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Statens vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 
Att. Olav Megrund 
 

  
 
 
Tingvoll kommune 
Fråsegn til oppstart av detaljregulering - reguleringsplan E39 Kanestraum 
ferjekai / ferjeleie - Statens vegvesen 
 
Fylkesmannen er statens representant i fylket og har fleire roller og oppgåver innan planlegging etter plan- 
og bygningslova. Ei viktig oppgåve for Fylkesmannen i kommunale planprosessar er å sjå til at nasjonale 
og viktige regionale omsyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområde som miljøvern, landbruk, helse, 
oppvekst og samfunnstryggleik står sentralt. I tillegg skal Fylkesmannen sikre at kommunale vedtak i plan- 
og byggesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 
 
Det er varsla oppstart av detaljregulering for Kanestraum ferjeleie. Reguleringa gjeld ombygging 
av landområde og kai for ferjeleie, for å legge til rette for elektroniske ferjer, AutoPASS og betre 
trafikktryggleik. Oppstartsgrensa omfattar noko meir sjøareal enn gjeldande reguleringsplan. 
 
Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader: 
 
Strandsone 
Planomtalen må greie ut om dei ålmenne interessene i strandsona, og sikre areal for vidare bruk i 
plankart og føresegner 
 
Samfunnstryggleik og klimatilpassing 
Det må gjennomførast ein risiko- og sårbarheitsanalyse for planområdet, jf. plan- 
og bygningslova § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som har betyding for om 
arealet er eigna til utbyggingsføremål, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt 
utbygging. DSB har utarbeidd ein rettleiar «Samfunnstryggleik i kommunen si arealplanlegging». Denne 
tilrår mellom anna at det stillast kvalitetskrav til ROS-analysen. 
 
Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i kartet som omsynssone, jf. plan- og 
bygningslova § 12-6. Ved siste plannivå er det ikkje mogleg å skyve nærare avklaring av reell fare til 
byggesak. Kravet til ROS-analyse i pbl. § 4-3 vil då ikkje vere oppfylt.  
 
Vi gjer òg merksam på «Statlege planretningsliner for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing». 
Denne seier mellom anna at ved planlegging av nye område for utbygging, fortetting eller 



  Side: 2/3 

transformasjon, skal det vurderast korleis omsynet til eit klima i endring kan sikrast. Det er viktig at 
ROS-analysen inkluderer ei vurdering av kva effektar klimaendringar vil gje, om planområdet er 
utsett for klimaendringar, og vurdere konsekvensane klimaendring vil ha for planområdet og 
planlagde tiltak. Det bør leggjast vekt på gode heilskaplege løysingar og varetaking av økosystem og 
arealbruk med verdi for klimatilpassing, som òg kan medverke til auka kvalitet i uteområde. 
«Klimaprofil Møre og Romsdal» gjev eit kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing i fylket. 
Miljødirektoratet har laga ein rettleiar til korleis planar kan ta omsyn til klimaendringar. Rettleiaren 
finn de på Miljødirektoratet sin nettstad.  
 
Forureining og støy 
Arealet har vore nytta som ferjekai over lengre tid og det er sannsynleg at området vil ha forureina 
sjøbotn. Sjøbotnen i tiltaksområdet ved ferjeleiet er undersøkt av Norconsult AS (oppdragsnr. 
5182048, rapport av 19.12.2018).  
 
Mudring, dumping og utfylling er tiltak som kan påverke det akvatiske miljøet. Påverknaden vil 
avhenge av massane og eventuell forureiningsgrad, og av tiltakets storleik, lokalisering og 
tidsperiode.  
 
Fylkesmannen gav etter forureiningslova § 11 den 16.08.2019 Statens vegvesen løyve til mudring, 
sprenging, utfylling og dumping i sjø ved ferjeleiet på Kanestraum. Løyvet er knytt til bygging av ny 
dobbelpir og mudring og sprenging ned til kote -7,5 meter på begge sider av piren, samt plastring og 
erosjonssikring ned til kote -12,0 på begge sider. Dersom dei nye planlagde tiltaka skal omfatte tiltak 
i sjø ut over dette, må det avklarast som del av planarbeidet. Ein eventuell endringssøknad knytt til 
gjeldande løyve må sendast Fylkesmannen i god tid før tiltaket skal gjennomførast.  
 
