
3 716 909
77 574 301

12 648 108
0
0
29 939 056

46 957 195
465 605
6 538 556
163 621 719

Beholdning
01.01

Avsetninger

Bruk av
fond

Beholdning
31.12

13 125 763
25 469 480
513 203
122 184
39 230 631

803 416
18 372 008
1 199 249
0
20 374 672

4 020 656
8 232 450
395 002
0
12 648 108

9 908 523
35 609 038
1 317 450
122 184
46 957 195

1 774 487
1 047 160
2 821 647

3 716 909
0
3 716 909

0
0
0

5 491 396
1 047 160
6 538 556

73 468 592

3 000 000
10 015 719
32 367 078
7 099 922
0
0
1 000 000
0
0
0
0
53 482 719

27 796
0
0
0
11 063 663
0
674 000
2 500 000
275 000
525 000
0
2 225 489
17 290 948

109 660 363

465 605
465 605

0
0

0
0

465 605
465 605

Regnskap
2020
2 225 489

Justert budsj
2020
7 409 489

Opprinnelig
budsj 2020
0

Regnskap
2019
0

Spesifikasjon:

Bundne fond:
Selvkostfond
Øremerka og øvrige bundne fond
Næringsfond/kraftfond
Gavefond
Sum driftsfond
Bundne investeringsfond:
Bundne fond startlån
Øvrige bundne invest.fond/omdisp
Sum bundne investeringsfond
Disposisjonsfond:
Inngående balanse
Politisk
Pensjon og premieavvik
Overskudd 2019 (Roan)
Tilskudd havbruksfondet
Rådmann
Servicetorg
Kultur, idrett og frivillighet
Helse, ansvar 300-340
Eiendom og drift - VAR, ansvar 420-430
Landbruk
Bibliotek
Overført til investering
Sum disposisjonsfond
Ubundne investeringsfond
Øvrige bundne investeringsfond
Sum ubundne investeringsfond

73 468 592

Overf. fra driftsregnskapet til
investeringsregnskapet:

Overført i 2020
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Merknad:
Grunnen til størrelsen på overføringen er bl.a. de nye regnskapsforskriftene som krever at bruk av
disposisjonsfond skal gå via overføringsposten. Beløp i investering som var budsjettert med bruk av
disposisjonsfond ble korrigert til konto 09700 - overføringsposten - med en tilsvarende økning i konto 15700.
Dekning av økning i konto 15700 ble deretter korrigert med å øke bruk av disposisjonsfond i drift. Overføring
til investering i 2020 ble valgt til oppdekning av de prosjekter hvor dette var tiltenkt brukt. Grunnen til at
beløpet ble mindre enn budsjettert - var overføring av ett prosjekt til drift og et annen større prosjekt ble
utsatt til 2021.

NOTE nr. 23: Kapitalkonto
DEBET
INNGÅENDE BALANSE

KREDIT
334 597

Salg av fast eiendom og anlegg

3 295

24 745

Avskrivninger fast eiendom og anlegg
Nedskrivning av eiendommer ifm salg/nedskrivning/reversering

230 734

Aktivering av fast eiendom og anlegg
Oppskrivning av fast eiendom og anlegg
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler

2 330

Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. (korr)

2 405

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler

150
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Salg av aksjer og andeler
Nedskriving av aksjer og andeler

1 315

Kjøp av aksjer og andeler
Oppskrivning av aksjer og andeler

7 593

Mottatte avdrag på utlån
Av- og nedskrivning på utlån

7 784

Utlån
Oppskrivning utlån

192 368

Bruk av midler fra eksterne lån

29 651

Avdrag på eksterne lån
Endring pensjonsforpliktelser

-19 409

Endring pensjonsmidler

49 275

Urealisert valutatap
Urealisert valutagevinst
UTGÅENDE BALANSE

444 624

SUM

655 761
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655 761

NOTE nr. 24: Konsolidert årsregnskap, inkluderte enheter
I det konsoliderte årsregnskapet er følgende enheter inkludert:
-

Fosenregionen IKPR
Fornybarsenteret Åfjord KF

Ingen enheter er utelatt.

NOTE nr. 25: Konsolidert årsregnskap, øvrige deltakerkommuners andel av
inntekter, utgifter mv. i interkommunalt politisk råd.
Fordelingsnøkkelen som legges til grunn for 2020 er 50% fast beløp og 50% fordelt etter folketall i
deltakerkommunene.
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2020 – ET ÅR UTENOM
DET VANLIGE
E

ndelig er året 2020 tilbakelagt. Et år som har vært
utenom normalen på de fleste områder. For «nye»
Åfjord kommune var dette første driftsår i en ny og
sammenslått kommune. Arbeidet med konsolidering av
organisasjonen, og å strukturere drift og tjenester har
pågått løpende gjennom året, og fortsetter inn i 2021.

LIKEVEL ER DET LITEN TVIL om at 2020 blir husket
for Corona-pandemien og nedstengingen av samfunnet
fra og med 12. mars. For Åfjord kommune har dette
betydd innføring av strenge smitteverntiltak bokstavelig talt over natta, endrede rutiner og arbeidsmåter,
omlegging av driften og økt arbeidsbelastning på svært
mange ansatte. Dette gjelder særlig innenfor helse- og
oppvekstsektoren, men også innenfor kultur og idrett,
oppfølging overfor næringslivet og et kontinuerlig
arbeid for å forebygge smitteutbrudd. Dette handler om
kommunens egen virksomhet, og å jobbe sammen med
et næringsliv preget av høy aktivitet, både som følge av
vindkraftutbygging og flere større prosjekter innenfor
bygg og anlegg. Når status skal gjøres opp, og sett i lys
av den aktiviteten som har vært, er det liten tvil om at
Åfjord kommune og åfjordssamfunnet så langt har klart
seg svært bra gjennom pandemien, mye takket være
svært god innsats og nitidig oppfølging fra mange ansatte og nøkkelpersoner i Åfjord kommune.
MED EN OMSETNING på nesten 559 millioner kroner i
driftsregnskapet, har driften i Åfjord kommune i 2020
vært preget av historisk høy aktivitet. I tillegg kommer
investeringsregnskapet som viser bokførte investeringsutgifter på vel 234 millioner kroner, der byggingen
av aktivitetshus/badeanlegg og ny sykeheim i Roan er
de klart største prosjektene, og som hver har belastet
regnskapene med vel 85 millioner kroner i 2020. I
tillegg kommer en rekke andre prosjekter som oppstart
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bygging av ny sentrumsbarnehage, nye tilrettelagte
boliger og brannstasjon. Videre har arbeidet med nytt
avløpsanlegg og kloakksanering på Revsnes i hovedsak
blitt fullført, og kommunen har hatt et stort asfaltprogram i 2020. Det er også blitt gjennomført et betydelig
rassikringsarbeid på Sunnskjørveien.

STORE INVESTERINGER MEDFØRER også økt gjeldsbelastning. Pr 31.12.2020 har Åfjord kommune nær 829
millioner kroner i rentebærende gjeld, og den vil også
øke utover i 2021. Dette gjør kommunen sårbar for
rentesvingninger, og som vil kunne få direkte konsekvenser for kommunens tjenesteproduksjon. I årene
som kommer må Åfjord kommune derfor legge opp til
en reduksjon i gjeldsbelastningen.

DRIFTSREGNSKAPET VISER IMIDLERTID et godt
resultat for 2020, med et netto driftsresultat på vel 36
millioner kroner, eller nær 6,5 prosent av driftsinntektene. Dette må imidlertid sees i lys av at det er inntektsført nesten 32,4 millioner kroner fra Havbruksfondet,
over 9 millioner kroner fra Fosen Vind DA / Statkraft
AS knyttet til tiltak på Monstad havneområde, samt at
kommunen mottok siste rest av den direkte reformstøtten fra kommunesammenslåingen på 5.578.000 kroner.
Uten disse «engangsinntektene» ville Åfjord kommune
måtte ha brukt av oppsparte midler for å oppnå balanse
i regnskapet. Videre må regnskapet sees i lys av at det
er inntektsført vel 45 millioner kroner i eiendomsskatteinntekter, og at 2020 har vært preget av et historisk
lavt rentenivå.

MED DETTE SOM UTGANGSPUNKT er det liten tvil om
at Åfjord kommune i årene som kommer må fortsette å
bygge opp fond og reserver for dårligere tider, samtidig
som organisasjonen og drifta må struktureres med sikte
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på å redusere kostnader, samtidig må den rentebærende gjelda reduseres.

ÅFJORD KOMMUNE VIL LIKEVEL VÆRE GODT rustet
for årene som kommer. Mange av de tunge investeringene vil være unnagjort i løpet av 2021. Kommunen er
sikret betydelige inntekter fra vindkraftutbyggingen og
forhåpentligvis etter hvert noe mer stabile inntekter
fra havbrukssektoren. Åfjord kommune har i noen gode
år nå klart å bygge opp et disposisjonsfond som ved
utgangen av 2020 er passert 100 millioner kroner. Dette
sikrer både likviditet, og vil være en buffer mot uforutsette hendelser, som renteøkninger. Det som gjør at
kommunen har nødvendig tid til å tilpasse drifta til endrede økonomiske forutsetninger, uten at dette skaper
for store konsekvenser for kommunens tjenestetilbud.
LIKEVEL ER DET LITEN TVIL om at langsiktig tenkning,
stramme politiske prioriteringer og nøkternhet i den
daglige drifta er nødvendig for å kunne opprettholde et
stabilt og godt tjenestenivå, og for at Åfjord kommune
skal være en garantist for en fortsatt stabil og positiv
samfunnsutvikling her i Åfjord.
Åfjord 7. april 2021
PER O. JOHANSEN
RÅDMANN
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ÅRSMELDING PERSONAL 2020
Kommunens etiske retningslinjer ble revidert og vedtatt i fellesnemda for nye Åfjord kommune i 2019.
I denne prosessen ble retningslinjene gjennomarbeidet politisk. Etter vedtaket er de gjennomgått både i
rådmannens ledergruppe og med avdelingsledere, slik at de etiske retningslinjene etterleves.
Dette skal sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten.
Rådmannen vil legge til rette for at ansattes behov i
ulike livsfaser i størst mulig grad blir imøtekommet.
Rådmannen vil oppfylle lovens krav til kjønnsfordeling,
ivareta mangfold og sørge for like muligheter og likeverdige rettigheter og plikter til deltakelse for alle ansatte
uavhengig av kjønn, nasjonalitet, etnisitet, funksjonsevne og bakgrunn for øvrig.
Åfjord kommune hadde per 31.12.2019 419 registrerte
årsverk, fordelt på 506 ansatte som mottar fast lønn.
Dette er den faste arbeidsstokken i kommunen og det
første året som ny sammenslått Åfjord kommune.

HELTID / DELTID

I tråd med politiske føringer har det vært stort fokus
på at flere, da spesielt innen helse/omsorg, skal ha
mulighet for heltidsstillinger om man ønsker det. Ved
alle ledige stillingsressurser vurderes det om disse kan
tillegges de små stillingsressursene. Etter hvert er det
flere som har fått stillinger som ligger mellom 60 og
100 prosent enn tidligere - flere ønsker seg stillingsandel på 80 prosent grunnet individuelle behov. Budsjettøkninger for 2021 tilsvarende 3,6 årsverk som skal gi
flere personer større stillingsandeler enn i dag.

LÆRLINGER
FAG

ANT. FERDIG I 2020

ANT. FERDIG I 2021

ANT. FERDIG I 2022

Kontor og administrasjon:

0

0

Institusjonskokk:

0

0

Helsefag:

0

3

2

Barn/ungdom

3

3

5

Registrering Vigo bedrift
SYKEFRAVÆR
ÅR /PERIODE

TOTALT: %

KORTTIDS

LANGTIDS

MANN

KVINNE

2020: januar

7,51

1,83

5,68

3,90

8,38

2020: 1. kvartal

6,8

1,79

5,01

4,37

7,42

2020: 2. kvartal

6,48

0,85

5,63

2,62

7,46

2020: 3. kvartal

5,46

1,25

4,21

3,25

6,0

2020: 4. kvartal

7,02

1,46

5,56

4,20

7,70

Registrering Agresso
ANDRE AKTIVITETER:

KS sin medarbeiderundersøkelse 10Faktor ble gjennomført i november: 85 prosent svardeltakelse, der 457
personer deltok. Undersøkelsen er viktig som utgangspunkt i en ny sammenslått kommune, og gjennomføres
hvert andre år.
Resultatet ligger på snittet, eller på enkelte områder
høyere, enn landet for øvrig. Undersøkelsen tar ikke
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sikte på å få høyest mulig score, men gi et innspill til
drøfting for forbedring og kontinuerlig fokus på god
ledelse og godt medarbeiderskap.
Lederutvikling-programmet med basis i 10Faktor ble
avsluttet i februar. Alle ledere har gjennom programmet
blitt kjent med lederkvalitetene som Åfjord kommune
ønsker.
Det har vært planlagt en egen renholdsenhet, som
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fikk oppstart 01.01.2021. Målet er at renholdere på
de ulike enhetene skal ha et fellesskap, dele og utvikle
kompetanse og kvalitet. Enheten vil organiseres under
driftsavdelingen.
Verdiene «Vi jobber sammen med respekt og humor»
ble utformet fra et kulturbyggingsprosjekt, i samarbeid
med PwC, for prosessen med sammenslåingen av Roan
og Åfjord kommuner. Verdiene tas i bruk på enhetene.
Oppstart av oppbygging av et nytt kvalitets- og avvikssystem. Det eksisterende kunne ikke oppdateres.
Det fysiske arkivet ved Åfjord rådhus er sortert, pakket
og avlevert for arkivering hos IKA Trøndelag. Arkivet
fra Roan rådhus leveres på nyåret 2021. Et omfattende
arbeid gjennomført av nåværende og tidligere ansatte.
Faktisk tilstand når det gjelder kjønnslikestilling:

Høyere utdanning: 151 årsverk, derav 132 kvinner og
19 menn.
Ledere (kommuneledelse og enhetsledere): 28 årsverk.
Kvinner: 20 årsverk. Menn: 8 årsverk.
HELTID / DELTID:

435 årsverk gir 676 antall stillinger. 352 årsverk besittes av kvinner og 83 av menn. Dette gir 561 stillinger
for kvinner, 115 for menn (en person kan besitte flere
stillinger).

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for Åfjord kommune
er 64 prosent. Deltidsstillingene utgjør 66 prosent av
alle stillingene. Heltidsstillinger utgjør 34 prosent av
alle stillingene. 40 prosent av kvinner jobber deltid.
Barnehager: 60 prosent av stillingene er i gjennomsnittet på 48 prosent stillingsstørrelse. 40 prosent er heltid.
Gir en liten overvekt av deltidsstillinger i sektoren.
Helse/pleie/omsorg: 78 prosent av stillingene er gjennomsnittlig 52 prosent stillingsstørrelse. 22 prosent
er heltidsstillinger. Dette gir et bilde av at 189 ansatte
(74 prosent andel ansatte i sektoren) jobber gjennomsnittlig 62 prosent stilling, 65 ansatte (26 prosent andel
ansatte i sektoren) jobber heltid.
Her jobber 75 prosent av arbeidsstokken deltid, og
dette er også i hovedsak kvinner.

76 årsverk er i stillinger uten særskilt krav om utdanning. Kvinner: 59 årsverk. Menn: 17 årsverk.
Fagarbeiderstillinger: 143 årsverk, derav 126 årsverk
kvinner, 17 for menn.

Kjønnsforskjell i lønn justert for stillingskode (de har
samme stillingstittel) hvis kvinner og menn hadde
samme årsverksfordeling: Kvinners grunnlønn er 99,4
prosent av menns.

KAPITTEL OG ARBEIDSTAKERGRUPPE:

UTDANNING

LØNN:

Åfjord kommune har fortsatt mest kvinner i tradisjonelle kvinneyrker, men samtidig er det også flere lederstillinger som besittes av
kvinner. Maria Estela Almaas (til venstre) er renholdsleder og sjef for Anny Denstad.

