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Innledning 

Averøy kommune vedtok 02.02.2009 Kommuneplanen Averøy 2008 - 2018 med samfunnsdel og arealdel.  
Arealdelen viser landområder rundt Kristvika primært som industriformål. Den sørlige delen av Kristvika er 
underlagt reguleringsplan Hestvikholman Industriområde (PlanID 20140001) med formål industri. Området 
mellom Krisvika og Straumsvågen er regulert for industriformål i kommunens arealdel. Det samme gjelder 
en smal stripe på nordsiden av Kristvika mot Raudsandberget. Den sørøstre delen av Raudsandberget er 
båndlagt etter lov om naturvern, og den nevnte «stripe» for industri grenser mot denne.  
 
Averøy kommune har i sitt strategidokument fremsatt følgende hovedmål for arealbruk: «Averøy 
kommune skal ha tilgang på tilrettelagte områder som sikrer en god og balansert arealbruk for næringsliv 
og innbyggere». Verktøyet for å oppnå dette målet er kommunens arealdel. Industri er et av 
hovedtemaene i arealdelen: «Det er viktig at det er tilgjengelige arealer til næringsvirksomhet i kommunen 
til enhver tid.» »Et variert tilbud av arbeidsplasser, spesielt kompetansearbeidsplasser, er viktig for økt 
bosetting i kommunen. Under Landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF) er følgende målsetting fastsatt: 
«Viktige landbruksarealer og kultur-landskap i Averøy sikres. Biologisk mangfold, fra enkeltarter til 
variasjon i landskap, skal i størst mulig grad bevares. Allmenhetens rettigheter på sjø og land skal sikres.» 
 
Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal, sier dette om verdiskapningen for fylket: 
«Næringslivet i Møre og Romsdal er viktig for Noreg, som eit av dei største eksportfylka od det fylket med 
størst eksport per innbyggar. Møre og Romsdal sitt fortrinn ligg i dei to komplette klyngene innan maritim 
og marin næring. Den nære koplinga mellom erfaringsbasert kompetanse og formalkompetanse, med 
kunnskapsmiljø som er lokalisert i geografisk nærleik til bedrifta og tilpassa bedrifta sine behov, er eit klart 
fortrinn i regionen.» «Fiske- og havbruksnæringa er viktig for verdiskaping i Møre og Romsdal.» 
 
Som del i Skretting sin drift og utvikling ønskes en utvidelse av dagens areal. Utvidelsen ønskes i samsvar 
med areal fastsatt i kommunens arealdel.  
 

Formålet med planarbeidet 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for industri i nordvestlig del av Kristvika, samt 
ivaretakelse av kommunens målsetting om bevaring av biologisk mangfold, landskapsvariasjon, og sikre 
allmenhetens rettigheter til fri ferdsel. Dette oppnås ved utarbeidelse en detaljregulering for området.  
 
 
Forslagstiller:   Skretting AS, avdeling Averøy 
Tlf:   815 21 300 
Kontaktperson:  Jorulv Søbstad 
Email:   Jorulv.Soebstad@skretting.com 
 
Plankonsulent:   Øystein Thommesen AS, arkitektkontor 
Tlf:    73 50 00 80 
Kontaktperson:  Anders Mæhlen 
Email:   Firmapost@arkitekt-thommesen.no 
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Følgende skal fremgå av reguleringsplanen: 

• Planavgrensning 

• Avgrensning av ulike reguleringsformål 

• Trafikkløsning 

• Ivaretakelse av grøntstruktur 

• Ivaretakelse av alminnelig fri ferdsel 

• Rammevilkår som sikrer opparbeidelse av vannveier og grøntstruktur med ivaretakelse av biologisk 
mangfold.  

• (Løsninger for energiforsyning og transport som underbygger mål om utslippskutt i 
Energi - og klimaplan for Averøy kommune.) 

