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Fastsetting av planprogram - kommuneplanens arealdel Hustadvika kommune

Kommunedirektørens innstilling
Hustadvika kommunestyre fastsetter jf. plan- og bygningsloven §4-1 og § 11- 13
planprogram for utarbeiding av kommuneplanens arealdel, datert 22.04.2021,
med de endringer som er gjort rede for i saken.

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken:
Kommuneplanen er vårt viktigste styringsverktøy, og skal ta stilling til
langsiktige utfordringer, mål og strategier for vår kommune. Kommuneplanens
samfunnsdel ble vedtatt september 2020, og arealplanen skal utarbeides ved å
binde sammen de mål og føringer som er nedfelt i samfunnsdelen.
Gjeldende kommuneplanens arealdel for Eide kommune ble vedtatt den 21. juni
2005, og gjeldende for Fræna kommune ble vedtatt den 15. desember 2014.
Det er i denne prosessen kun landområdene som skal vurderes, ikke
havområdene. Interkommunal delplan for sjøareal skal utarbeides i samarbeid
med Aukra kommune.
Et planprogram er en plan for planen, og skal si noe om formål med
planarbeidet, planprosessen, medvirkning og utredninger.

Formannskapet i Hustadvika kommune vedtok den 2. februar 2021 (PS 8/2021)
å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i perioden frem til 10. april
2021.
Planprogrammet inneholder også overordnede arealstrategier som skal legges til
grunn når kommunen vurderer innkomne arealinnspill fra folkemøter, møter med
lag, foreninger og organisasjoner, private og egne forslag. Skissert fremdrift
viser planlagt vedtak av selve planen i 2023.
Planprogram for utarbeiding av kommuneplanens arealdel:
Ved oppstart av planarbeidet er det utarbeidet et forslag til planprogram med
premisser for arbeidet. Forslaget ler lagt ut på offentlig ettersyn slik at de som
ønsker kan komme med innspill, både når det gjelder mål for arbeidet, valg av
tema for utredning, prosess og medvirkningsopplegg. Alle innspill er nå
gjennomgått, og det har blitt vurdert om planprogrammet bør endres som følge
av innspillene. Etter høringen skal planprogrammet fastsettes (vedtas) av
Hustadvika kommunestyre.
Utarbeidelse og høring av forslag til ny arealdel:
I denne videre fasen vil kommunedirektøren åpne opp for innspill som gjelder
arealdisponeringer. Dette vil legge grunnlaget for den nye arealdelen, slik som
angitt i planprogrammet. Når innspillene er mottatt, vil hovedtyngden av
arbeidet foregå internt i kommunen, med deltakelse fra flere avdelinger og fag.
Aktuelle myndigheter, interesseorganisasjoner og næringsliv vil bli involvert der
de er viktige interessenter.
Målet for denne fasen er å utarbeide et komplett forslag til ny arealdel - med
plankart, bestemmelser og en planbeskrivelse. Forslaget legges så ut til offentlig
ettersyn og sendes på høring slik at de som ønsker kan komme med innspill.
Formålet er å få tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre forslaget bedre.
Sluttbehandling:
I denne fasen skal alle innspill etter høringsperioden gjennomgås og vurderes. I
hvilken grad forslaget til ny arealdel skal omarbeides avhenger av innholdet i
innspillene. Det forventes innspill fra mange ulike hold, og mange interesser og
hensyn skal veies opp mot hverandre. Antall innspill, eventuelle innsigelser fra
statlige myndigheter og eventuelt behov for nye utredninger vil avgjøre hvor
lang tid denne fasen tar. Ved behov for større endringer av planforslaget kan det
også bli aktuelt med nytt offentlig ettersyn eller begrensede høringer før
planforslaget kan sendes til sluttbehandling i kommunestyret.
Oppheving av eldre planer i Hustadvika kommune:
Flere av reguleringsplanene i kommunen er av eldre dato og kan være utdaterte.
Administrasjonen vil sette i gang med en gjennomgang av gjeldende planer og
lage en liste. Listen legges ut på høring, og opphevelse av utdaterte eldre planer
kan skje som et samlevedtak. Berørte skal varsles i forbindelse med oppheving
av planene. Dersom kommunen ønsker å ta vare på bestemmelser i en eldre
plan, kan de overføres til kommuneplanen.
Arealregnskap:
Det anbefales at kommunen utarbeider arealregnskap som endel av kommuneplanarbeidet. Bruk av arealregnskap er nyttig som del av kunnskapsgrunnlaget
for kommuneplanens arealdel. Et arealregnskap vil gi oversikt over planlagte