702

5

SEKTOR HELSE OG VELFERD

HELSE OG VELFERD
I 2020 ble to organisasjoner til en. Flere fagmiljø skulle finne sammen under en ny ledelsesstruktur.
Grunnmuren var lagt med felles verdigrunnlag: Om å jobbe sammen med respekt og humor mot en felles
identitet, kultur og praksis. Målet for året var fortsatt å bygge fellesskap til det beste for innbyggeren,
men også sammen med innbyggerne. Sammen med alle medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud skulle vi opprettholde åpen dialog, respekt og vilje til utvikling. Samt teste ut nye måter å løse oppgaver på.
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12. MARS 2020

OMSORGSTEKNOLOGI

Kriseledelsen ble satt. Sektoren har vært sterkt preget
av koronapandemien, gjennom hele året. Enhetene
med turnusdrift har driftet godt, men det har til tider
vært krevende med høyt sykefravær og situasjoner med
karantene. Når det gjelder arbeidet med internkontroll,
har det vært jobbet godt med å utvikle nye rutiner, samt
veilednings- og opplæringsmateriell innen smittevern.
Det er innført gode rutiner for kontinuerlig øving på
smittevern og beredskap. Pandemien har medvirket til
et variert pleie- og omsorgstilbud innenfor rammene
av gjeldende lovverk, tilpasset den enkelte pasients
sykdom og livssituasjon. Strategi pandemi er fortsatt:
Testing, isolering, sporing, karantene (TISK), samt vaksinering som skal håndteres av kommunehelsetjenesten
Vi har hatt fokus på livskvalitet, aktivitet, ernæring,
trivsel og medbestemmelse. Vi har igangsatt planarbeid
for utarbeidelse av tiltak «Leve hele Livet».

Stikkord: Prioritering, utvikling og ny installering
av teknologi med nytt sykesignalanlegg ved Åfjord
helsesenter. Ny sykeheim i Roan med fremtidsrettede
løsninger. For at eldre med liten sosial kontakt skal
kunne holde kontakten med familie og venner er det
investert i digitalt kommunikasjonsverktøy (Komp).
Det har medvirket til mer kontakt mellom generasjoner.
REHABILITERING

Fysio- og ergoterapeutene har i stor grad hatt fokus på
rehabilitering i institusjon, hverdagsrehabilitering og
demensteam.
KVALITETSREFORMEN «LEVE HELE LIVET» –
I ET FOLKEHELSEPERSPEKTIV

Helse- og omsorgstjenesten har i større grad jobbet for
tidlig innsats med helsefremmende og forebyggende
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arbeid. Hvor hver enkelt i størst mulig grad kan ta
ansvar for eget liv og egen helse. «Leve hele livet» følges
opp, med kartlegging og planlegging av nye tiltak i
kommunen. Det er startet opp korøvelse for personer
med tap av hukommelse, KorKjekt.
FRIVILLIGHET

Frivillige har vært en uvurderlig bidragsyter til tjenestetilbudet. Med alt fra mat-utkjøring, ulike arrangement,
gode møteplasser og enkeltbidrag gjennom hele året
– takk til dere alle som sammen med dyktige ledere og
ansatte har bidratt til gode tjenester og gylne øyeblikk i
året som nå er over.
TIDLIG INNSATS BARN UNGE- «BARNEVERN/
OPPVEKSTREFORMEN»

Det er etablert et system for å utvikle det tverrfaglig
samarbeidet, med fokus på tidlig innsats. Her inngår
faglig veiledning og gode relasjoner, hvor barn og unge
og familier fanges opp og møtes med forebyggende
arbeid. Samt gode tjenester gjennom helsestasjonen,
barnevernstjenesten, PPT og Rask psykisk helsehjelp.

FLYKTNINGTJENESTEN

De siste årene har det vært redusert tilgang til bosettingsklare flyktninger. Men vi er glade for at vi er av
kommunene som blir forespurt. Sammen med voksenopplæringen har vi jobbet med fokus på «karriereveiledning». Det skal gi et bedre grunnlag til å kartlegge
kompetanse og fremtidige jobbønsker for den enkelte
flyktning.
REKRUTTERING OG KOMPETANSE

Det er gitt stipend til to sykepleierstudenter. Sektoren
er veldig opptatt av å ha heltidsstillinger. I arbeidet med
årsplaner prøver man så langt det er mulig å øke opp
antallet faste stillinger. Det er jobbet interkommunalt
med å etablere mentor, veiledning og desentralisert
sykepleierutdanning
2021/VEIEN VIDERE:
VI SKAL «JOBBE SAMMEN MED RESPEKT OG HUMOR»

NAV

Arbeidsledigheten i Åfjord kommune var i desember
2020 på 2,0 prosent. Andelen i befolkningen med alderspensjon og uførepensjon er høyere enn gjennomsnittet
for Trøndelag. Legemeldt sykefravær i Åfjord kommune
(offentlig og privat virksomhet) ligger under gjennomsnittet for Trøndelag.
ØKONOMI

Sektoren har fått budsjettkompensasjon for ekstra
kostnader. Det gjelder for økningen i tjenestebehovene,
samt utgifter på grunn av pandemien. Vi har gjennomgått årsverksnivået i bemanningsplaner, sett opp
mot rammen som er tildelt. Det er jobbet kontinuerlig
med detaljbudsjettering på enhetsnivå. Fire forhold
utfordrer økonomien i helse og omsorg: Demografiske
utfordringer (økende antall syke eldre med økt tjenestebehov i hjemmetjenester og sykehjem), ressurskrevende tjenester (inntektstap i overføringer fra staten
og økende tjenestebehov), ekstra utgifter knyttet til
korona-epidemien, samt utfordringer med rekruttering.

• Pleie og omsorg 2024 skal bidra til omstilling for å
levere effektive tjenester med rett kvalitet til innbyggerne, og sikre en god arbeidsplass for medarbeidere.
• Avklare forventningene mellom ønsker og tilbud av
tjenester.
• Implementere frihets- og velferdsteknologiske
løsninger og annen teknologi for å heve kvaliteten
på tjenestene. Sørge for at innbyggerne kan mestre
hverdagen i størst mulig grad selv.
• Rekruttere medarbeidere med rett kompetanse og øke
andelen heltidsstillinger.
• Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for
effektiv tjenesteproduksjon.
• Kommunen som samfunnsutvikler med innbyggerinvolvering, planarbeid, klima og miljø, regionalt
samarbeid og samarbeid med andre..
• Digital transformasjon, kommunens tjenester og arbeidsmåter må endres for best mulig å kunne utnytte
effektiviseringsgevinster og kvalitetsforbedringer
som følger bruk av ny teknologi og nye, digitale
plattformer.

BOLIG-BOFELLESSKAP

Ferdigstilt sykeheim i Roan.
Startet bygging av fire tilrettelagte boliger og avlastningsbolig for barn.
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SEKTOR OPPVEKST

DIGITAL SKOLE OG STRUKTUR
2020 har vært et veldig spesielt år for hele oppvekstsektoren vår. Vi har opplevd den ekstraordinære situasjonen å måtte stenge ned alle skoler og barnehager.
Over natta la vi om all undervisning til digital undervisning. Det ble en bratt læringskurve. Men takket være
fleksible ansatte, foresatte og barn, klarte vi oss bra
gjennom ukene vi ikke fikk ha enhetene i vanlig drift.
Det ble sendt ut digitale samlingsstunder fra barnehagene, og tekstmeldinger og telefoner, samt utstrakt bruk
av verktøyet Teams som kommunikasjonsplattform
fra alle enheter. Voksenopplæringen har tilrettelagt
med levering av oppgaver på trappa til deltakere, hatt
en til en-oppfølging av både lekser og forklaringer på
koronarestriksjoner.
Hele sektoren har fått et markant digitalt løft gjennom
koronapandemien. Derfor er det gledelig at kommunestyret har innvilget midler til videre utvikling av digitale
ferdigheter også i 2021.
MÅLRETTET ARBEID

Koronasituasjonen har ført til at vi ikke har klart å
være helt fremme i skoene på utviklingsarbeidet. Men
vi har jobbet godt, og har kommet langt i arbeidet med
fagfornyelsen, begynneropplæring, elevmedvirkning,
rammeplanen, DEKOM og REKOM. Vi har jobbet med ny
barnehagelov, som blant annet har fått en paragraf om
barns psykososiale barnehagemljø, som kan sammenlignes med §9a i Opplæringsloven. Barnehagene i
Åfjord har over lengre tid jobbet målrettet med barnas
psykosoiale miljø, gjennom Mobbets. Her kan dere lese
om det: www.mobbets.no
Høsten 2020 har vi jobbet med å berede grunnen for
oppvekstreformen. Her kan du lese mer om oppvekstreformen: www.regjeringen.no/no/dokumenter/
prop.-73-l-20162017/id2546056/sec1
SAMARBEID PÅ TVERS

Vi har satt fokus på tverrfalig samarbeid gjennom
mange av våre satsningsområder. ABSOLUTT-programmet har bidratt til et stort engasjement og utvikling for
å fremme barn og unges oppvekstvilkår i kommmunen.
«En god oppvekst varer i flere generasjoner» er et
sitat vi har fått et nært forhold til. For å skape en god
oppvekst er vi helt avhengige av gode barnehager og
gode skoler. Samt at alle fagpersoner som jobber for
barn og unge setter samhandling og barnets beste først.
Vi har god kompetanse i alle tjenestene våre, men vi
skal bruke tiden fremover for å sikre god samhandling.
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Slik at alle familier opplever samstemte kommunale
tjenester, når de har behov for dem.
FREMTIDIG STRUKTUR

Vi har jobbet spesielt med å innarbeide gode rutiner for
det spesialpedagogiske feltet. Tett samarbeid mellom
PPT, skoler og barnehager har ført til revidering av
planverk og nye rutiner inn mot dette arbeidet.
Høsten 2020 startet vi også opp med utredningen av
fremtidig skole- og barnehagestruktur for hele Åfjord
kommune. Vi gjennomførte en høringsrunde, der alle
kunne komme med innspill på et tidlig tidspunkt. Vi fikk
inn 60 høringsuttalelser. Rammen for dette arbeidet er
at vi skal skape framtidsrettet og bærekraftig oppvekstsektor med god kvalitet på tjenestene.

705

SEKTOR KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

NYTT ÅR, NY KOMMUNE OG
NYE MULIGHETER?
Kulturuka var årets første store arrangement, og foregikk fra 23. januar til 2. februar. Det ble i alt
arrangert 26 små og store arrangement, fordelt over hele kommunen. Målet var i år som tidligere, å
skape et variert og allsidig program til glede for hele befolkningen. På plakaten stod navn som
The Brazz Brothers, Narum, Torgeir Waldemar, Knut Reiersrud, Iver Kleive og vår egen Axel Frønes.
Åfjord Ungdomsråd stod for planlegging og gjennomføring av historiens første «Ung i Åfjord». Arrangementet foregikk i uke 10, og bestod av ulike aktiviteter
direkte rettet mot barn og ungdom. De besøkende fikk
oppleve foredrag av Helsesista og Vegard Harm. Ung
kultur møtes (UKM) ble også arrangert som en del av
denne minifestivalen. Håpet er at dette skal bli et årlig
arrangement.

etter avtale. Etter hvert ble dørene igjen åpnet, og man
kunne besøke biblioteket med begrensende smittevernregler. Biblioteket har drevet aktiv formidling til
grunnskolen i form av bokprat og klassedepot av bøker.
Biblioteket har også markedsført sine digitale tjenester,
noe som har resultert i at utlånet av e-bøker gikk opp
med 458 prosent. Nedgangen i fysiske lån var på 13
prosent. 2020 ble et unntaksår også for bibliotekene,
men man er godt fornøyd med resultatet, situasjonen
tatt i betraktning.

Åfjord kommune fikk i 2020 sitt eget politiske utvalg
med et særlig ansvar for kultur, idrett og frivillighet.
Utvalget har hatt jevnlige møter gjennom hele året, og
har lagt vekt på å bli kjent med ulike lag og foreninger i
den nye kommunen.

Den 17. oktober ble fosenregionens første Pride-arrangement arrangert i Åfjord. Åfjord Pride 2020 bød på
blant annet regnbuemesse, parade, appeller og ulike
konserter. Arrangementet skapte et stort engasjement
som strakte seg langt utover kommunens grenser.
Åfjord Pride skapte også gode debatter og refleksjoner
som vi har med oss videre.

12. mars innførte regjeringen de sterkeste tiltakene
Norge har hatt i fredstid. Landet ble delvis stengt ned i
håp om å begrense spredningen av koronaviruset. All
organisert fritidsaktivitet ble i en periode stoppet, som
en del av den nasjonale dugnaden.

Covid-19-pandemien har satt tydelig preg på hele 2020,
i form av avlyste arrangement og strenge begrensninger
i all organisert aktivitet. Mange av de årvisse arrangementene ble i år avlyst grunnet usikkerhet og risiko hos
arrangørene.
Åfjord fritidsklubb ble stengt som følge av den nasjonale nedstengingen. Det ble funnet alternative metoder å
kommunisere med ungdommene på via sosiale medier, inntil man igjen fikk åpne opp med begrensende
smitteverntiltak.

Regjeringen innførte etter hvert ulike krisepakker som
skulle kompensere for tapte inntekter grunnet avlyste
arrangement og aktivitet. Lag og foreninger i Åfjord
kommune mottok nesten 2,8 millioner kroner i erstatning fra staten.

Vi håper at situasjonen etter hvert bedrer seg, og at vi
sakte, men sikkert kan vende tilbake til det livet vi definerer som normalt. Tusen takk til alle som har bidratt
med smått og stort i et svært spesielt og krevende år.

Kulturskolen ble også utfordret på alternative undervisningsformer når man ikke kunne møtes fysisk. Det ble
i en periode tilbudt digital undervisning, før man etter
hvert kunne åpne opp for fysisk oppmøte.
Bibliotekene ble også stengt som følge av nasjonale
pålegg. Det ble i en periode innført ordninger som
hentebibliotek, der lånerne kunne få utlevert bøker
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SEKTOR LANDBRUK OG TEKNISKE TJENESTER

ØKNING I BYGGESAKER OG
STABILT LANDBRUK
2020 var et spesielt år, også for sektoren Landbruk og tekniske tjenester. Selv om sektoren
kanskje var den som ble minst direkte berørt av Covid-19, ble 2020 likevel et «hektisk» år.
2020 var det første driftsåret etter sammenslåingen
av Åfjord og Roan kommuner. Vi har brukt tid på å bli
kjent, både med hverandre og teknisk infrastruktur i
de to kommunene. Begge de to gamle kommunene har
flyttet ut av sine rådhus. Det har tvunget frem rydding
og digitalisering av en del gamle papirarkiv.
PLAN, KART, BYGGESAK OG OPPMÅLING

I 2020 ble det behandlet 311 byggesaker, 72 fradelingsaker og 3 seksjoneringssaker. Hvis vi sammenligner
med foregående år i Roan og gamle Åfjord, er det er en
klar økning i byggesaker, og en liten nedgang i fradelingsaker. I 2020 ble det gitt igangsettingstillatelse
til bygging av 15 nye eneboliger, 1 stort frittliggende
boligbygg med 6 boenheter og 15 nye fritidsboliger.
Det er i løpet av året gjennomført 78 oppmålingsforretninger og 12 sammenføyninger av eiendommer. I
tillegg er det lagt inn en del saker fra Jordskifteverket og
Statens vegvesen i matrikkelen. Det har også vært utført
en del kvalitetsheving i matrikkelen.
Alle reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser er
nå digitalisert og gjort tilgjengelig på samme sted. Nye
reguleringsplaner blir lagt inn etter hvert som de blir
vedtatt. I 2020 ble det vedtatt 4 reguleringsplaner.
I 2020 har det vært arbeidet med ny planstrategi
for Åfjord kommune. Den ble vedtatt i februar 2021.
Planstrategien er grunnlaget for planarbeidet i Åfjord
kommune de neste årene.
Flyfoto og oppdaterte kart er tilgjengelig i Åfjord
kommunes kartløsning på nett. Kartdataene oppdateres
kontinuerlig ved at alle byggetillatelser blir lagt inn i
kartet etter hvert som de blir vedtatt, og nye veier blir
målt inn med GPS så fort de er ferdigstilt og innmålt.
Disse endringene er synlig i nasjonale karttjenester kort
tid etter at de er lagt inn.
LANDBRUK

Landbruksproduksjonen i Åfjord holder seg stabil, der
vi i de senere år har hatt en dreining mot større driftsenheter. Etter kommunesammenslåingen var det 115
foretak som søkte om produksjonstilskudd. I 2020 ble
det utbetalt 410 000,- kroner i kommunalt grøftetilskudd. Det kommunale tilskuddet sammen med det
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Arbeid med utskifting av kloakkpumpestasjon på Vassneset.

statlige tilskuddet utgjorde 4500,- kroner pr. dekar grøftet areal. I 2020 ble det også gitt kommunalt tilskudd til
særskilte tiltak. Dette var til kjøp av melkekvote, nydyrking og til skogplanting. Det ble til sammen utbetalt
164 738,- kroner på denne ordningen. På SMIL-ordningen ble det innvilget saker med et samlet tilskuddsbeløp på cirka 1 400 000,- kroner.
DRIFT

