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Bakgrunn og formål med planen
Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 gis det melding om oppstart av detaljregulering av
Hallarøya (gnr/bnr 32/1 m.fl.) i Smøla kommune.
Hallarøy er et eldre fiskevær som i dag brukes som fritidsbebyggelse. Det er ønskelig å
utarbeide en reguleringsplan for hele øya. Reguleringsplanen vil regulere eksisterende
situasjon og vil åpne for at det kan bygges 3-4 nye fritidsboliger, en av disse vil være knyttet til
en eldre hustufte. I tillegg er det ønskelig å reetablere et eldre sjøhus, samt se på muligheten
for å legge til rette for varig opphold i et eksisterende sjøhus. Det er behov for å etablere en
bølgeskjerm for å skjerme en eldre brygge. Denne bølgeskjermen må reguleres inn i
plankartet. Reguleringsplanen vil også legge til rette for flere flytebrygger.

ARKITEKT- INGENIØRTJENESTER
Adr: Postboks 25, 6571 Smøla, Norway Org. Nr.: 992869631
Telefon: (+47) 71 54 04 55 E-mail: post@ikon.as
Web: www.ikon.as

Mulig arealdisponering

Planområdet
Skissen under viser forslag til planavgrensing. Plangrensen er vist med stiplet linje og vil i
oppstartsfasen ta med seg noe av sjøområdene rundt Hallarøya. Endelig plangrense vil bli
mindre.

Forslag til plangrense. Kilde: Ikon AS
ARKITEKT- INGENIØRTJENESTER
Adr: Postboks 25, 6571 Smøla, Norway Org. Nr.: 992869631
Telefon: (+47) 71 54 04 55 E-mail: post@ikon.as
Web: www.ikon.as

Kommuneplanens arealdel (2020 – 2032)
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse og LNF.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2020-2032

Kommuneplanens areldel åpner for 2 nye fritidsboliger i tillegg til bebyggelsen som allerede
er på øya. Følgende retningslinjer gjelder for fritidsbebyggelsen på øyene:

I tillegg har kommuneplanen føringer med tanke på kulturmiljøet på Hallarøya.

ARKITEKT- INGENIØRTJENESTER
Adr: Postboks 25, 6571 Smøla, Norway Org. Nr.: 992869631
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Web: www.ikon.as

Reguleringsplaner og retningslinjer
Det foreligger ingen reguleringsplaner for området, men det er utarbeidet en
kommunedelplan for kulturminner. Hallarøya er i denne planen beskrevet som et viktig
kulturmiljø og føringer i kulturminneplanen skal legges til grunn.
Hallarøy inngår også i Sør-Smøla landskapsvernområde.

Samfunnssikkerhet
Risiko og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringen vil bli gjennomført iht. PBL § 4-3.
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt
utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet vil bli avmerket i planen som
hensynsone, jf. § 12-6.

Forskrift om Konsekvensutredninger
Jf. PBL skal reguleringsplaner med vesentlig virkning for miljø eller samfunn konsekvensutredes.
Vi har gjennomgått Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan og
bygningsloven §§ 6, 8 og 10 (i kraft 01.07.2017). Med bakgrunn i at planinitiativet legger til
rette for en mindre utbygging som er i samsvar med overordna plan, finner vi ikke grunnlag
for et automatisk KU-krav etter § 6.
Tiltaket er videre vurdert etter § 8 om tiltak som skal vurderes nærmere hvis de har vesentlig
virkning på miljø eller samfunn jf. § 10.
Med bakgrunn i dagens bruk av planområdet og tilgrensende areal, samt tiltakenes størrelse
og plassering, kan en ikke se at tiltaket vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf.
Forskrift om konsekvensutredning.
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS vurderer med bakgrunn i overnevnte at det ikke vil være krav om
planprogram eller konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet.
Virkninger av planen vil uavhengig av konsekvensutredning omtales i planbeskrivelsen.
Forholdet til det eksisterende kulturmiljøet skal vektes spesielt.