endringer i arealdelen, og det kan vise hvilket utbyggingspotensial som ligger
inne i eksisterende planer.
Merknader til høringsdokumentet:
I høringsperioden kom det inn 20 merknader til varsel om planoppstart og høring
av planprogrammet. Det er fyldige tilbakemeldinger fra planmyndighetene, med
gode råd og innspill til det videre planarbeidet. Kommunen blir oppfordret til å
benytte seg av fagmiljøene hos de respektive myndighetene, og vil gjerne bidra
til å gjøre kommuneplanens arealdel til et godt strategisk utviklings- og
styringsverktøy for kommunen.
I tillegg har flere av de nylig oppnevnte grendeutvalgene rukket å diskutere
planprogrammet på sine konstituerende møter, og kommunedirektøren ser frem
til at grendeutvalgene er med utarbeidelsen av forslag til ny arealdel. Noen av
grendeutvalgene har også kommet med egne merknader til oppstart av
planarbeidet.
I det følgende er det gitt et kort sammendrag av de enkelte merknadene, men
det anbefales at alle merknader blir lest i sin helhet.
Uttale fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB, datert
den 15. februar 2021:
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap har ingen merknader til
høringsutkastet.
Uttale fra Fiskeridirektoratet, datert den 8. mars 2021:
Fiskeridirektoratet region Midt forutsetter at man ser sammenhengen mellom
bruk av land og sjø i planarbeidet, og at Hustadvika kommune tar hensyn til
fiskeri- og akvakulturnæringens ulike interesser og behov i sjø- og strandsonen.
Det må avsettes og ivaretas områder som er i samsvar med dagens bruk, behov
og kunnskap, samt tas høyde for fremtidige arealmessige behov.
Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten grad
som mulig skal påvirke kystsonen og livet i sjøen negativt. Dette er spesielt
viktig ved bl.a. planlegging av hytte- og boligtomter på land i tilknytning til sjø,
småbåthavner, havneanlegg, industriområder og avløpsnett. Fiskeridirektoratet
anbefale at alle planlagte inngrep eller aktiviteter som kan påvirke livet i sjøen,
søkes lokalisert der hvor de gjør minst skade på miljøet. Dette innebærer blant
annet å forhindre skader på naturtyper som er sjeldne eller særlig verdifulle.
Fiskeridirektoratet har ingen ytterligere merknader til forslag til planprogram for
kommuneplanens arealdel for Hustadvika kommune.
Vurdering:
Innspillene vil bli tatt med i utarbeidelsen av forslag til ny arealdel. Merknadene
tas til etterretning.
Uttale fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, datert den 8.
mars 2021:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne synes det er fint at det i
planprogrammet kommer frem under medvirkning, at rådet skal bli involvert i
høringsperiodene og ved å diskutere innholdet i arealdelen. Rådet synes ellers at
mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke blir synliggjort nok i kommunale
styringsdokumenter – også i planprogrammet til kommuneplanens arealdel.
Vurdering:
Rådet skal involveres i den videre planprosessen, og skal få anledning til å
komme med innspill til utarbeidelsen av forslag til ny arealdel. Merknaden tas til
etterretning.
Uttale fra Raymond Gunstensen, datert den 15. mars 2021:
Grunneier ønsker å omdisponere LNF-område til boligområde.
Vurdering:
Grunneier vil få mulighet til å komme med konkret innspill til omdisponering av
areal når det åpnes opp for det. Merknaden tas til orientering.
Uttale fra Forsvarsbygg, datert den 18. mars 2021:
Forsvarsbygg har ingen merknader til oppstart planarbeid og høring av
planprogrammet for kommuneplanens arealdel for Hustadvika kommune.
Uttale fra Per Hammerø, datert den 22. mars 2021:
Grunneier kommer med innspill til endring av eksisterende arealplan, der ønsket
er å utvikle området til en annen bruk enn dagens LNF.
Vurdering:
Grunneier vil få mulighet til å komme med konkret innspill til omdisponering av
areal når det åpnes opp for det. Merknaden tas til orientering.
Uttale fra Bjarne Harøy, datert den 23. mars 2021:
Grunneier ønsker å få endret bestemmelsene for naust i en reguleringsplan til å
samsvare med bestemmelsene for naust i kommuneplanen.
Vurdering:
Grunneier vil få mulighet til å komme med konkret innspill når det åpnes opp for
det. Merknaden tas til orientering.
Uttale fra Aukra kommune, datert den 6. april 2021:
Aukra kommune peker på at langsiktig kommunal planlegging bør legge til rette
for en felles innsats innenfor alle våre felles interesseområder. I våre
tilgrensende grender bør vi legge til rette for mer samarbeid og dialog omkring
samordning av infrastruktur, formelle og uformelle sosiale møteplasser,
næringsområder, grøntområder og boligfelt. Dette vil gjøre våre boligområder
attraktive og bygge opp under gode og trygge bomiljøer på Julsundet og Søre