I tillegg til ordinære driftsoppgaver har det vært jobbet
med totalrenovering og ombygging av kommunale
leiligheter, både i Prestlia og i Stibergsvingen.
Innenfor Vann og avløp har det i 2020 blitt gjort en
betydelig jobb med oppgradering av vann- og avløpsledninger på Revsnes. Avløpsanlegget for 11 boenheter ved
Monstadstranda er ordnet og satt inn på kommunalt
avløpsanlegg. Pumpestasjon Vassneset er utskiftet, det
er installert overvåkningsanlegg i de fleste pumpestasjoner og vannverk i den nye kommunen.
Det ble gjort en betydelig jobb i forbindelse med asfaltering av kommunale veier i 2020, og det ble gjennomført
anbudsutlysning og skrevet nye 5-årige driftsavtaler for
brøyting og strøing i nye Åfjord kommune.
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ØKONOMI

ØKONOMI OG REGNSKAP
DRIFTSREGNSKAPET

Driftsregnskapet viser en historisk høy aktivitet, med
driftsinntekter på nær 560 millioner, mot cirka 509
millioner for 2019 (Roan kommune og Åfjord kommune
slått sammen). Driftsregnskapet for de ulike sektorene
viser jevnt over et mindreforbruk. Vi har hatt noe lavere
lønns- og pensjonskostnader enn budsjettert, i tillegg er
det et generelt mindreforbruk på reisekostnader, møtekostnader, kurskostnader med mer som selvfølgelig må
ses i sammenheng med pandemien.
Innen området administrasjon og fellestjenester er
det et merforbruk på drøye 15 millioner sett opp mot
regulert budsjett. Etter ny kommunelov skal et regnskap som avlegges med mindreforbruk stryke bruk av
disposisjonsfond,slik at mindreforbruket reduseres så
mye som mulig. Totalt har vi redusert bruk av disposisjonsfond med cirka 16,8 millioner, der 11,6 millioner
er tatt fra administrasjon/fellestjenester. Et slikt bortfall
av inntekt vil i sin helhet medføre resultatendring på
det gitte ansvarsområdet.
Det bemerkes også at vi i store deler av 2020 har hatt et
svært lavt rentenivå, noe som har redusert rentekostnadene til kommunen i perioden. Avdragskostnadene er
også litt lavere enn budsjettert, men det er betalt avdrag
godt over det fastsatte minimumsavdraget.
Av inntekter er skatteinntekter og rammetilskudd

samlet sett tilnærmet som budsjettert. Dette gjelder
også eiendomsskatt.
Av større inntekter som i utgangspunktet ikke var budsjettert i 2020 nevnes Havbruksfondet (32,4 millioner)
og Fosen Vind DA / Statkraft AS (9,4 millioner).
INVESTERINGSREGNSKAPET

Det første spadetaket på det nye aktivitetshuset ble
utført i 2020, nytt sykehjem i Roan ble tatt i bruk tidlig
i 2021 og ny barnehage er under oppføring. Dette er
noen av investeringsprosjektene vi har hatt gående i
2020. Med et høyt investeringsnivå har også kommunens langsiktige gjeld økt. Ved utgangen av 2020 hadde
Åfjord kommune gjeld til kredittinstitusjoner på knappe
829 millioner.
Investeringsregnskapet avlegges i balanse, dog med
lavere investeringsutgifter enn budsjettert. Det skyldes
at framdriften på enkelte prosjekter ligger noe etter
opprinnelig plan, samt noen utsatte prosjekter. Det
forventes at mindreforbruk fra 2020 i stor grad kommer som en kostnad i 2021 og delvis i 2022. Totalt er
det påløpt 234,5 millioner i investeringsutgifter i 2020.
Også i investeringsregnskapet er det redusert bruk
av disposisjonsfond, grunnet mindreforbruk i drift. I
investeringsregnskapet er det redusert bruk av disposisjonsfond med cirka 5,2 millioner i forhold til budsjett.

INNTEKTSTYPER
2020
Brukerbetalinger

19 038

3%

Salgs- og leieinntekter

52 625

9%

Overføring og tilskudd fra andre

117 840

21 %

Rammetilskudd

190 506

33 %

17 427

3%

161 145

28 %

14 458

3%

573 039

100 %

Div statlige tilskudd
Skatt
Renteinntekter og utbytte

■ Skatt: 28%

■ Renteinntekter og utbytte: 3%
■ Brukerbetalinger: 3%
■ Salgs- og leieinntekter: 9%
■ Overføring og
tilskudd fra
andre: 21%

■ Diverse statlige
tilskudd: 3%

708

■ Rammetilskudd: 33%
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UTGIFTSTYPER
2020
Lønn

262 239

49 %

Sosiale utgifter

44 363

8%

Varer og tj som inngår i tjenesteprod.

81 392

15 %

Varer og tj. som erstatter tjenesteprod.

60 906

11 %

Overføringer og tilskudd til andre

50 190

9%

Renteutgifter

12 014

2%

Avdrag lån

25 807

5%

536 911

100 %

SUM

■ Overføringer og til-

skudd til andre: 9%

■ Renteutgifter: 2%
■ Avdrag lån: 5%
■ Lønn: 49%

■ Varer og tj.

som erstatter tjenesteprod.: 11%

■ Varer og tj. som

inngår i tjenesteprod.: 15%

■ Sosiale utgifter: 8%
■ Kultur, idrett og

LANGSIKTIG GJELD (TALL I 1000)

frivillighet: 4%

2020
Langsiktig gjeld pr 31.12

■ Politisk styring: 2%

1 461 323

Herav pensjonsforpliktelse

632 744

Formidlingslån

80 608

Ubrukte lånemidler

134 880

Netto lånegjeld

613 091

Innbyggere

■ Landbruk og
tekniske tjenester: 10%

4 271

Netto lånegjeld pr innbygger

144

■ Helse og omsorg: 43%

TJENESTENES ANDEL AV FORDELTE MIDLER TIL DRIFT
2020
Politisk styring

2%

5 106

Fellestjenester

9%

30 465

Skole og barnehager

32 %

103 314

Helse og omsorg

43 %

141 526

Landbruk og tekniske tjenester

10 %

34 348

4%

13 043

100 %

327 802

Kultur, idrett og frivillighet
Sum

12

709

■ Fellestjenester: 9%
■ Skole og barnehage: 32%

§ 5-4. BEVILGNINGSOVERSIKTER – DRIFT REGNSKAP 2020
Regnskap
2020

Regulert
budsjett 2020

Opprinnelig
budsjett 2020

Regnskap
2019

Rammetilskudd

-190 506

-197 743

-197 743

0

Inntekts- og formuesskatt

-115 391

-108 934

-108 934

0

Eiendomsskatt

-45 545

-44 305

-44 305

0

Andre generelle driftsinntekter

-18 474

-14 244

-14 244

0

-369 916

-365 226

-365 226

0

337 500

350 304

362 321

0

0

0

0

0

SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER

337 500

350 304

362 321

0

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

-32 416

-14 922

-2 905

0

Renteinntekter

-7 020

-5 725

-5 725

0

Utbytter

-7 438

-7 000

-5 000

0

0

0

0

0

Renteutgifter

12 014

15 983

19 983

0

Avdrag på lån

25 807

28 182

31 782

0

Netto finansutgifter

23 363

31 440

41 040

0

Motpost avskrivninger

-27 075

-24 765

-24 795

0

NETTO DRIFTSRESULTAT

-36 128

-8 247

13 340

0

Tall i 1000 kroner
GENERELLE DRIFTSINNTEKTER

SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER
NETTO DRIFTSUTGIFTER
Sum bevilgninger drift, netto - inkl avskrivninger
Avskrivninger

FINANSINNTEKTER/FINANSUTGIFTER

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT
Overføring til investering

2 225

7 409

0

0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond

7 727

-8 541

-8 541

0

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

36 192

19 395

-4 799

0

-10 016

-10 016

0

0

SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV
NETTO DRIFTSRESULTAT

36 128

8 247

-13 340

0

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR
(MERFORBRUK).

0

0

0

0

Dekning av tidligere års merforbruk

710
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§ 5-4. BEVILGNINGSOVERSIKTER – TIL FORDELING PR ENHET
Regnskap til fordeling pr enhet

Tall i hele 1000 kroner

Regnskap
2020

Justert
budsjett 2020

Opprinnelig
budsjett 2020

Regnskap
2019

5 106

5 716

5 642

0

30 465

28 077

55 996

0

103 314

111 940

109 484

0

141 526

147 666

139 480

0

34 348

36 614

32 142

0

13 043

17 197

16 854

0

9 698

3 094

2 723

-

337 500

350 304

362 321

0

1 684

-8 541

-8 541

0

25 401

13 789

-7 799

0

364 585

355 552

345 981

0

ANSVARSOMRÅDE
1

POLITISKE STYRINGSORGANER
Sum til fordeling

1

ADMINISTRASJONEN/FELLESTJENESTER
Sum til fordeling

2

SKOLER OG BARNEHAGER
Sum til fordeling

3

HELSE OG OMSORG
Sum til fordeling

4

TEKNISK
Sum til fordeling

5

KULTUR, IDRETT - FRIVILLIGHET
Sum til fordeling

7

ANDRE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER
Sum andre inntekter og utgifter

SUM TIL FORDELING
Bundne fond netto
Ubundne fond netto
SUM NETTO ALLE OMRÅDER

14
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§ 5-5. BEVILGNINGSOVERSIKTER – INVESTERING
Regnskap 2020

Regnskap
Justert
Opprinnelig
2020 budsjett 2020 budsjett 2020

Tall i hele 1000 kroner

Regnskap
2019

INVESTERINGSUTGIFTER
Investeringer i varige driftsmidler

233 139

277 869

363 890

55

0

5 300

1 315

1 285

0

Utlån av egne midler

0

0

0

Avdrag på lån

0

0

0

234 509

279 154

369 190

-43 885

-39 412

-47 615

Tilskudd fra andre

-1 841

0

0

Salg av varige driftsmidler

-3 295

0

0

-150

0

0

Utdeling fra selskaper

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler

0

0

0

Bruk av lån

-184 613

-233 833

-311 275

SUM INVESTERINGSINNTEKTER

-233 784

-273 245

-358 890

7 755

0

0

-7 755

0

0

3 844

0

0

Mottatte avdrag på videreutlån

-7 561

0

0

NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN

-3 717

0

0

-2 225

-7 409

0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond

3 717

0

0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond

0

0

-10 300

Dekning av tidligere års udekket beløp

1 500

1 500

0

0

SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO
AVSETNINGER

2 992

-5 909

-10 300

0

0

0

0

0

Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

SUM INVESTERINGSUTGIFTER

0

INVESTERINGSINNTEKTER
Kompensasjon for merverdiavgift

Salg av finansielle anleggsmidler

0

VIDEREUTLÅN
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån

0

OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER
Overføring fra drift

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR
(UDEKKET BELØP)

712
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§ 5-8. BALANSEREGNSKAPET
31.12.2020

01.01.2020

Utgående balanse

Inngående balanse

1 771 065

1 517 729

I. Varige driftsmidler

957 660

754 890

1. Faste eiendommer og anlegg

948 432

745 737

2. Utstyr, maskiner og transportmidler

9 228

9 153

II. FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

147 865

146 574

41 789

40 689

0

0

106 076

105 885

0

0

IV. Pensjonsmidler

665 540

616 265

B. OMLØPSMIDLER

391 979

312 644

I. Bankinnskudd og kontanter

298 072

213 598

II. FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

0

0

1. Aksjer og andeler

0

0

2. Obligasjoner

0

0

3. Sertifikater

0

0

4. Derivater

0

0

III. KORTSIKTIGE FORDRINGER

93 907

99 046

1. Kundefordringer

10 876

9 910

2. Andre kortsiktige fordringer

25 555

30 826

3. Premieavvik

57 476

58 310

2 163 044

1 830 373

Tall i 1000 kroner

EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER

1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Utlån

III. IMMATERIELLE EIENDELER

SUM EIENDELER

16
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§ 5-8. BALANSEREGNSKAPET
31.12.2020

01.01.2020

Utgående balanse

Inngående balanse

C. EGENKAPITAL

-615 794

-466 648

I. Egenkapital drift

-156 618

-122 716

1. Disposisjonsfond

-109 661

-73 469

2. Bundne driftsfond

-46 957

-39 231

0

-10 016

-7 005

-1 788

-466

-466

-6 539

-2 822

0

1 500

III. ANNEN EGENKAPITAL

-452 171

-342 144

1. Kapitalkonto

-444 624

-334 597

-7 547

-7 547

0

0

-1 461 323

-1 272 549

I. Lån

-828 579

-620 396

1. Gjeld til kredittinstitusjoner

-828 579

-620 396

2. Obligasjonslån

0

0

3. Sertifikatlån

0

0

-632 744

-652 153

E. KORTSIKTIG GJELD

-85 927

-91 176

I. Kortsiktig gjeld

-85 927

-91 176

1. Leverandørgjeld

-32 870

-3 299

0

0

Tall i 1000 kroner

EGENKAPITAL OG GJELD

3. Merforbruk i driftsregnskapet/Mindreforbruk 2019

II. EGENKAPITAL INVESTERING
1. Ubundet investeringsfond
2. Bundne investeringsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering
D. LANGSIKTIG GJELD

II. PENSJONSFORPLIKTELSE

2. Likviditetslån
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld
5. Premieavvik
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

0

0

-53 057

-87 877

0

0

-2 163 044

-1 830 373

F. MEMORIAKONTI

0

0

I. Ubrukte lånemidler

134 880

89 414

1 148

667

-136 028

-90 081

II. Andre memoriakonti
III. Motkonto for memoriakontiene

714
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BEHOLDNING FOND 2020
Beløp i 1000 kroner

Beholdning 01.01

Beholdning 31.12

Disposisjonsfond

73 469

109 660

Bundne driftsfond *)

39 231

46 957

466

466

2 821

6 539

115 987

163 622

Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond *)
*) Som det fremgår av regnskapet står det midler på disse fondene, men
dette er midler som enten er øremerket eller bevilget til spesielle formål.

18

715

ÅFJORD
KOMMUNE

Design: Aurora Design & Media

afjord.kommune.no
Tlf 72 51 00 00

716

19

Bidrar til forbedring

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer

Til kommunestyret i
Åfjord kommune

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Åfjord kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr. 36 128 105 i
kommunekassen, og et netto driftsresultat i det konsoliderte årsregnskapet på kr. 35 866 801.
Årsregnskapet består av:
• Kommunekassens årsregnskap som består av balansen per 31. desember 2020,
bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet
budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
• Konsolidert årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, driftsregnskap,
investeringsregnskap og noter, herunder sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er:
• Kommunekassens årsregnskap avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige
en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember
2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
• Det konsoliderte årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Åfjord kommune som økonomisk enhet per
31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsmelding, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen. Vi viser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» og «Uttalelse om
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.
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I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen inneholder
de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer
overens med årsregnskapet.
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Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Åfjord kommunes
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.
Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettavvik
For videre beskrivelse av kommunedirektørens ansvar og revisors oppgaver ved uttalelse om
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1

Andre forhold
Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert 15. april 2021, som ble avgitt ved utløpet av
forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Fullstendig årsregnskap var ikke avlagt innen fristen,
årsberetning var ikke utarbeidet, og vi var følgelig ikke i stand til å utføre revisjon i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal revisjonsskikk innen fristen for å avgi revisjonsberetningen 15. april jfr.
kommunelovens § 24-8.

Malm, 29. april 2021

Knut Tanem
statsautorisert revisor
oppdragsansvarlig
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Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
26.05.2021

Saknr
13/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
21/82 - 5
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til
formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og
årsberetning.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hans vurderinger knyttet til
leveransene av regnskapstjenester i førstkommende møte.

Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse
Revisjonsberetning 2020 Åfjord kommune
Nummerert brev nr 1
Behandling:
Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål. Revisor ga en orientering og svarte på
spørsmål.
Forslag til vedtak i møte:
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020,
med de justeringer som ble gjort i møtet.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til
formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og
årsberetning.
3. Kontrollutvalget ber om en dialog med ordfører om mulighetene for
folkevalgtopplæring innenfor vedtakspremisser og målstyring.
4. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hans vurderinger knyttet til
leveransene av regnskapstjenester i førstkommende møte.