 

Om planprogram for reguleringsplan 

Planprogrammet er i henhold til Plan og bygningsloven (heretter PBL) § 4-1 et grunnlag for planarbeid og et 
ledd i varsling om planoppstart. Dette er ment som en redegjørelse for formålet med planarbeidet, 
planprosessen, opplegg for medvirkning og vurdere behovet for utredninger, herunder 
konsekvensutredninger. Formålet er tidlig medvirkning fra berørte parter og avklaring i viktige saker med 
hensyn på planarbeidet. Dette er et ledd for å sikre en demokratisk prosess. 
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Beskrivelse av planområdet 

  

Lokalisering 

Området som planlegges regulert er lokalisert mellom Straumsvågen og Kristvika. Dette er et område som 
kan nås fra Kristiansund sentrum innen ca. 30 minutters kjøretid via fylkesveier 64, 247 og kommunalvei 51 
(Kristvikveien).  Havbasert trafikk kan ta seg inn til Kristvika via Bremnesfjorden.  Området Kristvika er i 
følge gjeldende planer regulert til industri (se planstatus, kart 03). 
 
 
 
 

 
Oversiktsfoto som viser industriområde Kristvika med hovedatkomst fra Fylkesvei 64. 
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Eksisterende område for Skretting sør for elveforbindelse mellom Kristvika og Straumsvågen. Den nevnte 
elveforbindelse er viktig for sjøørret som er vertsfisk for elvemusling (Margaritafera margaritafera) i 
Strømselva vest for Straumsvågen. Fritidseiendommer, boliger og øvrig bebyggelse nord for 
elveforbindelse. Naturreservatet Raudsandberget mot nordøst i bildet. Adkomstveien 51 fra sørvest 
betjener hele Kristvika. Avgreining til industriområdet sørøst i Kristvika sees hvor elveforbindelsen kobler 
seg på Straumsvågen. 

 
 

 
Oversiktsfoto som viser industriområde for Skretting AS, elveforbindelse mellom Kristvika og Straumsvågen, samt 
eksisterende boliger og fritidshus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

   7/22 

 

Planstatus 
 

Området, merket med mørk og lys blå farge er i gjeldende kommuneplanen avsatt for industriformål. Mørk 
blå farge indikerer eksisterende industriområde, mens lys blå er avsatt til fremtidig industri. «R» med sirkel 
angir krav om reguleringsarbeid. En del av Skretting AS ligger innenfor området inngående i reguleringsplan 
Hestvikholmen Industriområde (Plan ID 20140001). Planavgrensningen til reguleringsplanen Hestvikholmen 
Industriområde går i midten av elven som forbinder fjorden og Straumsvågen (Kart 03). 

 

 
  



 

   8/22 

 

Eierforhold 
 

Skretting AS har tilhold på begge sider av Straumselva. Eiendommene nordover, langs Kristvikbukta mot 
Raudsandberget, er i dag benyttet til eneboliger, fritidseiendommer og næringsvirksomhet.  Området ved 
Straumsvågen fremstår i dag som frliluftsområde.  
Eiendommer innenfor planområde(gnr./bnr.): 49/1, 50/3-4, 7-8, 11, 17, 50/30, 53/3, 53/14, 53/19, 53/53, 
53/54, 53/72, 53/75, 53/76, 53/77, 53/78, 53/83, 53/84, 53/85. 
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Planavgrensning 
 
Plangrensen strekker seg fra tomtegrense i sør og omfatter vann/sjøareal i henholdsvis Straumsvågen og 
Kristivikbukta. Mot nord følger avgrensningen delvis tomtegrenser og formålsgrensen for kommunens 
arealdel. Området inkluderer disse formålene: regulerte industriområder, industriområde med 
reguleringskrav, parkbelte i industriområde, naturreservat, friluftsområde (sjø, vassdrag), NFFF (natur, fiske 
friluft, ferdsel), trafikkområde sjø, parkering, kjørevei. 
 
Planavgrensning for reguleringsplanforslag Kristvika Nord overlapper med reguleringsplan Hestvikholmen 
Industriområde. Etter eventuell vedtak av reguleringsplanforslag for Kristvika Nord skal den siste vedtatte 
planen for område gjelde. Overlappet del av eldre reguleringsplan oppheves. 
 