Hustadvika. De ser også frem til et nyttig samarbeid i forbindelse med
sjøområdeplanen.
Vurdering:
Hustadvika kommune vil bidra i utvikling av regionen, og ønsker å samarbeide
med Aukra kommune om utvikling av våre felles interesser og
samarbeidsområder. Merknaden tas til etterretning.
Uttale fra Jordvern Møre og Romsdal, datert den 6. april 2021:
Organisasjonen er opptatt av jordvern og bevaring av matjorda i kommunen. De
ønsker å minne kommunen om regionalt jordvernsmål, nasjonal jordvernstrategi,
konflikt mellom jordvern og andre samfunnshensyn, og vern av matjorda.
Vurdering:
Hustadvika kommune har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, der delmål 7.5
sier at Hustadvika kommune skal forvalte naturressurser bærekraftig og
langsiktig, med et særskilt fokus på langsiktig vern av arealer til matproduksjon.
Innspillene vil bli tatt med i utarbeidelsen av forslag til ny arealdel. Merknadene
tas til etterretning.
Uttale fra Hana AS, datert 8. april 2021:
HANA AS ønsker at den nye arealplanen skal være et redskap for å legge bedre
til rette for reguleringsarbeid og utbygging, spesielt i Elnesvågen sentrum.
Vurdering:
Hustadvika kommune ønsker forutsigbarhet for de som ønsker å etablere seg i
kommunen, og vil vurdere innspillet i det videre arbeidet med kommuneplanens
arealdel. Merknaden tas til orientering.
Uttale fra Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, datert den 8. april 2021:
Statsforvalteren skal se til at nasjonale og viktige regionale hensyn blir ivaretatt i
det kommunale planarbeidet, og fagområde som miljøvern, landbruk, helse,
oppvekst og samfunnssikkerhet står sentralt.
Statsforvalteren ønsker noen endringer og presiseringer i planprogrammet:


Planprogrammet må konkretisere tydelig forholdet mellom plan for
sjøområdene og arealdelen i kommuneplanen



Supplere lista over viktige nasjonale og regionale føringer med
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)



Strandsonen har spesielt store miljø- og brukerinteresser, og har derfor
fått et særskilt vern i lova sin § 1-8. For å ha ei god strandsoneforvaltning
må kommunen ha kunnskap om verdien for naturmangfold, kulturmiljø,
landskap og friluftsliv. Statsforvalteren mener derfor at «strandsone» må
være et eget tema for utredning i konsekvensvurderingen



