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Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanen, Arealdelen 

(2018-2030), Giske Kommune, Møre og Romsdal 

 

 

 

Tiltakshaver og søker Mowi ASA 

 

Eiendom  Gjelder sjøområde Vigrafjorden 

 

Oppdrettslokalitet Oksebåsen V skal elektrifiseres (erstatte dieselaggregat) 

 

Tiltakets innhold Utlegging av sjøkabel som skal forsyne lokalitet Oksebåsen V med strøm. 

Kabelen strekker seg fra Notvollen og østover mot oppdrettsanlegget. 

 

Bestemmelser Deler av kabel-traseen vil berøre eksisterende rekefelt og gå i gjennom 

fiskefelt for makrell og sild. Området inne ved land er omfattet av «Bruk og 

vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone»  

 

Berørte landeiendommer  Tiltakshaver for landområdet har ansvar for dette og omtales ikke i denne 

søknaden.  Søknad for dette er allerede sendt Giske Kommune.  

  

Kart OLEX-kart og www.fiskeridir.no / https://kart.kystverket.no/  

 

Annet 

 

Denne søknaden sendes Giske Kommune.  

En annen søknad gjelder tillatelse til tiltak og er sendt Kystverket.  

 

Dato 

 

29. januar 2021 

 

Ansvarlig søker for Mowi 

ASA, region Midt 

 

 

                   
_________________________________________________ 

Arne Kvalvik (Miljø- og Myndighetskontakt) 

 

 

 

http://www.fiskeridir.no/
https://kart.kystverket.no/
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Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanen, Arealdelen 

(2018-2030), Giske Kommune, Møre og Romsdal 

 
 

 

 

Dispensasjonssøknaden gjelder at man ønsker tillatelse til å legge ut strømkabel i et område avsatt til  

a) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone og  

b) Felt for fiskerier  

 

Tiltaket innebærer ingen forandringer i utforming eller operativ drift av akvakulturlokalitet.  

Dersom søknaden innvilges, så kan fôrflåten elektrifiseres og det er et viktig miljøtiltak. 

 

 

Foto under viser Vigrafjorden der lokalitet Oksebåsen V ligger. Gule bøyer utgjør rammefortøyningen til 

merdene og til høyre i foto sees fôrflåten som omsøkes elektrifisert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



_______________________________________________________________________________________________ 
Oppdrettslokalitet Oksebåsen V –  Mowi ASA – Dispensasjonssøknad; strømkabel  

1.Bakgrunn for dispensasjonssøknaden 
 

Mowi ASA planlegger elektrifisering (erstatte dieselgenerator) av sin fôrflåte ved lokalitet Oksebåsen V. Dette 

initiativet planlegges realisert i samarbeid med ADB og ACO Anlegg. Tiltaket vil innebære at man må legge ut 

en kabel i sjøområdet hvor lokaliteten befinner seg. Et slikt tiltak er søknadspliktig da dets innhold er ikke i 

samsvar med gjeldende arealplan.  

 

 

 

2. Status i kommuneplan og områdesituasjon    
 

Kort omtale av område-/planstatus og retningslinjer følger her.  

 
 

Figur 2.1: Planstatus i 

Kommuneplanen, arealdelen  

NFFFA_2 (turkis) er område hvor 

lokalitet Okseåbåsen V befinner seg. 

Blått felt er farled og farledsareal 

(Ferdsel). 

Feltet langs land er område for «Bruk og 

vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone).  

    

 

 

 

 

 

Figur 2.2: Planstatus i Kommuneplanen, 

prosess og revisjoner. Planen er gjeldende for 

2018-2030. Tiltak som ikke er i samsvar med 

planen må håndteres som dispensasjonssaker. 

 

 

 

Figur 2.3: Status ift fiskerier  

I området finnes to fiskefelt. 

Felt for sild og makrell: til 

venstre i bildet. Og rekefelt til 

høyre i bildet.  
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3. Tiltaksbeskrivelse 
 

Mowi Norway AS ønsker å elektrifisere fôrflåten ved lokalitet Oksebåsen V. I dag benyttes et dieselaggregat til 

å forsyne flåten og dens aktiviteter med energi. Tiltaket vil innebære at man må legge ut en kabel i sjøområdet 

til  lokaliteten. I dag eksisterer ingen kabel-trase for det området som denne søknaden omfatter.  

