
Innledning – Folkemøte 25. januar 2022

Henning Larsen/Rambøll



• 19:00: Innledning og bakgrunn

• 19:15 – 19:45: Presentasjon av planprogram, prosess og utredninger 
som skal gjøres

• 19:45 – 20:00: Kaffepause 

• 20:00 – 21:00: Spørsmålsrunde: Først fra Sykkylven, Fjord, så Stranda. 
Deretter digitalt.
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Agenda



Felles sjøarealplan

Mål for planen og prosjektet:

• Det skal utarbeides en oppdatert arealplan for sjøareala i form av 
kommunedelplan for sjøareala. Det er også et ønske om å tilrettelegge 
for havbruk i egnede areal, og gjøre gode avklaringer med andre 
formål slik at en får optimal bruk av Storfjorden sine sjøareal.
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Planprogram

• Inneholder informasjon om følgende:
• Planområdet
• Hva som skal utredes
• Framdrift

• Planprogrammet ligger ute på høring hos de respektive kommunene
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Felles Sjøarealplan 
for Stranda, Fjord og Sykkylven

Folkemøte 25.januar 2022
Henning Larsen



Hvorfor felles sjøarealplan?

• Ressursene på havet og i kystsonen

• Fokus på økologi, ulike former for vern, bærekraftig bruk

• Helhetlig planlegging og arealforvaltning gjør sjøarealplanlegging

egnet for en felles kunnskapsbasert planprosess.

• Sjøarealplan er en kommunal arealplan for sjøområder
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Organisering
• Interkommunalt plansamarbeid jf. Pbl. Kap.9. Det er etablert en arbeidsgruppe 

som diskuterer og drøfter ulike problemstillinger.
• Kommunedelplaner for sjøareal jf. Pbl kap.11 i de medvirkende kommunene.
• De tre kommunestyrene er prosjekteier og vedtar planen for sitt areal.
• Fjord, Stranda og Sykkylven kommune er prosjektansvarlig og koordinerer den 

administrative arbeidsgruppa. Gruppas arbeid samordnes av Henning Larsen.
• Henning Larsen (del av Rambøll) i Trondheim er prosjektleder og ansvarlig for 

utarbeidelse av forslag til planprogram, plan med konsekvensutredning og andre 
utredninger.

• En ekstern ressursgruppe vil kunne kobles på planprosessen etter behov og bestå 
av representanter for f.eks. turistnæringen, havbruksnæringen, og andre relevante 
lag og foreninger.
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Planarbeidet

• Prioriterte oppgaver i planarbeidet: 
- Godt kunnskapsgrunnlag 
- Dialog og debatt om verdiskapning, interesser og hensyn 
- Balansert bruk og vern av sjøareal i dialog med interessentene, samt 

høyde for god beredskap (samfunnssikkerhet) 
- Formålstjenlig plan med tanke på kommunenes forvaltning av 

sjøarealene de kommende årene og samarbeid på tvers av fjordene
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Formål med planarbeidet

• Utarbeide et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunene. 

• Det skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og 

verdiskapning i fjordområdene. 

• Legge opp til kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom de involverte 

kommunene, som vil gi grunnlag for framtidig samarbeid om arealbruken for 

sjøarealene. 

• Sjøarealplanen skal bli en juridisk bindende plan per kommune på 

kommuneplannivå.
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Planavgrensning
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Foreløpig fremdrift
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Konsekvensutredning
Foreslått ny/endret arealbruk skal konsekvensutredes for å få oversikt over planens 
virkninger for miljø og samfunn.
Temaer som foreslås utredet fremkommer av planprogrammet, men omfatter blant 
annet:
• Næringsliv og næringsutvikling
• Infrastruktur og transport
• Naturmiljø og biologisk mangfold
• Verdensarv
• Fritidsbruk, folkehelse og friluftsområder
• Samfunnssikkerhet og beredskap
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Vi trenger deres innspill!

• Hvilke temaer og utredninger konsekvensutredningen og undersøkelsene
skal inneholde

• Innspill til konkrete arealavsettinger og framtidige tiltak i planområdet

• Et viktig grunnlag for vurderingen av innholdet vil være uttalelser fra berørte
myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og andre aktører, som
belyser hva som er relevante utredningsbehov ut ifra sin kjennskap til
området og egne ansvarsområder.
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Stikkord for innspill

• Lokalisering av oppdrettsanlegg 
• Bevaring av naturverdier
• Sikre gytefelt
• Hvor er viktige friluftsområder? 
• Hvor er viktige fiskefelt? 
• Egnede omlastings- og oppankringssteder? 
• Hva slag turist- og reiselivsnæring skal vi utvikle? 
• Andre ting du mener er viktig?
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Kontaktinformasjon

Innspill til planarbeid og/eller planprogram sendes til: 
• Henning Larsen Trondheim/Rambøll v/ P.b 9420 Torgarden 7493 

Trondheim eller trude.lian@henninglarsen.com
For spm. knyttet til arbeidet i de respektive kommunen kan følgende 
kontaktes:
• Fjord kommune v/emma.kuskemoen@fjod.kommune.no
• Stranda kommune v/ cato.andersen@strandakommune.no
• Sykkylven kommune v/ arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no
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Spørretimen
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- Spørsmål kan stilles skriftlig i chat eller til ansvarlig i lokalet.
- Alle spørsmål gjennomgås felles her på Teams



Takk for 
oppmerksomheten!
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