Avstemming
Enstemmig
Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020,
med de justeringer som ble gjort i møtet.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til
formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og
årsberetning.
3. Kontrollutvalget ber om en dialog med ordfører om mulighetene for
folkevalgtopplæring innenfor vedtakspremisser og målstyring.
4. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hans vurderinger knyttet til
leveransene av regnskapstjenester i førstkommende møte.
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Ikke trykte vedlegg
Årsregnskap 2020
Årsberetning 2020
Saksopplysninger
Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunen sin økonomi, herunder vedta
årsregnskap og årsberetning, jfr. kommunelova § 14-2. Årsregnskapets funksjon er å gjøre
rede for inntekter og anvendelsen av de midlene som kommunen har til rådighet, og må sees
i sammenheng med kommunens årsberetning. Sammen utgjør disse noen av de viktigste
dokumentene en kommune avgir i løpet av året. Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap,
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.
Detaljeringsgraden og presentasjonsformen for årsregnskapet har kommunen stor frihet til
selv å bestemme, men det skal vise regnskapstall på samme detaljnivå som i årsbudsjettet.
Kommuneloven §14-6 og 14-7 sier at årsregnskapet og årsberetning skal avlegges innen
henholdsvis 22.02. og 31.03. Kommunestyret må behandle årsregnskap og årsberetning
innen 30.06.
Årsregnskapet for 2020
Årsregnskapet er ikke avlagt innen fristen 22.02.21, men det inneholder de deler som lov og
forskrift krever.
Årsberetningen
Årsberetningen er ikke avgitt innen fristen 31.03.21, men den inneholder de opplysninger om
regnskapet og inneholder de redegjørelser som loven krever.

Revisjon
Årsregnskapet er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonen skal uttale seg om
årsregnskapet og årsberetningen er avlagt i samsvar med lov og forskrift.
Revisjonsberetningen er datert den 29.04.21. Beretningen erstatter tidligere avgitte negative
beretning og er nå avgitt uten forbehold eller merknader.
I nummerert brev nr. 1 har revisor har uttalt følgende:
«For sent avlagt regnskap og årsberetning
Kommunedirektøren har ikke avgitt et årsregnskap og årsberetning for Åfjord kommune samt
konsolidert årsregnskap for regnskapsåret 2020 innen fristen som følger av forskrift om
årsregnskap og årsberetning. Vi har følgelig ikke vært i stand til å utføre revisjonen i samsvar
med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk innen fristen for å avgi
revisjonsberetningen 15. april, jfr. kommunelovens § 24-8.
Vi pliktet derfor å avgi negativ beretning på fristen for å avgi revisjonsberetning den 15. april
2021. Den negative revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når vi har fått tid til å
gjennomføre de revisjonshandlinger vi finner nødvendig for å bekrefte årsregnskapet.»
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Kontrollutvalgets uttalelse
Kommunelovens § 14-3, samt kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 3 2. ledd sier at
kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet før de avgir
innstilling, om årsregnskapet og årsberetningen. Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er
vedlagt.
Vurdering
Kontrollutvalgets oppgave er i korthet å uttale seg om årsregnskapet er revidert på
betryggende måte, utført i samsvar med lov, forskrift og god (kommunal) regnskapsskikk
samt kontrollutvalgets eventuelle instrukser og avtaler med revisor. I tillegg at årsberetningen
omtaler de forhold loven krever.
Sekretariatet viser til at fristene vedrørende regnskapsavleggelsen ikke er overholdt. Revisor
måtte derfor avgi en beretning som forklarer hvor revisor ikke har kunnet utføre sine
oppgaver innen sin frist. Etter å ha mottatt de nødvendige dokumenter har revisor nå kunnet
trekke tilbake den negative beretningen og avgi en ny beretning uten forbehold eller
merknader.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med vedlagte forslag.
Kontrollutvalget har likevel anledning til å knytte ytterligere kommentarer til årsregnskap og
årsberetning.
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Til kommunestyret
Åfjord kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020
Kontrollutvalget har i møte den 26.05.21 behandlet kommunes årsregnskap, konsoliderte
årsregnskap og årsberetning for 2020. Årsregnskapet består av driftsregnskap,
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter, samt noter.
Kommunedirektøren har gitt kontrollutvalget utfyllende orientering om årsregnskap og
årsberetning og svart på spørsmål fra kontrollutvalget. Revisjonsberetningen er uten
forbehold og er avgitt av Revisjon Midt-Norge SA 29.04.21. Revisor har gitt kontrollutvalget
utfyllende orientering i møtet og svart på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget har mottatt et brev fra revisor hvor det opplyses at årsregnskapet ble avgitt
så sent at revisor ikke kunne avgi sin beretning innen sin frist. Kontrollutvalget forutsetter at
rådmannen iverksetter de nødvendige tiltak for å sikre at dette ikke gjentar seg.
Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskap og årsberetning for 2020 utover dette
og anbefaler dem godkjent slik de foreligger.
Avslutningsvis vil kontrollutvalget oppfordre til at årsberetningene også videreutvikles som et
tilbakerapporteringsverktøy mht. måloppnåelser.

Åfjord, 26.05.21
Kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet
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Bidrar til forbedring

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer

Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Besøksadresse:

Brugata 2
7715 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Nummerert brev nr. 1 – til kontrollutvalget i Åfjord kommune
Ifølge kommuneloven § 24-7 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i nummerert brev.
Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold som kan medføre feilinformasjon i
årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern kontroll.
For sent avlagt regnskap og årsberetning
Kommunedirektøren har ikke avgitt et årsregnskap og årsberetning for Åfjord kommune samt konsolidert
årsregnskap for regnskapsåret 2020 innen fristen som følger av forskrift om årsregnskap og
årsberetning. Vi har følgelig ikke vært i stand til å utføre revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal revisjonsskikk innen fristen for å avgi revisjonsberetningen 15. april, jfr. kommunelovens
§ 24-8.
Vi pliktet derfor å avgi negativ beretning på fristen for å avgi revisjonsberetning den 15. april 2021.
Den negative revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når vi har fått tid til å gjennomføre de
revisjonshandlinger vi finner nødvendig for å bekrefte årsregnskapet.

Malm, 29. april 2021

Knut Tanem
statsautorisert revisor
oppdragsansvarlig
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Arkiv: 2020/1338-8
Dato: 08.06.2021
Saksbehandler:
Espen Murvold

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
20/21
53/21

Utvalg
Åfjord formannskap
Åfjord kommunestyre

Møtedato
09.06.2021
17.06.2021

TERTIALRAPPORTERING PR. 30.04.2021
Formannskapets innstilling
Åfjord kommunestyre tar tertialrapporten pr 30.04.2021 til orientering.
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 09.06.2021
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre tar tertialrapporten pr 30.04.2021 til orientering.

Sakens bakgrunn og innhold
Det skal i henhold til kommunens økonomireglement utarbeides perioderapporter
gjennom året på drift og investering, samt finansrapportering. Rapporteringen skjer
tertialvis pr. 30.04, 31.08 og ved avleggelse av regnskapet pr 31.12. Det vises til
vedlagte tertialrapport pr 30.04.2021.
Folkehelsevurdering
Saken har ingen spesielle folkehelsemessige konsekvenser.

Vedlegg
1
Tertialrapport 1
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2
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Tertialrapport 01.21-04.21
Prognoser for rammetilskudd ligger an til å følge budsjett. Vi ligger noe bak periodisert budsjett på skatteinngang pr
30.04, men det forventes at dette kommer til å jevne seg ut i løpet av året slik at vi ender opp som budsjettert. Nevner
her, selv om det går utover 1.tertial, at vi ligger noe foran periodisert budsjett pr 31.05.
Det estimeres en høyere skatteinngang på eiendomsskatt enn budsjettert. Dette skyldes forsiktig budsjettering knyttet
til taksering av de to siste vindparkene som ble ferdigstilt. Dog er det fortsatt noe usikkerhet knyttet til eksakt
merinntekt, men det ligger i størrelsesorden 8-9 millioner kroner, innen rapportering 2.tertial vil vi ha fasiten. Flere
enheter ser imidlertid konturene av merforbruk. Det er fremdeles noe tidlig å si hvordan dette utvikler seg i løpet av
året, da noen inntektsposter fremdeles er usikre/ikke bokførte - herunder nevnes blant annet skjønnsmidler knyttet
til korona. Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette å saldere inn 2,5 millioner kroner nå (egen salderingssak) til
kjente poster som vil gå med merforbruk, og avvente det resterende beløpet grunnet:
•
•

Forsiktighetsprinsippet, ikke 100% sikker størrelse på merinntekten
Beslutningsgrunnlaget/behovet for eventuelle budsjettjusteringer er for tynt etter 4 måneders drift.
For å treffe best mulig med oppdekning, ønsker administrasjonen å avvente til tallgrunnlaget er
bedre.

Politisk – ansvar 001
Ligger noe under budsjett.
Rådmann – ansvar 100
Husleie for midlertidig rådhus ligger ikke inne i budsjett. Noe dekkes inn med interne budsjettjusteringer på ansvaret,
det resterende kan bli aktuelt å saldere inn finansiert av eiendomsskatt, men avventer inntil videre. Størrelsesorden
kroner 600.000.
Lønnsbudsjett for lærlinger er for lavt, administrasjonen følger utviklingen og det kan bli aktuelt å saldere inn kroner
1.400.000 til oppdekning, men avventer også her inntil videre.
Oppvekst – ansvar 200-290
Totalt sett merforbruk i perioden, men det er en del inntektsposter som ikke er bokført pr 30.04, derfor er det totale
bildet fremdeles noe usikkert. Noen enheter har/får økt bemanningen, hvilket kan medføre merforbruk ved enkelte
enheter. Rådmannen foreslår å avvente til 2.tertial med å gjøre eventuelle budsjettjusteringer.
Helse – ansvar 300-399
Økt behov på flere enheter gir økte kostnader og flere enheter estimert merforbruk. Det er imidlertid knyttet
usikkerhet til flere inntektsposter, blant annet koronamidler og refusjoner. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen
å avvente eventuelle budsjettjusteringer til 2.tertial, da man vil ha bedre oversikt over både inntekter og
kostnadsbilde. Det vises i tillegg til egen salderingssak, der det foreslås interne justeringer da enkelte kostnadsposter
er flyttet til andre ansvar enn opprinnelig budsjettert. I samme salderingssak effektueres PS 102/20 – stillinger
helsesektoren.
Landbruk og tekniske tjenester
Det går mot et merforbruk på drift av kommunale bygg. Denne enheten er underbudsjettert i forhold til kostnadene
som nå er plassert her. Det foreslås derfor å styrke budsjettet til ansvar 410 med 2,5 millioner kroner (se egen
salderingssak). Det vil bli foretatt en gjennomgang av denne budsjettposten i nærmeste framtid.
Kultur, idrett og frivillighet – ansvar 500-530
Samlet sett mindreforbruk.
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Driftsregnskapet – skjema 1B:
Regnskap
pr. 30.04.21
Politisk styring og administrasjon

Prognose
2021

Regulert
budsjett 2021

Opprinnelig
budsjett 2021

Avvik

1 468 055

5 608 526

5 608 526

5 608 526

0

11 774 340

40 052 490

40 052 490

40 052 490

0

3 186 278

6 833 468

6 833 468

6 833 468

0

Fosen lønn

-1 115 278

0

0

0

0

Administrasjon

Rådmann / fellesutgifter
Personal og utvikling

13 845 340

46 885 958

46 885 958

46 885 958

Avventer 2.tertial

Fellestjenester oppvekst

3 411 907

11 945 160

11 945 160

11 945 160

0

Brandsfjord barnehage

1 042 578

3 341 975

3 341 975

3 341 975

0

By barnehage

3 108 954

8 506 889

8 506 889

8 506 889

0

Maribo barnehage

3 597 426

11 553 384

11 553 384

11 553 384

0

Tusseladden barnehage

1 291 369

3 476 756

3 476 756

3 476 756

0

Vik-Bessaker barnehage

783 691

1 859 577

1 859 577

1 859 577

0

Stoksund oppvekstsenter

5 709 434

13 512 842

13 512 842

13 512 842

0

Brandsfjord skole

3 571 074

10 098 500

10 098 500

10 098 500

0

Sør-Roan skole

2 824 329

6 377 798

6 377 798

6 377 798

0

12 661 412

33 516 688

33 516 688

33 516 688

0

907 602

2 554 369

2 554 369

2 554 369

0

38 909 775

106 743 938

106 743 938

106 743 938

Avventer 2.tertial

1 076 885

3 595 873

3 595 873

3 595 873

0

Forvaltningsenheten

791 874

2 325 594

2 325 594

2 325 594

0

Barnevern - anviser Åfjord

787 361

2 820 000

2 820 000

2 820 000

0

1 545 322

3 884 930

3 884 930

3 884 930

0

198 840

2 492 468

2 492 468

2 492 468

0

-154 394

0

0

0

0

Institusjonstjenesten Åfjord

15 096 877

35 274 802

35 274 802

35 274 802

0

Hjemmetjenesten Åfjord

10 579 246

25 778 377

25 778 377

25 778 377

0

9 815 911

13 908 757

13 908 757

13 908 757

0

10 318 412

29 852 775

29 852 775

29 852 775

0

8 509 394

22 605 769

22 605 769

22 605 769

0

58 565 729

142 539 345

142 539 345

142 539 345

Avventer 2.tertial

619 666

1 804 868

1 804 868

1 804 868

0

7 595 042

15 324 348

12 824 348

12 824 348

-2 500 000

-6 100 013

87 679

87 679

87 679

0

Kommunale veier og havner

2 495 988

6 476 659

6 476 659

6 476 659

0

Plan og byggesak

1 256 990

2 230 303

2 230 303

2 230 303

0

Brann og redning

3 697 042

6 292 513

6 292 513

6 292 513

0

Landbruk

1 328 469

3 243 961

3 243 961

3 243 961

0

Åset skole
PPT
Oppvekst
Fellestjenester hele og omsorg

Barnevern - anviser Fosen B.V.
Sosialtjeneste
USHT

Bo- og oppfølgingstjenesten
Pleie og omsorg Roan
Helse og familie
Helse
Fellestjenester landbruk og teknisk
Eiendom og drift
Drift VVAR

Teknisk

10 893 183

32 960 331

32 960 331

32 960 331

-2 500 000

Kultur, idrett og frivillighet

1 057 114

7 701 371

7 701 371

7 701 371

Kulturskole

1 465 289

4 837 258

4 837 258

4 837 258

0

718 659

718 659

718 659

Aktivitetshus
Bibliotek
Kultur

756 143

2 034 835

2 034 835

2 034 835

0
0
0
0

3 278 546

15 292 123

15 292 123

15 292 123

0

Finans
Sum til fordeling

126 960 628

352 530 221

728

350 030 221

350 030 221

-2 500 000

Bevilgningsoversikt drift:
Regnskap pr.

Prognose

Regulert

Opprinnelig

Avvik

30.apr

2021

budsjett 2021

budsjett 2021

Rammetilskudd

-75 857 698

-197 157 000

-197 157 000

-197 157 000

0

Inntekts- og formuesskatt

-35 597 684

-116 309 000

-116 309 000

-116 309 000

0

-56 677 000

-54 177 000

-54 177 000

-2 500 000

-232 566

-18 964 318

-18 964 318

-18 964 318

0

-111 687 948

-389 107 318

-386 607 318

-386 607 318

-2 500 000

Sum bevilgninger drift, netto

0

354 618 245

352 118 245

352 118 245

2 500 000

Avskrivninger

0

25 545 145

25 545 145

25 545 145

0

Sum netto driftsutgifter

0

380 163 390

377 663 390

377 663 390

2 500 000

-111 687 948

-8 943 928

-8 943 928

-8 943 928

0

Renteinntekter

-5 725 000

-5 725 000

-5 725 000

0

Utbytter

-5 000 000

-5 000 000

-5 000 000

0

Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter

Brutto driftsresultat

Renteutgifter

2 863 984

19 983 402

19 983 402

19 983 402

0

Avdrag på lån

10 478 232

32 000 000

32 000 000

32 000 000

0

Netto finansinntekter / -utgifter

13 342 216

41 258 402

41 258 402

41 258 402

0

-25 545 145

-25 545 145

-25 545 145

0

6 769 329

6 769 329

6 769 329

0

Netto avsetning til eller bruk av bunde fond

-2 218 558

-2 218 558

-2 218 558

0

Netto avsetning til eller bruk av disp.fond

-4 550 771

-4 550 771

-4 550 771

0

0

0

0

0

-6 769 329

-6 769 329

-6 769 329

0

0

0

0

0

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

-98 345 732

Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponering eller dekning av netto dr.res.

