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ANMODNING OM PLANOPPSTART 
– DETALJREGULERING MORK NÆRINGSOMRÅDE, SKJERNESET FISK 
GNR. 10, BNR. 5, m.fl. 
 
 
 
Tiltakshaver:  Skjerneset Fisk AS 
Planlegger:  Ikon Arkitekt & Ingeniør AS 
 
Vedlegg:  V1: Planavgrensning, kart 
   V2: Fylkesmannens sjekkliste ROS  
   V3: Planavgrensning, SOSI-filformat 
   V4: Vedtak Nordmøre Havn IKS 

V5: Punktslippsundersøkelse for Mork II av Åkerblå (2019) og 
Strømmrapport – Måling av bunnstrøm ved Mork, Havbrukstjenesten 
AS (2016) 

 
 
Kopi:   Tiltakshaver 
 
 
 
 
Formålet med planen 
Eierne av Skjerneset Fisk AS har etablert et nytt selskap, Mork Rensefisk AS. 

 
Det nye selskapet planlegger å ha stamfisk av berggylt, strykning av rogn og startforing av 
yngel for salg til oppdrettere. Rensefisk brukes i fiskeoppdrett til å bekjempe lakselus. Som 
første produsent i verdikjeden for oppdrettsnæringen er Skjerneset Fisk AS og Mork Rensefisk 
AS i ferd med å bli to solide aktører i rensefiskmarkedet. For å tilrettelegge for denne satsingen 
og imøtekomme økt etterspørsel i markedet, vil det bli behov for utvidelser av dagens arealer, 
både på land og ut i sjø. 
 
Planområdet 
Planområdet ligger på Mork, vest for Morklaelva, sør i Averøy kommune. Ca. 56,7 daa inngår 
i planområdet, hvorav 7,5 daa innenfor planområdet utgjør arealer i sjø.  
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Planområdet strekker seg fra fylkesveg ned til sjø, og tar inn hovedbruket gnr. 10 bnr. 5 samt 
festeeiendommen gnr. 10 bnr. 5 fnr. 1. I tillegg berøres gnr. 10 bnr. 3, 6, 30 og 33 av 
planavgrensningen. Planavgrensning legges slik for å sikre hensiktsmessig avkjøring og 
adkomst ned til området. 
 
Området er i dag allerede bebygd med eksisterende næringsbygg i tilknytning til virksomheten. 
 

 
Figur 2: Planområdets lokalisering, Mork i Averøy kommune 

 
Valg av lokalitet 
Reguleringsplan skal tilrettelegge for utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet i området, 
hvor Skjerneset fisk AS har hatt sitt virke siden tidlig 80-tall.  
 
Det er allerede i dag etablert oppdrett av rognkjeksrogn i området. 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. Rapport, utarbeidet av Åkerblå inkludert 
strømrapport utarbeidet Havbrukstjenesten AS, er vedlagt.  
 
Det er flere faktorer som har vært viktige for valg av bedriftens lokalisering. Av disse er blant 
annet tilgang til sjø og avstand til oppdrettsanlegg avgjørende.  
 
Averøy kommune har i dag tre avsatte områder for næring i tilknytning til sjø, som fremdeles 
er ledige (NO2 Hestvikholmen Sør, NO5 Henda Vest II og NO11 Rånes Vest). Alle disse 
områdene har gode muligheter for en fremtidig utvikling. Ingen av de nye arealene avsatt til 
næringsvirksomhet i KPA innfrir krav om minimumsavstand til nærmeste oppdrettsanlegg, som 
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er på 5 km mellom marine anlegg. Denne faktoren, sammen med planområdets øvrige 
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.   
 
Planlagt bebyggelse og tiltak 
Dagens næringsbygg er allerede i dag i ferd med å bli utvidet med tilbygg til vest, sør og øst. 
Det er også planlagt etablering av nytt bygg for nivåtanker nord for eksisterende bygg, samt 
nytt bygg for renseanlegg sør for eksisterende bygg. Ny bebyggelse innenfor området vil bli 
etablert ca. 6 meter over gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Utvidelsen av næringsvirksomheten innbefatter også utfyllinger i sjø langs med strandsone, 
med en mulig etablering av kai i front grunnet gode dybdeforhold også ved fjære sjø. Det 
foreligger allerede en gitt tillatelse til etablering av fylling og mur i overgang til strandsone fra 
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS i vedtak av 24.02.2020. Se vedlegg Fylling i sjø vil utgjøre 
ca. 4000 m2. Sammen med ønsket areal vest for eksisterende næringsarealer på 3200 m2 vil 
Skjerneset fisk ha tilstrekkelige arealer til å kunne ekspandere i lang tid fremover.  
 
