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Sakens bakgrunn og innhold: 
Allskog SA har på vegne av forslagsstiller Oddmund Frengen fremmet forslag til 
detaljregulering for Skaset II, plan-ID 201702. Detaljreguleringen er en omregulering av 
deler av detaljregulering for Skaset, plan-ID 200710. 
Hensikten med omreguleringen: 
Hensikten med omreguleringen er å legge til rette for nye boliger. Fritidsboliger i gjeldende 
plan erstattes med boligtomter, samtidig som det foretas en fortetting ved at flere tomter 
legges inn. I denne delen av gjeldende plan er det tre boligtomter og sju fritidsboligtomter. I 
forslag til ny plan inngår 14 boligtomter. Bakgrunnen for ønsket om omregulering er flere 
forespørsler om boligtomt i området, samt å bidra til etablering av ny bosetting og mer 
aktivitet i bygda. 
Høringsuttalelser: 
Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.06.2018 til 12.08.2018. I 
samme periode ble forslaget sendt aktuelle høringsparter for uttalelse. Det har kommet inn 
seks uttalelser. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 



Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag av 16.07.2018 
Det går fram av planbeskrivelsen at det skal tillates to parkeringsplasser per tomt. 
Fylkesmannen ber om at dette tas inn i reguleringsbestemmelsene som et maksimumstall. 
Rådmannens kommentar: 
Boligområdet som foreslås har en slik lokalisering at det vil være bilbasert for å nå viktige 
servicefunksjoner. Dette er kommunen bevisst. Gitt denne situasjonen er rådmannens 
vurdering at det må sikres tilstrekkelig med parkeringsareal på den enkelte tomt for å hindre 
uønsket parkering langs veier innenfor planområdet. Av den grunn mener rådmannen at to 
parkeringsplasser må settes som et minimumstall i reguleringsbestemmelsene, ikke som et 
maksimumstall slik Fylkesmannen ber om. 
Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune av 04.07.2018 
Området ligger ca. en mil fra Åfjord sentrum og eksisterende servicefunksjoner, og vil derfor 
utfordre kommunens tjenestetilbud og transport. 
Fylkeskommunen minner om at det innenfor hensynssone c), bevaring av kulturmiljø, ikke 
må foretas inngrep i marka eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig innvirkning på dette 
arealet. Videre vises til aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 
Rådmannens kommentar: 
Kommunen er klar over de utfordringer som ligger i å etablere et boligområde et stykke fra 
sentrum. Det er imidlertid en ønsket utvikling i Åfjord kommune at det også skal være 
mulighet for bosetting utenfor sentrum. Det vises til de mulighetene som åpnes opp for et mer 
differensiert bosettingsmønster gjennom statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging. 
Begrensningene innenfor hensynssone for bevaring av kulturminner er ivaretatt gjennom 
reguleringsbestemmelsene. 
Aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven går tydelig fram av loven, men er i tillegg tatt 
inn som punkt 2.1 i reguleringsbestemmelsene. 
Uttalelse fra Statens vegvesen av 28.06.2018 
At kommunen ønsker planlegging for et mer differensiert bosettingsmønster, under 
henvisning til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
tas til etterretning. 
Reguleringsplanen mangler inntegnet byggegrense på store deler av planområdet. Dersom 
byggegrense ikke tegnes inn vil byggegrense nedfelt i vegloven være gjeldende. For 
fylkesveg er denne 50 meter. Hvis Åfjord kommune vil tegne inn en byggegrense langs hele 
planområdet, kan Statens vegvesen godta en byggegrense på 15 meter fra midten av 
fylkesveg 6334. 
Bussholdeplass bør tegnes inn og bygges som et separat tilbud, ikke som en utvidelse av 
avkjørselen. Bussholdeplassen kan gjerne utformes som ventelommer, men må skilles fra veg 
og avkjørsel med kantstein. Nærmere detaljer om utforming må avklares med Statens 
vegvesen gjennom en gjennomføringsavtale om bygging på fylkesvegen. 
Rådmannens kommentar: 
Det tegnes inn byggegrense i hele planområdets lengde, 15 meter fra midten av fylkesveg 
6334. 
Følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene under overskriften «Kollektivholdeplass»: 
Det skal etableres fysisk skille mellom avkjørsel og bussholdeplass som hindrer kjøretøy i å 
benytte bussholdeplasser til avkjørsel. Detaljert utforming av bussholdeplass må avklares 
med Statens vegvesen. 
Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat av 13.07.2018 
NVE viser til sin veileder 2/2017. Ut over dette prioriterer NVE kun å gi uttalelse til 
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. NVE minner 