 
 

 
 
Illustrasjonen viser planområde på ca 260 daa. Dette inkluderer følgende: 
 
Land    136 257 m2 
Sjø/fjord:   108 513 m2 
Elveforbindelse:      5 578 m2 
Innsjø/vann     10 463 m2 
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Planforutsetninger 

Nasjonale lover og regler 

• Plan og bygningsloven 

• Friluftsloven 

• Forurensningsloven 

• Lov om vannforurensning 

• Kulturminneloven  

• Havne- og farvannsloven 

• Lakse- og innlandsfiskloven 

• Vannressursloven  

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

• FOR 2014-12-19 nr. 1726 Forskrift om konsekvensutredninger 
 

Rikspolitiske retningslinjer 

• Rundskriv T-1508, 2011 Norske miljømål, Oversikt over resultatområder og virkemidler 

• Rundskriv T-2/98 Nasjonale mål og interesser i fylkes og kommuneplanlegging 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
 

Regionale og Kommunale planer gjeldende for planområdet  

• Kommuneplan for Averøya av 02.02.2009 legges til grunn for planarbeidet (Kommuneplan med 
mål, strategier, bestemmelser og retningslinjer) 

• Kommuneplanens arealdel (Pbl. §11-5). Er en helhetlig arealplan som en del av kommuneplanen. 
Planen er et verktøy for å ivareta behov og oppgaver omhandlet i samfunnsdelen ved helhetlig 
arealdisponering av kommunes arealer. Av planen fremgår formål og hensyn.  
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Konsekvensutredning 

Ifølge Plan- og bygningslovens § 4-2 «… for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning –av planens 
virkninger for miljø og samfunn.» 

 

Det aktuelle reguleringsplanforslaget faller inn under forskrift om konsekvensutredning:  

§2 punkt e, vedlegg I punkt 1 Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften: «Industri-, 
nærings-, lager- og kontorbygg samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige formål med en 
investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr eller et bruksareal på mer en 15.000 m2». 

Og/eller § 3, punkt a. «Nærings-, lager og kontorbygg, samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige 
formål, med et bruksareal på mer enn 5.000 m2 (hvor dette tiltaket kan medføre vesentlige følger for miljø, 
naturressurser eller samfunn)». 

 

Dagens situasjon: 
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Følgende alternativer skal konsekvensutredes: 

 

 

0-alternativet: Framskriving  

Alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens situasjon og 

omfatter forventede endringer uten tiltaket i 

analyseperioden. Denne er en referanse som alle 

alternativ skal ses i forhold til. Konsekvensene av 

tiltaket fremkommer ved å måle forventet tilstand 

etter gjennomføring av tiltaket mot forventet 

tilstand uten tiltaket. Alternativ 0 skal ta hensyn til 

øvrige planer som er vedtatt gjennomført 

uavhengig av tiltaket og forsterke eksisterende 

utviklingstrekk (framskriving). 

 

      

 

 

  

 

Alternativ 1: Kai Nord i Kristvikbukta  

Planarbeidet er igangsatt med bakgrunn i behov 

for å utrede utviklingspotensiale for Skretting AS 

avd. Averøy, samt se på adkomstforhold til område 

sør for Raudsandberget. Virksomheten er en 

bedrift rettet mot havbruk med behov for kai-

forbindelse. Som følge vurderes området nord for 

elveforbindelsen mellom Kristvikbukta og 

Straumsvågen (Straumselva).  
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Alternativ 2: Kai Nord i Kristvikbukta og 

utvidelse mot nordvest  

Maksimal utvidelse av industriområdet i henhold 

til gjeldende planer. Så godt som hele området 

mellom Kristvikbukta og Straumsvågen regulert til 

industriformål. Utredning søker å vurdere 

scenarioet basert på etappevis utbygging over tid. 
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Utredningsbehov 

Krav og innhold av konsekvensutredning er beskrevet i Forskrift om konsekvensutredninger, Vedlegg III. 
Konsekvensutredningen har som hovedoppgave å gi en beskrivelse og en vurdering virkningene av planen 
eller tiltaket kan få for miljø og samfunn. Følgende tema skal utredes: 
 

A: Landskap  

Fokus for utredningen Se på estetiske verdier i landskapet og hvordan landskapsbildet endrer 
seg som følge av tiltaket 

Hovedproblemstilling Planområdet ligger mellom Straumsvågen og Kristvika. Ved en 
utbygging i dette området vil landskapsbildet endres. Utbygging i form 
av industrianlegg medfører høye bygninger som kan skjerme for utsikt 
mot fjorden fra Bruhagen. 