De neste kartbildene illustrerer aktuell kabeltrase og tabellen angir viktigste gps-punktene.  

 

 
Figur 3.1. Vigrafjorden og sjøkabel-trase (rød linje). (Kilde: Mowi/M. Svoren)  

 

Pkt nr 1 er inne ved land ved Notvollen. En rett linje fører østover til punkt nr 2 som er lokalisert sør for dagens 

anleggsfortøyning. Punkt nr 3 ligger litt nærmere anleggsrammen og har dreid litt nordvest. Ved hjørne av 

anleggsrammens punkt SV, sees punkt nr 4. Derfra går traséen i rett linje mot fôrflåten (punkt 5). Sjøkabelen 

skal ligge på havbunnen og først når den er ved fôrflåten, trekkes den opp til overflaten. I det området den 

trekkes opp til overflaten, så vil den være godt innenfor område avsatt til akvakulturvirksomhet (iht registeret 

fra www.fiskeridir.no). 

 

 
Figur 3.2. Innzoomet bilde av Vigrafjorden og sjøkabel-trase (rød linje) (Kilde: Mowi/M.Svoren)  

http://www.fiskeridir.no/
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Tabellen gjengir GPS-data for punktene i kartet. Figur 3.3 viser hvor, inne på land, kabelen er omsøkt. Her 

henvises derfor til egen søknad som allerede er sendt Giske Kommune fra ACO Anlegg og omtales ikke 

nærmere her.  

 

Tabell 3.1. GPS for punktene i kabel-traseen.  

Posisjoner  GPS GPS Kabel 

Sjøkabel NORD ØST Dyp 

no 1 62,31,132 006,08,181 0 

no 2 62,31,105 006,09,235 115 

no 3 62,31,107 006,09,352 123 

no 4 62,31,124 006,09,457 126 

no 5 62,31,196 006,09,809 0 

 

Flere alternative løsninger for sjøkabelplassering er vurdert. Foreliggende forslag er basert på vår kunnskap om 

dybder og bunntopografi i området.  

Søknaden for øvrig, innebærer ingen tiltak og forandringer knyttet til  

• Anlegg og fôrflåte: plassering eller utforming. 

• Sjøområder omkring/fortøyningsløsning.  

• Sjøverts omfang av båttrafikk ved ordinær drift 

 

Dersom det ønskes annen eller ytterligere dokumentasjon, så ber vi kommunen eller forvaltningsmyndigheter ta 

kontakt med oss.  

 

 
Figur 3.3. Kabeltrase.  Pilen indikerer hvor den går inn på land.  
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4. Strømkabel og fiskerier 
 

I Vigrafjorden er det avmerket to fiskefelt og disse er illustrert i neste kartbilde (se figur 4.1, kilde: 

www.fiskeridir.no).  Detaljer ligger i Fiskeridirektoratets kartverktøy og finnes ved bruk av Temalag og valget 

«Kystnære fiskeridata». Feltet til høyre i bildet gjelder for rekefiskerier, mens feltet til venstre gjelder pelagiske 

arter som f.eks. sild og makrell. Aktuelle redskaper: snurpenot, ringnot og dorg. 

Tilgjengelige opplysninger fra www.fiskeridir.no viser at det er 5-6 fartøyer hjemhørende i Giske/området som 

benytter rekefeltet. Feltets verdi er ikke konkret angitt, men det antas å ha stor verdi for næringsaktørene.  

 

Da strømkabelen skal ligge på havbunnen, vurderes konsekvensen for pelagisk fiskerier til ubetydelig/ingen 

konsekvens. Men den vil kunne ha betydning for rekefiskerier da dette foregår med bunnredskap. 

Dispensasjonssøknaden fokuserer derfor på tiltaksbeskrivelse ift rekefeltet og viser hvordan tiltaket utformes 

for å begrense negativ innvirkning.  

