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Møtebehandling 
 
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Averøy formannskaps vedtak 
 
Averøy kommune godkjenner oppstart av planarbeid for landbasert oppdrettsanlegg på Mork. 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §12-8. 
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Arkivsak-dok. 20/01282-8 
Saksbehandler Maxim Galashevskiy 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Averøy formannskap                       

   

Saksframlegg 

Behandling ifm. oppstart av reguleringsprosess. Landbasert oppdrettsanlegg på Mork. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

 

Averøy kommune aksepterer oppstart av planarbeid for landbasert oppdrettsanlegg på Mork. Vedtaket er hjemlet 

i plan- og bygningsloven §12-8. 

 

Saksopplysninger 

Mork Rensefisk AS ønsker å regulere eiendommen GID 10/5 på Mork for å tilrettelegge for videreutvikling av 

eksisterende virksomhet Skjærneset Fisk AS og etablering av nytt landbasert oppdrettsanlegg for yngelproduksjon 

av rensefisk. Det aktuelle området er ikke detaljregulert fra før, men er bebygd og brukes av Skjærneset Fisk AS 

for produksjon av rogn av rensefisk. I kommuneplanen er dette området avsatt for arealformål LNFR. 
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En skisse av ønsket reguleringsplan: 
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Lovgrunnlag 

 

For behandling av private planforslag er det fastsatt følgende i plan- og bygningsloven §12-8: «Finner kommunen 

at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at initiativet skal stoppes. Slik beslutning må 

tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis ikke annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt. 

Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig 

avgjørelse». 

 

Sakshistorikk 

 

19.03.2020 Kommunen mottok anmodning om oppstart av planprosess og første utgave av planinitiativ 

(Beskrivelse av planlagte tiltak som gir et grunnlag for vurdering om planprosessen kan settes i gang 

og om det er pålagt å lage konsekvensutredning). Planinitiativet manglet en del opplysninger og 

argumentasjon for valgt lokalisering. Forslagstiller ble bedt å supplere planinitiativet. 

03.04.2020 Kommunen mottok supplert utgave av planinitiativ. 

17.04.2020 Oppstartsmøte mellom representanter av kommunens planavdeling, forslagstiller og ekstern 

planlegger. Planavdelingen konkluderte at det kan ikke gis tillatelse til planoppstart. Planinitiativet 

manglet argumentasjon for valg av lokalitet i strid med kommuneplanen. 

26.06.2020 Kommunen mottok revidert planinitiativ. Dokumentasjonen fortsatt manglet begrunnelse for 

regulering som er i strid med kommuneplanen. Det var ikke klart hvorfor andre regulerte 

næringsområder ikke passer. Etter en ny vurdering, konkluderte planavdelingen at det kan ikke gis 

tillatelse til planoppstart. 

12.01.2021 Kommunen mottok ny utgave av planinitiativ. Ekstern planlegger gjorde ny vurdering og supplerte 

argumentasjon for valg av lokalitet. Forslagstiller har nå bedt om politisk behandling av anmodningen 

om oppstart av planprosess. 

 

 

Vurdering 
 
Ifølge plan- og bygningslovens § 12-3 må private planforslag innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i 

kommuneplanens arealdel. I dette tilfellet er den foreslåtte reguleringen for næringsformål i strid med 

kommuneplanens arealdel, som fastsetter bruk av området for landbruksformål (LNFR). 

 

Etter opplysninger som er oppgitt i planinitiativet ønskes det å omdisponere til næringsformål ca. 2,5 daa dyrka 

jord og ca. 3,8 daa innmarksbeite. Ifølge jordlovens § 9 skal ikke dyrka jord brukes til formål som ikke tar sikte på 

jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikke disponeres slik at den ikke blir egnet til jordbruksproduksjon i 

framtiden. 

 

På grunn av avvik fra kommuneplanens arealdel, konflikt med jordbruksinteresser og manglende begrunnelse for 
foreslått omdisponering av dyrka jord har kommunens planavdeling tidligere gitt avslag på anmodning om 
oppstart av planprosess.  
 
 
Ekstern planlegger har etter en ny vurdering og dialog med forslagstilleren fremmet et revidert planinitiativ med 

begrunnelse for valg av lokaliteten på Mork. Ifølge forslagstilleren er det ikke andre egnede tilgjengelige 

næringsarealer for etablering av virksomheten i Averøy kommune:  

 

«Ingen av de nye arealene avsatt til næringsvirksomhet i KPA innfrir krav om minimumsavstand til nærmeste 

oppdrettsanlegg, som er på 5 km mellom marine anlegg. Denne faktoren, sammen med planområdets øvrige 
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egnethet på både land og i sjø i forhold til firmaets produksjonsbehov, gjør at planområdet er eneste egnede 

område for Skjerneset Fisk AS i Averøy kommune». 

«Dybdeforholdene i fjorden utenfor gjør at vannet hele året holder en stabil temperatur rundt ti grader. Den 

jevne sjøtemperaturen er viktig for bedriftens virksomhet. I tillegg er kombinasjonen av nærheten til sjøen og 

høyden over havet i området fordelaktig av hensyn til pumping av sjøvann».  

«Videre har tiltakshaver fått tildelt en konsesjon for området samt en festeavtale med grunneier med mulighet 

for utvidelse av arealet til festeavtalen. Det er også gjennomført punktutslippsundersøkelse i sjø i området for 

etablering av oppdrett av berggylt». «Undersøkelsen viser svært gode forhold i området». 

 

Det vurderes at utvikling av eksisterende næringsvirksomhet Skjerneset Fisk AS og etablering av Mork Rensefisk 

AS er positiv for lokalsamfunnet.  

 

Basert på de nye opplysningene og forslagstillerens vurdering og argumentasjon for lokalitet på Mork, vurderes 

det at det kan aksepteres å sette i gang prosess for utarbeiding av reguleringsplan. I denne prosessen vil det være 

påkrevd å utarbeide konsekvensutredning. Utredning av konsekvenser for landbruksinteresser, miljø, samfunnet 

og ift. jordvern vil gi et grunnlag for endelig avgjørelse om regulering for næringsformål i det aktuelle området kan 

godkjennes.  

 

Forslagstiller ble i oppstartsmøte 17.04.2020 gjort kjent med mulige utfordringer i planprosessen, tidsforbruk og 

utgifter ifm. behandling av reguleringsplanforslag og eventuell arkeologisk og geoteknisk registrering.  

 

 

Vedlegg 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Planinitiativ - Næringsområde på Mork -12012021 
Planavgrensning - Næringsområde på Mork - 08012021 
Møtereferat - Oppstartsmøte - 17042020 
 


