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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
Øygarden Seafood AS har overtatt Havforskningen sitt område i Parisvatnet og planlegger for fortsatt 

oppdrettsaktivitet i vannet, men i en større skala enn tidligere. Dette utløser behov for mer areal på 

land. 

 

Med bakgrunn i tiltakets størrelse og at utviding vil berøre LNF områder, har Øygarden kommunen krevd 

at det skal gjennomføres en reguleringsprosess.  

1.2 Landbasert oppdrett 
Øygarden Seafood AS har utviklet et gjennomstrømningskonsept basert på robust og kjent teknologi for 

landbasert oppdrett av fisk. Løsningen er flytende merder i «basseng» der vannoverflaten i bassenget 

flukter med sjønivået utenfor.  Parisvatnet sin beliggenhet nær havet, og allerede etablert 

oppdrettsaktivitet gjør at denne lokasjonen er et ideelt utgangspunkt for etablering av denne type 

landbasert oppdretts virksomhet.  

1.3 Konsekvensutredning 
Akvakultur kommer inn under vedlegg II i KU forskriften, hvor det kan kreves KU dersom tiltaket får 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

 

Parisvannet er vist som eksisterende akvakultur i kommuneplanen sin arealdel. Tiltaket er dermed i 

hovedsak i samsvar med kommuneplanen sin arealdel, men området har ikke vert konsekvensutredet i 

kommuneplanen.  

 

For dette tiltaket er det vurdert at omdisponering av LNF område på land, og manglende 

konsekvensutredning i kommuneplanen utløser KU plikt.  

 

VEDLEGG I i KU forskriften har med krav til KU ved nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der 

skip på over 1.350 tonn kan seile og anløpe. (Vedlegg I, 8b) Planer for slike anlegg skal alltid ha 

planprogram eller melding og konsekvensutredning.  

1.4 Alternativ 
Denne planen gjelder utvidet drift på eksisterende lokalitet for akvakultur. Planarbeidet skal søke å finne 

beste løsninger for å tilpasse ny drift med gjennomstrømmingsanlegg til eksisterende lokalitet. Dette 

gjelder intern organisering av virksomheten og utviding av område i forhold til dagens situasjon på beste 

måte i forhold til omgivelser og virksomhetens krav. 

 

Det foreligger ikke alternative lokaliteter som kan vurderes opp mot dette byggeområde. Alternativet til 

planforslaget er videreføring av småskaladrift eller avvikling. Her vil likevel bli gjort vurderinger underveis 

som gjelder alternative løsninger for utforming, plassering av bygg og hvordan en kan ta hensyn til 

omgivelsene. Forprosjektet har endt opp med noen hovedkonklusjoner som er utgangspunktet for 

planforslaget: 

 

1. Transport av fôr og fisk skal skje sjøveien. 

2. Dagens sjøtilkomst har vert fra Vikesundet/ Skjoldepollen i sør. Med økt virksomhet har en vurdert 

at Nautnesvågen i vest er bedre egnet for lasting/ lossing og en fremmer derfor forslag om 

tilkomst fra vest i planen. Bruk av Nautnesvågen kan åpne for at en frigir akvakulturområde i 

Skjoldepollen ved senere revisjon av kommuneplanen. 

3. Sjøvannsinntak er foreslått lagt nordvest for Storholmen hvor en er sikret god vannkvalitet, 

tilstrekkelig dybde og egnet topografi. 

4. Utslipp av vann blir til Nautnesvågen hvor en allerede er etablert med vanninntak og utslipp. 

Det er gjort strømmålinger og prøvetaking/undersøkelser som dokumenterer at området er 

godt egnet for utvidet aktivitet.  

 

Det er ikke konflikt i forhold til avstand til andre oppdrettsanlegg.  