0

Fremført til inndekning senere år

Sykefravær
Oversikt sykefravær Åfjord kommune, 1.kvartal 2021 sett opp mot 1.kvartal 2020. Korttidsfravær er stabilt, men vi ser
at langtidsfraværet øker noe.
År /Periode
2020: 1. kvartal
2021: 1. kvartal

Totalt: %
6,8
8,08

Korttids
1,79
1,78

Langtids
5,01
6,30

Mann
4,37
5,94

Kvinne
7,42
8,58

Investeringsregnskap
Stort sett går prosjektene som er igangsatt i henhold til plan. Det vil bli fremmet en egen sak om tilleggsfinansiering
på ny sentrumsbarnehage så fort man har det eksakte tallet på merkostnadene. Sett bort fra dette er det pr 30.04 ikke
behov for ekstra bevilgninger på de andre prosjektene.
Investeringsregnskap pr 30.04.2021:
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Prosjekt Prosjektnavn

Regnskap
30.apr
1003 Infrastruktur / tilrettelegging
1005 IT-investeringer Fosen IKT
173 845,25
1006 Bredbåndsutbygging
1008 Kjøp og salg av aksjer
- 20 524 625,00
1011 Nytt rådhus
779 641,56
1012 Kjøp av andeler
25 000,00
2000 PC-utstyr - skole
1 558 461,10
2001 Ny sentrumsbarnehage
20 431 595,02
2002 Uteområdet Åset skole
2003 Uteområdet Stokksund Oppvekstenter
264 854,00
2004 Smartboard skole
2008 Uteområder skoler og barnehager
2010 IKT-utstyr, barnehagene
150 232,50
2011 Uteområde - Vik Bessaker barnehage
33 367,00
2012 Åset skole - komp.tiltak
43 000,00
2013 Lekestativ - By barnehage
119 851,25
2014 Brandsfjord barnehage - utbedring
36 247,75
3000 Nytt legekontor
3001 Tilrettelagte boliger
15 474 664,00
3002 Sykehjem Roan
24 626 037,05
3006 Oppgradering Trygdepensjonat
135 061,57
4000 Oppgradering av bygninger / grøntareal
4002 Oppgradering Stibergsvingen 26 B
423 051,70
4007 Sossvika - boliger
1 518 345,75
4008 Heimhaugen 1A - oppgradering
201 837,55
4203 Plenklipper
4204 Driftsbygg Vassneset - ombygging
63 711,25
4205 Kjøp av bil
488 000,00
4401 Hovedplan vannforsyning Roan
4403 Utvidelse Bjerkan VBA
4501 Sanering kloakk - Kuringvågen
105 896,35
4703 Gangbru Årnes-Frøneset
1 397 378,13
4705 Utbedring Breivold bru
4706 Asfaltering av veier og plasser
4801 Brennholmen
500 000,00
4803 Fosen Vekst - bygninger
292 048,36
4804 Monstad - grunnutredning
4805 Monstad - ind.omr.detalj-regulering
4806 Monstad industriområde - deponi
4808 Joakim Brevolds alle 2 - 58/35
2 450 000,00
4951 Brannstasjon
8 770 407,94
5000 Aktivitetshus
54 417 475,99
5001 Investeringstilskudd Ørland Arena
5007 Aktivitetshus- VG skole
5008 Utbedring Åfjordhallen
625 000,00
5009 Hutjønna
5012 Areal skyttere Åfjordhallen
5013 Tangen aktivitetspark
129 907,00
5201 Renovering Stoksund kirke
5202 Tilstandsvurdering/oppgradering - Kirken
Total 114 710 293,07
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Opprinnelig
budsjett
2 500 000,00
400 000,00
5 000 000,00
1 500 000,00
43 750 000,00
2 500 000,00
1 750 000,00
450 000,00
50 000,00
700 000,00
125 000,00
2 750 000,00
21 200 000,00
40 000 000,00
2 500 000,00
250 000,00
3 000 000,00
4 000 000,00
9 000 000,00
562 000,00
3 437 500,00
625 000,00
10 000 000,00
500 000,00
250 000,00
2 500 000,00
17 375 000,00
142 000 000,00
6 200 000,00
17 700 000,00
1 500 000,00
1 625 000,00
2 524 000,00
1 875 000,00
350 098 500,00

Prognose
avvik
20 524 625,00
779 641,56
25 000,00
58 461,10
Egen sak kommer
Flyttes til drift
82 000,00
Feil i budsjett, vedtatt
Flyttes til drift
135 061,57
Midler fra prosj 4000
1 518 345,75
Midler fra prosj 4000
488 000,00
105 896,35
1 397 378,13
2 450 000,00
17 700 000,00
Øremerkede midler
129 907,00
-

Finans
Vi har budsjettert med høyere rentekostnader enn vi har betalt pr 30.04. Etter et år med svært lave renter, peker
rentebanen oppover på både på kort og litt lengre sikt. Rådmannen forslår derfor inntil videre å beholde
budsjettposten på renter. Avdrag på lån følger periodisert budsjett. I tabellene nedenfor viser vi de viktigste
størrelsene fra kommunens samlede gjeld.
Utestående bruttobalanse
Utestående nominelt i derivater
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd
Gjennomsnittlig rente eks.
derivater siste 12 mnd
Rentekostnader siste 12 mnd
Rentekostnader eks. derivater siste
12 mnd

30.04.2021
835.536.445
70.000.000
1,46%

30.01.2021
830.469.376
70.000.000
1,65%

30.10.2020
840.304.745
70.000.000
1,91%

1,34%

1,55%

1,84%

11.533.243

12.176.876

13.106.533

10.560.165

11.414.012

12.608.580

Rentesensitivitet
Tabellen nedenfor viser rentesensitiviteten på analysetidspunktet, her med 1% økt rente.
Periode
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Rentekostnad

Rentekostnad +1 %

11.478.369
12.702.432
14.217.393
15.455.637
15.471.606
15.190.961
14.751.961
14.269.096
13.622.721
12.911.943

13.454.585
18.194.776
19.787.731
20.416.791
20.296.703
20.245.267
19.522.585
18.832.141
17.986.649
17.134.367

Andel økning
renterisiko 1%
1.976.216
5.492.344
5.570.338
4.961.154
4.825.097
5.054.306
4.770.623
4.563.045
4.363.928
4.222.424

Forventede NIBOR-renter
På analysetidspunktet (pr 30.04) har vi følgende forventede renteutvikling:
Indeks
NIBOR3M
Endring
NIBOR6M
Endring

Siste
0,30%
0,36%

Forventet om 1 år
0,86%
0,56%
0,99%
0,63%

Forventet om 2 år
1,34%
1,04%
1,44%
1,08%

Vi registrerer at rentebanen er oppjuster fra rapportering til 2.tertial 2020.

731

Forventet om 3 år
1,63%
1,33%
1,72%
1,36%

Gjeldsprofil
Prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente. Dersom porteføljen inneholder lån som forutsettes
refinansiert (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån), og/eller simulerte fremtidige låneopptak, vil også effekten av disse
vises.
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Arkiv: 2020/1338-7
Dato: 08.06.2021
Saksbehandler:
Espen Murvold

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
21/21
54/21

Utvalg
Åfjord formannskap
Åfjord kommunestyre

Møtedato
09.06.2021
17.06.2021

SALDERING BUDSJETT 2021 - 1. TERTIAL
Formannskapets innstilling
Åfjord kommunestyre vedtar budsjettkorrigeringer for budsjett 2021 i henhold til vedlagte
salderingsforslag.
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 09.06.2021
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Åfjord kommunestyre vedtar budsjettkorrigeringer for budsjett 2021 i henhold til vedlagte
salderingsforslag.

Sakens bakgrunn og innhold
Fremlagte tertialrapport for 1.terital viser et anslått merforbruk i drift på 2,5 millioner ved
årsslutt. I tertialrapporten legges det opp til at merforbruket dekkes inn ved bruk av økte
inntekter fra eiendomsskatt.
I tillegg foreslås det interne budsjettjusteringer på helse, der enkelte kostander har flyttet
ansvar. Budsjettet korrigeres deretter.
Til sist effektueres PS 102/20 – stillinger helse, også budsjettmessig.
Folkehelsevurdering
Saken har ingen spesielle folkehelsemessige konsekvenser.

Vedlegg
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Saldering

2
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Åfjord kommune
Saldering budsjett 2021 - drift
(jfr. Tertialrapport pr 30.04.2021)

Tilgang på midler
Kommentar
Avsatte midler stillinger helse (PS 102/20)
Interne justeringer helse
Interne justeringer helse
Interne justeringer helse
Økte inntekter eiendomsskatt

Konto

Ansvar
10509
10*
12*
10*
18740

300
330
330
330
990

Funksjon
1204
2541
2541
2540
8000
Total

Konto
Ansvar
101-109
101-109
101-109
101-109
10*
12*
10*
11800-899
11800-899
11800-899
11800-899

340
320
320
330
332
332
332
410
410
410
410

Funksjon
2410
2530
2532
2540
2541
2541
2342
2610
3810
2210
2220
Total

Beløp
- 2 450 000,00
- 641 000,00
- 1 000 000,00
- 900 000,00
- 2 500 000,00
- 7 491 000,00

Beløp
273 048,00
1 079 227,00
585 758,00
511 967,00
641 000,00
1 000 000,00
900 000,00
500 000,00
200 000,00
500 000,00
1 300 000,00
7 491 000,00

Bruk av midler
Kommentar
Stillinger helse (PS 102/20)
Stillinger helse (PS 102/20)
Stillinger helse (PS 102/20)
Stillinger helse (PS 102/20)
Interne justeringer helse
Interne justeringer helse
Interne justeringer helse
Drift kommunale bygg
Drift kommunale bygg
Drift kommunale bygg
Drift kommunale bygg
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Arkiv: 2020/2159-2
Dato: 10.06.2021
Saksbehandler:
Per Ola Johansen

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
55/21

Utvalg
Åfjord kommunestyre

Møtedato
17.06.2021

FORESPØRSEL OM JUSTERING AV AVTALE MELLOM ÅFJORD
KOMMUNE OG KVIDUL AS VEDRØRENDE AREALER PÅ BRENNHOLMEN
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre viser til Kjøpekontrakt datert 19. og 22.06.2020 mellom Åfjord kommune
og Kvidul AS vedrørende salg av gnr. 106, bnr. 109 i Åfjord kommune, som ble godkjent av
kommunestyret i sak KST-54-2020, og forespørsel i e-post av 7. juni 2021 om endringer i
kontrakten med henblikk på forskyving av milepælene med 12 måneder.
Kommunestyret vil det dette som utgangspunkt vedta at kjøpekontraktens punkt 3 endres til
følgende:
3. OVERTAGELSESTIDSPUNKT/ SELGERS OG KJØPERS RETT TIL Å HEVE
KJØPSAVTALEN
Eiendommen skal overtas senest 18 måneder etter «Endelig regulering» slik definert i
punkt 7 («Overtagelsestidspunktet»).
Kjøper har rett til å forlenge overtagelsesfristen med 6 måneder dersom:


kr 250 000,- av avtalt kjøpesum innbetales til selger. Innbetalt del av
kjøpesummen tilbakebetales ikke dersom kjøpet ikke realiseres.

Kjøper har rett til å forlenge overtagelsesfristen med ytterligere 6 måneder dersom:



Forsinkelsen skyldes manglende godkjennelse av omsøkte konsesjoner eller
andre offentligrettslige tillatelser, og
nye kr 250 000,- av avtalt kjøpesum innbetales til selger. Innbetalt del av
kjøpesummen tilbakebetales ikke dersom kjøpet ikke realiseres.

Har ikke Kjøper innbetalt kjøpesummen innen Overtagelsestidspunktet, har både Kjøper
og Selger rett til å heve kjøpsavtalen, med de betingelser som følger av punkt 13.
Åfjord kommunestyre ber om at rådmannen innarbeider endringene i kontraktsutkastet, og gir
rådmannen fullmakt til å undertegne kjøpekontrakten på vegne av Åfjord kommune, så fremt de
endrede betingelsene i kontraktens punkt 3 godkjennes fra Kvidul sin side.
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Sakens bakgrunn og innhold
Åfjord kommunestyre vedtok sluttbehandling av detaljreguleringen for Brennholmen i møte den
18. juni 2020. Dette betyr i realiteten at Brennholmen er klar for utbygging, basert på de
forutsetningene som ligger i reguleringsplandokumentene.
I samme møte godkjente kommunestyret i sak KST-54/2020 kjøpekontrakt mellom Åfjord
kommune og Kvidul AS om overdragelse av Brennholmen til Kvidul etter nærmere angitte
forutsetninger.
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak KST-54/2020:

Kvidul sine rettigheter til å kjøpe Brennholmen går ut 12 måneder etter endelig regulering, det
vil si 18.06.2021, men selskapet kan forlenge fristen med 6 måneder dersom kr 500.000 av
avtalt kjøpesum innbetales til Åfjord kommune. Innbetalt del av kjøpesummen betales ikke
tilbake, dersom kjøpet ikke blir noe av.
Forespørsel om forlengelse av fristene i kjøpekontrakten
Kvidul har i epost av 7. juni 2021 bedt om at punktene 3, 4, 5 og 18 i kjøpekontrakten av 18./22.
juni 2021 forskyves med 12 måneder, til henholdsvis 18. juni og 18. desember 2022.
Bakgrunnen for dette er generelle forsinkelser knyttet til covid-19, men spesielt knyttet til
manglende avklaringer i forhold til



Utslippspunkt i sjø, der man må finne alternativer til utslipp i Stokken, og
Mudring, sjete og utfylling i sjø,der grunnforholdene på sørsiden av Brennholmen må
avklares ytterligere.
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Rådmannen har forståelse for utfordringene som ligger arbeidet med å utrede Brennholmen
som lokasjon for landbasert oppdrett, og har med bakgrunn i forespørselen gjennomført
drøftinger med Kvidul med henblikk på en justering av kjøpekontrakten. Med bakgrunn i disse
drøftingene vil rådmannen anbefale at forespørselen om 12 måneders forskyvning av fristen for
endelig overtakelse innrømmes, men vil ikke anbefale at avtalen endres fullt ut i henhold til
forespørselen.
Rådmannen anbefales at kun punkt 3 i avtalen endres. Punkt 4 hjemler en indeksregulering av
kjøpesummen, noe som anses som rimelig, da Åfjord kommune må kunne holdes skadesløs
på grunn av forsinkelsene. Punkt 5 og 18 i avtalen er en direkte konsekvens av avtalens punkt
3.
Når det gjelder avtalens punkt 3, foreslår rådmannen at denne endres til følgende:

I praksis betyr dette at milepælene i den reviderte avtalen blir som følger:
18.12.2021:

Brennholmen skal senest overtas av kjøper, men fristen kan forlenges
med 6 måneder dersom kr 250.000 innbetales til Åfjord kommune innen
samme dag.

18.06.2022:

Brennholmen skal senest overtas av kjøper, men fristen kan forlenges
med 6 måneder dersom forsinkelsen skyldes manglende godkjennelse av
omsøkte konsesjoner eller andre offentligrettslige tillatelser, og nye kr
250.000 innbetales til Åfjord kommune innen samme dag.