Utvidelsen av næringsarealet er videre et ledd for å ivareta miljøet. Stadig strengere forskrifter 
fra offentlige myndigheter stiller krav til at alt utstyr og bygninger bedriften disponerer skal være 
sertifisert. For å løse dette må eldre utstyr utfases og erstattes av nytt. 
 
Nivåtanker, filter og luftere mm. må stå innendørs for å hindre smitte fra fugler og dyr. 
Kjøletanker som i dag står utendørs, må installeres under tak for å sikre stabil drift. I dagens 
bygninger er det ikke ledig areal til å håndtere dette.  
 
Den planlagte utvidelsen av næringsvirksomheten er et viktig tiltak for utvikling av 
næringsvirksomheten på Averøya, da spesielt på «Innersida». En regulering av virksomheten 
vil både sikre den eksisterende og fremtidig utvidelse av driften ved Skjerneset Fisk AS. 
 
Kommuneplanen 
Landarealer innenfor 
planområdet er i 
kommuneplanens 
arealdel (KPA) Avsatt 
til LNFR-formål. Med 
unntak av strandlinje 
og molo inngår LNFR-
arealet i hensynssone 
landbruk i KPA. 
Planlagt utvidelse av 
næringsareal vil kun 
omfatte nordlige 
landarealer mot sjø. 
 
Berørte arealer i sjø er 
i Sjøområdeplan for 
Averøy kommune 
avsatt til arealformål 
Natur, fiske, ferdsel, 
friluftsliv og 
akvakultur.  

Figur 1: Status kommuneplan og sjøområdeplan.  
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Gjeldende planer 
Det er ingen gjeldende reguleringsplaner innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet. 
 
Forskrift om Konsekvensutredninger 
Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (2017) §§ 6, 8 og 
10 er gjennomgått. Planarbeidet omfatter omdisponering av LNF-areal med dyrkbar 
jord/innmarksbeite og dyrkajord til næringsvirksomhet. Tiltak vil også medføre landgjenvinning 
av sjøarealer og videreutvikling av akvakulturanlegg. Tiltak utløser ikke automatisk krav om 
KU jf. forskriftens §6, men skal vurderes nærmere og konsekvens utredes dersom tiltak har 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter §8, vedlegg II pkt. 1a, 1f og 1g. For denne 
typen tiltak stilles det ikke krav om planprogram.  
 
Risiko- og sårbarhet 
Det vil utarbeides en ROS-analyse som er basert på tilgjengelig informasjon og som skal være 
dekkende for planlagt tiltak. Utfylt sjekkliste iht. fylkesmannens sjekkliste for ROS-analyse er 
vedlagt planinitiativ.  
 
Avbøtende tiltak for avdekte risikofaktorer skal sikres i plankart og planbestemmelsene.  
 
Høringsparter og medvirkning 
Planprosess vil følge ordinær løsning for medvirkningsprosesser iht. pbl § 12-8 med 
kunngjøring og melding om planoppstart til berørte offentlige organer og andre interessenter. 
 
Berørte offentlige organer som varsles ved planoppstart vil være: 

− Averøy kommune 

− Møre og Romsdal fylkeskommune inkl. NTNU Vitenskapsmuseet 

− Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

− Nordmøre Interkommunale brann- og redningstjeneste 

− Statens Vegvesen region Midt 

− Kystverket 

− Kristiansund og Nørdmøre Havn IKS 

− Fiskeridirektoratet 

− Mattilsynet 

− Nordmøre Energiverk (NEAS) 

− Naboer/Gjenboere iht. Averøy kommunes nabolister 
 
Forslagsstiller er åpen for at Averøy kommune kan komme med innspill på parter som bør 
varsles om planoppstart.  
 
Anmodning om oppstart og igangsetting av regulering 
På vegne av tiltakshaver Skjerneset Fisk AS anmodes det om tillatelse til oppstart regulering 
og behandling av planprogram, etter plan- og bygningslovens §12-8 og forskrift om 
konsekvensutredninger (2017) §§ 13, 15 og 16. 
 
Planavgrensning er vist på vedlagt plankart.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Marie Eian Valderaune 
Arealplanlegger 
IKON Arkitekt og Ingeniør AS  