Støy 
Det ligg nokre bustader i nærleiken til ferjekaia. Planomtalen må vise eksisterande støytilhøve for 
bustadane. Vidare må eventuelle endringar i støytilhøva som følgje av planendringa avklarast så 
tidleg som mogleg i planprosessen ved at det blir utarbeidd ei støyfagleg vurdering jf. Retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, med tilhøyrande rettleiar. Støytiltak som går fram av 
støyutgreiinga skal innarbeidast i plankart og føresegner. 
 
Konklusjon 
Vi viser til merknadene over og ber om at desse vert tekne omsyn til i det vidare planarbeidet. 
 
Med helsing  
  

Jon Ivar Eikeland (e.f.)  Astrid Buset 
Fagsjef - plansamordning 
 

 seniorrådgivar 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
Fagsaksbehandlar 
Samfunnstryggleik: Renate Frøyen, tlf. 71 25 84 15 
 



  Side: 3/3 

 
 
 
Kopi til: 
Kystverket Midt-Norge Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
TINGVOLL KOMMUNE Midtvågvegen 2 6630 TINGVOLL 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO 

Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde 
 
 



 

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Tingvoll kommune Møre og Romsdal - Uttalelse til varsel om oppstart 

av reguleringsplanarbeid for Kanestraum fergekai  

 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Kanestraum 

fergekai i Tingvoll kommune.  

 

 

Formål og planstatus 

Formålet med planen er å bygge om landområde og E39 Kanestraum fergekai for 

å legge til rette for elektriske ferger, AutoPASS og bedre trafikksikkerhet. Det er 

behov for å gjøre endringer i gjeldende reguleringsplan som følge av endret 

behov for flytting av kiosk, trafikkvekst og en driftskontrakt med økt regularitet 

på sambandet. 

 

Varslingsgrensen ligger i hovedsak på plangrensen til gjeldende reguleringsplan 

for Kanestraum fergekai. Grensen er noe utvidet i sjøareal nord for fergekai. 

Planområdet i sjø er i kommuneplanens arealdel for Tingvoll kommune 

(sjøområdeplan for Nordmøre) avsatt som bruk og vern av sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone.  

 

Statens vegvesen og Tingvoll kommune har vurdert at denne planen ikke utløser 

krav om konsekvensutredning. 

 

  

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen 

fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge, og er ansvarlig for forvaltningen av de 

levende marine ressursene. Vår oppgave i arbeidet med marin arealforvaltning 
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er å ivareta fiskeri- og havbruksnæringens interesser i planprosesser i 

kystsonen, herunder ivaretakelse av marint biologisk mangfold, ved å tilstrebe 

en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 

 

Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse interessene i det regionale og 

lokale planarbeidet. Våre innspill i denne saken vil i hovedsak gjelde den delen 

av planen som berører sjøområdene utenfor planområdet på land. 

 

 

Uttalelse fra Fiskeridirektoratet region Midt 

 

Fiskeriinteresser 

I Fiskeridirektoratets kartlegging av kystnære fiskeridata i Tingvoll kommune er 

det registrert et passivt felt for fiske med garn og line etter kveite og med garn 

etter breiflabb i Halsafjorden/Trongfjorden, cirka 1,4 km utenfor planområdet.  

 

Fiskeridirektoratets kartlegging av kystnære fiskeridata kan hentes på vår 

hjemmeside på internett med adresse: https://www.fiskeridir.no velg Kart. 

 

 

Akvakultur 

Nærmeste akvakulturlokaliteter i sjø til planområdet er 12895 Halsbukta (cirka 3 

km mot nord), 10216 Skåren (cirka 4,3 km mot nordøst) og 17495 Vullum (cirka 

4,7 km mot sørøst) for oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret.  

 

 

Marint biologisk mangfold 

Havforskningsinstituttet (HI) registrerte i 2018 et lokalt viktig gytefelt for torsk i 

Halsafjorden/Trongfjorden. Planområdet i sjø ligger innenfor dette gytefeltet. Det 

er også registrert et gyteområde for kveite i Halsafjorden/Trongfjorden, cirka 1,4 

km utenfor planområdet (registrert av Fiskeridirektoratet). 