18.12.2023:

Siste frist for kjøper til å overta Brennholmen, hvis ikke vil Åfjord
kommune være løst fra avtalen.
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Rådmannens vurderinger
Rådmannen anser det som svært positivt at aktører ønsker å etablere seg, og drive næring i
Åfjord. Et sterkt og variert næringsliv er en viktig premiss for fremtidig vekst og utvikling i
kommunen. Samtidig er det liten tvil om at interessen for næringsarealer i kystlinjen har økt
merkbart i den siste tiden, noe som er en klar indikasjon på det vekstpotensialet som ligger i
havbasert næring i årene som kommer.
Investeringsplanene som skisseres av tiltakshaver i denne saken er av svært store
dimensjoner, og vil dersom de bli realisert, være den største enkeltinvesteringen i regionen
etter den pågående vindkraftutbyggingen og etableringen av kampflybasen på Fosen. Samtidig
kan det ikke underslås at prosjektet har risiko, ikke minst i forhold til å sikre tilstrekkelig
finansiering og å få alle nødvendige tillatelser for virksomheten på plass.
Med bakgrunn i at det året som har gått har vært utfordrende knyttet til covid-19 pandemien, at
grunnforholdene rundt Brennholmen er krevendede, og at sjøområdene rundt Brennholmen har
en del uforutsette utfordringer knyttet til strømforhold, anser rådmannen det som rimelig å
kunne utvide fristene i avtalen. Kvidul AS har allerede investert betydelig i utredninger knyttet til
området, og det ville vært urimelig å inndra området nå. På den annen side er det inngått en
avtale mellom 2 profesjonelle parter og slike avtaler er bindende.
Rådmannen anbefaler ut fra dette å imøtekomme Kvidul AS en utsettelse i 12 måneder i
henhold til opprinnelig avtale, med unntak av opsjonspremien for forlengelse, der kr 250.000
avkreves etter kun 6 måneder. Dette både for at Kvidul må synliggjøre sin interesse, men også
for at viktige næringsområder ikke kan reserveres vederlagsfritt over lengre perioder.
Rådmannen har tatt opp dette med Kvidul AS, som har forståelse for kommunens holdning til
dette punktet.
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Saken har ingen umiddelbare virkninger i et folkehelseperspektiv. Men tilrettelegging for
næringslivet
vil forhåpentligvis skape økt aktivitet og bidra til fremtidig utvikling og vekst i et levende
lokalsamfunn.
Saken vurdert i et klima- og miljøperspektiv, herunder FNs bærekraftsmål
Selve avtalen har har ingen særskilt betydning i et klima- og miljøperspektiv.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen anbefaler Åfjord kommunestyre å godkjenne forslaget til endringer i utkast til
kjøpekontrakt datert 19. og 22.06.2020 mellom Åfjord kommune og Kvidul AS vedrørende salg
av gnr. 106, bnr. 109, Brennholmen, i Åfjord kommune.
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Vedlegg:
1. Forespørsel i e-post av 7. juni 2021 fra Kvidul AS med redegjørelse om forsinkelser i prosjektet
og anmodning om at overtakelsestidspunkt og øvrige milepæler i kjøpekontrakten mellom Åfjord
kommune og Kvidul AS av 19./22. juni 2020 forskyves med 1 år. Dette gjelder punktene 3, 4, 5
og 18 i avtalen.
2. Kjøpekontrakt datert 19. og 22.06.2020 mellom Åfjord kommune og Kvidul AS vedrørende salg
av gnr. 106, bnr. 109 i Åfjord kommune.

Utrykte vedlegg i saksmappen:
1. Sak KST-54/2020 «Avtale mellom Åfjord kommune og Kvidul AS vedrørende rettigheter til kjøp
av gnr. 156, bnr 109 (Brennholmen), behandlet av Åfjord kommunestyre 18.06.2020.
2. Sak KST-51/2020 «Detaljregulering for Brennholmen, plan-ID 202001 – sluttbehandling»,
behandlet av Åfjord kommunestyre 18.06.2020.
3. Tilleggssak 32/2019 «Avtale mellom Roan kommune og Kvidul AS», behandlet av Fellesnemnda
for sammenslåingen av Roan og Åfjord kommuner 13.12.2019.
4. Sak KST-39/2019 «Forlengelse av intensjonsavtale mellom Åfjord kommune og Kvidul AS
vedrørende arealer på Brennholmen», behandlet av Åfjord kommunestyre 19.09.2019.
5. Sak KST-26/2019 «Kommunestyrets godkjenning – Intensjonsavtale vedrørende disponering av
arealer på Brennholmen», behandlet av Åfjord kommunestyre 14.06.2019.
6. Signert Intensjonsavtale mellom Åfjord kommune og Kvidul AS, datert 14.05.2019.
(Unntatt offentlighet ihht Offentleglova § 13, Forvaltningsloven § 13, 1. ledd).
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17.06.2020, 12:39

Fra: Stein Roger Dalheim <stein.roger@kvidul.no>
Sendt: mandag 7. juni 2021 12:18
Til: Per Johansen <Per.Johansen@afjord.kommune.no>
Kopi: Idar Arnold Iversen <idar@kvidul.no>; rolf øia <rolf@afjordutvikling.no>
Emne: Ref. møte 03.06.2021
Hei!
Takk for møtet 03.06.2021.
Vedlagt presentasjonen fra møtet og skrivebordundersøkelse utført av Norconsult.
Her kommer en kort oppsummering fra møtet og innspill vedr. justering av overtakelsestidspunkt i
avtale om kjøp av Brennholmen.

1. Avklaring vedr. utslippspunkt
Stokken vannområde når fortsatt ikke målet om «god økologisk» tilstand mph klorofyll a og
fosfor. Med status «moderat økologisk tilstand» er det lite sannsynlig å få godkjent konsesjon
innenfor Stokken vannområde.
I tidlig fase ble vi forespeilet at «Stokken» var et egnet sted å føre utslipp med antatt gode
strømforhold i nord/ nordvestlig retning. En «skrivebordundersøkelse» utført av Norconsult
dokumenterer derimot utfordrende strøm-forhold i «Stokken» der bl.a. strømmålinger ved
Jektholmen viser at strømmen går i sør-vestlig retning.
Norconsult hat fått i oppdrag å finne nye alternativ for utslipp- og inntakspunkt utenfor Stokken
vannområde det et konkret område sør-vest for Brennholmen vurderes spesielt.

2. Mudring, sjeté og utfylling i sjø
Grunnboringer utført av Multiconsult på oppdrag av Åfjord kommune i forbindelse med
reguleringsarbeidet ga ikke tilfredsstillende svar på de faktiske grunnforhold i
utfyllingsområdet. Kvidul har derfor engasjert Multiconsult til å foreta nye undersøkelser og de
har på sin side engasjert selskapet Aegon til å utføre seismiske målinger av grunnforholdene.
Rapport fra disse undersøkelsene vil foreligge innen 14 dager og denne vil kunne gi svar på
behovet for eventuelle nye fysiske grunnundersøkelser før detaljprosjektering av mudring,
sjéte og utfylling kan starte.

3. Overtakelsestidspunkt Brennholmen
Forhold nevnt i pkt 1 og 2 skaper forsinkelser i prosjektet. I tillegg har Covid 19 forsinket
fremdriften i prosjektet i vesentlig grad.
Med bakgrunn i dette ber vi om at overtakelsespunkt og øvrige milepæler i kjøpekontrakt
mellom Åfjord kommune og Kvidul signert 19/22. juni 2020 forskyves med 1 år. Dette gjelder
pkt 3, 4, 5 og 18 i avtale.

Med vennlig hilsen,

Stein Roger Dalheim
______________________________________________

Mobil nr.:
Kontor nr.:
Epostadresse:
Nettside:

+47 906 66 615
+47 7350 2500
stein.roger@kvidul.no
www.kvidul.com

Powerhouse Brattørkaia 17A |
7010 Trondheim
__________________________________________
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Arkiv: 2021/1691-1
Dato: 10.06.2021
Saksbehandler:
Per Ola Johansen

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
56/21

Utvalg
Åfjord kommunestyre

Møtedato
17.06.2021

PRINSIPPER FOR UTBYGGINGSAVTALE I ÅSMUNDVATNET
BOLIGOMRÅDE I HHT PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 17-2
Rådmannens innstilling

Åfjord kommunestyre vedtar at Åfjord kommune inngår utbyggingsavtaler i tråd med
forutsetningene i Plan og bygningsloven kapittel 17 i de tilfeller der en utbygging forutsetter at
det etableres ny kommunal infrastruktur.
Utbyggingsavtale forutsettes inngått før rammetillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt
arealplan (kommunedelplan, områderegulering, detaljregulering) med tilhørende bestemmelser
også forutsetter bygging/oppgradering av offentlig anlegg og/eller tilpasning til slike anlegg.
Med offentlige anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i
reguleringsplan og som følger av bestemmelser til planen.
Utbyggingsavtale kan også kreves der kommunen ønsker å stille krav om antall boliger i et
område, største og minste boligstørrelse, og /eller nærmere krav til bygningers utforming
(jamfør pbl § 17-3).
Opplysninger om at kommunen vil inngå utbyggingsavtaler i tråd med forutsetningene i Plan og
bygningsloven kapittel 17 skal tas inn i Retningslinjer og bestemmelser til kommuneplanens
arealdel.
Hovedprinsipp for kostnadsfordeling:
Utbygger(ne) innenfor et utbyggingsområde bærer selv alle utbyggingskostnadene med
tilrettelegging av teknisk og grønn infrastruktur som er nødvendig for det enkelte prosjekt/tiltak
(jamfør pbl § 17-3, men forutsetningen i plan og bygningslovens § 17-3 om at utbyggers
kostnad til tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang skal hensyntas.
Hvorvidt det skal skje en full kostnadsoverveltning, eller om kostnadene av hensyn til kravet om
forholdsmessighet må fordeles mellom grunneier / utbygger og kommunen vurderes spesifikt
for de enkelte utbyggingsprosjektene. I prosjekter med flere byggetrinn åpnes det for at
kommunen kan forskuttere andeler av kostnadene slik at betalingsfrist kan avstemmes med
igangsettelsen / ferdigstillelsen av senere byggetrinn. Dette for å ivareta krav om at utbyggers
kostnad til tiltak må stå i rimelig forhold til omfang.
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Sakens bakgrunn og innhold
Rådmannen viser til kommunestyrets behandling av sak KST-12/2021 vedrørende
sluttbehandling av reguleringsplanen for Åsmundvatnet boligområde den 11. februar 2021.
Arealene rundt Åsmundvatnet ble klargjort for boligutbygging gjennom Kommunedelplanen for
Åfjord sentrum som ble vedtatt av kommunestyret i mai 2014, som sak KST-33/2014.
Utbygging av feltet krever betydelig infrastrukturinvesteringer. Utbyggerne har i vedlagte
søknad til Åfjord formannskap bedt om nærmere dialog med henblikk på et samarbeid der
Åfjord kommune forskutterer infrastrukturkostnader, mot fremtidig refundering gjennom
tomtesalg.
Dette kan gjøres gjennom ulike modeller, ut fra enkle forskutteringsavtaler til mer omfattende
og grunnleggende utbyggingsavtaler, der en rekke rettigheter og plikter mellom utbygger og
kommunen utledes.
Plan og bygningsloven stiller en del formelle krav til fremgangsmåten ved inngåelse av
utbyggingsavtaler, blant annet skal slike avtaler ha grunnlag i vedtak i kommunestyret, som
angir når utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging og som synliggjør kommunens
forventninger itl avtalen. Videre skal kommunen legge til rette for medvirkning av berørte
grupper og interessenter.
Kommunen kan med hjemmel i plan- og bygningsloven, stille krav til utbygger / grunneier om å
opparbeide kommunal infrastruktur som er nødvendig for at utbyggingen skal realiseres
(rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan). I plan- og bygningsloven (pbl) § 17-1 defineres
utbyggingsavtaler som

«en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et
område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og
som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan».
Det kan inngås utbyggingsavtaler som omfatter offentlig teknisk og grønn infrastruktur,
boligpolitiske tiltak og andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av arealplan. Det kan
ikke inngås utbyggingsavtale om bidrag til eller forskuttering av kostnader til sosial infrastruktur.
Formålet med utbyggingsavtaler er å sikre kvalitet i nye utviklingsområder (eller ved fortetting)
ved at nødvendig offentlig infrastruktur, som må etableres som en følge av
utbyggingsprosjekter, sikres finansiert og opparbeidet helt eller delvis av utbygger. Videre vil
anledningen til å inngå utbyggingsavtaler sikrer utbyggere mulighet til å få
igangsettingstillatelse i det tilfeller det forutsetter etablering av infrastruktur som ikke er forutsatt
etablert i kommunens egne planer.
Vilkår for å inngå utbyggingsavtaler fremgår av plan og bygningsloven kapittel 17. Det er to
ulike hovedmodeller for slike utbyggingsavtaler. Det avtales at den delen av infrastrukturen som
skal være offentlig enten;
(i)
(ii)

opparbeides av utbygger og overtas vederlagsfritt av kommunen til framtidig eie, drift og
vedlikehold, eller
at kommunen opparbeider tiltaket i egen regi og krever kostnadene helt eller delvis
refundert av utbygger gjennom en utbyggingsavtale etter det som blir benevnt som
anleggsbidragsmodellen.
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Tiltakene og kostnadene som veltes over på utbygger må stå i rimelig forhold til utbyggingens
art og omfang. I hovedsak vil slike avtaler gjelde opparbeidelse/oppgradering av kommunale
veier og vann- og avløpsanlegg, men kan også dreie seg om opparbeidelse av friområder og
lekeplasser samt annen grønnstruktur.
I tillegg til at slike avtaler regulerer hvilke tiltak som omfattes og finansieringen av disse, vil
begge de aktuelle modellene kunne påvirke utbyggers avgiftsposisjon. Ved bruk av
anleggsbidragsmodellen, der kommunen selv er tiltakshaver, vil merverdiavgiften refunderes
direkte i hht Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
Utbyggers anleggsbidrag beregnes derfor av kostnader eks merverdiavgift. Dette er av
betydning spesielt i tilknytning til infrastrukturtiltak som etableres i forbindelse med prosjekter
som omfatter boligutbygging da utbygger her ikke vil ha krav på fradrag for inngående mva
(bolig er unntatt mva).
Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler følger av Plan og bygningsloven § 17-2:
«Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv
som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som
synliggjør kommunens forventninger til avtalen.
Kommunen skal legge til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser.»

Denne saken er konkret foranlediget av reguleringsplan Åsmundvatnet. I hht forutsetningene i
PBL § 17-2 vedtas forutsetning om at bruk av utbyggingsavtaler som et prinsipp. Vedtaket i
herværende sak vil følgelig gjelde som et prinsipp i alle fremtidige utbyggingsprosjekter der det
er knyttet rekkefølgebestemmelser om opparbeidelse/oppgradering av kommunale veier og
vann- og avløpsanlegg mv.
Vedtaket i denne saken vil altså være grunnlag for senere forhandlinger mellom kommunen og
utbygger eller grunneier. Hensikten med et slikt prinsippvedtak er å gjøre grunneiere/utbyggere
klar over at en avtale med kommunen vil være nødvendig for gjennomføring av
utbyggingsprosjekter. Det skal videre være tydelig hva kommunen forventer at avtalen skal /
kan inneholde.
Kommunen må gjøre utkast til innhold i vedtak etter pbl § 17-2 kjent. Hvordan medvirkningen
sikres kan kommunen selv bestemme. Om det opplyses om vedtaket i kommuneplan eller
kommunedelplan vil kravene til medvirkning automatisk være ivaretatt.
Kort om de ulike modellene:
Utbygger/grunneier bygger selv (ordinær utbyggingsavtale)
Utbygger overleverer tiltaket til kommunen når det er ferdig. I en ordinær utbyggingsavtale er
det grunneier eller utbygger som finansierer, prosjekterer (jfr. kommunens
prosjekteringsverktøy) og bygger de kommunale anleggene etter planer som er teknisk
godkjent av kommunen. Kommunen overtar anleggene med tilhørende grunn og rettigheter
vederlagsfritt etter ferdigstillelse. Utbygger får de nødvendige godkjennelser når tiltaket er
overført til, og godkjent av, kommunen.
Dette er den enkleste modellen, og er godt egnet i de tilfeller det kun er knyttet
rekkefølgebestemmelser til mindre tiltak.
Ved bruk av denne modellen vil kommunen, i forbindelse med boligprosjekter, kunne inngå en
såkalt justeringsavtale med utbygger. Kommunen vil da få refundert merverdiavgiften, som er
betalt av utbygger, tilbake over en 10-årsperiode. Det foreslås at 80 % av den årlig justerte
avgiften betales tilbake til utbygger fra kommunen (de siste 20 % representerer kommunens
administrasjonskostnad).
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Utbygger/grunneier betaler kommunen for å bygge (anleggsbidragsmodellen)
Prinsippet i avtaler etter anleggsbidragsmodellen er at utbygger(e)/grunneier(e) betaler
kommunen for å bygge tiltaket. Utbygger får igangsettingstillatelse når tiltaket er finansiert.
Kommunen sørger for å bygge tiltaket når byggegrunn er overlevert/frigjort til kommunen.
Denne modellen benyttes typisk når tiltakene, som det er knyttet rekkefølgebestemmeler til, er
så omfattende at kommunen ser seg best tjent med å selv være tiltakshaver. Modellen er også
egnet når det flere grunneiere / utbyggere som har de samme rekkefølgebestemmelsene, eller
når tiltaket er så omfattende at kommunen selv må bære andeler av kostnadene.
Ansvarsfordelingen mellom kommunen og utbygger, både når det gjelder finansiering og
hvordan prosjektet styres, vil avtales nærmere i de enkelte utbyggingsavtalene. Kommunen må
være reell byggherre for at anleggsbidragsmodellen skal kunne benyttes, men det er ingen ting
i veien for at tiltakshaver kan være den som har den løpende oppfølgingen av prosjektet.

