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PLANBESKRIVELSE 
 
REGULERINGSPLAN FOR DEL AV LØVØEN : LØVØ SØRVEST 
ÅFJORD KOMMUNE 
 
GNR. 67, BNR.2,4 og 31   GRUNNEIER  : Walter Sundland 
 
 
ORIENTERING 
 
Denne orienteringen er ikke rettslig bindende i forbindelse med reguleringsforslaget. 
Innholdet er kun å betrakte som en forklaring. 
 
BAKGRUNN , PROSESS OG BESKRIVELSE 
 
Planområdet utgjør sør-vestre del av eiendommen Løvøen, gnr. 67 på Lauvøya  
i Åfjord kommune. Grunneier Berget Eiendom AS v/Walter Sundland overtok  
eiendommen i 2009. Denne reguleringsplanen fremmes for å rydde opp i konflikt- 
forhold og å gi grunneier bedre mulighet til å utnytte potensialet i eiendommen. 
 
Grunneier har engasjert Steinar Uddu, sivilarkitekt MNAL for å utarbeide planen. 
 
Pr. dato foreligger to reguleringsplaner innenfor planområdet; 
Bebyggelsesplan for Landhaugan (gnr. 67, bnr. 62) godkjent 10.05.1999, samt 
Reguleringsplan for Skogahaugen II (gnr. 67, bnr. 19 og 2) godkjent 13.12.2000, 
med reguleringsendringer godkjent 12.11.2008. 
 
Disse planene viser arealer regulert til fritidsbebyggelse, naust- og landbruksformål. 
 
I tillegg viser Åfjord kommunes Kommunedelplan/arealdel 2009-2020 at det aktuelle 
planområdet skal disponeres som LNF-område, fritidsbebyggelse og naustområde. 
 
Planen som fremmes inkluderer overnevnte detaljplaner og viderefører disse :  
For Landhaugan foreslås en utvidelse av området for fritidsbebyggelse i overens-
stemmelse med Kommunedelplanen. For Skogahaugen II foreslås høyere utnyttelse  
av byggeområdet for fritidsbebyggelse i form av fortetting med nye tomter og tilleg- 
gelse av byggbart areal rundt eksisterende tomter. Planområdets utstrekning er valgt  
for å håndtere områder med eksisterende fritidsbebyggelse, som det er naturlig å se 
i sammenheng med Skogahaugen.  
 
Grunneier overtok en eiendom som har tilhørt familien i flere generasjoner. Det har 
vært en landbrukseiendom med spredt bebyggelse. Aktuelt planområde har landbruks-
messig vært nyttet til beiteområde og gressproduksjon. Landskap og beliggenhet med 
nærhet til sjø har gjort området attraktivt for hyttebygging. Fra den spede begynnelsen  
på “femti-tallet” med hytter for eiere med tilknytning til stedet til dagens mer konsentrerte  
hyttefelt for tilreisende fra “byen”. Dette ble muliggjort ved en regulering i regi av forrige 
grunneier. Da Walter Sundland overtok eiendommen, satset han på sauedrift med beite 
i området. Det var forutsatt at hytteeierne skulle gjerde inn sine eiendommer for å be-
grense sauenes ferdsel. Dette ble bare utført i begrenset grad, med resultat at sauene 
har brukt  størstedelen av området. Dette har gitt mange konflikter, hvor grunneier har 



blitt betraktet som “syndebukken “ (!)  Grunneier har derfor resignert når det gjelder 
sambruken av området, og ønsker heller å utnytte arealet bedre til fritidsbebyggelse. 
      
 Etter overtakelse av eiendommen har Walter Sundland blitt oppmerksom på uregelmes-
sigheter når det gjelder hytteeiendommer i området. Ved en nærmere gjennomgang av 
kartdata og hva som er bygget/utført, viser det seg at mange hytteeiere har overskredet  
lovlig byggbart areal, sogar tatt i bruk grunn som tilhører Walter Sundland.  
 
