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Sakens bakgrunn og innhold: 
Kommuneplanens arealdel 2019-2030 ble vedtatt av Åfjord kommunestyre i sak 30/19 den 
14.06.2019. Et område i sjø vest for Lauvøya, avgrenset av hovedfarledene og 
kommunegrensen mot Bjugn ble unntatt rettsvirkning. Kartet nedenfor viser utsnitt av det 
aktuelle området slik det var framstilt i forslaget til kommuneplanens arealdel som var på 
høring: 

 

Grunnen til at området er unntatt rettsvirkning er innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag for 
dette området. 



Saken ble lagt fram for planutvalget i møte den 27.06.2019, hvor planutvalget valgte å utsette 
saken. Saken legges nå fram for planutvalget på nytt med noen endringer i saksframlegget og 
endret innstilling. 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag, datert 12.04.2019 
[...] 
Norddalselva og Stordalselva er vassdrag med anadrom fisk. Laksebestanden i elvene er 
vurdert til svært dårlig jf. lakseregisteret.no 2019. Åfjorden har status som nasjonal 
laksefjord jf. St. meld. nr. 32 (2006-2007) om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale 
laksevassdrag og laksefjorder, og for å redusere faren rømming av oppdrettslaks og lakselus 
kan ha på vill laksefisk må BV1-området vest for Lauvøya tas ut. Området ligger i det som 
trolig er vandringsvei for smolt ut i havet. Laksesmolten er svært sårbar for lusepåslag og 
etablering av akvakultur i dette området vil gi et økt smittepress fra lakselus. Vi viser i denne 
sammenheng til havstrømmodelleringer fra Sintef som viser at kyst og fjordstrømmene vil 
føre lakselus fra dette området mot utløpet av Åfjorden. Dette området er trolig også svært 
viktig som leveområde for sjøørret. 
Det er i dette området også et leveområde for sjøfugl. Det er i tilknytning til øygruppene her 
registrert flere truede arter med leveområder. Det er bl.a. registrert lomvi (kritisk truet/CR), 
alke og krykkje (begge sterkt truet/EN) og teist og sjøorre (begge sårbare/VU) i dette 
området. Sammen med flere viktige naturtyper som større tareskogområder, 
bløtbunnsområder i strandsonen og skjellsand er det et unikt økosystem i dette området som 
vil bli forringet ved etablering av akvakultur. Vi viser til rundskriv T-2/16 – Nasjonale og 
vesentlig regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av innsigelsespraksis. Vi viser 
særlig til punkt 3.6 og underpunkt om truede arter, øvrige lokaliteter av naturtyper av 
nasjonal verdi, og viktige økologiske funksjonsområder for fisk (laks/sjøørret). Av hensyn til 
negativ påvirkning på truede arter, bestander av laks og sjøørret og viktige økosystemer 
fremmer Fylkesmannen innsigelse til BV1-område vest for Lauvøya. Dette området må 
gjøres om til NFF-område. Samtidig ber vi om at man unntar dette område for muligheten til 
tarehøsting da slik aktivitet vil være med på å ødelegge dette viktige økosystemet. 
[...] 
Fylkesmannen i Trøndelag har i brev av 27.05.2019 bekreftet at innsigelse til området 
frafalles dersom arealformålet endres til NFFF-1, slik kartutsnittet nedenfor viser: 

 
Med en slik endring av arealformål vil bestemmelsene for dette området etter en slik endring 
lyde: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-regionale-interesser-pa-miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-innsigelsespraksis/id2504971/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-regionale-interesser-pa-miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-innsigelsespraksis/id2504971/