Rådmannens vurderinger
Utbyggingen av Åsmundvatnet boligområde er en viktig del av den videre sentrumsutviklingen i
Åfjord, og er i tråd med ambisjonene som kommunestyret vedtok gjennom Kommunedelplan for
Åfjord sentrum som ble vedtatt av kommunestyret i 2014. Åfjord kommune har gjennom
etablering av gangvei og nye avløpsledninger over Frøneset allerede gjort betydelige
investeringer i området. I så måte er det viktig at området bygges ut.
Ved mange utbygginger av private boligfelt gjøres det avtaler om at utbygger sørger for
etablering av grunnleggende infrastruktur som vei, vann og avløpsanlegg, før kommunen ved
ferdigstillelse overtar anlegget og sørger for videre drift. I noen tilfeller tilfredsstiller ikke
anleggene kommunens forventninger til kvalitet og driftssikkerhet, og Åfjord kommune nekter
overtakelse før anleggene tilfredsstiller de krav som kommunen stiller.
I en så vidt stor utbygging som Frøneset boligområde potensielt innebærer, kan det være gode
argumenter for at Åfjord kommune stiller seg i førersetet for selve infrastrukturutbyggingen.
Dette innebærer at kommunen tar risiko på vegne av utbygger, samtidig som kommunen får
stor innflytelse på opparbeidelsen av veier og vann- og avløpsanleggene, og som Åfjord
kommune sannsynligvis senere uansett vil ta over.
Økonomisk ligger det en risiko i at det tas infrastrukturkostnader for tomter som ikke bygges ut.
Dette er en risiko som må fordeles mellom utbygger og kommunen. Vanligvis gjøres dette på
en slik måte at infrastrukturkostnadene refunderes som en andel av tomtesalget, men kan
innrettes slik at andelen av tomtesalget som går til dekning av påløpte kostnader for både
utbygger og kommune er større for de første tomtene som selges, enn for de siste. På den
måten sikrer man at partenes utlegg i størst mulig grad dekkes inn i starten av utbyggingen av
feltet.
Med dette som utgangspunkt, og med utgangspunkt den dialogen som har vært med utbygger
vil rådmannen anbefale at kommunen selv tar føringen på utbyggingen av infrastruktur i
Åsmundvatnet boligområde og søker å inngå avtale med grunneier og utbygger etter
anleggsbidragsmetoden, jf ovenfor.
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Saken vurdert i folkehelseperspektiv:
Utvikling av gode boområder med god infrastruktur er viktig for fremtidig utvikling og trivsel i
Åfjord kommune. Saken er således også viktig i et folkehelseperspektiv.
Saken vurdert i et klima- og miljøperspektiv, herunder FNs bærekraftsmål
Saken er relevant for følgende flere av bærekraftsmålene, herunder



Bærekraftsmål no. 9: Industri, innovasjon og infrastruktur.
Bærekraftsmål no. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Rådmannens konklusjon:
Rådmannen ber, ut fra opplysningen i saken og bestemmelsene i Plan- og bygningsloven, om
at Åfjord kommunestyre vedtar prinsippene for bruk av utbyggingsavtaler i Åfjord generelt og
spesielt for infrastrukturutbyggingen i Åsmundvatnet boligområde, jf innstillingen.
Så fremt kommunestyret fatter postivt vedtak i saken, kan varsel om oppstart at arbeid med
inngåelse av utbyggingsavtale, med henblikk på utbygging av Åsmundvatnet boligområde.

Vedlegg
1. Søknad fra Asgeir og Torunn Frønes til formannskapet i Åfjord kommune vedrørende
forskuttering av infrastrukturkostnader i Åsmundvatnet boligområde.
2. Kart – reguleringsplan for Åsmundvatnet boligområde, datert 03.02.2021.
Utrykte vedlegg i saksmappen
1. Sak FSK-18/2021 «Søknad – Forskuttering av infrastrukturkostnader i Åsmundvatnet
boligområde», behandlet av Åfjord formannskap 21. april 2021.
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Til Formannskapet I Åfjord kommune
Viser til møte med ordfører Vibeke Stjern den 24.02.21og vedr. Åsmundvatnet
boligområde i Åfjord.
Vår reguleringsplan er sluttbehandlet av Åfjord kommune og klagefrist vil være utløpt
ca. uke 12/21 iflg Kolmannskog.
Frønes Gård er en odelsgård, og vi har kjent på mange forpliktelser og hensyn; - både
historiske og fremtidige , i dette prosjektet . Gården skal behandles med omsorg og
stolthet , og når vi gjennom siste rullering av KPA fikk avsatt et område for fremtidig
boligbygging var det naturlig og viktig for oss å “skynde oss langsomt” . Det var også
viktig for oss at prosess og resultatet skulle hånteres med lokalt eierskap. Videre er det
viktig for oss at vi ønsker at det skal brukes lokale entreprenører, bank,
samarbeidspartnere, m.v. i alle ledd så fremt dette er formålstjenelig/økonomisk. Og
ikke minst er det viktig for oss å kunne være en liten brikke i å stimulere til nybygging ,
mangfold, befolkningsvekst, sentrumsnære boliger, m.v. for alle befolkningsgrupper i
Åfjord. Det ville bl.a. gledet oss veldig om spesielt unge mennesker ville etablere seg I
Åsmundvatnet boligområde. Vi har også gjort sonderinger for å vurdere om det skal
etableres borettslag i området slik at bl.a. unge, eldre, og de som bor utenfor Åfjord
sentrum gies mulighet til sentrumsnære boliger. Samarbeid med TOBB ville i så fall
kanskje vært naturlig, og kontakt er allerede opprettet.
Vårt mål er å komme i gang med å tilby attraktive selvbyggertomter til potensielle
kjøpere i Åsmundvatnet boligområde så snart som overhode mulig etter at
reguleringsplanen er endelig vedtatt og alle klagefrister er utløpt. Det har tatt mye tid ,
krefter og ikke minst penger å gjennomføre denne reguleringsprosessen. Vi har p.t.
anslagsvis brukt ca. 2,5 mill. på grunnundersøkelser, rådgivere, gebyrer, m.v. men vi er
veldig fornøyd med hvordan resultatet og prosjektet har blitt, og er stolte over å kunne
tilby tomter til eksisterende og fremtidige åfjordinger. Som eiere av Frønes Gård er vi
oppriktig stolte over den prosessen vi har gjennomført og ikke minst at Åsmundvatnet
boligområde nå snart blir en realitet.
Åsmundvatnet boligområde er delt i 2 delområder, heretter kalt VEST og ØST. Som
regulringskartet viser så er den VESTRE del i all hovedsak eneboligtomter, mens den
ØSTRE del kombinert eneboligtomter og delfelt for fremtidig småhus, rekkehus,
leiligheter. Skille mellom VEST og ØST er en grønt-korridor midt i reg.kartet.
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Eiendommen er godkjent fradelt fra Frønes Gård og har fått eget gårds- og
bruksnummer.
Vi har innhentet tilbud på infrastruktur (vei, vann, avløp, strøm, mv) fra lokale
entreprenører, og lavest av disse er Karlsaune Maskin AS med en totalkostnaden for
dette på ca. kr. 21,2 mill, hvorav fordelingen mellom den VESTRE og ØSTRE del er ca.
50/50. Til orientering er dette tilbudet ikke gjennomgått i detalj og er således ikke
akseptert eller kontrahert.
Det er mange potensielle kjøpere som har vært i kontakt med oss og har ytret ønske om
å kjøpe selvbyggertomter i Åsmundvatnet boligområde. Det som er hyggelig å registrere
er at disse er jevn fordelt på VESTRE og ØSTRE del av feltet. Vi har foreløpig ikke tatt
imot tilbud /henvendelser fra potensielle kjøpere til delfeltene.
Vi synes det vil være en for stor risiko for oss å bygge ut komplett infrastruktur i
Åsmundvatnet boligområde, og derfor har vi valgt å kontakte Åfjord kommue for å be
om at dere, sammen med oss, kan se på muligheten for å bistå med forskuttering av
infrastruktur ( vei, vann, avløp, strøm, m.v.) mot refundering etter hvert som tomtene
selges. Det er det helt sikkert mange måter og modeller å gjøre dette på, og om det er en
mulighet for at Åfjord kommune kan initiere at man er villig til å være med på dette, så
kan vi sette oss ned for å vurdere ulike modeller.
Vi lar inntil videre dette være en innledning til Formannskapet i Åfjord kommune, slik at
dette kan drøftes på politisk og adminstrativt nivå i kommunen.
Håper på en positive tilbakemelding på denne henvendelse.
Med hilsen,
Asgeir og Torunn Frønes

757

758

Arkiv: 2021/1363-2
Dato: 10.06.2021
Saksbehandler:
Per Ola Johansen

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
57/21

Utvalg
Åfjord kommunestyre

Møtedato
17.06.2021

MULIGHET FOR KJØP AV A-AKSJER FRA TRØNDERENERGIS
BEHOLDNING AV EGNE AKSJER
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre viser til brev av 3. mai 2021 fra TrønderEnergi AS og brev av 1. juni 2021
fra Åfjord kommune, begge vedrørende mulighet for kjøp av aksjer, og gir rådmannen fullmakt
til kjøp av A-aksjer fra TrønderEnergis beholdning av egne aksjer for inntil 20 millioner kroner.

Sakens bakgrunn og innhold
TrønderEnergi AS har for tiden en beholdning 67.301 egne A-aksjer til en markedsverdi på om
lag 667 pr aksjer, eller totalt for ca 45 millioner kroner. I de siste årene har aksjene i
TrønderEnergi vært vanskelig å omsette da hjemfallsreglene og vedtektene setter klare
begrensninger til hvem som kan eie aksjer i selskapet, og som i praksis innebærer stat, fylke og
kommune. I tillegg representerer aksjene store verdier og avkastningen er relativt begrenset,
ikke minst med bakgrunn i at TrønderEnergi AS har tatt store investeringer innenfor vindkraft i
de siste årene.
Med bakgrunn i flere kommuner har meldt interesse for kjøp av aksjer i TrønderEnergi AS,
besluttet styret i selskapet den 27. april å tilby alle eksisterende aksjonærer mulighet til å
mulighet til å kjøpe fra beholdningen av A-aksjer i selskapet.
Åfjord kommune v/ordføreren har i brev av 1. juni 2020 meldt slik interesse på vegne av Åfjord
kommune. Så vil det være opp til kommunestyre å vedta i hvor stor grad Åfjord kommune skal
følge opp dette initiativet.

Rådmannens vurderinger
Kjøp av aksjer i TrønderEnergi AS vil ikke være en typisk finansiell plassering, da aksjene er
lite omsettelige og avkastningen ikke spesielt høy. Samtidig er risikoen for store
kurssvingninger relativt lav. Da er likviditetsrisikoen desto høyere da aksjene nesten ikke
omsettes, og det det i et marked som er svært begrenset.
På den annen side er TrønderEnergi AS et svært viktig industrikonsern i Midt-Norge, både som
produsent av elektrisk kraft og som finansiell aktør. Dette er enda tydeligere her i Åfjord, ikke
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minst etter vindkraftutbyggingen er TrønderEnergi AS er på eiersiden i alle vindkraftverkene og
har operatøransvaret på Bessakerfjellet, Skomakerfjellet og Roan vindkraftverk. I tillegg eier og
driver TrønderEnergi også flere vannkraftverk i kommunen.
Dersom Åfjord kommune skal gå inn for å kjøpe seg opp i TrønderEnergi, er det naturlig å se
dette som en omplassering av salgsgevinsten av aksjene i Torghatten AS på vel 20 millioner
kroner. Sett i forhold til dagens eierandel og utbyttepolitikk vil dette øke eierandelen fra 4,79 %
til om lag 5 %, og gi en årlig avkastning på om lag mellom 1,5 – 2,0 %.
Et kjøp av aksjer vil således måtte sees som en langsiktig og strategisk plassering i et selskap
som er viktig for utviklingen av både Åfjord som kommune og Trøndelag som region.
Sannsynligvis er det viktig at en kommune som Åfjord har en stemme her, ikke minst sett i lys
av den produksjonen av elektrisk kraft som foregår nettopp i Åfjord. A-aksjene har fulle
rettigheter både i forhold til utbytte, stemmerett og forkjøpsrett til A og B-aksjer i selskapet. Med
dette som utgangspunkt vil rådmannen anbefale kommunestyret å kjøpe A-aksjer i
TrønderEnergi AS.

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Saken har ingen særskilt betydning i et folkehelseperspektiv.
Saken vurdert i et klima- og miljøperspektiv, herunder FNs bærekraftsmål

Selve avtalen har ingen særskilt betydning i et klima- og miljøperspektiv.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen anbefaler Åfjord kommunestyre å kjøpe A-aksjer fra TrønderEnergis beholdning
av egne aksjer for inntil 20 millioner kroner.

Vedlegg:
1. Brev av 01.06.2021 fra Åfjord kommune til TrønderEnergi AS vedrørende «Åfjord kommune –
interesse for kjøp av A-aksjer fra TrønderEnergis beholdning av egne aksjer.
2. Brev av 3. mai 2021 fra TrønderEnergi til Alle A-aksjeeiere i TrønderEnergi AS vedrørende
«Mulighet for kjøp av A-aksjer fra TrønderEnergis beholdning av egne aksjer.
3. Regnskap 2020 for TrønderEnergi Konsern – Note 27: Selskapets aksjer og aksjonærer
4. Regnskap 2020 for TrønderEnergi Konsern – Note 28: Utbytte pr aksje.

Utrykte vedlegg i saksmappen:
1. Eposter av 2. juni mellom Åfjord kommune og TrønderEnergi AS vedrørende nivået på kjøpav Aaksjer i TrønderEnergi AS.
2. Møteinnkalling – Generalforsamling for TrønderEnergi AS 19.05.2021.
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Til alle A-aksjeeiere i TrønderEnergi AS

Sted:

Trondheim

Dato 3. mai 2021

Vår ref.
Deres ref.

Mulighet for kjøp av A-aksjer fra TrønderEnergis beholdning av egne aksjer
Bakgrunn
Vi viser til TrønderEnergis eiermøte 6. januar 2021, der det ble orientert om at Stjørdal kommune
ønsker å kjøpe aksjer i TrønderEnergi. Eiermøtet var positivt til dette, forutsatt at Stjørdal tiltrer
gjeldende aksjonæravtale.
Styret i TrønderEnergi besluttet deretter den 10. februar 2021 å gi administrasjonen fullmakt til å
inngå avtale med Stjørdal kommune om salg av inntil hele selskapets beholdning på 67 301 stk. Aaksjer, til markedsverdi på ca. NOK 667 pr. aksje, dvs totalt ca. NOK 45.000.000.
Aksjesalgsavtale med Stjørdal kommune er nå under utarbeidelse. Når denne er endelig og
undertegnet, vil det sendes ut melding til alle aksjonærer i TrønderEnergi, som da kan gjøre sin
forkjøpsrett gjeldende etter vedtektene. Aksjonærer som ønsker å gjøre forkjøpsrett gjeldende må
da innen to måneder gjøre forkjøpsrett gjeldende for hele det antall aksjer Stjørdal har avtalt å kjøpe
fra selskapet.
Mulighet for å kjøpe aksjer samtidig med Stjørdal kommune
Samtidig som administrasjonen har arbeidet med utarbeidelse av avtale om salg av aksjer til Stjørdal
kommune, har en av selskapets eksisterende eierkommuner meldt interesse for å kjøpe A-aksjer. På
denne bakgrunn besluttet styret i TrønderEnergi den 27. april 2021 å gi administrasjonen fullmakt til
å også selge aksjer av selskapets beholdning til denne kommunen, og å tilby alle eksisterende Aaksjonærer tilsvarende mulighet. På denne måten gis alle aksjonærer mulighet til å kjøpe et mindre,
ønsket antall aksjer (fremfor å kjøpe aksjer gjennom utøvelse av forkjøpsrett, som krever at man gjør
retten gjeldende for samtlige aksjer som er til salgs).
TrønderEnergi orienterer derfor herved alle eksisterende A-aksjonærer om muligheten for å melde
interesse for å kjøpe aksjer fra selskapets egen beholdning på 67 301 A-aksjer til kr NOK 667 pr. aksje.