Opplegg for medvirkning for barn og unge i planprosessen bør tydliggjøres
i planprogrammet. Kommunen bør vurdere om det er aktuelt å

gjennomføre barnetråkk-registrering for å innhente kunnskap om barn og
unge sin bruk av de ulike geografiske delene av kommunen


Statsforvaltaren konstaterer at ønsket om nye, attraktive boligområde
samt utviding av eksisterende område vil legge ytterligere press på
allerede knappe jordbruksressurser. Kommunen bør derfor unngå
omdisponering av dyrka eller dyrkbart areal til dette føremålet, utan at det
kan dokumenterast eit reelt behov for nye utbyggingsområde. I denne
sammenheng ber vi kommunen utarbeide et arealregnskap som viser kor
stort behov det er for nye bustadtomter i kommunen sett opp mot areal
som allereie er lagt ut til bustader

Statsforvalteren mener Hustadvika kommune har utarbeidet et oversiktlig
planprogram i tråd med plan- og bygningslova § 4-1, som peker på de viktigste
hovudutfordringane knytt til arealforvaltninga i kommunen og som er forankra i
nasjonale forventninga til kommuneplanlegginga. Arbeidet med
kommuneplanens arealdel skal bygge på mål og strategier fra kommuneplanens
samfunnsdel. Dette er et godt grunnlag og et viktig grep for at kommuneplanen
kan bli et viktig strategisk utviklings- og styringsverktøy for kommunen.
Vurdering:
Statsforvalteren kommer med mange gode faglige råd og innspill til det videre
planarbeidet, disse vil bli tatt med i utarbeidelsen av forslag til ny arealdel. Når
det gjelder de forslag og presiseringer nevnt spesifikt i kulepunktene ovenfor, er
de forsøkt innarbeidet i planprogrammet. Merknadene tas til etterretning.
Uttale fra Avinor AS, datert den 8. april 2021:
For Avinor er det viktig at høyderestriksjonene rundt rullebanen blir ivaretatt
gjennom kommuneplanen med tilhørende bestemmelser slik Luftfartstilsynet
krever. Restriksjonsplanen for Molde lufthavn må legges inn som egen
hensynssone i arealdelen til kommuneplanen.
Vurdering:
Merknaden tas til etterretning.
Uttale fra Mattilsynet, datert den 8. april 2021:
Mattilsynet har som en av sine oppgaver å medvirke til at arealplanen tar hensyn
til nasjonale og regionale interesser innenfor områdene drikkevatn, plantehelse,
fiskehelse/fiskevelferd og dyrehelse/dyrevelferd. Mattilsynet kommer med en
rekke innspill til den videre planprosessen innen disse temaene.
Vurdering:
Mattilsynet kommer med mange gode faglige råd og innspill til det videre
planarbeidet, disse vil bli tatt med i utarbeidelsen av forslag til ny arealdel.
Merknadene tas til etterretning.
Uttale fra Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert den 9.
april 2021:

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt sektormynde innanfor
saksområda flaum-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og
grunnvatn, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE
ønsker å veilede kommunen i hvordan kartlegge potensiell naturfare, ta hensyn
til de forventa klimaendringene, overvannsproblematikk, byggegrense mot
vassdrag mm.
Vurdering:
NVE kommer med mange gode faglige råd og innspill til det videre planarbeidet,
disse vil bli tatt med i utarbeidelsen av forslag til ny arealdel. Merknadene tas til
etterretning.
Uttale fra Skaret skisenter SA og Skarbakken SA, datert den 9. april
2021:
Organisasjonen ønsker at Hustadvika kommune sammen med Molde kommune
og aktuelle lag og organisasjoner legger til rette for å utvikle Skaret som
regionalt senter for skiaktivitet.
Vurdering:
Hustadvika kommune vil bidra med å utvikle Skaret som et område for regional
utfart og helårsaktivitet. Merknaden tas til orientering.
Uttale fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), datert den 9. april
2021:
Direktoratet for mineralforvaltning minner om at sentrale mål i
mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida og å
hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse. DMF anbefaler at det gjøres en vurdering av om eksisterende
plangrunnlag i tilstrekkelig grad bidrar til å sikre god og langsiktig forvaltning av
kommunens mineralressurser. Videre bør det gjøres en vurdering av om
kommunen har tilgang på nødvendige mineralske ressurser for realisering av
planlagt utvikling og utbygging. Der det åpnes for uttak er det viktig at
ressursene utnyttes så optimalt som mulig, både i volum og kvalitet. DMF
anbefaler at områder med etablerte uttak og konkrete planer for utvinning
avsettes med formål råstoffutvinning i arealdelen.
Vurdering:
DMF kommer med mange gode faglige råd og innspill til det videre planarbeidet,
disse vil bli tatt med i utarbeidelsen av forslag til ny arealdel. Det gjelder også
innspillene som gjelder utforming av bestemmelser. Merknadene tas til
etterretning.
Uttale fra Grendeutvalget Vassenden-Farstad-Skotten, datert den 6. april
2021:
Grendeutvalget ønsker å styrke bosettingen i ytre og foreslår tiltak i forbindelse
med arealbruk; markedsføring av byggeklare tomter, sammenhengende gang-