Det kan ha vært flere årsaker til dette, men grunneier ønker å gi mulighet til å rydde opp  
i uregelmessighetene. Dette kan skje ved tillegging av areal/utvidelse av hyttetomter, noe 
som best kan løses gjennom en endring av reguleringsplanen, med omdefinering av bygg-
bart areal.  
 
 
 BAKGRUNN , PROSESS OG BESKRIVELSE 
 
I kommuneplanens arealdel (2009-2020) vedr. Lauvøya bekreftes stort sett nåværende 
arealbruk. Det sikres at landbruksområde mot vest ivaretar viktige natur/friluftsinteresser. 
Vedr. fremtidig arealbruk fokuseres på to formål; fritidsbebyggelse og småbåthavn. 
 
De to største områdene for fremtidig fritidsbebyggelse, benevnt 101 og 104, ligger på 
Walter Sundlands eiendom, og inngår i dette planområdet. 
 
I forbindelse med planarbeidet har det vært avholdt to møter med Åfjord kommune 
v/sektorsjef Tor Skjevdal og fagansvarlig Sverre Fjellheim. (juni 2012 og februar 2013) 
 
Grunneier har i tillegg hatt nær kontakt med landbrukssjef, ordfører og rådmann vedr. 
konflikter og bruk av eiendommen. Likeså leder av Sydvesten Velforening, Stuevold. 
 
Pga. konflikter med flere hytteeiere har det vært begrenset direkte kontakt enkeltvis. 
 
Planarbeidet ble annonsert i Adressevisen 15.juni 2012 og Fosna-Folket 14.juni.2012. 
Samtidig ble det sendt varsler direkte til berørte naboer regi av Sydvesten Velforeningen  
og annonsert på Åfjord kommunes Servicetorg/hjemmeside. 
 
Fra Velforeningen ble det meddelt at man ikke ønsket noen endringer av dagens 
situasjon. 
 
Planforslag er presentert for Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag i brev av 28.06.2013. 
 
Tilbakemelding fra Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Heidi Beate Flatås forelå 
17.07.2013. 
 
Derfra refereres  :  
 
1) “ En fortetting innenfor eksisterende hyttefelt er å foretrekke framfor å ta i bruk nye 
 arealer. Slik kan man benytte eksisterende infrastruktur, men en bør også vurdere 
 om fortettingen forringer de kvalitetene eksisterende hyttefelt innehar i dag og om 
 hvor mye Lauvøya som helhet kan tåle av belastning.” 
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2) “ Oversendte planskisse med illustrasjonsbilde er noe uklar..... I det oversendte kart 
 er det brukt flere forskjellige måter å fremstille tomter, tomtegrenser, bygg, fradelte 
 tomter, nye tomter etc. Som faglig råd vil vi foreslå at tomtene nummereres og at  
 det skilles klart mellom eksisterende bebygde tomter, ubebygde tomter samt nye  
 foreslåtte tomter. 
 
3)      “ En reguleringsplan skal være forutsigbar for alle parter og ta sikte på å få den best 
 mulige arealbruken totalt sett etter en samordnet  avveining av de ulike interesser.“  
 
4) “ Alle tomter bør ha veitilknytning eller stiadkomst. Dette bør vises på kartet.” 
 
5) “ Planen inneholder store byggeområder der det ikke er vist noen tomteinndeling el. 
 Slike restarealer bør enten fremstå som fellesområde grønnstruktur eller tillegges 
 tomtene. Slik det nå fremstår kan det skape tvil om også restareal skal bebygges 
 over tid og om hvem som skal vedlikeholde restarealene. 
 I eksisterende reguleringsplan for Skogahaugen II og bebyggelsesplan for   
 Landhaugen er kun tomter vist som byggeområdet. En slik framstilling gjør planen 
 mer forutsigbar mht arealbruk for de som skal etablere seg i hyttefeltet.” 
 
6) “Vegene bør navnes/nummereres på reguleringsplanen og bestemmelsene bør  
 være entydige på hvilke hytter som knyttes opp mot vegen og hvem som skal  
 vedlikeholde etc.” 
 