 

I Naturbase er det registrert større tareskogforekomster, verdivurdert som viktig, 

sør og nord for planområdet.  

 

 

Etter vår vurdering må alle eventuelle fremtidige tiltak i sjø i området sees i 

sammenheng med gytefeltet for torsk. Det må derfor tas hensyn til tiltakets 

eventuelle påvirkning og/eller negative effekter på gytefeltet og tidlige livsstadier 

for torsk. Spesielt i en anleggsfase med tanke på tiltak som mudring, sprenging, 

peling og/eller utfylling av masser i strandsonen. Avbøtende krav for å ivareta 

gyteområdet for torsk på best mulig måte, må om nøvendig listes opp i 

planbestemmelsene.  

http://www.fiskeridir.no/
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Avbøtende tiltak kan blant annet være at det skal brukes siltskjørt/-gardin eller 

tilsvarende for å hindre/redusere spredning av partikler under utfylling, at det 

benyttes rene utfyllingsmasser, at massene legges ut skånsomt, og at utfylling av 

masse ikke skal skje i gyteperioden for torsk, dersom det kan ha negativ 

påvirkning på gyteområdene, gytesuksessen og tidlige livsstadier. Dette angis 

som regel som perioden februar til juni. Bruk av siltgardin for å hindre spredning 

av partikler i vannet vil også være et ønskelig tiltak som kan begrense skade på 

yngel som gjennom sommeren og utover høsten lever i oppvekstområder i 

nærheten av gytefeltene. 

 

Tiltak i form av mudring og utfylling vil kunne ha både midlertidige og 

permanente effekter på et gytefelt. Tiltak i selve gytetiden kan ha 

skremmeeffekter på voksen gytende fisk, samt at løste partikler i vannet kan ha 

en negativ effekt på overlevelse hos tidlige livsstadier. Endring av topografi, som 

torsken vil være avhengig av når den gyter, kan i verste fall være permanente.  

 

 

Utfylling 

Utfylling i sjø kan, dersom det benyttes utfylling med uvasket sprengstein, 

medføre risiko for blakking av sjøvann på grunn av finpartikler, og nedslamming 

lokalt i sjøområdet. Blakking av sjøvann og nedslamming kan representere en 

trussel mot fisk og annet liv i sjøen.  

 

Nydannet bore- og sprengstøv kan inneholde skarpe, flisige eller nåleformede 

partikler. Sprengstein kan derfor inneholde store mengder partikler og udetonert 

sprengstoff. Sistnevnte kan føre til eutrofiering på grunn av nitratmengden. Det 

er ikke ønskelig at slike partikler spres i vannmassene. Disse kan sette seg i 

gjellene på fisk og skade disse, forårsake kvelning og gi sårdannelse i annet 

biologisk vev. De kan også være skadelig for andre vannlevende organismer, 

spesielt stedbundne. Fysiske egenskaper ved mineraler fra harde bergarter 

medfører et særlig stort skadepotensial i denne sammenheng. 

 

Utfylling av sprengstein i sjø vil medføre økt turbiditet/partikkelspredning i 

vannmassene, og innebære risiko for spredning av ikke-omsatt sprengstoff og 

metaller fra bergmassene. Metallers giftvirkning for vannlevende organismer er 

godt dokumentert i litteraturen. Partikkelspredning må derfor begrenses mest 

mulig. Dersom det skal benyttes sprengsteinmasse som kan inneholde 

sulfidholdige bergarter, må tiltakshaver påse at dette kontrolleres før utfylling. 

Stein fra sulfidholdige bergarter anses ikke som rene masser. 

 

 

Oppsummering  
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Havforskningsinstituttet (HI) registrerte i 2018 et lokalt viktig gytefelt for torsk i 

Halsafjorden/Trongfjorden. 

 

Alle planlagte tiltak i sjø i området må sees i sammenheng med gytefeltet for 

torsk. Det må derfor tas hensyn til tiltakets eventuelle påvirkning og/eller 

negative effekter på dette og tidlige livsstadier for torsk. Spesielt i en anleggsfase 

med tanke på tiltak som mudring, sprenging og/eller utfylling av masse i sjø. 

Avbøtende krav for å ivareta gyteområdet for torsk på best mulig måte, må om 

nøvendig listes opp i planbestemmelsene.  

