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REFERAT OPPSTARTSMØTE - REGULERINGSPLAN LERØY MIDT-BELSVIK 

 

Sted/tidspunkt: Formannskapssalen-Rådhuset. 1.9.2017 – kl. 10:00 – 11:30 

Tilstede: 

For tiltakshaver: Øystein Thommesen, Håvard Pinna, Hans Aleksander Østhagen, Erik Daaland, 

Erik Skorild. 

For Hemne kommune: Magne Jøran Belsvik, Marit Paulsen, Daniel Lossius 

 

 

 

Kort om planprosessen ved private planforslag 

 

Oppstartmøte 

Gjensidig informasjon. Rammer for arbeidet. Foreløpige sentrale tema for utredning. 

 

Varsel om planoppstart 

Tiltakshavers ansvar i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser (pbl § 12-8). Varsel skal ha 

med situasjonskart der plangrensen fremgår. Frist for merknader skal være minimum 6 uker. Kopi av 

adresseliste skal oversendes Hemne kommune. Forhåndsuttalelser sendes som kopi til Hemne 

kommune. Informasjon om at planforslaget ikke utløser KU-krav skal fremgå av varsel. 

 

Førstegangsbehandling 

Administrativ behandling av planforslag. Formannskapet vedtar om planforslaget skal legges ut til 

høring og offentlig ettersyn, Formannskapet kan sette krav om endringer i planforslaget eller legge ut 

alternativt planforslag. 

 

Høring og offentlig ettersyn  

Alle berørte parter skal høres. Hemne kommune legger ut planforslaget til høring i minimum 6 uker. 

 



 

 

Andregangsbehandling 

Administrativ merknadsbehandling. Planen behandles så i Driftsutvalg – Formannskap – 

Kommunestyret.  

 

Det forutsettes at det gis god informasjon til berørte parter samt at det legges til rette for en åpen og 

god dialog med sektormyndigheter og Hemne kommune. Dette vil kunne bidra til at en tidlig i 

prosessen får avklart interesse- og konfliktnivå og mulige utfordringer for planarbeidet. 

 

Overordnet plan 

Kommuneplanens arealdel, vedtatt 16.6.2015, gir bestemmelser og føringer for utarbeidelse av ny 

reguleringsplan. Området er i kommuneplanen avsatt til formål Næring og LNF på land og FFNF i sjø.  

Planforslaget er ikke i tråd med overordnet plan. Formannskapet i Hemne kommune fattet vedtak i sak 

98/17 om at kommunen stiller seg positive til at det utarbeides et planforslag for næringsbebyggelse i 

Belsvika som strider mot overordnet plan. Planforslaget vil imidlertid bli vurdert på fritt grunnlag når 

dette foreligger.  

 

Ny reguleringsplan 

Tittel: Reguleringsplan Lerøy Midt – Belsvika 

PlanID: 16122017004 

Plangrense: Plangrensen omfatter hele eksisterende plan for Lerøy sitt anlegg i Belsvika samt utvides 

til å omfatte landbruksarealet på sørsiden av privat vei på eiendommen gnr/bnr 40/5 og et areal på om 

lag 3,5 dekar i sjø.  

 

Kort om tiltaket: (se vedlegg for mer informasjon) 

Lerøy Midt AS har produksjon av smolt på 5 anlegg i midt-Norge, anlegget i Belsvika er det største 

med en produksjon på 1120 tonn biomasse per år. Selskapet planlegger nå en utvidelse av anlegget i 

Belsvika fra 1120 tonn til 4000 tonn biomasse per år. Produksjonen vil foregå etter samme prinsipp 

som i dag, men smoltstørrelsen vil øke fra 80 til 300 gram for å redusere produksjonstiden i sjø. Det 

vil fortsatt være resilkulering av vann i anlegget og all produksjon vil foregå innendørs i nye planlagte 

industribygg. 

 

Nye bygg planlegges med saltak, som eksisterende anlegg. Tak mot nord er noe høyere for å kunne 

romme renseanlegg. I tilknytning til ny produksjonshall ønskes det oppført bygg for støttefunksjoner 

over to etasjer, med flatt tak. Fasadeutrykk videreføres fra eksisterende næringsbygg. Byggene ønskes 

etablert i sør-øst, i forlengelsen av eksisterende anlegg. Det er avtale med eier av naboeiendommen om 

kjøp av nødvendig areal. Utvidelsen vil kreve utfylling i sjø på om lag 3500m2.  Utfyllingen vil følge 

samme utfyllingsfront som eksisterende fylling. I bakkant av nytt næringsbygg vil sprenging være 

nødvendig, utsprengt fjell planlegges brukt til fylling i sjø.  

