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Malvik kommune Sør-Trøndelag - kommuneplanens arealdel 2010-2021 - uttalelse

Det vises til oversendelse av 31.01.2017 fra Malvik kommune forslag til planprogram
for kommuneplan 2018 – 2030 ut til offentlig ettersyn. Dette har vi besvart i brev
datert 28.02.2017.
Malvik kommune varslet samtidig om at frist for innspill til kommuneplanen, både
for samfunnsdel og arealdel, ble satt til 30.04.2017.

Innspill fra Fiskeridirektoratet Region Midt
Fiskeridirektoratet er statlig sektormyndighet for forvaltning av fiskerinæringen i
medhold av lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar
(havressurslova), og for forvaltning av akvakulturnæringen i medhold av lov av 17.
juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Fiskeridirektoratets regioner skal
ivareta disse interessene i det regionale og lokale planarbeidet. Dette blant annet for
å sikre areal til høsting av naturressurser og matproduksjon i sjø innenfor
bærekraftige rammer, bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen i regionen får gode
og forutsigbare rammevilkår, og bidra til at hensynet til marint biologisk mangfold
blir ivaretatt.
Fiskeridirektoratet Region Midt fremsatte ingen vesentlige merknader til
planarbeidet i ovennevnte uttalelse til oppstartsmeldingen. Fiskeridirektoratet
Region Midt kan ikke se at verken samfunnsdelen eller forslaget til arealdelen har
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vesentlige konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta, og har derfor bare
noen få merknader til planforslaget til arealdelen og bestemmelsene til denne.
I sjødelen er det avsatt områder for fiske (FI). Områdene gjenspeiler
Fiskeridirektoratets kartlagte fiskeridata. Vi har kartlagt områder for låssetting,
områder for reketrål og snurrevad etter torskefisk, samt garn- og linefiskefelt etter
torskefisk og breiflabb. Dise dataene ble sist gang oppdatert i 2012. Fisket foregår
sporadisk, og kan variere fra år til år, avhengig av fiskens vandringsmønster.
Det er positivt at områdene er satt av til enbruks fiskeformål. Dette medfører at
andre aktiviteter til sjøs så som båtutfart og annen ferdsel på sjøen kan foregå i
kombinasjon med eventuelle fiskeriinteresser. Tiltak som strider mot formålet, for
eksempel oppdrettsanlegg, småbåthavn og andre faste innstallasjoner vil ikke kunne
tillates. Dette bør gjenspeiles i bestmmelsene til formålene.
I Malvik kommunes formålsbestemmelser til Fiskeområder (FI) heter det: «Tillatelse
til andre tiltak innenfor formålet må avklares med Fiskeridirektoratet.» Dette bør utgå. Det
er mer riktig med en formulering som viser til at i FI-områdene er fiske prioritert, og
at tiltak i strid med denne virksomheten ikke er tillatt.
Vi oppfordrer kommunen til å vurdere å legge ut sjøarealet til FFNF-område
(Ferdsel, fiske, natur og friluftsliv). Disse arealformålene er langt på veg sjelden i
konflikt med hverandre. Da kan man i bestemmelsene vise til at det ikke tillates å
utføre tiltak, jamfør Plan- og bygningsloven § 1-6. Man kan gjerne komme med
eksempel på tiltak (permanent og midlertidige anlegg, bygninger og konstruksjoner,
sandstrand mm).
Øvrige utfyllende bestemmelser kan legges til, for eksempel at tiltak i sjø krever
tillatelse etter hjemmel i havne- og farvannsloven, og at tiltak og inngrep ikke må
være i konflikt med fiskeriinteressene og naturinteresser, eller forringe områdenes
kvaliteter som gyte- og fiskeområder mm.
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Det bes om kopi av vedtatt plan.

Med hilsen

Kristin Skarbøvik
seksjonssjef
Lill Connie Furu
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift

3

17/2143

Mottakerliste:
Malvik kommune

Kopi til:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Kystverket Midt-Norge
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Postboks 140

7551

HOMMELVIK

Postboks 4710
Sluppen
Postboks 1502
Postboks 2350
Sluppen

7468

TRONDHEIM

6025
7004

ÅLESUND
TRONDHEIM

4