Metode • Vurdering av verdi og konsekvens gjennomføres iht. Statens 
vegvesens veiledning «Håndbok V712 Konsekvensanalyser», 
Kap 6 «Ikke-prissatte konsekvenser» 

 
 
 
 
 
 

B: Naturmiljø og Biologisk mangfold 

Fokus for utredningen Vurdere tiltakets påvirkning på biologisk mangfold, herunder naturtyper 
og artsmangfold basert på metodikk i håndbok 13 fra direktoratet for 
naturforvaltning 

Hovedproblemstilling 1. Elvemusling 

• Det foreligger konsekvensutredning med deltema elvemusling i 
reguleringsplan for Bruhagen sentrum 

• Kan etablering av nytt kaianlegg og broforbindelse Straumselva 
ha en uønsket virkning for sjøørret som er vertsfisk for 
elvemusling? 

2. Sjødyr i havnebassenget 

• Kan tiltaket medføre fare for spesielt utsatte arter i 
havnebassenget? 

3. Naturreservat Raudsandberget 

Metode Gjennomgang av eksisterende dokumentasjon og nye registreringer i 
felt registreringer gjennomføres iht.  

1. Elvemusling 

• Vurdering av eksisterende utredning 

• Vurdere tiltakets påvirkning på sjøørretens ferdsel i elva. 

• Vurdering av avbøtende tiltak 
2. Sjødyr i havnebassenget 

• Informasjon innhentes/ registrering foretas 

• Konsekvensutredning i henhold til håndbok V712 

• Vurdering av avbøtende tiltak 
3. Naturreservat Raudsandberget 

• Vurdering av tiltakets påvirkning på naturreservatet. 

• Beskrivelse av mulige avbøtende tiltak 

• Vurdering av avbøtende tiltak 
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C: Samfunn 

Fokus for utredningen Tiltakets påvirkning på fritids- boligeiendommer innenfor planområdet 

Hovedproblemstilling Eiendommene ved foten av Raudsandberget er i kategorien 
fritidseiendommer/ boliger. Adkomstveien inn til dette området går pr. 
dags dato gjennom området til Skretting AS. Forholdet mellom disse 
eiendommene og industriformålet kan by på utfordringer i forhold til 
bl.a. adkomstforhold, støy, støv fra kjøretøy og lukt. Motstridende 
ønsker som områdesikringer i form av gjerder, kontra opprettholdelse 
av atkomst gjennom industriområdet og ønske om industrirelatert 
aktivitet på ulike tider av døgnet kan være aktuelle. 
 Utfordringene øker trolig i ved økning i industriareal.  

Metode • Vurdering av eksisterende atkomstforhold 

• Vurdering av forventet trafikk fra industri 

• Anslå forventet forurensning (støy, lukt) 

• Vurdere alternative atkomstruter 

• Vurdere løsninger for beboere/ eiere innenfor planområdet 

• Eventuelt vurdere avbøtende tiltak 

 
 

D: Nærmiljø og friluftsliv 

Fokus for utredningen Undersøke om bruken av området og hvilken innvirkning tiltaket vil ha 
for friluftsliv og nærmiljø 

Hovedproblemstilling Området mot Straumsvågen er i dag et tur-/rekreasjonsområde. 
Folkehelse og trivsel er viktig for brukere, med særlig fokus på barn og 
unge. Tiltaket kan få konsekvenser for bruken og tilgangen til området. 
Noen av som kan nevnes i denne sammenhengen er: redusert areal, 
atkomstforhold, forurensning i form og av støy, lukt og reduksjon av 
visuelle kvaliteter (opplevelseskvaliteter). 
Det må vurderes hvilken påvirkning tiltaket har for bruken av området. 

