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VARSEL OM OPPSTART – DETALJREGULERING FOR EDØEN MEKANISKE,
SMØLA KOMMUNE (gnr/bnr 13/3)

Tiltakshaver:
Planlegger:

Edøen mekaniske v/Frank Brevik
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS

Varslede høringsinstanser
Smøla kommune, kommunal teknikk
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Naboer/gjenboere iht. Smøla kommunes
naboliste

Bakgrunn og formål med planen
Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 gis det melding om oppstart av detaljregulering for Edøen
mekaniske (gnr. 13 bnr. 3) i Smøla kommune.
Edøen Mekaniske driver i dag handel- og verkstedsvirksomhet i tilknytning til gårdsbruket.
Virksomheten har ekspandert og det er behov for mer plass og større areal. Det er ønskelig å
utvide deler av arealet som ligger mellom dagens virksomhet og Edøyvegen.
Planområdet ligger sentralt på Edøya, like ved Gurisenteret, fergkaia og Edøy kirke.
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS har tidligere på vegne av tiltakshaver sendt inn et planinitiativ med
ønske om et større planområde. Dette planinitiativet ble behandlet av Smøla formannskap og
ble avvist i sak 19/21. Området det nå varsles oppstart for er betydelig redusert og legger opp
til en mindre utvidelse nordøst fra dagens virksomhet. Den tenkte utvidelsen vil skje innenfor
eiendom gnr/bnr 13/3.
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 LNF

Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2020-2032. Planområdet ligger innenfor den røde sirkelen.

Reguleringsplaner og retningslinjer
Planområdet grenser til reguleringsplan for Edøy havn (planID: 157320070002).
Arealene som grenser til Edøen mekaniske er planen for Edøy havn avsatt til LNF.

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan. Kilde: Smøla kommune

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

Planområdet
Skissen under viser forslag til planavgrensing. En ønsker i så stor grad som mulig å unngå
overlapp med gjeldende reguleringsplan for Edøy havn.

Forslag til plangrense.

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 gått gjennom forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan og
bygningsloven §§ 6, 8 og 10 (i kraft 01.07.2017). Planinitiativet vil legge til rette utbygging
som strider med overordna plan. Vi finner likevel ikke grunnlag for et automatisk KU-krav
etter § 6.
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

Tiltaket er videre vurdert etter § 8 om tiltak som skal vurderes nærmere hvis de har vesentlig
virkning på miljø eller samfunn jf. § 10.
Det vises til § 8b om tiltak som skal vurderes etter vedlegg II. Tiltaket legger til rette for
næringsaktivitet og er dermed nevnt i vedlegg II punkt 11j.
Videre vil tiltaket føre til nedbygging av matjord og kan medføre forringelse av
kulturminner/miljø jf § 10.
Med bakgrunn i overnevnte vil tiltaket utløse krav om konsekvensutredning. Om forskriftens
§ 21 mener Ikon AS at følgende forhold må vurderes i planprosessen:
- Jordvern
- Kulturminner

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

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

E-post: halvard@ikon.as
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Kommunen
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Kommunen
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Tlf

Kommunen

epost

Tlf

1. Hensikten med planarbeidet

Edøen Mekaniske driver i dag handel- og verkstedsvirksomhet i tilknytning til gårdsbruket. Virksomheten har ekspandert og det
er behov for mer plass og større areal. Det er ønskelig å utvide deler av arealet som ligger mellom dagens virksomhet og
Edøyvegen.

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

Type:
Kommuneplanens arealdel

☐

Kommunedelplan

☐

Nåværende reguleringsplan på stedet

☒

Tilstøtende reguleringsplan

☒

Nærliggende reguleringsplan

☐

Pågående planarbeid på stedet

☐

Andre planer/vedtak/bestemmelser

Plannavn og formål:
LNFR + H510_6 (hensyn landbruk)

"Edøy havn" planid.: 1573 2007 0002.