7)    “Det bør utarbeides nye entydige bestemmelser for området.“                                          
 
8) “På grunn av ferieavvikling har fylkeskommunen ikke fått vurdert området med      
 henblikk på om planen kan komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner. 
 Det understrekes at Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke kan avgi en endelig  
 uttalelse før de arkeologiske forhold er avklart.” 
 
Kommentarer : 
 
Ad.1) Det er jobbet og tenkt meget bevisst vedr. fortettingen på planen.  
 Dette er foretatt som innfylling mellom eksisterende bebyggelse, komplettering i  
 randsoner og gjennom utvidelse av planområdet. 
 
 Som utgangspunkt har landskapet lagt føring for utplassering av bebyggelsen. I den 
 sammenheng er karakteristiske koller holdt fri for bebyggelse. Det søkes å oppnå et 
 tydeligere skille mellom bebygd areal og ubebygd areal/naturlandskap. 
 
 I opprinnelig plan for Skogahaugen II er det plassert tomter som “satelitter” i  
 landskapet. Avstanden mellom disse varierer, uten at det er noen tydelig logisk  
 begrunnelse for denne. I enkelte situasjoner er avstanden så stor at det er naturlig 
 å fortette. Dette gir likevel ikke en dårligere situasjon enn det som allerede er  
 etablert i feltet. En slik direkte fortetting ved “innfylling” gjelder tomt 2.7 som  
 plasseres bak eksisterende hytter, tomt 2.8, 2.9, 2.10, 2.16, 2.19, 2.21 og 2.22  
 plassert i romslige situasjoner mellom eksisterende hytter. Plassering er gjort med 
 tanke på at eksisterende hytter fortsatt skal gi gode utsiktskvali-teter. Med denne  
 fortettingen vil hyttebebyggelsen få et mer helstøpt og samlet preg, i motsetning til 
 dagens delvis tett bebygde/glisne preg. 
 



  
 
 Nye hytter er plassert gruppevis i bakkant av feltet. Disse ligger stort sett bak  
 eksisterende bebyggelse og vil derfor l liten grad påvirke dagens situasjon, hvor  
 utsikt mot sjøen er den overordnede kvaliteten. Dette gjelder hyttene 2.1, 2.2, 2.3, 
 2.4, 2.5 og 2.6, 2.17, 2.18 og 2.20.  
 
 I eksisterende plan betjener veg 2 ensidig hytter på nordsiden. På sørsiden av  
 vegen ligger et område med småskog i overgang til et mindre jordbruksareal. Her  
 er det god plass for ytterligere hytter, uten at dette vil forringe situasjonen for  
 tilliggende hytter hvor dagens utsikt primært er mot vest og nord. Dette gjelder  
 hyttene 2.13, 2.14 og 2.15. 
 
 I forhold til planområdet for Skogahaugen II er foreliggende planområde for Løvø  
 Sørvest utvidet slik at det også knytter seg til annen eksisterende bebyggelse og  
 vegløsninger, samtidig som det viderefører arealdisposisjoner i kommunedelplanen 
 for Lauvøya. 
 
 I den sammenheng er planområdet utvidet noe mot nord ( i samsvar med kom- 
 munedelplanen), ved avkjørsel/veg 3 hvor det er lagt til 3 tomter, omtalt over.  
 Videre er nytt delområde 101 for framtidig fritidsbebyggelse iflg. kommunedelplanen 
 inkludert. Her er det utplassert 4 nye hytter i en gruppe; 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 inntil  
 eksisterende.  
 
 I tillegg er det foreslått en utvidelse med hytte 3.5 og 3.6 på sørsiden av eksister- 
 ende tomt ved veg 1. Dette er LNF område iflg. kommunedelplanen, men har dårlig 
 kvalitet som jordbruksareale, kfr. flyfoto/illustrasjon mht. dette.  
 