ARKITEKT- INGENIØRTJENESTER
Adr: Postboks 25, 6571 Smøla, Norway Org. Nr.: 992869631
Telefon: (+47) 71 54 04 55 E-mail: post@ikon.as
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Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet sendes til:
Postadresse:
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS
Hauggata 12-14
6509 KRISTIANSUND N
Spørsmål kan rettes til:
Halvard V. Straume tlf: 476 61 487
Frist for innspill: 27.08.2021

Med vennlig hilsen

Halvard V. Straume
Arealplanlegger
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS
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1. Hensikten med planarbeidet

Hallarøy er et eldre fiskevær som i dag brukes som fritidsbebyggelse. Det er ønskelig å utarbeide en reguleringsplan for hele
øya. Reguleringsplanen vil regulere eksisterende situasjon og vil åpne for at det kan bygges 3-4 nye fritidsboliger. Den ene
fritidsboligen vil være knyttet til en eldre hustufte. I tillegg er det ønskelig å reetablere et eldre sjøhus, samt etablere en
bølgeskjerm for å skjerme en eldre brygge. Planen vil også legge til rette for flere flytebrygger.

2. Planområdet (kart)
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3. Planstatus for reguleringsområdet
☒

Type:
Kommuneplanens arealdel

Plannavn og formål:
5100 – LNRF – tiltak for stedbunden næring
1120 – Fritidsbebyggelse (BFR40+BFR41)
570 – Hensyn kulturmiljø (H570_14)

☒

Kommunedelplan

Sjøområdeplan

☐

Nåværende reguleringsplan på stedet

☐

Tilstøtende/nærliggende reguleringsplan

☒

Pågående planarbeid på stedet

Marin verneplan

☒

Andre planer/vedtak/bestemmelser

720 – Båndlegging naturvernloven (H720_1)

Aktuelle regionale eller statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer
☒ Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
☐ Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
☐ Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene.
☐ Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
☐ Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.
☐ Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal.
☒ Regionaldelplan for verneverdig kulturminner.
☐
Merknader:

Samsvar/ikke i samsvar
☒ Planforslaget vil samsvare med overordnet plan.
☐ Planforslaget vil ikke samsvare med overordnet plan.
Merknader:

Konsekvensutredning (KU) – samfunnssikkerhet – sårbarhetsanalyse (Skal være vurdert av forslagsstiller før møtet)
☐ Planinitiativet gjør rede for forslagsstillers vurdering av KU-plikten
☒ Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, jf. §§ 6 og 8.
☐ Planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU
☐ Planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart etter at forslaget er behandlet av planutvalget.
☐ Krav om planbeskrivelse og konsekvensvurdering etter pbl. § 4-2.
☒ Krav om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse etter pbl. § 4-3
Merknader:
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4. Antatt viktige utredningsbehov for planarbeidet
Planfaglige vurderinger:
☐ Risiko og sårbarhet
☐ Teknisk infrastruktur
☐ Folkehelse
☐ Barn og unges interesser
☐ Miljø og klima
☐ Jordvern og jordressurs
☒ Strandsonen
☐ Estetikk, særpreg og byggeskikk
☐ Offentlige tjenester i området
☒ Kulturmiljø – kulturlandskap
☐ Grøntstruktur og møteplasser
☐ Trafikk og fremkommelighet
Naturfaglige vurderinger:
☐ Arter
☐ Naturtyper
☐ INON
☒ Verneområder
☐ Restriksjonsområder
☐ Kulturlandskap
☐ Markslag
☐ Vassdrag
☐ Forurensning

Kulturminne:
☐ Kulturlandskap
☐ Kulturminne
☒ Regional kulturminnevern
☐ Kulturminneplan, lokalt
Samfunnssikkerhet og beredskap:
☒ Risiko- og sårbarhet
☐ Naturbasert sårbarhet
☐ Virksomhetsbasert sårbarhet
☐ Infrastruktur m.v.

I forbindelse med flytebrygger og andre sjønære tiltak.

Området er regional verneverdi.

Sør-Smøla landskapsvernområde

Området er regional verneverdi.

I forbindelse med flytebrygger og andre sjønære tiltak.

Barn/unge/eldre/HC:
☐ Leke- og oppholdsareal
☐ Barnetråkk
☐ Områder for allmenheten
☐ Utomhusplan
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Teknisk infrastruktur:
☒ Avløp
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Vann
Avkjørsel vei og kryss
Avstand vei
Trafikkforhold
Trafikkplan/utforming
Trafikksikkerhet
Kollektivtransport

Det stilles krav til avløpsrensing. Slamavskiller kan ikke tømmes på øyene.
Avløpsløsning må vurderes nærmere.
Er det tilstrekkelig vannkapasitet til 3-4 fritidsboliger?