om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom- og 
skredfare i arealplaner. 
Rådmannens kommentar: 
Det aktuelle området vurderes ikke å være utsatt for flom- eller skredfare. 
Uttalelse fra Sámediggi/Sametinget av 26.06.2018 
Sametinget er ikke kjent med automatisk fredete, samiske kulturminner i området, men viser 
til det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene og 
følgende tekst foreslås tatt inn: 
Kulturminner og aktsomhetsansvar 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor 
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre 
arbeidet i marken. 
Sametinget minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet og 
at det ikke er tillatt å skade eller skjemme et fredet kulturminne eller sikringssonen på fem 
meter rundt kulturminnet. 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er generelt av den oppfatning at det ikke er nødvendig å gjenta forhold som 
direkte er lovregulert i reguleringsbestemmelsene. I planforslaget som her er til behandling er 
likevel aktsomhetsplikten nevnt særskilt og ivaretatt i reguleringsbestemmelsene punkt 2.1. 
Rådmannen er av den oppfatning at teksten i planforslaget er tilstrekkelig og at denne i 
innhold i det vesentlige samsvarer med den foreslåtte formuleringen fra Sametinget. 
Uttalelse fra Åfjord trafikksikkerhetsutvalg av 06.07.2018 
Trafikksikkerhetsutvalget viser til utsendt detaljregulering Skaset II og går for løsningen som 
er skissert vedrørende busstopp. 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden tas til etterretning. 
Innsigelser: 
Det foreligger ikke varsel om innsigelser til planforslaget og kommunestyret kan vedta 
reguleringsplanen. 
Vurdering: 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 
Sakens vurdert i folkehelseperspektiv 
Planforslaget ivaretar folkehelseperspektivet på en god måte med sin plassering nært opp til 
naturområder, med mulighet for friluftsaktiviteter. Med den siste endringen i plassering av 
busslommene anses trafikksikkerhet å være ivaretatt på en god måte. 
Samlet vurdering 
Planarbeidet er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Det aktuelle området ligger et 
stykke fra sentrum med ulike tjenestetilbud og vil sånn sett være bilbasert. Fra kommunens 
side er det ønskelig med en viss bosetting også utenfor sentrumsnære områder for styrking av 
de ulike bygdesamfunn. Det vises til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging som åpner for at det i områder med lite utbyggingspress og hvor lokale 
myndigheter vurderer det som nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det 
planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster. 
I rådmannens innstilling foreslås noen endringer i planforslagets dokumenter. Dette er gjort 
for å imøtekomme høringsuttalelser og som et ledd i kvalitetssikringen av planforslaget. 



Oppsummering: 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget, detaljregulering 
for Skaset II, plan-ID 201702, vedtas med enkelte endringer. Samtidig må overlappende 
område i reguleringsplan Skaset, plan-ID 200710, oppheves. 
Rådmannens innstilling: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Åfjord kommunestyre 