 



Planprogram for REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG PARISVATNET, 
Nautnes Øygarden kommune 

Side - 4 - av 19 

 

2. Dagens situasjon 
 

2.1 Beliggenhet 

 

 
 

Området ligger på Seløyna nord i Øygarden kommune. Tilkomst er fra FV229 og over kommunal veg 

Stormyrvegen. Området ligger 16 km nord for kommunesenteret i Øygarden og 55 km fra Bergen 

sentrum. 
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2.2 Beskrivelse av planområdet 
 

Dagens situasjon 

Parisvatnet har i en årrekke blitt benyttet til forskjellige typer oppdrettsaktiviteter. Havforskningen drev i 

perioden 1987-2015 en forskningsstasjon med ulik oppdrettsvirksomhet i vannet. Det står igjen flere 

bygninger på tomten, og her er ulike anlegg i og ved Parisvannet. Her er også etablert inntak og utslipp 

til sjø fra virksomheten. Området har i dag behov for opprydning. Alle eksisterende bygg må trolig rives.  

 

 
Dagens situasjon med ulike bygg og anlegg 

 
 

Strandsone i Nautnesvågen 
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Strandsone Nautnesvågen hvor det er mulig å legge ut kai/kulvert  

og samtidig sikre vegskulder på kommunal veg. 

 
Anlegg i Parisvatnet 

 

 
Planert område på 6/73 hvor det tidligere har vert gitt  

dispensasjon for nybygg. 

 
Eksisterende bygg 1 

 

 
Eksisterende bygg 2 
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2.3 Planstatus 
 

Reguleringsplan utarbeides etter plan- og bygningsloven, og skal gi rettsvirkning for hva som kan bygges 

innenfor planområdet. Virksomheter innenfor planen som gjelder konsesjon for oppdrett etter 

akvakulturloven, utslipp til sjø m.m. må i tillegg behandles etter annet lovverk.  

 

 

Utsnitt fra kommuneplanen sin arealdel 

 

På land er området avsett til LNF(R), Landbruk-, natur- og friluftsliv (Reindrift). Parisvannet er vist som 

eksisterende akvakultur i kommuneplanen. Sjøområdet er vist som «Bruk og vern av sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone».  

 

Her er og et generelt byggeforbud langs sjø og vassdrag i samsvar med plan- og bygningsloven §1-8 

som gjelder 100-meters belte langs sjø og vassdrag. Det er byggegrense mot kommunal vei etter 

veiloven. 

2.4 Eksisterende planer i området 

Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble vedtatt den 18.06.2014, og gjelder for planområdet.  

 

Det er flere områder som er regulert på Seløyna, men bare en reguleringsplan som kommer i direkte 

berøring med planområdet. Det gjelder reguleringsplan Stordiket som er et hytteområde nord for 

Parisvatnet. Det er kun deler av tilkomstvegen som blir berørt. 

 

Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdato 

1259 20130003 Stordiket 17.9.2014 

 

            RP Stordiket 

 

Kartet viser regulerte områder. Nærmeste reguleringsplan er Stordiket som er den eneste planen som 

blir direkte berørt av tiltaket. Hytteområde er etablert senere enn akvakulturområde. 
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3. Fagtema etter §21 
 

Konsekvensutredninger skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn i samsvar med §21 i forskrift om konsekvensutredninger. 

I tabellen nedenfor har vi kommentert de tema fra som er listet opp i §21: 

 

Fag- eller utredning tema Kjent kunnskap Utredningsbehov 

naturmangfold, jf. 

naturmangfoldloven 

Miljøstatus.no 

Naturbase.no 

Artsdatabanken.no 

Fagrapport fra Rådgivende 

Biologer. 

Feltundersøkelser av biologisk 

mangfold på land og i sjø er utført. 

Virkning og konsekvens er utredet 

nærmere i fagrapport fra 

Rådgivende Biologer AS. 

økosystemtjenester Tiltaket er ikke i konflikt med 

øksosytemtjenester og det 

vurderes ikke behov for videre 

utredning av dette tema. 

 

Nei 

nasjonalt og internasjonalt 

fastsatte miljømål 

Ikke konflikt Nei 

kulturminner og kulturmiljø SEFRAK 

Askeladden 

 

Ikke registrerte kulturminne 

innenfor planområdet. 

 

Kulturminneundersøkelse etter 

KML§9 i forbindelse med varsel om 

oppstart. 

 

(Vurderes i planrapport.) 

friluftsliv Nordsjøløypa, Nautnes-Trollevatn 

Vurderes i planrapport. 

*) Friluftsliv, Landskap, barn og 

unge vurderes samlet. 

landskap Synbarhetsanalyser og 3D 

modell. 