 

Fiskeridirektoratet region Midt har ut over dette ingen ytterligere merknader til 

oppstart av planarbeid med detaljregulering for Kanestraum fergekai i Tingvoll 

kommune.  

 
 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef 

 

Astri Kristin Strøm 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Møre og Romsdal fylkeskommune Postboks 2500 6404 MOLDE 
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for 
Kanestraum ferjeleie i Tingvoll kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 1. desember 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.  
 
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. 
 
Om saken 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for elektriske ferger, AutoPASS og 
samtidig bedre trafikksikkerhet. Det er behov for å gjøre endringer i gjeldende 
reguleringsplan som følge av endret behov for flytting av kiosk og trafikkvekst. 
 
Uttalelse fra DMF 
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut 
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av 
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid med 
reguleringsplan for Kanestraum ferjeleie i Tingvoll kommune.  
 
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre 
fagområder kan bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring 
og offentlig ettersyn. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Karoline Ulvund 
seksjonssjef rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Karoline Ulvund 
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Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Kanestraum ferjekai - 
Tingvoll kommune - Møre og Romsdal fylke. 
 
 
Kystverket er et direktorat i Samferdselsdepartementet og en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og 
beredskap mot akutt forurensing. Vi arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta 
transportnæringens behov for fremkommelighet og en bærekraftig utvikling av kystsonen. Vi opptrer som eier 
og forvalter av farledsinstallasjoner, fyr og merker og medvirker som statlig fagmyndighet med sektoransvar i 
sjøarealet, herunder det å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havner og bruk av farvannet. 
 
 
Vi viser til brev datert 01.12.2020 med varsel om oppstart av reguleringsplan for Kanestraum 
ferjekai i Tingvoll kommune. Varselet er utferdiget i hht plan- og bygningslovens § 12-8. 
 
Planens formål 
Planområdet måler ca. 60 daa, inkludert ca. 20 daa sjøareal.  
 
Formålet med planen er å bygge om landområde og E39 Kanestraum fergekai for å legge til 
rette for elektriske ferger, AutoPASS og bedre trafikksikkerhet. Det er behov for å gjøre 
endringer i gjeldende reguleringsplan som følge av endret behov for flytting av kiosk, 
trafikkvekst og en driftskontrakt med økt regularitet på sambandet. 
  
Varslingen er for det meste i samsvar med plangrensen til gjeldende reguleringsplan for 
Kanestraum ferjekai, dog noe utvidet sjøareal nord for selve kaien. Planområdet i sjø er i 
kommuneplanens arealdel for Tingvoll kommune (sjøområdeplan for Nordmøre) avsatt som 
bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 
  
Planen skal utvikles som detaljregulering og er i utgangspunktet samsvarende med 
kommuneplanens arealdel, men også med eksisterende reguleringsplan med hensyn til 
avgrensning og omfang. 
 
Statens vegvesen og Tingvoll kommune har vurdert at denne planen ikke utløser krav om 
konsekvensutredning.  
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Planstatus 
Kommuneplanens samfunnsdel 2020–2032 for Tingvoll kommune, vedtatt i 2020.  
Kommuneplanens arealdel for 2014-2026, vedtatt i 2015.  
Arealdelplan for sjøområdene på Nordmøre, vedtatt i 2018. 
Gjeldende reguleringsplan for Kanestraum ferjekai, vedtatt i 2009. 
 
Nasjonale forventninger til planleggingen 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt 14. mai 2019. Når 
Tingvoll kommune gjennomgår aktuelle planforslag, er det i en forståelse om at nasjonale 
forventninger til planleggingen blir fulgt opp. Formålet med dette er å sikre at planene er 
oppdatert og møter fremtidens behov. 
 
Det generelle grunnlaget for Kystverkets medvirkning i plansaker finner vi havne- og 
farvannslovens  

§ 1. Formål  
Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og 
miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et 
konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser. 

 
I nasjonale forventninger sies det i forbindelse med bærekraftig areal- og transportutvikling 
at: 

Det er et nasjonalt mål at en større del av godstransporten skjer på sjø og jernbane. Det er viktig å 
avklare i planer egnet areal til effektive logistikknutepunkt som godsterminaler og havner, gjennom 
samarbeid mellom kommuner og statlige fagmyndigheter. Farleder for skipstrafikken er en del av 
disse avklaringene. Virksomhet som skaper tungtransport, har behov for god tilgang til jernbane, 
havner og/eller hovedvegnett. 
 
Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for videre utbygning av et godt samferdselsnett i 
hele landet.  
 
Fylkeskommunene og kommunene vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen og i og langs 
vassdrag i et helhetlig og langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til naturmangfold, kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.  
 
Regjeringen forventer samtidig at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og 
arealplanleggingen.   
 

Kystverkets innspill 
Kystverket har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og andre nasjonale og 
regionale arealpolitiske føringer, blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som eier og 
forvalter av farledsinstallasjoner, fyr og merke og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 
i sjøarealet, herunder det å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og 
bruk av farvannet/sjøtransport. 
 
Kystverket må så tidlig som mulig i planprosessene bidra til at et planforslag sikrer 
tilstrekkelig areal til sikker seiling for sjøtrafikken. Fartøyenes størrelse og 
manøvreringsevne, trafikktetthet, trafikkbilde, navigasjonsveiledning, naturgitte forhold, 
strøm og vind, miljørisiko og personrisiko er viktige momenter i vurderingen. Momentene gir 
grunnlag for en samlet risikovurdering. Det legges til grunn et langsiktig perspektiv som tar 
høyde for forventet trafikkutvikling 30 år frem i tid. 
 
Kystverket har som statlig myndighet behov for at alle kystkommuner har oppdaterte 
arealplaner for sjøområdene som ivaretar behovet for sikker seilas i hav- og sjøområdene. 
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For Tingvoll kommune vil planen for sjøområdene bli godt ivaretatt med bakgrunn i den 
allerede vedtatte arealplanen for sjøområdene på Nordmøre. 
 
Vår vurdering er at kommunens innflytelse på utviklingen i kystsonen og de marine 
næringene vil styrkes, dersom kommunens strategiske valg og prioriteringer vedrørende 
sjøarealene og de marine næringene kommer klart fram i kommunens planstrategi og 
planarbeid for øvrig. 
 
Oppstartmeldingen 
Vi har gått gjennom oppstartmeldingen for reguleringsprosessen, lokalisert til sjø- og 
landområdene ved Kanestraum ferjekai i Tingvoll kommune. Selve varselet er kunngjort i 
samsvar med plan og bygningslovens §12-8 og er en omtale av planområdets avgrensning 
og status, formålet med planarbeidet, samt hvem som er aktører og hvordan 
planmedvirkningen er tenkt gjennomført.  
 
Oppstartmeldingen foreligger uten referat fra oppstartsmøte mellom kommunen og 
planleggerne. Kommunen har etter det vi kan se anbefalt oppstart av regulering, men vi 
savner igangsettingsvedtaket.  
 
Utover de utredede og fremlagte hovedprioriteringene, foreligger det få illustrerte detaljer og 
tilhørende planskisser. Det er imidlertid skrevet en omtale av, og siktemål med kommende 
arealutvikling av området. Vi oppfatter dette til å være tilfredsstillende i en oppstartfase.  
 
Vi har med visning til selve varselet, ingen kommentarer knyttet til planavgrensningen eller 
reguleringens tilpassing. 
 
Lov om havner og farvann 
Kystverket ønsker å informere om Lov om havner og farvann av 01.01. 2020. Loven medfører 
en viss endring i kommunenes forvaltningsansvar og myndighet innenfor egne sjøområder, 
jf. §§5 - 9 i ny lov.  
 
Vi gjør også oppmerksom på at tiltak og etableringer i eller i nærheten av sjø, krever egne 
tillatelser etter havne- og farvannslovens § 14. Utfylling i sjø og strandsonearronderinger, 
samt etablering av småbåthavner er eksempel på tiltak som krever tillatelse til etablering 
etter denne loven. 
 
Planverktøy 
Kystverket vil foreslå at man benytter KystInfo, Kystverkets eget planleggingsverktøy og 
karttjeneste, som er å finne på http://www.kystverket.no. Her finner man sjøkart med aktuell, 
oppdaterte og sjørelaterte opplysninger. 
 