 

 
 

Figur 4.1. Vigrafjorden 

og felt for fiskerier. Kilde 

: www.fiskeridir.no  

 

 

Figur 4.2. Vigrafjorden 

og felt for fiskerier. Kilde 

OLEX/Magnar Svoren 

(Mowi ASA) Rød linje er 

kabeltraseen. Rødbrunt felt 

er rekefeltet. Rektangelet er 

dagens anleggsinstallasjon.  

De grønne linjene er 

sidefortøyninger. 

 

http://www.fiskeridir.no/
http://www.fiskeridir.no/
http://www.fiskeridir.no/
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De neste kartbildet, mere innzoomet, illustrerer rekefeltet gjengitt i OLEX-kart. Felt-utforming avviker litt fra 

det som vises i figur 4.1 og er basert på innspill i tidligere møter med Giske Fiskerlag.  

 

 
Figur 4.3. Vigrafjorden og felt for fiskerier. Kilde OLEX/Magnar Svoren (Mowi ASA)  

Mere innzoomet og detaljert kart. Rød linje er kabeltraseen. Rødbrunt felt er rekefeltet. Kabel-traseen vil ligge 

sør for sidefortøyning nr 1. Dette feltet benyttes ikke til reketråling i dag.  

 

I OLEX-kartet er rekefeltet gjengitt med rød-brun farge. Omsøkt kabel-trase er den røde linjen som starter ved 

fôrflåten og går vestover mot land. For å begrense negative effekter ift utøvende rekefiskerier, så er det valgt en 

trase der man først trekker kabelen fra fôrflåten,  mot sør, for deretter å dreie mot vest. Kabelen vil bla gå under 

den sørvestligste merden og «gå ut» mellom sidefortøyning nr 1 og 2. I området mellom fortøyning 1 og 2, inne 

ved oppdrettsanlegget, blir naturligvis ikke brukt til rekefiskerier. Denne delen av kabelen har en horisontal 

utstrekning på ca 90 meter mellom anleggsrammen og i det den tangerer fortøyning nr 2. Videre så går traseen 

under og sør for sidefortøyning nr 1. Sidefortøyning nr 1, har en horisontal utstrekning på ca 240 meter (ned til 

symbol for ankeret). Området sør for fortøyning nr 1 blir ikke benyttet til rekefiske.  Dermed så vil dette tiltaket 

i seg selv ikke utgjøre noen begrensning for feltets anvendelse til næringsformål/rekefiskerier.  Med en slik 

løsning, der traseen legges i en sving utenom rekefeltet, så vil konsekvensen tiltaket være ubetydelig. Vi 

vurderer det derfor slik at feltets funksjonalitet opprettholdes og dets operative areal er uforandret.   

Avslutningsvis så anføres at Mowi ASA har vært i dialog (uke 3-4 i 2021) med Giske Fiskerlag ved Arild 

Gjøsund, om forslaget som beskrives i denne søknaden. Ut fra de tilbakemeldinger som er kommet er tiltaket 

utformet med basis den dialogen.  

Det søkes om tillatelse til utlegging av strømkabel og dispensasjon fra gjeldende arealformål til 

rekefiskerier. 
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5. Strømkabel og område Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone 
 

I Vigrafjorden er det et område som omfatter bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 

Informasjon om dette er hentet fra: 

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1532/gl_planarkiv.aspx?planid=2014010  De neste figurene illustrer 

geografisk status for området og planforklaring.  

Denne dispensasjonssøknaden gjelder for sjøområdene og ikke landområdene. 

 

Figur 5.1. Status arealplan i Giske 

Kommune 

 

 

 

 

Figur 5.2. Status arealplan i Giske 

Kommune; symbolforklaringer 

 

PBL, § 11-7, nr 6;  Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone. Underformål er ferdsel, 

farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon.  

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§11-7 

Planen er gjeldende for 2018-2030 og der står det bl.a.: I all hovudsak blir sjøareala lagt ut som bruk og vern 

av sjø, slått saman som allmenn fleirbruks område; NFFF-område eller NFFFA-område. For nokre areal det 

lagt opp til meir eksklusiv bruk; farlei, fiske og akvakultur  Videre så står følgende anført i kommuneplanen: 

NFFF-område NFFF-område står for natur, fiske, ferdsel og friluftsliv. Dette er generelle formål som ikkje 

legg beslag på område for eksklusiv bruk etter pbl. NFFF-områda ligg i hovudsak kring landdelen av 

kommunen.  Med basis i dette, så legges til grunn at det ikke er tillatt lagt ut i strømkabel på havbunnen uten en 

nærmere avklaring med kommunen. Tiltak som ikke er i samsvar med planen må derfor håndteres som en 

dispensasjonssak. 