Metode • Avgrensning av influensområde 

• Vurdering av verdi og konsekvens gjennomføres iht. V712V 

• Vurdere alternativ for friluftsområde 

 
 

E: Kulturminner 

Fokus for utredningen Dokumentere kulturmiljø og kulturminner 

Hovedproblemstilling Det er ikke foretatt utdypende undersøkelser innenfor planområdet 

Metode • Utføre nødvendige arkeologiske undersøkelser i sjø og på land 
for å oppfylle undersøkelsesplikten § 9 i Kulturminneloven. 
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F: Forurensning 

Fokus for utredningen 1. Støy, lukt luftforurensning og utslipp som følge av tiltaket. 
2. Eksisterende forurenset sediment 

Hovedproblemstilling 1. Økt støy, lukt og luftforurensning fra industri kan være 
problemområder.  

2. Det foreligger ingen kartlegging vedrørende eksisterende 
forurenset sediment i området. 

Metode 1. Forurensning 

• Registrering av eksisterende forurensning 

• Anslå forventet forurensning 

• Vurdere avbøtende tiltak 
2. Forurenset sediment 

• Vurdere influensområde 

• Registrering/ utføre undersøkelser innenfor influensområdet. 

• Eventuelt vurdere avbøtende tiltak 

 

G: Flom og skred 

Fokus for utredningen Raudsandberget med sin bratte østside er ifølge NVE et 
aktsomhetsområde mht. snøras og steinras.  
Steinras: Plangrense tangerer sone for utløpsone for steinsprang. 
Snøras: utløpsone for snøras ligger innenfor planområdet. 
Det er ifølge Skredatlas.nve.no ingen forekomster av kvikkleire i 
området. 

Hovedproblemstilling Naturkatastrofer som skred kan medføre alvorlige konsekvenser i form 
av tap av menneskeliv og store økonomiske verdier. Særlig når ulike 
former for industri blir rammet, kan dette i tillegg medføre 
miljømessige konsekvenser i form av forurensning av ulik art. 

Metode • Vurdering/kartlegging av eksisterende skredfare 

• Endring av fare for skred i forbindelse med gjennomføring av 
tiltak 

• Avbøtende tiltak 

 
Konsekvensutredningen vil behandle utredingstemaene hver for seg, samt gjøre en oppsummering av de 
samlede virkningene. Behov for avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger, samt oppfølgende 
undersøkelser skal vurderes. I tillegg til den temavise konsekvensutredningen som følger planprogrammet 
og er hjemlet i forskrift om konsekvensutredning, vil planbeskrivelsen for reguleringsplanen redegjøre for 
en rekke andre problemstillinger og forhold: 
 

• Vurdering av planens grenseflate med verneområdet på Raudsandberget (med særmyndighet) 

• Vurdering i forhold til overordnet vann- og avløpsnett 

• Vurdering av tidspunkt for eventuell utbygging 

• Analyse av tiltaket med hensyn til energi og energiløsninger 

• Felles kaianlegg 

• Vurdering av adkomst 

• Vurdering av nytt veikryss 

• Geologisk egnethet (jfr. steinras osv.) 

• Vurdering av utnyttingsgrad, høyde og tetthet for industri innenfor planområdet 
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Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres for planområdet for å avdekke om 
det er forhold som har betydning for om arealet er egnet for utbyggingsformål, og eventuelle endringer i 
risiko- eller sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging. Konsekvensutredningen skal sette 
premisser for hvordan planen kan gjennomføres.  
 

Forslag til mal for overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Mulige uønskede hendelser skal ut fra en generell/teoretisk vurdering sorteres i hendelser som kan påvirke 
planområdets funksjon, utforming mm. og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene, henholdsvis 
virkninger for- og virkninger av planforslaget. 

Tema i tabellen under er kvittert ut eller inn i kolonnen «Aktuelt». Det svares ja eller nei på om temaet er 
aktuelt for saken. 

Virkning/ 
Sannsynlighet 

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Svært sannsynlig     

Sannsynlig     

Mindre sannsynlig     

Lite sannsynlig     

 

Uønskede hendelser, virkninger og tiltak 

Tabell med mulig uønskede hendelser. (Når det svares ja i kolonnen «Aktuelt») skal sannsynlighet og 
alvorlighet av virkning vurderes. Resultatet markeres ved at celle i tabellen vises med riktig fargekode. 
Hendelser i rødt felt vurderes først, deretter gult. Det vurderes om utbygging er mulig og det vurderes 
hvilke tiltak/endringer av planen som er nødvendig for å redusere risiko til akseptabelt nivå. 