Konsekvenser 
Etablering av tiltak i eller nær sjø kan få betydning for sikkerheten og fremkommeligheten i 
farvannet. Gjennom planmedvirkning vil vurderingen av hvorvidt planforslaget kan få 
konsekvenser i hoved- eller biled, være sentralt for Kystverket. 
 
Generelle nasjonale bindinger 
Reguleringen og gjennomføringsprosessen må innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (F25.03.2011 nr. 
335), fastsatt ved kgl.res. av 25.mars 2011, jfr. plan- og bygningsloven av 27.juni 2008 § 62.  
Reguleringen er videre bundet til å følge kommuneplanens arealdel for det som gjelder 
hovedformål, både det som gjelder landarealet, men også sjøarealet og tilknyttede, 
gjeldende planvedtekter. 
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Risiko og sårbarhet 
I planarbeidet må en se om det er behov for vurderinger omkring samfunnssikkerhet og 
forurensningsfare knyttet til ulykker/uhell i de tilstøtende sjøområdene og hva de påregnelige 
konsekvensene vil være for næringsinteresser, samfunn og natur. 
 
En må vise hva en endret arealbruk vil ha og si for omgivelsene, men også på hvilken måte 
omgivelsene vil virke på arealbruken i planområdet. Vi ser for oss en risikovurdering i 
tilknytning til framtidig stormflo, kombinert med ekstrem sjøgang og hvordan disse 
momentene vil påvirke nyetableringer og omgivelsene innenfor planområdet. Det bør settes 
opp kriterier og krav i planen sine nye vedtekter, slik at naturpåvirkninger ikke blir et kritisk 
moment i anleggenes levetid. 
 
Havnestruktur 
Den nasjonale havnestrukturen legger føringer for statlig engasjement og framtidige statlige 
investeringer i det nasjonale godstransportsystemet. Kystverket skal medvirke til at 
forholdene blir lagt til rette for å øke andelen av gods som transporteres sjøveien. 
 
Navigasjonsinnretninger 
Kystverket har innenfor den foreslåtte planavgrensningen, ingen etablerte navigasjons-
innretninger. Derimot er det registrert en lanterne i randsonen som fordrer både ettersyn og 
vedlikehold i tillegg til en kontinuerlig vurdering om behov og sikkerhetsmessig tilpasning til 
seilingsled og ny IALA-standard.  
 
I tillegg er det gjennom ny HFL § 10 stadfestet at det er statens eneansvar å vurdere behovet 
for å etablere nye navigasjonsinnretninger i norske farvann, herunder kreves det tillatelse fra 
Kystverket for å sette opp, fjerne, flytte eller endre en navigasjonsinnretning eller et 
farvannsskilt.  
 
Vi forutsetter at forholdet til navigasjonsinstallasjonene avklares tilsvarende i forbindelse med 
planarbeidet og at tiltak kan håndteres i tråd med kravene i HFLs §10, PBLs §20-1, Forskrift 
om byggesak, SAK10 §4-3 og Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK17, kap.1 og 7. 
 
Utover disse mer generelle kommentarene og tilknyttede merknader, har vi ingen andre 
innspill til varslet reguleringsoppstart. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
Børre Tennfjord 

avdelingsleder sjefingeniør 
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Tingvoll kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Kanestraum 
ferjeleie - fråsegn til varsel om oppstart 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå våre ansvarsområde følgjande merknader: 
 
Planfaglege merknader 
Reguleringsplanen har som mål å oppgradere riksvegsambandet til ny ferjestandard. Vi 
har ikkje merknader til intensjonen. 
 
Samferdsel 
Vi ber om at nødvendig oppstillingsplass for rutebuss blir inkludert i reguleringsforslaget. 
 
Automatisk freda kulturminne 
Saka er oversendt NTNU vitskapsmuseet for vurdering om marine kulturminne. Museet 
vil svare direkte til Statens vegvesen. 
 
Vi har ikkje merknader om kulturminne på land. 
 
KONKLUSJON 
Vi ber om at oppstillingsplass for rutebuss vert sikra i planforslaget og har elles ikkje 
merknader ved oppstart. 
 
