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Møtereferat  

 

Deltakere: Averøy kommune: Maxim Galashevskiy, Martin Ove Karlsen, Berit Merete Sevaldsen             
IKON Arkitekt & Ingeniør AS: Anne Marie E. Valderaune                                                                     
Sigurd Folland AS: Sigbjørn Folland 

Referent: Maxim Galashevskiy Plan og utvikling 

Gjelder: Møtereferat: oppstartsmøte - planprosess for Landbakken næringsområde. 

Møtedato: 08.06.2020  Møtetid: 12:00 Møtested: Nettbasert videokonferanse 

 
 

Vår ref.  
20/01675-5    
 
 
Møtet ble innledet med orientering fra tiltakshaver Sigbjørn Folland om virksomhetens planer for utvikling og 
byggetiltak.  
 
Etterpå ble det diskutert tema som nevnes i §2 av forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 
etter plan- og bygningsloven: 
 
Medvirkning 
 
For denne planforslaget er det ikke aktuelt med folkemøte og behandling i regionalt planforum. Behandling vil 
følge plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-11. Det vil være mulig å gi innspill og merknader etter kunngjøring 
om oppstart av planprosess og ved offentlig ettersyn av planforslag. 
 
 
Kommunens vurdering av planlagte tiltak etter §11 av forskrift om konsekvensutredninger: 
 
Foreslått regulering kan åpne for landgjenvinning fra havet, utvidelse av industriområdet, bygging av kai og evt. 
molo. Disse tiltak inngår i vedlegg II av forskrift om konsekvensutredninger (pkt. 1g, 10a, 10e og 10k). Det 
vurderes etter § 10b at disse tiltak kan gi vesentlige virkninger på nær truete fuglearter ærfugl og fiskemåke og 
sterkt truet fugleart krykkje som ifølge Artdatabase var registrert innenfor og i nærheten av planområdet. 
Planlagte tiltak kan også ha vesentlige virkninger på regionalt verneverdige kulturmiljøer Tjønnøya og 
Honningsøya fiskevær.  
 
Det konkluderes at det skal i denne planprosessen utarbeides konsekvensutredning. Behandling av planprogram 
i dette tilfellet er ikke nødvendig (jf. forskriftens §8). 
 
Plankonsulenten Anne Marie orienterte om alternativene som vil bli vurdert i KU og om valgte 
vurderingstemaene. Kommunen ba om å ta med tema «friluftsliv». 
 
 
 
Samfunnssikkerhet 
 
Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan. 
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Utredninger 
 
Det er aktuelt i denne planprosessen å utarbeide geoteknisk undersøkelse av området som ønskes utfylt i sjø. 
Det er også aktuelt å utarbeide støyanalyse. Fylkeskommunens kulturavdeling vil vurdere om det er aktuelt å 
utføre arkeologisk undersøkelse i planområdet. Det skal vurderes om det er aktuelt å utføre registrering av 
naturmangfold. 
 
 
Felles behandling av plan- og byggesak etter pbl § 12-15 
 
Det er ikke aktuelt med felles behandling av planforslag og byggesak etter pbl § 12-15 i dette tilfellet. 
 
 
Samarbeid  
 
Kommunen kan bidra med veiledning og eventuell vurdering av foreløpige utgaver av konsekvensutredning og 
andre plandokumenter underveis i planarbeidet. 
 
 
Kontaktpersoner 
 
Maxim Galashevskiy - Arealplanlegger  71 51 35 53  maxim.galashevskiy@averoy.kommune.no 
 
Martin Ove Karlsen - Leder av teknisk avdeling  71 51 35 60 martin.karlsen@averoy.kommune.no 
 
Martin Roald Waagen - Plan/kart    71 51 35 54  martin.waagen@averoy.kommune.no 
 
 
 
Gebyr 
 
Tiltakshaver ble orientert om kommunalt gebyr for behandling av private planforslag. 
 
 
Konklusjon 
 
Avslutningsvis ble det konkludert at det er ikke aktuelt å stoppe planinitiativ.  
 
Det tillates å gjennomføre varsling/kunngjøring om oppstart av planprosess for Langbakken næringsområdet. 
 