 

Planprogram og konsekvensutredning 

Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel. Hemne kommune har vurdert tilgjengelig 

informasjon om tiltaket i henhold til forskrift om konsekvensutredning og funnet at tiltaket faller inn 

under § 8 samt vedlegg II i forskriften. Tiltaket er videre vurdert etter veileder til vurderinger etter § 

10. Hemne kommune konkluderer med at planforslaget ikke faller inn under noen av 

oppfangskriteriene og konkluderer med at det ikke vil bli stilt krav om konsekvensutredning. Dersom 

det senere fremkommer informasjon som fører til at planforslaget utløser KU-plikt vil det bli bedt om 

en særskilt redegjørelse for planens virkninger i planforslaget. 

 

Planbeskrivelse og ROS analyse 



 

 

Planbeskrivelsen skal som et minimum beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger samt 

planens forhold til overordnede planer og føringer for området. Viser til veileder for utarbeidelse av 

reguleringsplaner (T-1490). Planbeskrivelsen skal skrives i fullstendige setninger og bør følge 

oppbygningen til vedlegg 2 til veileder T-1490. Vurdering av alternativ plassering av anlegg må inngå 

i planbeskrivelsen. 

 

ROS-analyse skal utarbeides og følge alle planer. I tilfeller der det stilles krav om KU er det naturlig at 

ROS-analysen inngår som en del av KU. Eksempel på sjekkliste for tema i ROS ble utdelt til 

Østhagen. Viser til veileder for utarbeidelse av ROS utgitt av DSB. 

 

Tema som i særlig grad bør belyses i planbeskrivelsen 

 

Alternativ plassering av anlegg / andre typer næringsbygg 

Trekke anlegget lenger nord og unngå utfylling/mudring. En beholder da strandsonen og 

berører ikke yngleplass for torsk eller delta/muddersandfjære. Bryter opp lange linjer/vegg 

langs sjøfront. KP § 9.1 og 9.2. Det finnes etter hvert svært mange gode eksempler på 

næringsbygg som tilpasses omgivelsene på en god måte. Tiltakshaver og arkitekt oppfordres 

til å tenke kreativt og fremtidsrettet i valg av type bygg. Landskapstilpasning vil vektlegges. 

 

Grunnforhold/fare for utglidning 

Tidligere grunnundersøkelser er noe mangelfulle, kun tatt prøver på land, ikke i sjø. Det 

forutsettes at det gjennomføres grunnundersøkelser i forbindelse med nytt tiltak. 

Undersøkelser er bestilt gjennom Rambøll i uke 38/39-2017, rapport skal utarbeides.  

 

Påvirkning av strandsone med vassdrag 

Belsvikbekken: i dagens konsesjon - Krav om minstevannføring på 58 l/sek – 3,5 m3 per 

minutt. Økning av vannuttak fra 2 til 5 kubikk vil sannsynligvis utløse ny konsesjonsplikt. 

Hensyn til anadrom fisk økologisk tilstand i bekken må tas. Utredninger/vurderinger må 

gjennomføres, konsekvenser må beskrives utfyllende.  

Heimsvatnet: Økt uttak av vann – konsekvenser for naturmangfold må beskrives utfyllende 

 

Konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon 

Strandsone og området forøvrig, inkludert Heimsvatnet – konsekvenser må beskrives 

utfyllende 

 

Konsekvenser for nærmiljø 

Herunder annen næring, fritidsboliger og boliger/gårdsbruk må beskrives utfyllende 

 

Konsekvenser for landbruk   

Relativt stort tiltak i lokal målestokk – om lag 12 dekar fulldyrka jord. Samlet med god arrondering – 

klassifisert som svært viktig landbruksjord, potensial for korndyrking – gunstig klima ved strandsonen. 

Morenejord med godt næringsinnhold. Mangel på landbruksjord i kommunen og 4 gårdsbruk i 

nærheten som planlegger utvidelse. Arealregnskap som viser berørte jord- og beiteressurser, en 

beskrivelse av arronderingsmessige endringer og driftsulemper må fremgå av planbeskrivelsen. 

Konsekvenser for næringen i området/kommunen må belyses.  

 

Konsekvenser for kulturminner 

Flere registrerte kulturminner i og omkring planområdet. Dette forutsettes avklart med 

kulturminnemyndighet 



 

 

 

Konsekvenser for landskap 

Transformasjon fra landbruk/strandsone til industri. Synlig og visuell påvirkning av 

omgivelsene. Konsekvenser må beskrives utfyllende, avbøtende tiltak forutsettes. Juridisk 

bindende (gjennom planbestemmelsene) utomhusplan/vegetasjonsplan kreves og skal gjelde 

hele Lerøy sitt anlegg. Betydelig bruk av beplanting/parkmessig opparbeiding av uteområder. 