 
Med helsing  
  

Ingunn Bekken Sjåholm  Johnny Loen 
Fylkesplansjef  Plansamordnar 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir 
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NVE sitt innspel til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for  

Kanestraum ferjeleie - Ombygging av landområde og kai i Tingvoll 

kommune 

Vi viser til varsel om planstart av reguleringsarbeid datert 01.12.2020.. Føremålet med planarbeidet er å 

endre gjeldande reguleringsplan for å legge til rette for elektriske ferjer. 

 

Om NVE sine oppgåver og sektorinteresser  

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 har også ansvar for å hjelpe kommunane med å forebygge skader frå 

overvatn gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og rettleiing 

om korleis desse saksområda skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter plan- og 

bygningslova (pbl). 

 

Ved oppstart av planarbeidet rår vi til å nytte følgjande rettleiarar og verktøy: 

 Kartbasert sjekkliste-NVE-tema – kartbasert rettleiing for reguleringsplan.  

 NVE sine karttenester viser informasjon om flaum- og skredfare, vassdrag og energianlegg. 

 NVE rettleiar 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innan NVEs saksområder i 

arealplanlegging skildrar korleis desse interessene bør takast i vare i planen, slik at ein unngår 

motsegn.  

 NVE retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar skildrar kva flaum- og 

skredprosessar som kan medføre fare, og korleis desse farane bør utgreiast og innarbeidast i 

planen. 

 NVE si sjekkliste for reguleringsplan kan være eit nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 

saksområde er vurdert.  

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
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 Miljødirektoratet sin rettleiar om overvatn gir nyttige tips om handtering av overvatn i 

arealplanlegging.  

 

 Klimaservicesenteret/klimaprofilane gir eit kortfatta samandrag av dagens klima, forventa 

klimaendringar og klimautfordringar. 

 

 Statlege planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpassing av 28.09.2018 gir 

føringar for korleis kommunane skal ivareta klimaendringar i planlegginga. 
 

 For vurdering av overvatn kan også følgjande publikasjonar frå Norsk Vann vere aktuelle. 

Norsk Vann sin rettleiar A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vann sin rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling». 

 

 Fleire nyttige rettleiarar og verktøy er tilgjengeleg på www.nve.no/arealplan. 

 

Konkret innspel til planarbeidet: 

 

Avklaring om tilstrekkeleg stabile grunnforhold vil vere eit sentralt tema for planarbeidet. Det er i 

tidlegare undersøkingar utført av Statens vegvesen kartlagt sone med kvikkleire i planområdet. NVE 

føreset at denne kunnskapen vert lagt til grunn i planarbeidet, og at det vert gjort vurderingar av trong 

for meir undersøkingar av grunnforholda for tiltaka som planen skal legge til rette for. 

 

Ta omsyn til forventa klimaendringar  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing vart vedtekne 28.09.2018. 

I planretningslinjene står det mellom anna at planlegging skal bidra til at samfunnet er budd på, og 

tilpassa klimaendringane. Vi rår til at de set dykk inn i planretningslinjene og sikrar at arealdisponeringa 

tek omsyn til eit klima i endring.  

Fakta arket «Hvordan ta hensyn til klimaendringer i arealplanleggingen» gir ei kort skildring av korleis 

omsyn til klimaframskrivingar kan innarbeidast i arealplanane. Norsk klimaservicesenter har utarbeidd 

klimaprofil for Møre og Romsdal fylke. Vi rår til at de nyttar kunnskapen klimaprofilen gir om forventa 

klimaendringar i planarbeidet.  

 

NVE si oppfølging av planarbeidet  

I plandokumenta må det være skildra kva vurderingar som er gjort, og gå tydeleg fram korleis omsyna er 

innarbeidd i planen. Det er viktig at alle relevante fagutgreiingar innan NVE sine saksområde er 

vedlagt. Vi ber om at alle plandokument vert sendt elektronisk til NVE. 

NVE vil prioritere å gi innspel og uttale til reguleringsplanar der det vert bede om fagleg hjelp til 

konkrete problemstillingar. Dette går fram av brev til kommunane datert 29.09.2017 om «NVEs bistand 

og verktøy i arealplanleggingen».    

 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVE sine saksområde. 