Utlegging av strømkabel er en midlertidig aktivitet og vurderinger vil derfor tilligge forhold som gjelder 

virkninger av en permanent installasjon.  

Natur blir berørt inne på land og i det området hvor strømkabelen går ut i sjøen. Viser her til entreprenørens 

tiltaksbeskrivelser. For natur på havbunnen så vil etablering av kabel ha begrenset effekt. Erfaringer viser at 

tunge strømkabler er stabile og vil sedimenteres ned over tid.  

Generelt friluftsliv vil bli lite berørt av et etablert tiltak. Men fritidsfiske i trase-området innebære en mulighet 

for tap av fiskeutstyr som følge av kontakt med kabelen. Dette forholdet vurderes som svakt negativt ift 

planformålet.  

Når det gjelder ferdsel så vil ikke en strømkabel etablert på havbunnen ha noen betydning for det. 

Farledsforhold berøres ikke av omsøkt tiltak. 

Helhetlig vurdert, så mener vi at tiltaket vil ha ingen eller minimale negative effekter på de forhold som skal 

hensyntas i området.  

Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene beskrevet i Kommuneplanen som gjelder bruk og vern av 

sjø og vassdrag. 

 

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1532/gl_planarkiv.aspx?planid=2014010
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§11-7
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6. Estetiske forhold  
 

Strømkabelen vil kunne være synlig i området inne ved land som omfattes av tidevannsnivået. Viser til 

entreprenørens tiltaksbeskrivelse. En sjøkabel vil ikke utgjøre noen vesentlig estetisk forandring av dagens 

oppdrettsinstallasjon. 

 

 

 

7. Samfunnsmessige forhold 
 

Samtidig med denne søknaden, sendes en søknad til Kystverket Midt om tillatelse til å legge ut strømkabel.  

Elektrifisering av fôrflåten er et viktig miljøtiltak da det erstatter dagens dieselaggregat.  

Utlegging av sjøkabel gjøres vha personell og utstyr fra Mowi ASA. Giske Kommune bærer ikke noe ansvar 

for tiltaket. Endelig og nøyaktig plassering av sjøkabel vil bli rapportert inn til EFS/Kystverket/Giske 

Kommune i etterkant.  

 

 

 

8. Avveininger for og imot å gi dispensasjon 
 

I det følgende skisseres momenter som er av betydning for å vurdere de ulike sider av tiltaket.  

Aspekter som taler FOR dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  

a. Tiltaket vil gi mulighet til modernisering av utstyr/materiell på flåten.  

b. Elektrifisering av fôrflåten er et viktig miljøtiltak og gir mindre CO2-utslipp.  

c. Tiltakets trase vil gi liten negativ effekt ift planformålet.  

d. Utlegging av sjøkabel er et arbeid med tidsbegrenset varighet og ikke permanent. 

e. Sjøkabelen vil ikke ha betydning for området formål som friluftsområde.   

f. Sjøkabelen vil ha liten betydning for områdets funksjoner ift fiskerier.  

g. Tiltaket innebærer ingen andre forandringer av eksisterende fysiske installasjoner og følgelig heller 

ingen forandring av estetiske forhold.  

h. Ingen episoder eller uavklarte interesseulikheter i forhold til bruken av området utenfor som gjelder 

natur, friluft og ferdsel er erfart.  

i. Dersom det ikke fremkommer negative tilbakemeldinger på dispensasjonssøknaden, så er det et 

moment som taler for at man kan imøtekomme den.  

 

Aspekter som taler MOT dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

 

a. Beslaglegger et bunnareal til traseformål.  

b. En ordinær planprosess vil gi bred demokratisk medvirkning i kommunen, - mens en 

dispensasjonsprosess ikke gir det.  

c. Eventuelle negative tilbakemeldinger kan tale i mot å innvilge dispensasjonssøknaden. Disse vil bli 

formidlet til Giske Kommune. 