Estetikk vil særlig vektlegges. Voll mot camping og voll på nordsiden av nytt bygg må 

vurderes. Allé mot strandsonen mm. Gode og realistiske illustrasjoner av tiltaket sett i 

sammenheng med det omkringliggende landskapet forutsettes utarbeidet. KP § 9.1 og 9.2. 

Sedumtak bør benyttes.  

 

Forurensning og vannmiljø  

Beskrivelse/vurdering av faren for akutt forurensning til vann/luft/grunn må foreligge. 

Beskrivelse av renseprosess og slamhåndtering må foreligge. Beskrivelse av utslippspunkt for 

spillvann må foreligge. Vurdering av utslipp av spillvann oppimot resipientens tålegrense må 

foreligge. Rapport er under utarbeidelse av NIVA og Aquakompetanse AS. Behov for tilgang 

på drikkevann / avløp/sortvann må fremgå av planbeskrivelsen. 

 

Klimatrusler og klimatilpasninger – herunder robusthet mot fremtidige klimaendringer. 

 

Konsekvenser for naturmiljø-/mangfold 

Regionalt viktig gyteområde for torsk og Muddersandfjære – dårlig utredet – ytterligere 

utredning av kompetent fagperson påkreves. Viktig bekkedrag. Konsekvenser må beskrives 

utdypende, vurdering etter naturmangfoldsloven skal gjøres i alle saker som omfatter 

naturverdier. 

 

Støy i forbindelse med anleggs- og driftsfasen  

Støy i arealplanlegging veileder skal legges til grunn for planarbeidet. 

 

Transportbehov og trafikksikkerhet 

Transportregnskap med inn/ut-gående i anleggs- og driftsfasen. Vurdering av faremomenter 

og avbøtende tiltak. 

Hvor hentes fyllmassene? Vurdering av fare og avbøtende tiltak i forbindelse med transport 

Gjelder både bil- og båttrafikk. 

 

 

 

 

Planbestemmelser 

§ 12-7 i plan- og bygningsloven gir rammer for hva det kan gis bestemmelser for i en reguleringsplan. 

Bestemmelsene skal supplere plankartet.  

 

Plankart 

Plankartet skal utarbeides i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 

planregister. Plankartet skal utarbeides med formålstjenlig nøyaktighet. Plassering av bygg, 

byggegrense, kjøreveg og parkering må fremgå av plankartet. Dette kan evt. erstattes av en 

utomhusplan som gjøres juridisk bindende gjennom reguleringsbestemmelsene.  

 

Kulturminner 



 

 

Det er registrert flere kulturminner i, og omkring planområdet. Det må kunne dokumenteres at det er 

gjennomført avklaringer rundt kulturminner før saken tas til 1. gangsbehandling. Sør-Trøndelag 

fylkeskommune er kulturminnemyndighet.  

 

Krav til leveranse av planforslag 

Reguleringsbestemmelser i PDF- og Word-format 

Planbeskrivelse i PDF- og Word-format 

Plankart med tegnforklaring i PDF og gjeldende SOSI-format 

Relevante fagrapporter og utredninger 

 

Avvik fra kravene om må avtales spesielt. Planforslaget kan avvises dersom det ikke er i henhold til 

ovennevnte krav. 

 

Saksbehandlingtid. 

Ca. 1 år fra komplett og ferdig godkjent planforslag er mottatt. Behandlingstiden vil imidlertid variere 

avhengig av saken kompleksitet og konfliktnivå samt saksmengde hos forvaltningsavdelingen. Hemne 

kommune vil prioritere næringssaker. 

 

Parallell behandling av plan og byggesak er mulig. Felles oppstartvarsel/nabovarsel. Byggetillatelse 

gis først etter planvedtak er fattet av kommunestyret. 

 

Best fall fremdrift – ikke bindende avtale.  

 

Uke 35 Oppstartsmøte 

 

Uke 37 Varsel om planoppstart 

 

Uke 43 Oversending av planforslag 

 

Uke 51 1.gangsbehandling av planforslag 

 

Uke 2 -

2018 

Plan legges ut på høring 

 

Uke 8-

2017 

Frist for merknader 

 

Uke 16- 

2017 

2.gangsbehandling Drift 

 

Uke 18- 

2017 

2.gangsbehandling Formannskap 

 

Uke 21- 

2017 

Sluttbehandling Kommunestyret 

 

 

Saksbehandlingsgebyr 

Saksbehandlingsgebyr for behandling reguleringsplaner med formål næring er for 2017 kr. 77 545,50  

 

  

 



 

 

Med vennlig hilsen 

Hemne kommune 

 

 

 

Daniel Lossius   
Arealplanlegger   

dir. innv. 72460333   

daniel.lossius@hemne.kommune.no 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 

Vedlegg:   

Kopi til:        

 HK/RÅD/MSE Malin Sæther 

 HK/TEKN/MPA Marit Oline Paulsen 

 

 