 I forhold til plan for Skogahaugen II er planområdet for Løvø Sørvest utvidet mot  
 vest. Planen fanger da opp de to vestligste, eksisterende  fritidseiendommene. Iflg. 
 kommunedelplanen er hele dette omådet å betrakte som byggeområde. Dette var 
 også lagt til grunn i utsendt planforslag, med to nye hytter plassert mellom eksi- 
 sterende; 2.11 og 2.12. Begge ligger innenfor eksisterende, målt i forhold til strand-
 linjen. En fortetting her vil bidra til å dempe effekten av den høye, eksponerte fri- 
 tidsboligen mot nord. (kfr. tilbakemelding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  
 nedenunder). For å begrense byggeområdet mot vest  og gi allmenn tilgang til  
 strandsonen,trekkes LNF-området tilbake til vegen. 
 
 Kommunedelplanen viser også et nytt delområde 104 for framtidig fritidsbebyg- 
 gelse. Dette er inkludert i planen for Løvø Sørvest, og omfatter 2 nye hyttegrupper 
 1.1, 1.2 og 1.3 samt 1.4, 1.5, 1.6 og 1.7 i tillegg til eksisterende tomter.  
 
 Ad.2)  Den sammensatte situasjonen, med eksisterende tomter, bebygde og ikke  
 bebygde, i kombinasjon med fortetting, er forsøkt vist i plankart og på flyfoto/ 
 illustrasjon. Flyfoto viser planområdet sett mot sør, mens plankartet er vist som  
 normalt med nord opp. Som hjelp i utvikling av planområdet og formidling av dette, 
 er det tegnet inn “bygningsvolumer”. Det er  tanken at dette skal bidra til å øke  
 forståelsen av bebygd område og ubebygd landskap. Nummerering av tomter er  
 gjennomført, med indeks for delområder 1-3 og fargebruk som skiller eksisterende/
 nye tomter med/uten bebyggelse. 
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Ad.3 og 5)   Det har vært ett av hovedpoengene med den nye planen å rydde opp i  
 ulovlig byggevirksomhet, hvor hytteeiere har bygget for nært tomtegrense og sogar i 
 tilfeller overskredet denne. I så henseende tyder det ikke på at planen for   
 Skogahaugen II har fungert tilfredsstillende... Motivet for å utvide byggeområdene i 
 forhold til tidligere tomter vist som “satelitter” i et jordbruksområde, er å gi et plan- 
 grunnlag for å fange opp bebyggelsen innenfor korrekt reguleringsformål. Dvs. at 
 planen gir en buffer for byggeformål. 
      
Ad.4)  Planen er komplettert mht. adkomster. 
 
Ad.6)  Planen er komplettert mht. nummerering av veier. Veinummer fra Skogahaugen II 
 videreføres. Ny vei nr. 5 er lagt gjennom delområde 104 ihht. kommunedelplanen 
 og betjener  tomtene 1.1-1.10. Vegen bygger på opprinnelig hovedveg i området. 
 
Ad.7)  Nye reguleringsbestemmelser er utformet for å gi større frihet vedr. bygningsmessig 
 utforming for derigjennom å gi bedre mulighet til å bygge i forhold til landskap og  
 topografi. Disse bestemmelsene fanger også opp avvik fra bestemmelsene knyttet 
 til Skogahaugen II, hvor det er gitt dispensasjon i inneværende år. 
 
Ad.8)  Det har vært en langvarig kommunikasjon med fylkeskommunen i tiden etter  
 mottatte tilbakemelding. Det har sammenheng med vurdering av behov for arkeo-
 logiske undersøkelser i planområdet. Iflg. brev av 23.08.2013 ble det fra S-T  
 fylkeskommune signalisert ganske omfattende og kostnadskrevende 
undersøkelser,  som også innbefattet undersøkelse i jordbruksarealet. Dette syntes 
urimelig etter   som man ønsket status quo for disse arealene. 
 Etter forslag fra arkeolog Rut H.Langebrekke Nilsen i S-T fylkeskommune ble  
 planområdet endret for å omgå aktuelle jordbruksareal og slippe ditto undersøk- 
 elser. Det måtte en ytterligere avklaringsrunde til for å utelukke tilstøtende nabo-  
 eiendommer, hvor Berget Eiendom AS / Walter Sundland ikke ønsket å forstyrre.  
 Den 11.11.2014 forelå endelig rapporten fra Sør-Trøndelag fylkeskommune vedr. 
 “Automatisk fredete kulturminner Reguleringsplan for Løvø Sør-Vest-67/2, 67/4,  
 67/31 Lauvøya, Åfjord kommune.” Denne er videre drøftet med saksbehandlerne  
 og ivaretas i revidert plankart og planens bestemmelser. 
 