Det kan vises til konsulentrapporter med utredninger i kommentarfeltet eller i fotnote. 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 
virkninger, krever tiltak. Forslag til tiltak i egne avsnitt i beskrivelsen. 

Naturrisiko 
Er området utsatt for- eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 

Hendelse/ situasjon Aktuelt 
Ja/ nei 

Sannsynlig Virkning Risiko 
Ja/nei 

Kommentar 

1. Skred/ras ustabil grunn 
(snø, is, stein, jord, fjell) 

     

2. Flom i vassdrag      

3. Stormflo      

4. Vind/ ekstremnedbør      

5. Skog-/ lyngbrann      

6. Radongass      

7. Havstigning      
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Virksomhetsrisiko 

Hendelse/ situasjon Aktuelt 
Ja/ nei 

Sannsynlig Virkning Risiko 
Ja/nei 

Kommentar 

1. Fare for brann eller 
eksplosjon 

     

2. Fare for kjemikalieutslipp 
eller annen akutt 
forurensning 

     

3. Transport av farlig gods      

4. Avfallsområder/ deponier  
Forurenset grunn 

     

5. Elektromagnetiske felt      

6. Trafikkfare      

7. Skipsfart      

8. Spesiell fare for terror eller 
kriminalitet 

     

9. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

     

10. Fare for permanent 
forurensning 

     

11. Støv, lukt, støy fra anlegg      

12. Støv og støy transport      

13. Forurensning til sjø      

14. Forurensning i grunn      

 
Beredskapstiltak av betydning for arealplanlegging 

Hendelse/ situasjon Aktuelt 
Ja/ nei 

Sannsynlig Virkning Risiko 
Ja/nei 

Kommentar 

1. Utrykningstid for 
brannvesen 

     

2. Utrykningstid for ambulanse      

3. Vanntrykksoner/ 
slukkekapasitet 

     

4. Kraftforsyning      

5. Rekreasjonsområder      

 
Sårbare objekter 

Hendelse/ situasjon Aktuelt 
Ja/ nei 

Sannsynlig Virkning Risiko 
Ja/nei 

Kommentar 

1. Natur      

2. Kulturminner      

3. Trafikk-knutepunkt      

4. El-forsyning      

5. Avløp      

6. Informasjons- og 
kommunikasjonsinstallasjoner 
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Prosess og medvirkning 
Informasjon og opplegg for medvirkning planlegges iht. plan og bygningsloven kapittel 5 Medvirkning i 
planlegging, samt §§12-8, 12-9 12-10 og 12-12. Dette for å sikre av demokrati som prinsipp og grunnlag for 
reguleringsprosessen. 

Ved planoppstart sendes forslag til planprogrammet for høring samtidig som den gjøres tilgjengelig for 
offentlig ettersyn. Planprogrammet utarbeides på vegne av Skretting Averøy, men fastsettes av 
planmyndigheten. I denne saken er Averøy kommune ansvarlig myndighet. På bakgrunn av høringsrunden 
behandler planmyndigheten saken politisk. Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for 
utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning. 

Medvirkningsopplegg 
• Åpenhet, forutsigbarhet og tidlig medvirkning fra alle berørte interesser myndigheter 

• Varsling/offentlig ettersyn av planforslag etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven 

• Samråd med offentlige instanser 

• Åpen dag  

• Rapporter og viktige brev gjøres tilgjengelig på konsulentens hjemmeside 

• Særmøter med saksparter etter behov/ønske 
 
Eksterne høringsinstanser: 