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:

I strid med LNFR + H510_6 (hensyn landbruk)

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:

Tiltaket utløse krav om konsekvensutredning. Om forskriftens § 21 mener Ikon AS at følgende forhold må vurderes i
planprosessen: Jordvern + Kulturminner
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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

Vurderes i KU

Fulldyrka mark

Vurderes i KU. Krav til arkeologisk undersøkelse.

Samfunnssikkerhet og beredskap:
☐ Risiko- og sårbarhet
☐ Naturbasert sårbarhet
☐ Virksomhetsbasert sårbarhet
☐ Infrastruktur m.v.
Barn/unge/eldre/HC:
☐ Leke- og oppholdsareal
☐ Barnetråkk
☐ Områder for allmenheten
☐ Utomhusplan
Teknisk infrastruktur:
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☒
☒

Avløp
Vann

☐
☐
☐
☐
☐
☐

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

Det vil bli stilt krav om nytt avløpsanlegg.
Vil ny plan med butikk generere mer vannforbruk. Er nåværende vannledning
tilstrekkelig? Eller vil den påvirke nærliggende tiltak, f.eks. Kirken, Gurisenteret
eller gårdsanlegg i vest?
Nytt vegkryss fra fylkesveien tillates ikke.
Det er krav om byggegrense på 50 meter fra senterlinje fylkesvei.

5. Kart
☐
☒

Det er behov for oppmåling
Eksisterende plan

Man må forsikre seg om at det ikke blir overlapping mellom ny og eksisterende
plan.

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)
Konsekvensutredning

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
Statsforvalteren skriver:
Natur- og miljøvern
"Området har eit rikt fugleliv, og mange av artane er raudlista artar som er tilknytt landbruket sitt
kulturlandskap, strandenger og grunne sjøområde. Landskapet har i tillegg til naturfagleg verdi, store
opplevingskvalitetar som må takast vare på, også som ein kvalitet for friluftsliv og naturbasert turisme".
Landbruk
"Vi er opptekne av at det ved etablering av næringsverksemd, skal vere mogleg å lukkast, og vidare utvikling og
vekst, utan at dette går på kostnad av andre viktige samfunnsinteresser som blant anna landbrukets
næringsareal. Edøen Mekaniske AS har etablert seg i eit utprega landbruksområde der framtidig vekst ikkje har
anna alternativ enn på matjord, noko vi finn særs uheldig. (...) Vi vil oppmode kommune og utbyggar om å sjå
på anna lokalisering for verksemda som er avsett til næringsføremål i vedtekne arealplanar. Vi vil allereie no
signalisere motsegn til tiltak som vil føre til nedbygging av landbrukets næringsareal".

Figur 1 Fulldyrka mark

----------------Konklusjon:
• Utfordring: Pbl § 1-1 jf. § 3-1 bokstav b.
• Utfordring: Regional Jordvernstrategi
• Utfordring: Nasjonal jordvernstrategi
• Utfordring: Kommuneplanens arealdel:
o § 2.4.1 LNFR
o § 3.2 Landbruk (Jordvern) Jf. H510 – Hensyn landbruk
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Figur 2 Hensyn landbruk (H510) + LNFR formål.

Fylkeskommunen skriver:
Planfaglig
"Det er uheldig med reguleringsinitiativ i strid med denne planen såpass tidleg i planperioden. Gjennom ein lang
planprosess har ein drøfta samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og gjort vedtak om
hovudtrekka i arealdisponeringa, jamfør pbl § 11-5. Reguleringsframlegget som no ligg føre, kan vere i strid med
desse hovudtrekka".
Samferdsel
Utfordring: 50 meter fra senterlinje vei.
Må utføres: Støy må utgreies med tilhørende støysoner og bestemmelser.

Figur 3 Avstand senterlinje

Utfordring: krav om arkeologisk registrering.
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Smøla, den 01.07.2021

Tom R. Høibjerg
Enhetsleder

Lage H. Stavnesli
Arealplanlegger

Vedlegg:
1
2
3
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