detaljregulering for Skaset II, plan-ID 201702, i henhold til vedlagte planforslag, med 
følgende endringer: 
Plankartet: 
Det tegnes inn byggegrense i hele planområdets lengde, 15 meter fra midten av fylkesveg 
6334. 
Reguleringsbestemmelsene: 
Under 3.1 Bebyggelse og anlegg 
Siste setning i avsnittet «Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg» er ufullstendig. 
Setningen fullføres ved at «terrengnivå» tilføyes til slutt i setningen. 
Under «Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse» endres «bør» til «skal» i nest 
siste strekpunkt, angående fargevalg. 
Som nytt strekpunkt under «Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse» tas inn: 
«Hver tomt skal ha minimum to biloppstillingsplasser, inklusive biloppstillingsplasser i 
garasje eller carport.» 
Under 3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Under avsnittet «Kollektivholdeplass» tas følgende tekst inn i tillegg: 
«Det skal etableres fysisk skille mellom avkjørsel og bussholdeplass som hindrer kjøretøy 
i å benytte bussholdeplasser til avkjørsel. Detaljert utforming av bussholdeplass må 
avklares med Statens vegvesen.» 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar Åfjord kommunestyre å oppheve 
de deler av reguleringsplan for Skaset, plan-ID 200710, som overlappes av 
detaljregulering for Skaset II, plan-ID 201702. 

Saksprotokoll i Åfjord - Det faste planutvalget - 19.09.2018  
Behandling: 
 
 
 
Endelig vedtak: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Åfjord kommunestyre 

detaljregulering for Skaset II, plan-ID 201702, i henhold til vedlagte planforslag, med 
følgende endringer: 
Plankartet: 
Det tegnes inn byggegrense i hele planområdets lengde, 15 meter fra midten av fylkesveg 
6334. 
Reguleringsbestemmelsene: 
Under 3.1 Bebyggelse og anlegg 
Siste setning i avsnittet «Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg» er ufullstendig. 
Setningen fullføres ved at «terrengnivå» tilføyes til slutt i setningen. 
Under «Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse» endres «bør» til «skal» i nest 
siste strekpunkt, angående fargevalg. 



Som nytt strekpunkt under «Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse» tas inn: 
«Hver tomt skal ha minimum to biloppstillingsplasser, inklusive biloppstillingsplasser i 
garasje eller carport.» 
Under 3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Under avsnittet «Kollektivholdeplass» tas følgende tekst inn i tillegg: 
«Det skal etableres fysisk skille mellom avkjørsel og bussholdeplass som hindrer kjøretøy 
i å benytte bussholdeplasser til avkjørsel. Detaljert utforming av bussholdeplass må 
avklares med Statens vegvesen.» 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar Åfjord kommunestyre å oppheve 
de deler av reguleringsplan for Skaset, plan-ID 200710, som overlappes av 
detaljregulering for Skaset II, plan-ID 201702. 

 
Vedtaket var enstemmig.   
 

 

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 25.10.2018  
Behandling: 
 
 
 
Endelig vedtak: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Åfjord kommunestyre 

detaljregulering for Skaset II, plan-ID 201702, i henhold til vedlagte planforslag, 
med følgende endringer: 
Plankartet: 
Det tegnes inn byggegrense i hele planområdets lengde, 15 meter fra midten av 
fylkesveg 6334. 
Reguleringsbestemmelsene: 
Under 3.1 Bebyggelse og anlegg 
Siste setning i avsnittet «Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg» er 
ufullstendig. Setningen fullføres ved at «terrengnivå» tilføyes til slutt i setningen. 
Under «Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse» endres «bør» til 
«skal» i nest siste strekpunkt, angående fargevalg. 
Som nytt strekpunkt under «Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse» 
tas inn: «Hver tomt skal ha minimum to biloppstillingsplasser, inklusive 
biloppstillingsplasser i garasje eller carport.» 
Under 3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Under avsnittet «Kollektivholdeplass» tas følgende tekst inn i tillegg: 
«Det skal etableres fysisk skille mellom avkjørsel og bussholdeplass som 
hindrer kjøretøy i å benytte bussholdeplasser til avkjørsel. Detaljert utforming 
av bussholdeplass må avklares med Statens vegvesen.» 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar Åfjord kommunestyre å 
oppheve de deler av reguleringsplan for Skaset, plan-ID 200710, som overlappes 
av detaljregulering for Skaset II, plan-ID 201702. 

 
Vedtaket var enstemmig.   
 



 

 