NFFF-1: Flerbruksområde; naturområde, friluftsområde, fiske og ferdsel. I disse områdene 
kan fortøyninger til akvakulturanlegg fra 20 meters dybde og dypere tillates så fremt en 
konkret vurdering i henhold til lovverk og andre interesser og hensyn ikke tilsier noe annet. 
Andre tiltak i områdene skal undergis en streng vurdering. 
Veien videre: 
I følge saksbehandler hos Fylkesmannen i Trøndelag kan en slik endring av arealformål skje 
ved sluttbehandling av planen uten at dette utløser krav om ny høring. Temaet er per telefon 
drøftet med saksbehandlere både hos Trøndelag fylkeskommune og Fiskeridirektoratet. 
Begge de to sektormyndigheten er av en den oppfatning at en slik endring opplagt krever ny 
høring, i det minste en begrenset høring til de berørte sektormyndighetene. 
Det er to mulige veier videre for avklaring av det aktuelle området. Dersom Fylkesmannens 
innsigelse tas til følge og det fremmes forslag om at arealformålet for området endres fra BV-
1 til NFFF-1, må det nye forslaget sendes på ny begrenset høring før sluttbehandling. En 
begrensede høringen vil etter rådmannens skjønn omfatte Fylkesmannen i Trøndelag, 
Trøndelag fylkeskommune og Fiskeridirektoratet. 
Dersom kommunen fortsatt ønsker at det skal være tillatt med akvakultur i dette området vil 
rådmannen tilrå at det opprettes dialog med Fylkesmannen for om mulig å finne en løsning 
som kan føre til at innsigelsen frafalles. Dersom det ikke fører fram må det gjennomføres 
mekling mellom Fylkesmannen og kommunen før kommunen fatter endelig vedtak. Dersom 
mekling ikke fører fram oversendes planvedtaket til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 
Vurdering: 
Ved utarbeiding av planforslaget som har vært gjenstand for høring og offentlig ettersyn var 
det gjort en avveining av interesser knyttet til ulike sjøområder og hvorvidt akvakultur skulle 
tillates eller ikke. I denne vurderingen ble det tatt hensyn til smoltutvandringen fra Åfjorden. 
Sammenlignet med forrige arealdel til kommuneplanen ble området hvor oppdrett av 
laksefisk ikke kan foregå utvidet i utløpet av Åfjorden, vestover til grensen mot Bjugn 
kommune. Områdene hvor akvakultur ikke tillates rundt Hosenøyan og Gjæsinga ble utvidet 
av hensyn til svært viktig tareskog og biologisk mangfold. Området som er aktuelt i denne 
saken ble også vurdert som viktig for biologisk mangfold, men i planforslaget endte det 
likevel med at akvakultur kunne tillates i dette området, som det også var i tidligere 
kommuneplan. 
Innenfor avgrensningen av området finnes to godkjente lokaliteter for laksefisk, 
Krabbholmen I og Krabbholmen II. Like sør for området ligger Persflua, en 
akvakulturlokalitet for laksefisk i Bjugn kommune. En endring av arealformål vil ikke få 
konsekvenser for de lokalitetene som har godkjent i området, så lenge godkjenning gjelder. 
Derimot vil endringer i volum eller biomasse, samt mindre flyttinger innenfor området være i 
strid med arealformålet. Det samme gjelder naturligvis nyetableringer av akvakulturanlegg 
innenfor området. 
Saken vurdert i folkehelseperspektiv: 
Området består av mange mindre holmer og skjær og fremstår som et attraktivt område for 
fritidsfiske og utøvelse av friluftsliv. Innkomne uttalelser til det offentlige ettersynet synes å 
bekrefte dette. Eksistensen av, og eventuelt nyetablering av, akvakulturanlegg vil fortrenge 
friluftslivsutøveren og fritidsfiskeren fra deler av området samtidig som området nok ikke 
fremstår som like attraktivt for utøvelse av friluftsliv med slik tilstedeværelse av 
akvakulturanlegg. Mulighetene for friluftsliv og fritidsfiske har stor positiv betydning for 
folkehelsen og begrensninger av denne muligheten vil ha tilsvarende negativ innvirkning på 
folkehelsen. 
Oppsummering: 
Slik rådmannen vurderer saken kan det være vektige grunner til begge de aktuelle formålene 
(egentlig kombinasjonsformål) i kommuneplanen. For å ha et bedre beslutningsgrunnlag 



tilrås at det gjennomføres en begrenset høring til Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag 
fylkeskommune og Fiskeridirektoratet før kommunen tar endelig stilling til arealformål på 
dette området. I en slik begrenset høring må begge de to alternativene, henholdsvis 
kombinasjonsformål med og uten adgang til akvakultur, legges fram. 
Rådmannens innstilling: 
Åfjord kommune, ved det faste planutvalget, vedtar at arealet som er unntatt rettsvirkning i 
kommuneplanens arealdel sendes på begrenset høring til Fylkesmannen i Trøndelag, 
Trøndelag fylkeskommune og Fiskeridirektoratet, jamfør plan- og bygningsloven § 11-14. I 
den begrensede høringen skal begge de to alternativene, flerbruksområder henholdsvis med 
(BV-1) og uten (NFFF-1) adgang til etablering av akvakultur, høres. 
 
Saksprotokoll i Åfjord - Det faste planutvalget - 14.10.2019  
Behandling: 
 
Vibeke Stjern fremmet forslag: 
Åfjord kommune, ved det faste planutvalget, vedtar at arealet som er unntatt rettsvirkning i 
kommuneplanens arealdel sendes på ny og offentlig høring, jamfør plan- og bygningsloven 
§ 11-14.  
  
I høringen skal begge de to alternativene, flerbruksområder henholdsvis med 
(BV-1) og uten (NFFF-1) adgang til etablering av akvakultur, høres. 
  
  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Endelig vedtak: 
 
Åfjord kommune, ved det faste planutvalget, vedtar at arealet som er unntatt rettsvirkning i 
kommuneplanens arealdel sendes på ny og offentlig høring, jamfør plan- og bygningsloven 
§ 11-14.  
  
I høringen skal begge de to alternativene, flerbruksområder henholdsvis med 
(BV-1) og uten (NFFF-1) adgang til etablering av akvakultur, høres. 
  
 
 
 
 

 

 