1. Direktorat for naturforvaltning 
2. Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) 
3. Norges vassdrags- og energidirektorat 
4. Sjøfartsdirektoratet 
5. Fylkesmannen i Møre- og Romsdal 
6. Møre- og Romsdal Fylkeskommune  
7. Averøy næringsforening 
8. Havnevesen 
9. NEAS (Nordmøre energiverk)  
10. Kristiansund- og Nordmøre Havn IKS 
11. Statens Vegvesen 
12. NTNU – Vitenskapsmuseet 
13. Kystverket 
14. Luftfartstilsynet 
15. Nordmøre – og Romsdal politidistrikt 
16. Naturvernforbundet 
17. Direktorat for mineralforvaltning 
18. Mattilsynet 
19. Forsvaret 
20. Velforeninger/ interesseorganisasjoner 

a. Averøy juniorklubb 
b. Averøy ungdomsklubb 
c. Bremsnes KFUK-KFUM-speidere 
d. Bruvoll Bygdelag 
e. Averøy Fiskarlag 
f. Averøy Kajakklubb  
g. Averøy UK Sjøsport 
h. Averøy Jeger- og fiskeforening 
i. Averøy Historielag 

21. Grunneiere (hjemmelshavere innenfor planområdet)  
22. Naboer (hjemmelshavere innenfor planens influensområde) 

23. Averøy ungdomsrådet  
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Fremdriftsplan 
 
Forberedelse 
Møte mellom forslagstiller og plankonsulent 
 
Forhåndskontakt med planmyndighet  
Status: Gjennomført  
Møte med planmyndighet, forslagstiller og plankonsulent 

• Avklaringer 
 
Informasjonsmøte med berørte parter 
Status: Gjennomført 16.04.2013 
Informasjons-/folkemøte for å informere om planen så tidlig som mulig i planprosessen. 
 
Bestilling av oppstartsmøte 

• Forslag til planprogram utarbeides 

• Bestilling av oppstartsmøte ca. 3 uker 
 
Oppstartsmøte 
Status: Gjennomført 14.10.2013 

• Avklaring om oppstart anbefales (Kommunen gir tilbakemelding om dette før et evt. oppstartmøte 
avholdes). 

• Avklaring krav om konsekvensutredning (KU) 
 
Utarbeidelse av planprogram 
Status: Gjennomført 14.11.2014 

• Forslag til planprogram utarbeides 

• Produksjonstid 1 uke 
 
Varsel ved oppstart 

• Kunngjøring i minst èn avis som er alminnelig på stedet og gjennom elektroniske medier 
(kommunens hjemmeside) 

• Grunneiere og festere i planområdet, og andre rettighetshavere i planområdet og naboer som blir 
direkte berørt skal underrettes pr brev  

• Forslag til planprogram gjøres tilgjengelig 

• Uttalelsesfrist: 6 uker 

• 13.12.2016 
  
Behandling av planprogram i Formannskapet 

• Fastsetting av planprogram 

• 15.06.2016 
 
Utarbeidelse av reguleringsforslag 

• Forslag til reguleringsplan med retningslinjer utarbeides 

• Konsekvensutredning(er) utarbeides 

• Produksjonstid: ca 20 uker 
 
Behandling av reguleringsforslag (1.gangsbehandling) 

• Saksbehandling i planetaten 

• Fremlegging for Formannskapet  
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• Kommunen avgjør om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn.  

• Innen 12 uker eller en annen frist som er avtalt med forslagstiller 

• Eventuell bearbeiding av planprogram og planforslag som følge av krav fra planetaten 

• Produksjonstid x uker 
 

Offentlig ettersyn av planprogram og planforslag 

• Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

• Aktuelle berørte parter skal underrettes pr. brev 

• Høringsfrist: 6 uker 
 
Eventuell bearbeiding av planforslaget som følge av innspill fra høringsrunde 

• Produksjonstid 3 uker 
 
Vedtak av reguleringsplan (2.gangsbehandling) 

• Forslaget er ferdigbehandlet av planmyndighet og legges frem for Formannskapet for vedtak.  

• Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. 

• Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny behandling 
 
Varsel om vedtak 

• Rettighetshavere i planområdet skal varsles ved brev. Brevet skal inneholde informasjon om vedtak 
og klageadgang og frist for klage. 

 
Departementet kan, selv om det ikke er reist innsigelse, oppheve deler av planen eller gjøre de endringer 
som finnes påkrev dersom den strider mot nasjonale interesser eller regional plan. Dette gjelder også der 
planen strider mot kommuneplanens arealdel. Kommunen skal ha fått mulighet til å uttale seg før 
departementet treffer vedtak.  
 
 
 
 
 
 
 
 