5. Kart
☐
☐

Det er behov for oppmåling

6. Gjennomføring

Aktuelle rekkefølgekrav
☐ Kjøreveg
☐ Lekeplass
☐ Uteplass
☐ Grønnstruktur
☐ Gang- og sykkelsti/fortau
☐ Busslomme
☐ Vann- og avløp
☐
Utbyggingsavtale
☐ Forslagsstiller ønsker å inngå utbyggingsavtale
☐ Kommunen ønsker å inngå utbyggingsavtale
☐ Det skal forhandles utbyggingsavtale med kommunen parallelt med planprosessen.
Merknader:

Andre merknader til gjennomføringen:
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7. Krav til varsel om oppstart av planarbeid og medvirkning

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Varslet skal inneholde:
1. Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet.
2. Kart med avmerket planavgrensning.
3. Brev til grunneiere, berørte naboer, offentlige etater og andre berørte interesser, som orienterer om planforslaget,
dagens og fremtidig planstatus, størrelse og formål.
4. Planprogram (dersom planen skal konsekvensutredes).
5. Kopi av planinitativ.
Merknader:

☐
☐
☒
☒
☐
☐

Kopi av referat fra oppstartsmøtet skal sendes til berørte sektormyndigheter.
Planomriss (minimum) skal oversendes kommunen på sosi-format sammen med varselet.
Forslagsstiller annonserer varsel om oppstart i Tidens Krav.
Kommunen annonserer om oppstart på sin nettside.
Regionalt planforum.
Informasjonsmøte

Merknader:

8. Krav til planforslaget – innhold og materiale
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser.
1. Plankart (pdf-fil i riktig målestokk samt SOSI-fil)
2. Kvittering for utført SOSI-kontroll.
3. Reguleringsbestemmelser (word-fil),
4. Kopi av kunngjøringsannonse og dato i avisa.
5. Kopi av varslingsbrev.
6. Kopi av varslingslisten (hvem har mottatt).
7. Kopi av innkomne merknader ved oppstart, med forslagsstillers kommentarer.
8. Planbeskrivelse (word-fil), jf. pkt. 4 planfagelige tema.
9. Evt.
Illustrasjonsmateriale (stedsanalyse, uteomhusplan, sol/skygge diagram etc)
ROS-analyse
Lengde- og tverrprofil for veg
Spesielle utredningsbehov/tilleggsrapport. (Sikker byggegrunn, sikkerhøye - stormflo)

Merknader:
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9. Framdrift
☒

Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn skal følgende møteserie gjennomføres:
Møte 1.
Innledende/avklarende møte før planvarsel.
Møte 2.
Møte etter planvarsel for gjennomgang av innkomne merknader. Alle merknader og plankonsulentens vurdering av de
innkomne merknadene skal oversendes kommunen samtidig med anmodning om planmøte 2.
Møte 3.
Møte for å avklare endelig utkast til planforslag før innsendelse av planen til administrativ og politisk behandling.
Utkast til planforslag skal oversendes kommunen samtidig med anmodning om planmøte 3.

☐

Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt
til første vedtak i saken er maksimalt 12 uker. Høringsfrist ved offentlig ettersyn er minimum 6 uker.