 

*) Friluftsliv, Landskap, barn og 

unge vurderes samlet. 

forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensning av vann og 

grunn, samt støy) 

Undersøkelser av forurensing og 

risikovurdering i Parisvatnet er 

utført av NGI. 

 

Påvirkning av utslipp vurderes i 

forbindelse med utarbeiding av 

søknad om selve tiltaket. Søknad 

med tilhørende dokumentasjon er 

under utarbeiding av Rådgivende 

Biologer AS. 

 

Det vil bli satt krav til støy i samsvar 

med gjeldende retningslinjer. 

 

vannmiljø, jf. vannforskriften Historiske vannmålinger fra 

Havforskningsinstituttet. 

Feltundersøkelser og vurderinger 

av vannmiljø i henhold til 

vannforskriften er utført og vurdert i 

fagrapporter fra Rådgivende 

Biologer AS.  

Det vurderes ikke behov for 

ytterligere utredninger. 

jordressurser (jordvern) og 

viktige mineralressurser 

Tiltaket er ikke i konflikt med 

dyrket eller dyrkbar jord. Heller 

ikke kjente beiteområde. 

 

Nei 

samisk natur- og 

kulturgrunnlag 

Ikke kjent Nei 

transportbehov, energiforbruk 

og energiløsninger 

En legger opp til sjøveis transport 

av for, fisk og slam.  

 

Nei 

beredskap og ulykkesrisiko Fagrapport Risikovurdering og 

tiltaksplan  

 

Nei 

(ROS-analyse i planrapport.) 

virkninger som følge av 

klimaendringer, herunder 

risiko ved havnivåstigning, 

stormflo, flom og skred 

 Nei 

(Vurderes i planrapport/ ROS-

analyse.) 
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befolkningens helse og 

helsens fordeling i 

befolkningen 

Ikke relevant  Nei 

tilgjengelighet for alle til 

uteområder og gang- og 

sykkelveinett 

Ikke relevant Nei 

barn og unges 

oppvekstsvilkår 

Ikke kjent bruk. *) Friluftsliv, Landskap, barn og 

unge vurderes samlet. 

kriminalitetsforebygging  Nei 

(Vurderes i planrapport) 

arkitektonisk og estetisk 

utforming, uttrykk og kvalitet. 

Ikke særlig kvaliteter i dagens 

bygg og anlegg.  

Vurderes i planrapport.  

Nei 

(Vurderes i planrapport) 

 

 

Vassdrag 

Parisvannet er definert som et vassdrag. Det er likevel ikke del av et større system med elveløp og 

forbindelser til andre vann. Det har et begrenset nedslagsfelt og utløp mot sør. Her er det etablert kanal 

som har forbundet vannet med sjø. Kanalen har sluse for stenging ved behov. Denne slusen vil være 

stengt ved kommende drift av anlegget. Utløp vil bli mot Nautnesvågen i vest. Vannet har vert brukt til 

oppdrett i mer enn 50 år, og det er derfor ikke noe naturlig økosystem i vannet.  

 

På bakgrunn av begrenset omfang av vassdraget med nedslagsfelt, og tidligere bruk har en ikke 

vurdert at dette vassdraget krever særlig utredning.    

 

 
Kart fra NEVINA som viser Parisvannet med tilhørende nedslagsfelt. 

 

 

Anleggsfase 

Det må gjøres tilpasninger i Parisvatnet med økt dybde, sjøvannsinntak og breddeutviding i nordvest. 

Dette vil skape et betydelig masseoverskudd som må transporteres bort. Det foreslås derfor å gjøre en 

særlig vurdering av anleggsfase for å sikre at denne blir planlagt mest mulig hensynsfullt i forhold til 

omgivelsene.  
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4. TILTAKET 
 

4.1 Landbasert gjennomstrømningsanlegg 
 

Planlagt anlegg gjelder landbasert oppdrett med ulike anlegg for drift og etterbehandling. Beskrivelsen 

nedenfor er basert på konsept og kan endre seg.  

 

Øygarden Seafood AS ønsker å produsere laks i Parisvannet med sjøvann som blir hentet på ca. 40 

meters dyp. Inntak av sjøvann skjer via en tunnel som etableres fra sjø til bunnen av Parisvatnet. 