Tilbakemelding fra Fylkesmannen Sør-Trøndelag v/Tor Sæther forelå 13.08.2013. 
 
Derfra refereres  :  
 
9) “ Forholdet til overordnet plan. Planforslaget er delvis ikke i tråd med  
 kommuneplanens arealdel.” 
 
10) “ Landbruk og bygdeutvikling. Fortetting av eksisterende byggeområder kan  
 være et godt grep for å redusere presset mot tilgrensende dyrka mark og natur-    
 områder. Når det gjelder fritidsbebyggelse på dyrka mark, mener Fylkesmannen  
 dette ikke er en viktig nok samfunnsinteresse til at jordvernet bør vike. Det medfører 
 at forslag til fritidsbebyggelse på dyrka mark som ikke er tidligere planavklart, må 
 tas ut av planen.” 
 
11) “ Miljøvern. ...Området ligger i 100-metersbeltet til sjø, der det skal tas særlig  
 hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser... 
       



 Fortetting er positivt fordi det “sparer” andre områder for utbygging. Det er likevel  
 viktig å se til at tettheten ikke blir for stor, slik at det går på bekostning av friluftsliv 
 og landskap. Det er mye dyrka mark rundt hytteområdet som gjør at området ikke 
 er tilgjengelig for allmenn ferdsel. Det må derfor sikres områder innad i hyttefeltet 
 som er tilgjengelig for hyttebeboerne og andre som vil bruke området. Skogholt og 
 utsiktspunkt er områder som benyttes mye, både til rekreasjon og lek. Det bør  
 derfor sikres flere slike områder innad i feltet som reguleres til grøntstruktur. 
 
 Vi  vil anbefale at hytte nr. 2.10 og 2.11 tas ut av planen på grunn av landskaps- 
 hensyn og fordi hyttene vil stenge korridoren ned til sjøen... 
 SOSI-koden på naustområde må endres til 1589... 
 Vi minner også om at det må legges inn byggegrense mot sjø for områder nærmere 
 sjøen enn 100 meter, jfr. pbl §1-8.” 
 
For kulepunktene Barn og unge, Sosial og helse, Universell utforming og Samsunnssikker-
het var det ingen merknader. 
 
Kommentarer : 
 
Ad.9 og 10)   Planforslaget legger opp til en tydeligere rendyrking av byggeområde og  
 ubebygd grøntareal; LNF-område og grønnstruktur. 
 
 Avviket fra kommenedelplanen gjelder ved område 101 for framtidig fritidsbe- 
 byggelse. Området er tydelig på flyfoto/illustrasjon. Iflg.kommunedelplanen skal  
 området strekkes lenger mot sør. Som flyfotoet viser, er det samsvar mellom  
 områdets avgrensning og lav kvalitet på jordbruksarealet (ikke oppdyrket). Flyfotoet 
 dokumenterer at område 101 ikke er gitt en helt logisk avgrensning, det kunne like 
 gjerne strukket seg vestover. I foreliggende planforslag er det gjort et bytte mht.  
 arealdisponeringen, ved at den sørligste/beste delen av område 101 beholdes for 
 jordbruksformål, mens deler av arealet mot vest benyttes for fritidsbebyggelse.  
 Denne ombyttingen er også motivert av hensyn til eksisterende fritidsbolig øst for 
 område 101. Endringen gjelder tomtene 3.4, 3.5. og 3.6. 
 
Ad.11)  Planområdet ligger ned til sjøen og inkluderer ferdselsområde i sjø. Her er det ikke 
 foreslått andre endringer fra dagens situasjon enn at naustområdet utvides. Dette 
 vil være et behov både av hensyn til brukere av dagens fritidboliger og for  fram- 
 tidige. Det legges opp til en konsentrert naustløsning. Naustområdet  vil bidra til å 
 knytte kontakten til sjøen. Rundt hyttene er det lagt inn belter av grønnstruktur som 
 sammen med vegløsning-er sikrer allmenn tilgjengelighet og kontakt med verdifulle 
 rekreasjonsområder.  
 