 

 

 

9. Juridiske forhold og innholdet i dispensasjonssøknaden          

 

I Plan- og bygningslovens § 1-1, Lovens formål, står det følgende:  

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for 

vedtak om bruk og vern av ressurser. 

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte 

tiltak skal utføres forsvarlig. 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 

myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 
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Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det 

samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 

Vår dispensasjonssøknad bygger på at man vil erstatte diesel med elektrisk strøm. Dette initiativet er ansett å 

være bærekraftig og vil medføre redusert CO2-utslipp.  Tiltaket vil derfor være i samsvar med første ledd. I 

lovens annet ledd påpekes forholdet som gjelder samordnet planlegging som gjelder bruk og vern av ressurser. 

En dispensasjonssøknad inntreffer der foreliggende planer ikke omfattes av et faktisk omsøkt tiltak.  

Kommunen vil varsle relevante sektormyndigheter om tiltaket og i dette tilfellet er det Fiskeridirektoratet. 

Mowi ASA har allerede vært i dialog med både Kystverket Midtnorge og Fiskeridirektoratet om våre 

tiltaksplaner som beskrevet her. Denne dispensasjonssøknaden er i tråd lovens formål § 1-1, første ledd, fjerde 

ledd og sjette ledd. De øvre elementer skal ivaretas innenfor rammen av en dispensasjonsprosess.   

I Plan- og bygningslovens § 19-2 (om dispensasjonsvedtaket), står det følgende:  

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i  

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller  

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for 

helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer  

og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 

forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av 

dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters uttalelse i dispensasjonssaker og gi regler 

om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og  

konsekvenser av fristoverskridelse. 

Ut fra våre vurderinger i dette dokumentet, så mener vi at det kan dispenseres fra bestemmelsene uten at 

hensynet til arealformålet blir vesentlig tilsidesatt.  

Videre så mener vi at fordelene er klart større ved å gi en dispensasjon, enn ulempene et slikt vedtak vil 

innebære.   

 

 

 

10. Oppsummering  
 

Ut fra våre vurderinger i dette dokumentet, så mener vi at det kan dispenseres fra bestemmelsene i 

kommuneplanen uten at hensynet til arealformålet blir vesentlig tilsidesatt.  

Videre så mener vi at fordelene er klart større ved å gi en dispensasjon, enn ulempene et slikt vedtak vil 

innebære.   

Mowi ASA har to gode operative lokaliteter i Vigrafjorden og en elektrifisering av Oksebåsen V vil kunne 

styrke tilstedeværelsen i området.  

 

Formål og innhold i denne dispensasjonssøknaden er ikke i strid med de forhold som 

-  Rikspolitiske bestemmelser, retningslinjer og føringer 

-  Relevante fylkeskommunale mål 

-  Biologisk mangfold 

Dersom det ønskes annen eller ytterligere dokumentasjon, så ber vi kommunen/varslede naboer, ta kontakt med 

oss.  

 

 

 



_______________________________________________________________________________________________ 
Oppdrettslokalitet Oksebåsen V –  Mowi ASA – Dispensasjonssøknad; strømkabel  

11. Referanser 

Digital-utgave av kommuneplanen:  https://kommunekart.com/klient/giske/publikum 

 

Papir-utgave av kommuneplanen:  

https://www.giske.kommune.no/_f/p1/id5cadb4f-bc53-4743-803e-660b30e3115a/kommuneplanen-sin-

arealdel-for-giske-kommune-2018-2030-plankart_20180226.pdf 

 

Kommuneplanen sin arealdel, 2018-2030, planomtalen: https://www.giske.kommune.no/_f/p1/i2123f4ba-d1eb-

40cf-885a-b70e86b5d373/kommuneplanen-sin-arealdel-for-giske-kommune-2018-2030-

planomtale_20180227.pdf 

 

Kommuneplanen sin arealdel, 2018 – 2030, konsekvensutredning, 28.02.2018, uthevet:  

https://www.giske.kommune.no/_f/p1/i7a5236c5-491b-4ded-b7e4-d55864c13e85/kommuneplanen-sin-

arealdel-for-giske-kommune-2018-2030-konsekvensutgreiing_20180228_utheva.pdf 
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