TrønderEnergi AS
Telefon: 73 60 30 00

Postadresse:

Besøksadresse:

www.tronderenergi.no

Postboks 9483 Torgarden

Klæbuveien 118

firmapost@tronderenergi.no

7496 Trondheim

7031 Trondheim

Org.nr: NO 980 417 824 MVA
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Videre prosess
På bakgrunn av ovennevnte varsles herved samtlige eksisterende A-aksjonærer i TrønderEnergi om
at det planlegges inngått avtaler om salg av til sammen samtlige A-aksjer i TrønderEnergi som
selskapet selv eier.
Hver aksjonær gis en frist på 1 måned fra dato for utsendelse av dette brevet for å melde interesse
om hvorvidt de ønsker å inngå avtale om erverv av A-aksjer i TrønderEnergi for NOK 667,- pr aksje.
Dersom ingen flere av dagens eiere melder at de ønsker å erverve aksjer i TrønderEnergi på nevnte
vilkår, vil TrønderEnergi inngå avtaler om salg av aksjene med Stjørdal kommune og den tidligere
nevnte eierkommunen som allerede har varslet interesse.
For ordens skyld presiseres det at eksisterende aksjonærer selvsagt vil kunne gjøre forkjøpsrett
gjeldende for solgte aksjer inntil 2 mnd. etter at aksjeoverdragelsen er gjennomført.

Ved spørsmål knyttet til ovennevnte redegjørelse, bes det om at undertegnede kontaktes på e-post:
olav.sem.austmo@tronderenergi.no eller på følgende tlf.nr. 976 75 514.

Likelydende brev er sendt til samtlige aksjonærer i TrønderEnergi.

Med hilsen

_____________________________
Olav Sem Austmo
Økonomi- og finansdirektør
TrønderEnergi AS
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Arkiv: 2020/3502-4
Dato: 10.06.2021
Saksbehandler:
Per O. Johansen

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
58/21

Utvalg
Åfjord kommunestyre

Møtedato
17.06.2021

NYTT NÆRINGSAREAL PÅ KRÅKØY – REGULERINGSPLAN OG
FESTEAVTALE
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre godkjenner avtale av Avtale av 10. mai 2021 mellom Åfjord
kommune og Grunneierne til Purkholmen mv i Åfjord kommune v/Ole N. Sørgård,
Randi T. Antonsen, Tore O. Terning, Nils B. Sørgård og TN Kråkøy Eiendom AS
vedrørende «Fremtidig utvikling av næringsarealer ved Kråkøy Slakteri AS –
Overdragelse av utfylte arealer til Åfjord kommune».
For å dekke opp de netto forpliktelsene som Åfjord kommune pådrar seg gjennom
avtalen, herunder til oppgjør for inngåtte festeavtalene på området, avsetter
kommunestyret kr 100.000 ved bruk av disposisjonsfond, og ber om at rådmannen
korrigerer driftsbudsjettet for Åfjord kommune for 2021 i henhold til dette.

Sakens bakgrunn og innhold
I tilknytning til behandlingen av sak KST-76/2020 «Næringsaral Kråkøy» der Åfjord
kommunestyre vedtok finansieringen av opparbeidelse av nytt næringsareal i
Kråkøysundet, ved Kråkøy Slakteri AS, ba kommunestyret om å få seg fremlagt
reguleringsplan og festekontrakten for området.
Åfjord kommunestyre fattet følgende vedtak i sak KST-76/2020:
Åfjord kommune bevilger kr. 1.800.000,- eks. mva til investering i reguleringsplan og
opparbeidelse av næringsareal på Kråkøy, i henhold til investeringsbudsjett for
Roan kommune 2019.
Tiltaket finansieres ved låneopptak med kr 1.800.000, og kommunestyret gir
rådmannen fullmakt til å korrigere investeringsbudsjettet for Åfjord kommune for
2020 i henhold til dette. Rådmannen gis for øvrig fullmakt til å gjennomføre
låneopptak, og å avtale rente- og avdragsvilkår i lånets løpetid.
I tilknytning til saken
Åfjord kommunestyre ber om at rådmannen legger reguleringsplanen og
festekontrakten for nytt næringsareal på Kråkøy til neste møte i kommunestyret.
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I medhold av kommunestyrets vedtak i sak KST-76/2020 la rådmannen i sak KST89/2020 frem reguleringsplanen og den etterspurte festekontrakten frem som
kommunestyret i møte den 10. desember 2020. Kommunestyret fattet følgende vedtak i
saken:
Åfjord kommunestyre viser til vedtak i sak KST-76/2020 «Næringsareal Kråkøy», og
tar fremlagte reguleringsplandokumenter og festekontrakt for gnr/bnr 170/1 til
orientering.
Kommunestyret ber om at saken kommer tilbake til endelig behandling i første
kommunestyremøte i februar 2021.

Etter å gått nærmere inn i saken ble rådmannen kjent med at det er inngått 3
festekontrakter knyttet til tre ulike bruksnummer på det utfylte arealet ved Purkholmen
ved Kråkøya:




Festeavtale på gnr 170, bnr 14, med en årlig festeavgift på kr 42.000.
Festeavtale på gnr 170, bnr 1, med en årlig festeavgift på kr 62.000.
Festeavtale på grn 170, bnr 4, med en årlig festeavgift på kr 35.000.

Samtlige festeavtaler er datert 9. september 2019.
Med bakgrunn i uklarheter rundt inngåelsen av festeavtalene, og størrelsen på
festeavgiftene blir en økonomisk belastning både for Åfjord kommune som fester og
ikke minst for dem som skal leie arealer på det utfylte industriområdet, tok rådmannen
initiativ til et møte med både grunneierne til det utfylte arealet og Kråkøy Slakteri AS.
Etter konstruktive diskusjoner gjennom flere møter ble partene i det siste møtet, den
10. mai enig om et utkast til en avtale som både løser opp i de inngåtte festeavtalene,
men som også avklarer den fremtidige disponeringen av det utfylte industriområdet på
Purkholmen, samt økonomien knyttet til området. For Åfjord kommune og partene har
et viktig premiss vært å legge til rette for fremtidig næringsutvikling på området, og ikke
minst bidra til fremtidig vekst og utvikling ved Kråkøy Slakteri AS.
Med dette som utgangspunkt er det inngått en avtale i 13 punkter som i kort trekk går
ut på følgende:


Åfjord kommune overtar de utfylte arealene på gnr 170 og bnr 1 og 14 til pris på råtomt,
slik den fremsto før utfylling, her fastsatt til kr 25 pr m2.



Festekontrakten på det utfylte arealet på gnr 170, bnr 14 bringes til opphør med virkning
fra 01.06.2021. Åfjord kommune betaler festeavgift i tidsrommet 09.09.2019 –
01.06.2021.



Festekontrakten på det utfylte arealet på gnr 170, bnr 1 bringes til opphør med virkning
fra 01.06.2021. Åfjord kommune betaler festeavgift i tidsrommet 09.09.2019 –
01.06.2021.
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Festekontrakten på det utfylte arealet på gnr 170, bnr 4 bringes til opphør med virkning
fra 01.06.2021. Hjemmelshaver til arealet i dag, overtar verdiene som er tilført arealet,
noe som verdsettes til kr 100 pr m2.



Kråkøy Slakteri AS gis rett til å kjøpe hele eller deler av det utfylte arealet på gnr 170,
bnr 1 og 14, for en pris på kr 125 pr m2, under forutsetning av at arealet bebygges og
utvikles i tilknytning til næringsvirksomheten ved Kråkøy Slakteri AS.



Åfjord kommune forplikter seg, innenfor et tidsrom på 10 år, til ikke å utparsellere eller
inngå langsiktige leiekontrakter på gnr 170, bnr 1 og 14, det vil si avtaler over 5 år, uten
at dette er godkjent av Kråkøy Slakteri AS.



Dersom Kråkøy Slakteri AS eller TN Eiendom AS utløser opsjon om kjøp av arealer på
gnr 170, bnr 1 og 14, og arealene senere legges ut for salg, eller brakklegges slik at det
ikke lenger drives næringsvirksomhet på området for en periode som overstiger 5 år, gis
Åfjord kommune rett til å kjøpe arealet tilbake etter nærmere angitte bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser av avtalen for Åfjord kommune
Avtalen inneholder en rekke økonomiske forutsetninger fordelt på de ulike punktene og
rådmannen vil kort redegjøre for de økonomiske konsekvensene for hver av dem:
Avtalen

Tekst

Utregninger

Beløp

Punkt 4

Kjøp av gnr 170, bnr 1
Kjøp av gnr 170, bnr 14

6.200 m2 x 25 kr/m2
4.200 m2 x 25 kr/m2

kr
«

155.000
105.000

Punkt 7

Festeavgift gnr 170, bnr 1 (09.09.19 – 01.06.21)
Festeavgift gnr 170, bnr 14 (09.09.19 – 01.06.21)

62.000 kr x 630 dg / 365 dg
42.000 kr x 630 dg / 365 dg

«
«

107.014
72.493

Punkt 8

Salg av tilførte verdier på gnr 170, bnr 4

3.500 m2 x 100 kr

«

- 350.000

Punkt 9

Salg av areal på gnr 170, bnr 1 (opsjon)
Salg av areal på gnr 170, bnr 14 (opsjon)

6.200 m2 x 125 kr
4.200 m2 x 125 kr

«
«

- 775 000
- 525.000

Avtalens punkt 4 – 8 innebærer en netto utgift for Åfjord kommune på kr 89.507. I
tillegg kommer tinglysningsavgifter mv. Avtalens punkt 9 er opsjonspriser og det er
således usikkert når disse inntektene kan realiseres. Rådmannen foreslår at
finansiering av avtalen dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond med kr 100.000.
Rådmannen legger herved avtalen for Åfjord kommunestyret med henblikk på endelig
godkjenning.

Rådmannens vurderinger
Med bakgrunn i uklarhetene knyttet til inngåelse av festeavtalene på de utfylte
næringsarealene på Purkholmen ved Kråkøy Slakteri AS, er rådmannen av den
formening at den fremforhandlede avtalen både er balansert og et uttrykk for en
konstruktiv tilnærming fra alle de involverte partene med henblikk på å finne løsninger,
som ikke minst legger til rette for fremtidig utvikling og vekst ved Kråkøy Slakteri AS.
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For å dekke opp de netto forpliktelsene som avtalen genererer på kort sikt, ber
rådmannen om at kommunestyret stiller kr 100.000 til rådighet ved bruk av
disposisjonsfond. Selv om avtalen ikke gir full dekning for de utgiftene som kommunen
har hatt ved å opparbeide arealet, så vil forhåpentligvis avtalen legge grunnlaget for
videre næringsutvikling i området, som både kommer nærområdet og dermed Åfjord
kommune godt til nytte, både på kort og lang sikt.
Avtalen er underskrevet av samtlige parter, men ikrafttredelsen betinger endelig
godkjenning i Åfjord kommunestyret. Med dette som utgangspunkt legger rådmannen
avtalen frem for kommunestyret for endelig godkjenning.
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Saken har ingen særskilt betydning i et folkehelseperspektiv.

Saken vurdert i et klima- og miljøperspektiv, herunder FNs bærekraftsmål

Selve avtalen har har ingen særskilt betydning i et klima- og
miljøperspektiv.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen anbefaler kommunestyret å godkjenne utkastet til avtale av 10. mai 2021
mellom Åfjord kommune og Grunneierne til Purkholmen mv vedrørende «Fremtidig
utvikling av næringsarealer ved Kråkøy Slakteri AS – Overdragelse av utfylte arealer til
Åfjord kommune». For å dekke opp de netto forpliktelsene som Åfjord kommune pådrar
seg gjennom avtalen, herunder til oppgjør for inngåtte festeavtalene på området, ber
rådmannen om at kommunestyret stiller kr 100.000 til rådighet ved bruk av
disposisjonsfond.

Vedlegg
1. Avtale av 10. mai 2021 mellom Åfjord kommune og Grunneierne til Purkholmen mv i
Åfjord kommune v/Ole N. Sørgård, Randi T. Antonsen, Tore O. Terning, Nils B. Sørgård
og TN Kråkøy Eiendom AS vedrørende «Fremtidig utvikling av næringsarealer ved
Kråkøy Slakteri AS – Overdragelse av utfylte arealer til Åfjord kommune».
2. Kart over «Kråkøysundet næringsområde» datert 21.04.2021.
3. Festekontrakt gnr 70, bnr 1 «Kråkøysundet næringsområde», datert 09.09.2019, tinglyst
20.09.2019.
4. Festekontrakt gnr 70, bnr 4 «Kråkøysundet næringsområde», datert 09.09.2019.
5. Festekontrakt gnr 70, bnr 14 «Kråkøysundet næringsområde», datert 09.09.2019.
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Utrykte vedlegg i saksmappen
1. Referat fra møte 10. mai 2021 mellom Åfjord kommune, grunneierne til «Kråkøysundet
næringsområde» og Kråkøy Slakteri AS vedrørende «Festeavtaler og tilrettelegging for
videre utvikling av utfylte næringsarealer på gnr 170 – Purkholmen ved Kråkøy Slakteri
AS.
2. Referat fra møte 23. april 2021 mellom Åfjord kommune, grunneierne til «Kråkøysundet
næringsområde» og Kråkøy Slakteri AS vedrørende «Festeavtaler og tilrettelegging for
videre utvikling av utfylte næringsarealer på gnr 170 – Purkholmen ved Kråkøy Slakteri
AS.
3. Referat fra møte 18. mars 2021 mellom Åfjord kommune, grunneierne til «Kråkøysundet
næringsområde» og Kråkøy Slakteri AS vedrørende «Festeavtaler og tilrettelegging for
videre utvikling av utfylte næringsarealer på gnr 170 – Purkholmen ved Kråkøy Slakteri
AS.
4. Sak KST-87/2020 «Nytt næringsareal på Kråkøy – Reguleringsplan og festeavtale»,
behandlet av Åfjord kommunestyre 10.12.2020.
5. Sak KST-76/2020 «Næringsareal Kråkøy», behandlet av Åfjord kommunestyre
30.10.2020.
6. Sak KST-37/2019 «Reguleringsplan Kråkøysundet – egengodkjenning», behandlet av
Roan kommunestyre 25.04.2019.
7. Reguleringsplan for Kråkøysundet i Roan kommune av 18.12.2020.
8. Reguleringsplan for Kråkøysundet i Roan kommune av 18.12.2020 – Arealplankart.
9. Reguleringsplan for Kråkøysundet i Roan kommune av 18.12.2020 – Reg.
bestemmelser.
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Noter

1)
2)

Med hamfe§le er ment festetorhold der bortfesteren kun har leieretl til tomten, se tonrtefesteloven § 42.
Dersorn tomten er bebygd skal det som hovedregel sendes inn et skjøte på bebyggelsen sammen med festekontraklen.
Det skal svares dokumentavgift av bygningens anlafte salgsverdi på tinglysingstidspunktet, jf. tirglysingsloven ss 13 oS

3)

For nye festeavtaler som g.ielder feste av toml til bolig eller fritidshus gjelder fesiet tit det sies opp av fester eller tomten
innløses. Del samme gjelder avtaler som er forlenget etter tomtefestelovens § 33. ldisse tjlfellene er det ikke nødvendig å
fylle ut pkt. 5. For andre festeavtaler se tomtefestelovens kapittel ll.

4)
5)

Dersom dette feltet ikke filles ut har man bvfestet pant for 3 års forfalt festeaygift iht. torntefesteloven s 14.
Her påføres kun tettssliftelser som er gjenstard for tinglysing, jf. tinglysingsloven § 12. Som eksempel kan nevnes
begrensninger i retten til overdragelse av festeretten. veg- og vannretter, fo*røpsretter og lignende. Rettighetshaver
identifisete§ med fødsebnurnmer (11 siffer) eller organisasjonsnurmer (9 siffer), l. tingtysingsforskriften § 4a føBte ledd.
Relt{lheler og heftelser som er knyttet til deler av fast eiefldqn skal stedfestes, enten ved teisttio beskrivåbe eller ved
innlegning på kartlskisse. jf. tingtysingstorskriten § 4 sjette ledd"
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Tone Sielmo Viken
Fra:

Sendt:

Til:
Emne:

Aune Geir Ola <Geir.Ola.Aune@roan.kommune.no
fredag 27. september 2A19 A7 34
Tone Sjelmo Viken
SV: Ang. gnr.7A bnr. 1 i Roan - tomteverdi?

Tomteverdi settes til kr. 3 000 000,- for 7011 i Roan kommune.

Fra: Tone Sjelmo Vike n <Tone.Sjelmo.Vike n @ kartve rket. no>
Sendt: torsdag 26. september 2019 15:22
Til: Aune Geir Ola <Geir.Ola.Aune@roan.kommune.no>
Emne: Ang. gnr. 70 bnr. 1 i Roan - tomteverdi?

re

Ka rtve r ket
Tone §jelrno Viken
Saksbehandler
Kartverket, Eiendomsdivisjonen

Tlf^: 32 11 89 28
E-post: tone.sielmo.viken@kartverket. no

:'

Tlf. Kartverket: 32 11 80 00
www.karWerket.no
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