Sjøvannet passerer et filtreringssystem for å sikre at det kun er sjøvann som kommer inn til Parisvatnet via 

tunnelen. Sjøvann fra denne dybden vil ha redusert fare for fiskesykdommer og ingen lakselus problem. 

 

Det er planlagt for ca. 20 spesialtilpassete, autonome og tette merder som plasseres i Parisvatnet. Disse 

merdene vil forsynes med vann ved hjelp av pumper som henter friskt sjøvann direkte fra bassenget - 

Parisvatnet. Sjøvannet pumpes kontinuerlig inn i merdene via et fordelingssystem for å sikre optimale 

strømningsforhold med fokus på fiskehelse. Egne system sørger for oppsamling av fiskeskit og fôr rester. 

Utløpet fra merden går i et lukket system til sjø.  Det planlegges å sette ut smolt på 70-100 gram ca. 4 

ganger i året og fisken slaktes ved ca. slaktevekt på 5 kg. 

 

 
Tette merder med diameter ca. 30 meter. Rømning fra anlegg til sjø vil ikke være mulig. 

 
Prinsipp for vannforsyning og rensing. 
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Rørsystem for transport av vann og fisk. 

 

 

 
Renne for returvann med slamfelle. 

 

 

Tiltak 

I tillegg til merdene er aktuelle tiltak infrastruktur/ bygg på land, sjøvannsinntak og tilkomst til sjø som en 

utviding av akvakulturanlegget i Parisvatnet. En skal også gjøre ulike oppryddingstiltak etter tidligere 

drift. Det er ikke planlagt virksomhet sør for Nautnesvegen.  

 

En ønsker og utbedringstiltak på Stormyrvegen som er den kommunale tilkomstveien til området.  

 

Mot vest er det planlagt utslipp av sjøvann til Nautnesvågen. Utslipp er tenkt utformet som en kulvert 

som og kan nyttes som kai for å losse fôr og å laste fisk. Dermed vil anlegget ha minimalt med 

vegtransport når det kommer i drift. Inntak av sjøvann er planlagt i form av tunnel/ rørgate under 

bakken. I illustrasjon til nabovarsel er kulvert plassert sør i vågen. Det pågår dialog med naboer om 

utforming av dette tiltaket og endelig plassering kan bli annerledes, men innenfor område vist i kart. 
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Estimert arealbehov: 

 

 

Antall 

Arealbehov 

m2 

Fortanker 5 2500 

Slamtanker (med vann) 2 1000 

Enseleringstanker 2 500 

Maursyretanker 2 50 

Grov Kvern 2 100 

Finkvern 4 200 

Trommelfilter 9 1000 

Tilhørende filtrering utstyr 1 200 

Generator 2 100 

Diesel Tank 2 100 

Teknisk bygg 1 200 

Kontroll rom 1 100 

Lagerbygg/verksted 1 1000 

Admin 1 1000 

Oksygen 2 600 

Uteområde rengjøring 1 2000 

Parkering 1 1000 

Trafikkareal 1 8000 

Tot 

 

19.650m2 

 

4.3 Båtopptrekk 
I forbindelse med tidlig dialog med naboer og grunneiere har det kommet fram ønske om å få etablert 

et båtopptrekk for vedlikehold av fritidsbåter i Nautnesvågen. Båtopptrekk skal erstatte tidligere sjøhus 

og grunneieres tilkomst til sjø nordøst i Nautnesvågen.  

 

Båtopptrekk er ikke del av oppdrettsvirksomheten, men heller ikke i konflikt med denne. Den er derfor 

tatt med i planforslaget. 
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4.4 Planavgrensning og arealbeslag 
 

Forslag til planavgrensning, varsel om oppstart. 

 

Planavgrensning gjelder varsel om oppstart og omfatter større område enn endelig plan.  

Tilkomst er i dag over kommunal veg, Stormyrvegen. Dersom dette og blir framtidig løsning trenger denne 

oppgradering. Dette skal avklares i det videre planarbeidet. 

Mot nordvest er det planlagt sjøvannsinntak i form av tunell under grunnen. Dette blir ikke i konflikt med bruken 

av eiendommene over.  

Hytteområde i nord er tatt med i planen for det tilfelle at en skal samarbeide om infrastrukturtiltak eller annet. 