 Hyttene 2.11 og 2.12 ligger innenfor arealet som i kommunedelplanen allerede er 
 registrert som nåværende byggeområde for fritidsbebyggelse. Det ønskes å opp- 
 rettholde disse hyttetomtene, da hyttene her anses som viktige brikker i det hel- 
 hetlige hyttefeltet. Som nevnt tidligere ligger tomtene allerede innenfor eksisterende 
 hytter og vil kunne sammen-lignes med en tanngard med manglende fortann...  
 Ikke minst er dette viktig  da eksisterende fritidsbolig mot nord-”hjørnetanna”- er  
 spesielt stor og fremtredende. For å sikre allmenn adkomst til strandsonen mot vest 
 lages det “korridorer” med LNF-område inntil vegen. 
 
       
BAKGRUNN , PROSESS OG BESKRIVELSE 
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Beliggenhet, arealbruk, landskap. 
 
Planområdet ligger i sør-vestre del av Lauvøya, omgitt av sjø mot sør og vest. Den 
kommunale hovedveien avgrenser området mot sør-øst, og deler planområdet øst/vest. 
 
Totalt areal 566,2 daa, hvorav 391,7 daa på land.  
 
På vestsiden er det en karakteristisk bergrygg som strekker seg fra den kommunale vegen 
og faller slakt sør-vestover mot sjøen. Nord og sør for - og delvisinnrammet av- denne, 
ligger fulldyrka jordbruksareal.  På områder med fjell er det en del vegetasjon, vesentlig i 
form av lauvskog, men også felt med granskog og endel spredt vegetasjon. Mot sjøen er 
det jordbruksareal (fulldyrka jord og innmarksbeite). Det er karakteristisk med vid utsikt 
fra sør mot nord og helt uskjermet soltilgang. Området ligger følgelig også utsatt for alle 
vindretninger, begrenset av stedlig vegetasjon, topografi og bebyggelse.  
 
Adkomst til området fra den kommunale vegen, internt i området med privat vegsystem. 
Vann- og avløpsnett er etablert i forbindelse med opparbeidelse av hyttefeltet, Skoga-
haugen II.  Her er det forutsatt at grunneier kan tilknytte ytterligere brukere. På avløps-
siden er det blandede erfaringer med eksisterende anlegg. Oppgradering av dette, med 
tilfredsstillende/forskriftsmessig avløp i sjø må påregnes. 
 
Området øst for vegen er relativt flatt, med fulldyrka jordbruksareal i søndre del. Nordre del  
består av fjell og steingrunn, med noe spredt lauvskog.  I dette området finnes rester av  
fornminne/gravpass. Området har ikke så fremtredende utsiktskvaliteter, men fra ytter-
kantene er det utsikt mot henholdsvis nordvest og øst. Dette området er også solrikt, men 
noe mindre eksponert for vind. 
 
Adkomst til området fra den kommunale vegen, internt i området med privat veg. 
Eksisterende vannledning følger den kommunale vegen. Avløp til sjøen må etableres, med 
mulig infiltrasjon i dyrka mark. 
 
Bebyggelsen i området har stort sett vært preget av tradisjonell, nøktern kyst-byggeskikk, 
uten fremtredende formelementer. For hyttefeltet var det  iflg. reguleringsbestemmelsene 
knyttet krav til møneretning og saltak/takvinkel. Dette har i praksis gitt stor variasjon i 
bygningsmassen, uten et samlende preg. 
 
I foreliggende reguleringsplaner, Landhaugan og  Skogahaugen II, er det avsatt arealer til 
naustformål. Disse er pr. dato bare delvis utnyttet, men må ses i sammenheng med nytt 
omfang av fritidsbebyggelse. I endring av reguleringsplanen for Skogahaugen II ble areal- 
begrensning for hver naustenhet øket fra 20 til 35m2. Grunneier ser dette som en utfordr-
ing, ettersom det heller ikke i dag er alle hytteeiere som har formell /tinglyst naustrett. 
 
