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Møtereferat  

 

Gjelder: Oppstartsmøte. Regulering av landbasert oppdrettsanlegg for rensefisk på Mork. 

Deltakere: Tiltakshaver: Skjerneset Fisk AS: Einar Helde.  
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS: Anne Marie Eian Valderaune (arealplanlegger).  
Averøy kommune: Maxim Galashevskiy (arealplanlegger), Berit Merete Sevaldsen 
(byggesaksbehandler).  
Einar Mork Snekkerverksted AS: Henning Mork. 
 

Referent: Maxim Galashevskiy  

Møtedato: 02.02.2021  Møtetid: 09:00 – 10:00 Møtested: Nettbasert videokonferanse. 

 
Vår ref. Dato 
20/01282-4   
 
Konsulentfirma Ikon Arkitekt & Ingeniør AS fremmet til Averøy kommune en anmodning om oppstart av 
detaljreguleringsprosess på vegne av tiltakshaver Skjerneset fisk AS. Det er foreslått å regulere deler av eiendommen 
GID 10/5 i Averøy kommune til næringsformål. Planlagte tiltak er beskrevet i planinitiativet av 12.01.2021. Det er 
ønskelig å tilrettelegge for utvidelser av eksisterende virksomhet Skjerneset fisk AS og etablering av landbasert 
oppdrettsanlegg for rensefisk – Mork rensefisk AS. 
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Som et led i behandling av private planforslag ble forslagstilleren og tiltakshaveren invitert til oppstartsmøte. 
 
Etter forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 3: «Referatet skal 
inneholde opplysninger om de temaene som ble drøftet i møtet, avklaringer og konklusjoner det ble enighet om, 
vesentlige punkter det er uenighet om og punkter som gjenstår å avklare. Det skal redegjøres for vurderingen av 
punktene i § 2 andre ledd bokstav a til i, kommunens vurdering av om kravet til fagkyndighet i plan- og bygningsloven 
§ 12-3 fjerde ledd er oppfylt og om det er aktuelt å bringe forslaget inn for regionalt planforum». 
 
Averøy kommune vurderer at konsulentfirma Ikon Arkitekt & Ingeniør AS oppfyller kravet til fagkyndighet i plan- og 
bygningsloven § 12-3 fjerde ledd. 
 
 
 
 
Følgende tema ble diskutert i møte i samsvar med §2 av forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering: 
 
Tillatelse til oppstart av planprosess: 
Averøy formannskap etter behandling av planinitiativet 19.01.2021 ga tillatelse for oppstart av regulering av 
landbasert oppdrettsanlegg på Mork. 
 
 
Faser av planprosessen: 
Tiltakshaveren ble orientert om ulike faser i behandling av private planforslag og om tidsforbruk knyttet enkelte 
behandlingsfaser.  

- Varsling om oppstart av planprosess 
- Innsamling av innspill 
- KU 
- Planforslag 
- Behandling av planforslag i kommunen 
- Offentlig ettersyn 
- Behandling av merknader 
- Avsluttende behandling i kommunen 

 
 
Konsekvensutredning: 
Tiltak, som det er ønskelig å tilrettelegge for gjennom planen, ble vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger 
§11, basert på opplysninger, som er oppgitt i planinitiativet av 12.01.2021. Det konkludert at omdisponering av dyrka 
jord, etablering av oppdrettsanlegg og landgjenvinning fra havet kan føre til vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn og utløser derfor behov for utarbeidelse av konsekvensutredning jf. KU-forskrift §8 (vedlegg II pkt. 1a, 1f, 
1g, 10a, 10k).  
 
 
 
Utredningsalternativer: 
 
Alternativ 0: Dagens situasjon på stedet forblir uforandret og at premissene for planarbeidet ikke blir gjennomført.  
 

Alternativ 1: Etablering av planlagt næringsvirksomhet på landareal uten utfylling i sjø. Evt. omdisponering av dyrka 
jord og innmarksbeite til næringsformål. 

 

Alternativ 2: Etablering av planlagt næringsvirksomhet på fylling i sjø og i området vest for det eksisterende 
næringsbebyggelse. 
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Temaer for konsekvensutredning: 

- Jordvern 
- Landskap 
- Akvakultur 
- Naturmangfold i sjø 
- Naturmangfold på land 
- Friluftsliv på land og i sjø 
- Trafikksikkerhet (trafikk gjennom gårdsplassen ved avkjørsel fra fylkesveien) 
- Kulturminnevern 
- Utvidelsesmuligheter for næringsvirksomheten 

 
 

Registreringer:  
Det ble sagt at i forbindelse med eventuell planprosess kan det bli påkrevd å gjennomføre følgende registreringer: 

- arkeologisk registrering 
- geoteknisk undersøkelse 
- vurdering i forhold til havnivåstigning og stormflo 
- kartlegging av naturmangfold 
- jordtypekartlegging 
 
 

Kontaktpersoner i kommunen: 
Maxim Galashevskiy - Arealplanlegger - 941 86 129 - maxim.galashevskiy@averoy.kommune.no 
Martin Ove Karlsen - Leder av teknisk avdeling - 907 48 968 - martin.karlsen@averoy.kommune.no 
Martin Roald Waagen - Plan/kart - 941 86 132 - martin.waagen@averoy.kommune.no 
Berit Merete Sevaldsen - Byggesaksbehandler - 941 86 139 - berit.sevaldsen@averoy.kommune.no 
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Medvirkning: 
Det ble sagt at i forbindelse med en sånn reguleringsprosess er det ikke nødvendig å gjennomføre folkemøte og ta 
planforslag frem til regional planforum. I dette tilfellet vil det være tilstrekkelig med kunngjøring av vedtak og 
plandokumenter i avis og på nettet, varsling av berørte grunneiere, offentlig ettersyn og høring. 
 
 
Kommunale gebyr og utgifter for registreringer: 
Det ble understreket at det er forslagsstiller som må bære alle utgifter for nødvendige registreringer og 
undersøkelser i forbindelse med planprosessen. Tiltakshaveren ble orientert om kommunal gebyr for behandling av 
privat planforslag. 
 
 
Samarbeid: 
Det vil være mulig å ta arbeidsmøter mellom kommunen og forslagstilleren i forbindelse med eventuell planprosess.  
 
 
Behandling av byggesaker 
Det ble konkludert at det er ikke hensiktsmessig med felles behandling av plan- og byggesak etter plan- og 
bygningsloven § 12-15 i dette tilfellet.  
 
Forslagstiller bør avvente gjennomføring av planprosess. Frem til eventuell ferdigstilling og egengodkjenning av 
planforslaget fastsettes arealbruk i området av kommuneplanens arealdel. Eventuelle byggetiltak kan ikke være i 
strid med gjeldende arealplan. 