10. Gebyr

Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for saksbehandling etter plan- og
bygningsloven. Betalingsregulativet finnes på kommunens hjemmeside.
☐ Faktura adresse:
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11. Kommunens foreløpig vurdering/konklusjon
(1) NaturvernID: VV00002731
Sør-Smøla landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning
"Med dei unntak som følgjer av § 3 punkt 1.2 og 1.3 er det forbod mot inngrep som oppføring og ombygging av
bygningar eller anlegg, vegbygging, bergverksdrift, graving, påfylling av masse, sprenging, boring, uttak og
fjerning av stein, masse, mineral eller fossil, drenering, anna form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting,
bakkeplanering, framføring av luft- og jordleidningar, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt og
merking av stiar, løyper og liknande. Kulturminne som er viktig for verneformålet skal beskyttast mot skade og
øydelegging".
Se unntaks bestemmelser i §§ 1.2 og 1.3.
§ 1.3 g)
Forvaltningsstyresmakta (statsforvalteren) kan etter søknad gje løyve til oppføring av nye bygningar og anlegg
som er nødvendige for reiselivet på Hallarøya.
Konklusjon
Med mindre man klarer å definere 3-4 nye fritidsboliger som "nødvendig for reiselivet", vil det trolig være
lite sannsynlig for at man aksept fra Statsforvalterens miljøvernavdeling for planforslaget. Forslaget skal
samordnes med miljøvernavdelinga hos Statsforvalteren. Men, dersom man får en slik aksept må man ved
bygging først innhente tillatelse etter verneforskriften (Statsforvalteren). Deretter må det søkes om
byggetillatelse etter plan- og bygningsloven (kommunen).

(2) Regional delplan for kulturminner
Vern av kulturmiljø (fiskevær) – Kystkulturminne.
"Etter plan- og bygningslovane skal regionale planar leggast til grunn for regionale organs verksemd og for
kommunal og statleg planlegging og verksemd i regionen, pbl. § 8-3. Planen gir ikkje kartfesta rammer eller
retningsliner for framtidig utbygging. Planen gir ikkje kulturminne og kulturmiljø automatisk nokon formell
vernestatus".
Konklusjon
Dersom man får en aksept for bygging av 3-4 fritidsboliger må saken først samordnes med fylkeskommunen
(utføres av kommunen) før evt. byggetillatelse gis. Fylkeskommunen vil sette føring for utforming av bygget.

(3) Kommunedelplan – Sjøområdeplan
Sjøområdet rundt Hallarøya er regulert til:
• VKA – Kombinert formål.
• Båndleggingssone H720_03 (Sør-Smøla landskapsområde. Sone A)
Konklusjon:
Sjøområdeplanen vil ikke være til hindre for flytebrygger.
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(4) Marint verneområde
Det pågår for tiden arbeid med marin verneplan for området. Mer informasjon på nettsiden til Statsforvalteren.
https://www.statsforvalteren.no/nn/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Verneomrade/marine-verneomrade/gripholen/

Konklusjon (foreløpig):
Marin verneplan vil mest sannsynlig ikke hindre tilrettelegging for flytebrygger. Utslippstillatelse fra
fritidsbolig må kanskje vurderes nærmere.
(5) Kommuneplanen arealdel
§ 2.1.3
Åpner for ytterligere 2 fritidsboliger. Retningslinjer:
1. Ved restaurering av bygg skal det legges vekt på byggets tidligere form og fargevalg.
2. Ved gjenreising av bygg skal det skje ved siden av og minimum 5 meter fra gamle tufter.
3. Kulturmyndighetene skal kontaktes.
4. Det skal legges vekt på å gjennomføre byggearbeidet i tradisjonell byggestil.
5. Gammel bebyggelse bør restaureres i tradisjonell kystbebyggelse, framfor riving og oppføring av
nybygg.
Du skriver:
Den ene fritidsboligen vil være knyttet til en eldre hustufte.
Retningslinjen sier:
Ved gjenreising av bygg skal det skje ved siden av og minimum 5 meter fra gamle tufter.
Konklusjon:
Landskapsvernbestemmelse går forran kommuneplan selv om kommuneplanen er av nyere dato. Bør
avklares med Statsforvalterens miljøvernavdeling og/eller juridiske avdeling?
§ 3.6
Innenfor områder angitt som hensynssone H570 – skal det føres en streng dispensasjonspraksis, og en må ta
hensyn til disse verdiene ved eventuell område- og detaljregulering. Disse områdene har stort potensial for nye
funn, og det er viktig å opprette den visuelle opplevinga av landskapet som grunnlag for kunnskap og oppleving.
Alle tiltak, inkludert maskinell hogst og større jordbrukstiltak, skal sendes regional kulturminnemyndighet for
uttalelse. Bestemmelser og retningslinjer i kommunedelplan for kulturminner i Smøla kommer til anvendelse.

Smøla, den 02.07.2021

Tom R. Høibjerg
Enhetsleder

Lage H. Stavnesli
Arealplanlegger

Vedlegg:
1
2
3
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