 
 
Planforslag. 
 
I foreliggende planforslag ønsker man å utnytte områdenes potensiale så optimalt som 
mulig. Det innebærer å utnytte beliggenhet, topografi og landskapskvaliteter for å oppnå 
nye, attraktive fritidseiendommer som forsvarer drift av hovedbruket over tid. 



 
Dette medfører at eksisterende hytteeiere får en endret situasjon, med nye naboer og 
mindre grad av private uteområder. Noen har hatt det relativt usjenert i lang tid, men vil 
oppleve at dette “forringes”. De har tildels hatt forventninger om at situasjonen skulle  
forbli slik, og har nytt godt av grunneierens landbruksmessige bruk av eiendommen. 
 
I forslaget til fortetting er det gjort nøye vurderinger av landskap, topografi og eksisterende 
bebyggelse. Man gjør grep for å rendyrke vekselvirkningen mellom landskap og bebyg-
gelse: Bebyggelsen konsentreres i delområder, samtidig som landskapstrekk/kvaliteter 
tydeliggjøres. Ny bebyggelse vil nødvendigvis begrense noe av utsikten for de som alle-
rede er etablert, men det er lagt stor vekt på at alle fortsatt skal ha gode utsiktskvaliteter i 
viktige retninger. Gjennom fortettingen kan bygningsmiljøet få en bedre karakter som 
“grend” enn dagens spredte, glisne karakter. Fortettingen skjer i uproduktive deler av  
eiendommen og langs eksisterende veisystem. Ny bebyggelse legges til randsonen av 
bergknausene, slik at disse blir beholdt som tydelige landskapsformer. 
 
Arealbruk 
 
Nytt planforslag baseres i utgangspunkt på arealbruk og reguleringsformål som i fore-
liggende planer. Forskjellen vil være større omfang på arealformålet fritidsbebyggelse,  
på bekostning av uproduktivt  landbruksareal. Planen for Skogahaugen II har vist hytte- 
tomter som “satelitter” i landbruksarealet, med mulighet for fritt beite. Grunneier tilbyr 
i forbindelse med planforslaget å frasi seg denne beiteretten på eksisterende og nye 
hyttetomter i bytte mot hytteeiernes aksept av fortettingsløsning. Dette innebærer at 
“mellomrommet” mellom  eksisterende hyttetomter kan utnyttes til fortetting for nye  
tomter der dette er naturlig for en helhetlig løsning. Det legges vekt på å beholde land- 
bruksareal som grøntområde mellom deler av hyttefeltet, for på denne måten å ivareta 
allmenn fremkommelighet og kontakt med arealer som hytteeierne får benytte til lek,  
aktivitet og rekreasjon; f.eks. de eksponerte fjellkollene med begrenset vegetasjon og 
spesielt gode utsiktskvaliteter. 
 
I store trekk er det eksisterende veier i området som gir adkomst til nye tomter, men 
for å ivareta tilgjengeligheten og muligheter for best mulig universell utforming, oppar-
beides også enkelte nye adkomstveier innen området. Dette gjelder delvis en oppgrad-
ering og utnyttelse av veiføringer knyttet til landbruk og delvis helt ny adkomst. 
 
I planforslaget er det lagt til totalt 38 hytter. Dette er illustrert på utsnitt av flyfoto over 
området. Her der det skissert en bebyggelse på ubebygde, eksisterende tomter og  
foreslåtte nye tomter i kombinasjon med eksisterende bebyggelse. Dette gir mulighet til 
en bedre forståelse og oppfattelse av fremtidig “hyttegrend”. På egen kartillustrasjon er  
det tilsvarende vist eksisterende tomter - med hytter og skissert nye der tomtene ikke er 
bebygd - i kombinasjon med foreslåtte nye tomter. De nye tomtene er angitt med av-
grensning i egen farge og med respektive areal. 
      