 

 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/vannforvaltning/overvannshandtering/
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2018/faktaark2018_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2018/faktaark2018_07.pdf
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-m%C3%B8re-og-romsdal/_attachment/12032?_ts=15dcb1b2fb3
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Med helsing 

 

Siss-May Edvardsen 

fung. regionsjef 

Ole-Jakob Sande 

senioringeniør 

 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. 
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NTNU Vitenskapsmuseet 

Institutt for arkeologi og kulturhistorie 
Deres dato 

01.12.2020 
Deres referanse 

20/228251-1 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 TRONDHEIM 

E-post: Erlings Skakkes gate 47 B +47 73 59 21 45 Staale Normann 

postmottak@museum.ntnu.no Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47  Tlf: +47 73 59 22 53 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 
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Marinarkeologisk uttalelse til varsel om oppstart - Reguleringsplan - 
Kanestraum ferjeleie - Tingvoll kommune 
 

NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 01.12.2020, i e-post fra Statens vegvesen, ovennevnte sak til 
uttalelse. 

 

NTNU Vitenskapsmuseet er fagmyndighet for kulturminner under vann i Midt-Norge. Vi skal 
vurdere alle planlagte tiltak i sjø og vassdrag ut fra hensynet til en eventuell konflikt med 
kulturminner under vann som er fredet, eller vernet, i medhold av Lov om Kulturminner av 9. juni 
1978 nr. 50 §§ 4 eller 14. 

 

Tiltakshaver, Statens vegvesen, varsler om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Kanestraum 
fergeleie. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for infrastruktur i tilknytning til drift av 
elektriske ferger. NTNU Vitenskapsmuseet viser til vår uttalelse av 8.8.2019, i forbindelse med 
erosjonssikringsarbeid ved Kanestraum og Halsa ferjeleier, hvor vi konkluderer med at en 
marinarkeologisk befaring i tiltaksområdet ikke er nødvendig. Tiltaket i sjø som beskrives i varsel 
om oppstart av reguleringsarbeid for Kanestraum ferjeleie er av et forholdsvis beskjedent omfang, og 
NTNU Vitenskapsmuseet vurderer at det ikke vil være nødvendig å gjennomføre en 
marinarkeologisk befaring av reguleringsområdet. 

 

NTNU Vitenskapsmuseet har dermed ingen anmerkninger til oppstartsvarselet, slik det foreligger, 
men minner om meldeplikten. Dette medfører at dersom det oppdages kulturhistorisk materiale som 
kan være fredet eller vernet av loven her (keramikk, glass, vrakdeler etc.) må arbeidet straks 
stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles jf. kulturminneloven § 14 tredje ledd jf. §§ 8 annet 
ledd, 13 første ledd første punktum og 13 annet ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal 
utføre arbeidet om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. 

 

 

 

 



2 av 2 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 

07.01.2021 
Vår referanse 

2020/45799/ 

 

 

Med hilsen 

 

Bernt Rundberget 

Instituttleder 
 

 

Staale Normann 

Saksbehander 
 

 

I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 

 

 

 

 

Kopi: 

Tingvoll kommune 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

 



Fra: Oddbjørn Heggem <Oddbjorn.Heggem@mattilsynet.no> 
Sendt: 18. desember 2020 13:54 
Til: Firmapost 
Emne: Deres ref. 20 / 0228251 - 1 
 
 
 
UTTALE TIL VARSEL OM OPPSTART REGULERINGSPLAN KANESTRAUM FERJELEIE 
 
 
Deres ref. 20 / 228251 – 1  
 
Mattilsynet mottok 9. desember 2020 varsel om oppstart reguleringsplan Kanestraum ferjeleie. 
 
Når det gjelder private- og kommunale planer, skal Mattilsynet følge opp det som gjelder drikkevann.  
 
Dere må forsikre dere om at planene ikke kommer i konflikt med tekniske installasjoner for 
eksisterende drikkevannsforsyning.  
Det kan finnes private brønner Mattilsynet ikke har oversikt over som kan bli berørt. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Oddbjørn Heggem 
seniorinspektør 
Mattilsynet, Region Midt, avdeling Nordmøre og Romsdal 
Telefon:22 77 87 69 /41 20 53 62 
Besøksadresse: Svartvassvegen 6, 6650 Surnadal 
 
Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal 
postmottak@mattilsynet.no 
www.mattilsynet.no www.matportalen.no 
 

mailto:postmottak@mattilsynet.no
http://www.mattilsynet.no/
http://www.matportalen.no/
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