og sykkelveg mellom Hustad og Vevang og unngå å bruke landbruksareal til
boligformål.
Vurdering:
Hustadvika kommune vil ha gode og livskraftige bygder i hele kommunen, og
grendeutvalgene vil være viktig i arbeidet framover med utarbeidelsen av forslag
til ny arealdel. Merknaden tas til orientering.
Uttale fra Møre og Romsdal fylkeskommune, datert den 9. april 2021:
Fylkeskommunen er på vegne av staten delegert forvaltningsmyndighet blant
annet innen samferdsel, kulturminnevern, vassressursforvalting,
naturressursforvaltning og friluftsliv, men har også viktige roller som pådriver for
regional utvikling og som tjenesteleverandør innen kultur, utdanning, tannhelse
og samferdsel. I tillegg er fylkeskommunen en viktig støttespiller i kommunens
arbeid med tettstedsutvikling.
Fylkeskommunen ønsker noen endringer og presiseringer i planprogrammet:


Rammeplan for avkjørsler og differensierte byggegrenser langs fylkesveg



Økologisk bærekraftig samfunn bør inkludere ivaretaking av viktige
naturverdier



Nasjonale føringer innen naturmangfold, Norges miljømål og
vassforvaltning

Vurdering:
Fylkeskommunen kommer med mange gode faglige råd og innspill til det videre
planarbeidet, disse vil bli tatt med i utarbeidelsen av forslag til ny arealdel. Når
det gjelder de forslag og presiseringer nevnt spesifikt i kulepunktene ovenfor, er
de forsøkt innarbeidet i planprogrammet. Merknadene tas til etterretning.
Uttale fra Eldrerådet, datert den 10. april 2021:
Befolkningsutviklingen i kommunen viser at antall eldre over 80 år vil dobles
frem mot 2040, og aldersgruppen fra 67 - 110 år vil utgjøre en stadig større del
av innbyggerne i vår kommune. Eldrerådet mener denne befolkningsutviklingen
må komme tydeligere frem under flere av områdene nevnt under revisjonstema.
Eldrerådet har også innspill når det gjelder boligbebyggelse, og ønsker at det
skal settes av sentrumsnære areal i Elnesvågen, Eide og Bud til omsorgsboliger
rundt institusjonene. Det må legges til rette for et mangfoldig bomiljø for alle
aldersgrupper og husstandsstørrelse, Eldrerådet mener dette vil skape
trivsel, fellesskap og folkehelse i praksis. De ulike generasjoner vil med sine ulike
ressurser kunne heve livskvaliteten til hverandre i et slikt bomiljø. Demente vil
trenge mere tilrettelegging både med bolig og uteareal.
Når det gjelder medvirkning ønsker Eldrerådet at det skal stå «barn, unge og
eldre» i planprogrammet.
Vurdering:

Rådet kommer med gode innspill til den videre planprosessen. Merknadene tas til
orientering. Når det gjelder å få med «barn, unge og eldre» i planprogrammet,
tar det til etterretning og blir innarbeidet i dokumentet.
Uttale fra Statens vegvesen, datert den 12. april 2021:
Høringsuttalen kom etter høringsfristen, men kommunedirektøren ønsker likevel
å ta den med i saksbehandlingen.
Statens vegvesen er vegadministrasjon for staten på riksveger. Det innebærer at
de har ansvaret for å forvalte, planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde vegene
på en optimal måte for brukerne og samfunnet for øvrig. SVV er også
sektormyndighet på vegne av Samferdselsdepartementet. Gjennom
sektoransvaret skal de bidra til oppfølgning av statlig politikk på hele det
offentlige vegnettet, herunder veger der andre enn staten har vegmyndighet.
Sektoransvaret omfatter blant annet trafikksikkerhet, kollektiv, gange, sykkel,
universell utforming og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og
klima.
Statens vegvesen ønsker noen endringer og presiseringer i planprogrammet:


Nye utbyggingsområder: Kommunen bør vurdere vegsystemet i hvert
enkelt tilfelle i konsekvensutredningen med hensyn til blant annet
trafikksikkerhet, fremkommelighet, kryssløsninger, trafikkflyt, skoleveg,
kollektiv og gående og syklende



Tettsteds- og næringsutvikling: SSV mener det er viktig at man klarer å
fortette bustadbyggingen ved og i områdene som allerede er avsett til
bolig og sentrumsformål fremfor nye areal. Når det gjelder lokal- og
gjennomgangstrafikk i tettstedene kan det ofte bli en interessekonflikt
mellom interessekonflikt mellom tettstedets ønske om utvikling og
samfunnets behov for sikker og effektiv transport. SVV mener dette er en
problemstilling som må gis stort fokus i det videre planarbeidet



De statlige retningslinjene for støy (T-1442) og støv (T-1520) må legges
til grunn for planleggingen

Vurdering:
Statens vegvesen kommer med mange gode faglige råd og innspill til det videre
planarbeidet, disse vil bli tatt med i utarbeidelsen av forslag til ny arealdel. Når
det gjelder de forslag og presiseringer nevnt spesifikt i kulepunktene ovenfor, er
de forsøkt innarbeidet i planprogrammet. Merknadene tas til etterretning.

Vurdering
Planprogrammet med de endringer som er gjort rede for, inneholder de
elementene som plan- og bygningsloven krever. Kommunedirektøren mener
planprogrammet for kommuneplanens arealdel kan fastsettes slik den er lagt
fram.
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Innspill til endring av planprogram gjeldende eiendom GID 013/077 - Per
Hammerø

9

Innspel til kommuneplanen sin arealdel - naust Ytre Harøy - Bjarne Harøy

10 Innspill til oppstart av planarbeid og høring av planprogrammet til
kommuneplanens arealdel - Aukra kommune
11 Innspel til planprogram for kommuneplanens arealdel - Jordvern Møre og
Romsdal
12 Innspill til kommuneplanens arealdel, Elnesvågen sentrum - HANA AS
13 Innspill til planprogram til kommuneplanens arealdel - Statsforvaltaren i
Møre og Romsdal
14 Innspill til Melding om oppstart av planarbeid og høring av
planprogrammet - Avinor
15 Vedlegg Avinor - Restriksjonsplan
16 Innspel til oppstart av planarbeid og høring av planprogrammet Mattilsynet
17 Innspel - Varsel om oppstart og høyring av planprogram - NVE
18 Høyringsinnspel - Skaret skisenter SA og Skarbakken SA
19 Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram Direktoratet for mineralforvaltning
20 Uttalelse til Arealplan grendautvalget Sandblåst/Skotten/Farstad/
Vassenden v/leder
21 Innspill til planprogram - Møre og Romsdal fylkeskommune
22 Høringsinnspill til planprogrammet til kommuneplanens arealdel Eldrerådet
23 Uttale til oppstart av planarbeid og høring av planprogrammet til
kommuneplanens arealdel - Statens Vegvesen