 
På illustrasjonene er det brukt en nummerering og indeks for tomtene. Indeks 1 er knyttet 
til delområdet mot nord-øst. Dette tilsvarer område 104 for framtidig fritidsbebyggelse iflg. 
kommunedelplanen. Her er det foreslått 10 nye tomter i tillegg til to ubebygde og 3 
bebygde. Indeks 2 er brukt på Skogahaugen/eksisterende hyttefelt. Her foreslås 
22 nye tomter. Fra før ligger her 7 ubebygde tomter og 25 hytter/boliger. 
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Indeks 3 er knyttet til delområdet mot sør-øst. Dette tilsvarer område 101 for framtidig 
fritidsbebyggelse iflg. kommunedelplanen. Her er det foreslått 6 nye tomter i tillegg til 1 
ubebygd og 1 bebygd. 
 
Alle nye tomter er relativt store, og har god kjøreadkomst. Parkeringsbehovet forut- 
settes derfor ivaretatt på den enkelte tomt. 
 
Tomtestørrelsen og tanker om bebyggelsens karakter gjør det naturlig å definere nye 
bygningers størrelse ved maks bruksareal/ bebygd areal fremfor utnyttelsesgrad. 
 
Landskapet som danner utgangspunkt for denne planen med aktivitet og bebyggelse, 
er variert mht. topografi, vegetasjon, tilgjengelighet og utsiktskvaliteter. Dette er forhold 
som burde vært viktige parametre for utnyttelse av tomt og utforming av bygninger. 
 
Opprinnelig kystbebyggelse har vært preget av nøkternhet, tilgang på ressurser på land og 
i sjø, kortreiste materialer og klimatiske betingelser. Ly for vær og vind har vært viktigere 
enn utsikt, bygningers utforming har fulgt innarbeidede tradisjoner ivaretatt av lokale 
håndtverkere. 
 
Med velstandsøkning har fritidsboligen fått større betydning. Dette gjenspeiles både ved 
ressursbruk og standard. Utforming er ofte ivaretatt av leverandører av ferdige løsninger, 
uten lokale tilpasninger og utnyttelse av stedlige kvaliteter. Bygningsform kan gjerne bli en  
tvangstrøye som presses inn på tomta, med påfølgende behov for å arrondere omgivels-
ene. 
 
Det er ønskelig å gå motsatt veg; å tilpasse ny bebyggelse til tomtesituasjonen. Å søke å 
utnytte kvalitetene best mulig. Dette gjør det naturlig å la bebyggelsen få en friere form 
enn hva som har vært tradisjonelt. Friheten bør i så fall gjelde både i horisontalplan og 
vertikalplan. Horisontalt  og vertikalt en orientering i forhold til landskap/topografi, sol og 
utsikt. Dette innebærer en mulighet til å la deler av bygning utføres i to etasjer. Man ser for 
seg bygninger hvor sammensetning og orientering av volumer er viktigere enn en regel-
messig rektangelform med ett stort, heldekkende tak.  
 
For å unngå å skape problemer i forhold til eksisterende plan og tilhørende bestemmelser, 
ble det foreslått at denne nye “formfriheten” skulle gjelde i tillegg til/parallelt med det som 
gjelder fra før. På denne måten ville endringer/tillegg på eksisterende bygninger ivaretas 
av foreliggende bestemmelser, samtidig som man ved nyanlegg fikk en utvidet valgmulig-
het. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De ulike reguleringsformålene beslaglegger areal som følger : 
 
1 Bebyggelse og anlegg  (134,2 daa)  
 herunder boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og naust(1111/1121/1589)  
 
2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, (17,9 daa)  
 herunder kjøreveg (2011) 
 
3 Grønnstruktur (29,3 daa) 
 herunder friområde (3040) og vegetasjonsskjerm (3060) 
  
5 Landbruks-, natur- og friluftsformål (209,4 daa),  
 herunder jordbruk (5111) og vern av kulturmidler og kulturmiljø(5600) 
 
6 Bruk og vern av sjø og vassdrag (170,0 daa) 
 herunder ferdsel(6100) 
 
 Totalt regulert område ca 566,2 daa. 
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