Nautnesvågen skal bli tilkomst for skipstransport. Det er kun planlagt inngrep innerst i vågen. Planavgrensning 

er likevel varslet for større område i tilfelle en må gjøre annen tilrettelegging av farled, eller gi bestemmelser om 

bruken av området. 

I sundet nord for Skjoldepollen er det sett av område for akvakultur i kommuneplanen. Med tilkomst fra sjø i 

Nautnesvågen kan dette området frigis til annen bruk. Her er derfor tatt med et større område i sjø for å vurdere 

annen bruk i lag med grunneiere og andre.   
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Prinsipplan for akvakultur i Parisvannet. Det er lilla områder som er tenkt disponert til akvakultur, i tillegg til 

sjøvannsinntak og utslipp. 

 

Prinsipplan for planområde utgjør ca. 178 da, som fordeler seg slik:   

 

 Kommentar Størrelse daa ca.: 

Parisvannet Etablert akvakultur i kommuneplanen  50  

Akvakultur på land Dagens område på land er ca. 4 daa. Utviding på land er ca. 

21daa.  

25 

Sjøområde Gjelder mulighet til å knytte bestemmelser til bruken. Blir 

trolig redusert. 

40 

Areal under bakkenivå Korridor for vanninntak.  42 

Annet  21 

Sum  178 
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5. UTREDNINGSTEMA 
 

I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller 

samfunn, skal det ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for at virkningene 

inntreffer og når de inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å reversere eller begrense dem, om 

virkningene strekker seg over landegrensene, samt samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og 

andre eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak. (§10, siste avsnitt.) 

 

Oppdrett av fisk er en viktig næring i Norge som har utfordringer med utslipp og fiskehelse. Det er et 

nasjonalt mål med ytterligere vekst innenfor oppdrettsnæring i Norge. Det er derfor behov for å finne 

mer miljøvennlige måter å drive på. Landbasert oppdrett kan bidra til å løse disse utfordringene. 

 

Parisvatnet er et område med etablert akvakultur, og hvor utvidet virksomhet i hovedsak er i samsvar 

med kommuneplanen. Det gjelder både arealplanen og målsetning i samfunnsplanen.  

 

Planen legger opp til en stor økning i produksjonen på denne lokaliteten, men med framtidsrettede 

teknologiske løsninger som gir reduserte ulemper for omgivelsene sammenlignet med tilsvarende 

produksjon i sjø. Planlagt virksomheten utgjør ikke særlig risiko for omgivelsene. Her blir inngrep i 

Parisvannet med senket bunn og tunell for vannforsyning. I tillegg kommer at utviding på land er 

inngrep i strandsone. Planområdet ligger likevel lavt i terrenget slik at virkningen av terrenginngrep ikke 

får dominerende fjernvirkninger. Når det gjelder strandsone er her allerede store inngrep i dagens 

situasjon, og en har derfor vurdert at endringen ikke er i vesentlig konflikt i forhold til rikspolitiske 

retningslinjer for strandsonen.  

 

Det planlegges for en permanent drift som er tilpasset lokaliteten sin tåleevne. Inngrep i terreng vil ha 

lav reversibilitet, men dersom virksomheten avvikles vil det ikke være skadelig forurensing eller annet 

som er til hinder for etablering av annen virksomhet. Planen har ikke virkninger som strekker seg over 

landegrenser. Planen vil gi positive ringvirkninger i form av kjøp av varer og tjenester og lokale 

arbeidsplasser. Den vil bidra til matproduksjon og verdiskapning i samsvar med nasjonale mål. 

 

5.1 Alternativvurdering 
For dette planarbeidet er det ikke alternative lokaliteter som blir vurdert. KU vil vurdere konsekvenser av 

planen, og behov for avbøtende tiltak.   

 

5.2 Støy 
Det planlegges for elektrifisert anlegg med beste tilgjengelige teknologi for å sikre lavt støynivå. Det vil 

bli satt støykrav til tiltaket i samsvar med veileder til retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (M-128 - 2014).  

