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Kvannli ønsker velkommen og orienterer om hensikten med oppstartsmøte jf. plan- og 
bygningsloven kapittel 12 Reguleringsplan. 
 
Mæhlen orienterer om bakgrunn for reguleringen: 

- Fremtidig virksomhet. 
- Muligheter 
- Proaktiv holdning mtp. Økt produksjonsvolum. 

 
Planprogrammet blir drøftet og følgende konklusjoner blir gjort: 

 
Side 9/19: 

- Planavgrensning i sjø utvides/justeres slik at det kan reguleres inn en hensynssone i elva 
og øst for utløpet. 

- Planavgrensning i naturreservatet vurderes på nytt eller begrunnes. 
- Planavgrensningen i Strømsvågen justeres slik at det kan reguleres inn et 

sammenhengende friluftsområde på land- og i sjø. 
 
Side 10/19:  
 Program suppleres med tre nye kulepnkt; ROS- analyse (risiko- og sårbarhet), barn- og 
unges  interesser i planleggingen, arkeologiske registreringer på land og i vann. 
 
Side 11/19: 
 Stortingsmeldinger kan tas ut av planprogrammet. 
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Side 12/19:  
 Premissgivende utredninger suppleres med: 

- Forslag til VA-plan utarbeides og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med 
planforslaget. 

- Planen har status som detaljregulering med en gyldighet på fem år fra planvedtak. 
Dersom utbygging da ikke er igangsatt kan planens gyldighet forlenges med to år etter 
nytt planvedtak. Jf pbl § 12-4 siste avsnitt. 

- Utnyttingsgrad, høyde og tetthet innenfor områder regulert til industri vurderes ut fra 
bedriftens egne behov. 

- Tre nye kulepunkt tas inn; Arkeologiske registreringer, barn- og unges interesser i 
planleggingen og Verneplan for naturreservatet: FOR 2003 – 06 – 27 nr. 840. 

-  
Side 13/9:  

- Punkt G: Forurensing vil være et svært viktig utredningstema. 
- Punkt H: KU redegjør for bedriftens influens på eksisterende infrastruktur i bygge- og 

anleggsperioden, samt senere drift. Temaet omfatter motorisert ferdsel og myke 
trafikanter på land. 

- Punkt J: Planprogrammet bør redegjøre for metodikk for ROS. 
 
Side 14/19: 
 Suppleres med to kulepunkt: Kulturmiljø og registrering av kulturminner på land- og i 
 vann.  Barn- og unges interesser i planleggingen. Samiske interesser kan tas ut.  
 
Side 15/19: 
 Eksterne høringsinstanser suppleres med: 

- Kristiansund- og Nordmøre Havn IKS 
- Statens Vegvesen 
- NTNU – vitenskapsmuseet. 
- Kystverket 
- Avinor 
- Nordmøre- og Romsdal politidistrikt. 
- Telenor 
- Naturvernforbundet 
- Grunneiere 
- Direktoratet for mineralforvaltning 
- Mattilsynet 
- Forsvaret. 

 
Side 16/19: 
Sammen med oppstart planarbeid oversendes sosi-fil med inntegnet planavgrensning. 
 
Annet: 
Komplett planforslag skal bestå av følgende separate dokumenter: 

- Plankart i pdf og sosi- format. 
- Planbeskrivelse 
- Planbestemmelser 
- Konsekvensutredning med ROS 
- VA-plan 
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Kvannli: Orienterer om prosessen videre 
- Vedtak oppstart planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram i seks uker. 
- Vedtak av planprogram i kommunestyret. 
- Utarbeidelse av konsekvensutredning m/ROS samt planforslag. 
- Offentlig ettersyn av planforslag 
- Sluttbehandling i kommunestyret. 

 
 