 

5.3 Kulturminne 
Det er ikke kjente kulturminne innenfor planområde, men her er ulike SEFRAK registrerte bygg i nærheten 

av planområdet. Nærmeste registrerte fornminne ligger ca. 500 meter sørøst for planområdet. Det er 2 

lokaliteter mellom kote 7 og kote 18. Planområde ligger i hovedsak under kote 12, men kan ha 

potensiale for funn av fornminne som for eksempel boplasser fra steinalder. Dette blir avklart i 

forbindelse med varsel om oppstart, hvor Hordaland Fylkeskommune vil gjøre befaring i forhold til 

kulturminneloven §9.  
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5.4 Utredingstema 
 

Tema  Utredning 

1 

Naturmangfold, jf. 

naturmangfoldloven 

Miljøstatus.no 

Naturbase.no 

Artsdatabanken.no 

Fagrapport fra Rådgivende 

Biologer. 

Feltundersøkelser av biologisk 

mangfold på land og i sjø. 

Virkning og konsekvens er 

utredet i fagrapport fra 

Rådgivende Biologer AS.* 

Metode: 

Metode er beskrevet i rapporten.* 

 

2 

Friluftsliv, Landskap, barn og 

unge 

Her er det vurdert at barn og 

unges interesser sammenfaller 

med friluftlivsinteresser.  

 

Analyser knyttet til friluftsliv er i 

hovedsak synbarhet i forhold til  

Aktuelle områder. 

 

Vurdering av registrerte 

kulturminner. 

Landskapsanalyser som gjelder 

synbarhet, landskap og terreng. 

Plassering av bygg og anlegg.  

 

Byggehøyder. Avgrensing av 

planområde.  

 

Strandsone og tilgjengelighet. 

 

Forhold til eksisterende hus og 

hytter. 

Metode: 

Kart feste registrerte verdier og vurdere influensområde.  

Kartanalyser av høyder og terreng. 

Synbarhetsanalyser. 

3D modell studier 

Bygge struktur 

 

Vurdere avbøtende tiltak i forhold til naboer og registrerte verdier. 

 

3 

Vannmiljø, jf. vannforskriften

   

  

Historiske vannmålinger fra 

Havforskningsinstituttet. 

Feltundersøkelser og 

vurderinger av vannmiljø i 

henhold til vannforskriften er 

utført og vurdert i fagrapporter 

fra Rådgivende Biologer AS. * 

Det vurderes ikke behov for 

ytterligere utredninger. 

Metode: 

Metode er beskrevet i rapporten.* 

 

4 

transportbehov, energiforbruk 

og energiløsninger 

Gjelder trafikk for anlegg i drift, 

på land og sjø. 

Beregning av trafikkmengder 

og kapasitetsvurdering av 

infrastruktur. 

Metode: 

Beregne trafikkvolum på vei og sjø. Vurdere kapasitet på eksisterende veier. Se på tilkomst fra sjø, 

behov for tilpasninger og forhold til farleder m.m.  

Vurdere utbedringer av kommunal vei eller alternativ tilkomst vei. 

 

5 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensning av vann og grunn, 

samt støy) 

Undersøkelser av forurensing og 

risikovurdering i Parisvatnet er 

utført av NGI. 

 

Påvirkning av utslipp vurderes i 

forbindelse med utarbeiding av 

søknad om selve tiltaket. 

Søknad med tilhørende 

dokumentasjon er under 

utarbeiding av Rådgivende 

Biologer AS.* 

 

Det vil bli satt krav til støy i 

samsvar med gjeldende 

retningslinjer. 

Metode: 

Metode er beskrevet i rapporten. * 
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6 

Anleggsfase 

Vurdere løsninger for 

gjennomføring av 

anleggsfasen. 

Fjerne forurensete masser fra 

Parisvatnet.  

Håndtering av masseoverskudd. 

Masseoverskudd. 

Behov for sikring og avbøtende 

tiltak. 

 

Metode: 

Beregne masseoverskudd 

Avklare behov for anleggsveier, riggområde m.m. 

Plan for fjerning av overskuddsmasse 

 

Vurdere avbøtende tiltak i anleggsfasen 

 

 

*) Rapporter vil bli gjort tilgjengelig for innsyn ved kunngjøring av planprogram og oppstart av 

planarbeidet. 
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6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS 

6.1 Organisering og styring 
Dette er et privat planarbeid for Øygarden Seafood AS. Konsulent er Akons AS. Konsulent representerer 

utbygger i planprosessen og er kontakt for alle som har innspill og merknader til planarbeidet.  

 

Det er Øygarden kommune som er planmyndighet og gjør alle vedtak etter plan- og bygningsloven og 

som godkjenner reguleringsplan. 

6.2 Medvirkning, informasjon og planprosess 
Plan- og bygningsloven legger opp til at alle berørte eller interesserte sikres mulighet for en dialog og 

reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.  

 

Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av dette planprogrammet. 

 

 Igangsetting av planarbeidet blir kunngjort i lokalpressen og på konsulent sin hjemmeside.  

 

 Naboer og høringsinstanser blir varslet med brev.  

 

 Etter varsling vil innspill bli vurdert og om mulig innarbeidet i planen, før denne blir sendt politisk 

behandling.  

 

 Forslag til reguleringsplan vil bli behandlet av UDS som gjør vedtak om offentlig ettersyn. Planen 

blir så kunngjort i lokalpressen og legges ut på kommunen sin hjemmeside. Naboer og 

høringsinstanser varsles med brev og med minimum 6 uker frist for uttale.  

 

 Ved offentlig ettersyn vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og 

de samme dokumentene vil også være tilgjengelige på rådhuset.  

 

 Etter offentlig ettersyn skal alle innspill eller merknader vurderes, og om nødvendig skal 

reguleringsplanen tilpasses eller endres. UDS vil så vurdere planen og hvordan innspill og 

merknader er tatt til følge før de gir innstilling til vedtak i kommunestyret. 

 

 Kommunestyret gjør endelig vedtak og kan godkjenne planforslaget. 

 

I tillegg til lovbestemt medvirkning vil en informere beboere og høringsinstanser: 

 

 Det ble avholdt folkemøte 17 januar på Nautnes for å informere naboer og andre interessenter 

om planene.  

 Det var presentasjon i planforum 19 Februar kl. 10.00 for å få tidlige innspill fra høringsinstanser. 

 Det har i 2018 vert omfattende dialog med private grunneiere i området. 

 Det ble sendt ut nabovarsel til 61 grunneiere 27.09.2018 i samsvar med pbl. § 21-3. Dette 

varselet gjaldt dispensasjon for tiltak som nå blir avklart i planen. 
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6.3 FRAMDRIFTSPLAN 
 

Framdriftsplanen er tentativ og tar utgangspunkt i at det gjennomføres et offentlig ettersyn av 

planprogram og et offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Dersom det blir nødvendig med flere 

offentlig ettersyn vil tidsplanen for endelig behandling av reguleringsplanen bli forskjøvet. Det tas 

samtidig forbehold om eventuelle endringer i fremdriftsplanen på grunn av eventuelle 

kapasitetsmessige årsaker.  

 

PLANFASE AKTIVITETER DATO / PERIODE 

Oppstartsfase  Avklare rammer og utfordringer  

  Utarbeide forslag til KU Januar 

  Folkemøte: 

Presentasjon av planene på Nautnes 

 

17 Januar 

  Medvirkning/dialog med ulike målgrupper 01.2018 - 04.2019 

  Presentasjon i planforum 19 Februar kl. 10.00 

Utredningsfase  Planutvikling og utredningsarbeid  

  (UDS vedtak om oppstart/PP)   14 mars 

  Kunngjøring av oppstart av planarbeid  

 Med PP/forslag til KU 

15 mars 2019 

  Utarbeidelse av forslag til reguleringsplan  

  UDS vedta planprogram 14 mai 

1.gangs 

behandling 

 Vedtak om utlegging av planforslaget til offentlig 

ettersyn  

6 juni 2019 

  Offentlig ettersyn av planforslaget Min. 6 uker 

  Offentlig informasjonsmøte Medio juni 

  Bearbeide planforslaget etter offentlig høring, 

eventuell mekling 

August 

Sluttbehandling  UDS 5 september 2019 

(3 oktober 2019) 

  Vedtak av reguleringsplan kommunestyret - 

  Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan   

Etterarbeide  Prosjektering og planlegging 2019-2020 

Mulig byggestart  Avhenger av plan og prosess. Tentativ: 2020 
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