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Sakens bakgrunn og innhold: 

Siv.ark. Steinar Uddu fremmer på vegne av Berget Eiendom v. Walter Sundland forslag til 

detaljplan for «Løvø sørvest». 

Forslaget omfatter tidligere godkjent bebyggelsesplan for Landhaugan, gnr. 67, bnr. 62, 

godkjent 10.05.99. Videre omfatter forslaget reguleringsplan for Skogahaugen II, deler av 

bnr. 2 og bnr. 19 som var godkjent 13.12.2000 med noen endringer godkjent 12.11.2008. 

 

Planforslaget omfatter også områder som i kommuneplanen er regulert som eksisterende og 

framtidig fritidsbebyggelse.  

Dette gjelder område 101 som ligger vest for eksisterende fritidseiendom 67/17. Her ble det i 

2009 godkjent fradelt 2 parseller, men dette er ikke utført. I planforslaget er reguleringen 

mindre i utstrekning enn vist i kommuneplanen. Dette innebærer at 67/17 ikke får bebyggelse 

nær seg mot sørvest, noe som var bemerket i 2009. Planforslaget omfatter i tillegg 67/17. 

Videre er område 104 mot nordøst i planområdet omtalt i kommuneplanen. Her er det 

bemerket at grensene må tilpasses et større fornminneområde. Eksisterende boligeiendom bnr 

117 er med i planen.   

 

Vurdering: 

Område 101 i kommuneplanen er godkjent for utbygging med forutsetning om adkomst fra 

nord. Det er ikke antydet noe antall tomter. I foreliggende planforslag er arealbruken vel 3 da 

mindre enn i kommuneplanen.  

Men det foreslås å legge to nye tomter (3.5 + 3.6) lenger vest i forlengelsen av eksisterende 

tomt 67/78 med egen felles avkjørsel for de tre tomtene. Til sammen tilsvarer dette ca 3 da. 

Arronderingsmessig er dette noe uheldig, da disse to tomtene får dyrka mark på to sider. Til 

sammen foreslås 6 nye fritidstomter her. 



 
 

Område 104 i kommuneplanen foreslås utbygd med 10 nye fritidstomter. Det ønskes bygget 

egen felles avkjørsel fra Lauvøyveien i nordvest. Tomt 1.1 skal ha egen adkomst fra 

Lauvøyveien. Det samme gjelder tomtene 1.9 – 1.10, men de skal ha adkomst etter 

eksisterende vei fra øst. 

I nordøst er området utvidet med vel 5 da i forhold til kommuneplanen. 4 da av dette er dyrka 

mark. 1,2 da ønskes benyttet for tomtene 1.8 og 1.9. Den øvrige utvidelsen synes å være 

tilleggsareal til 67/117. Dette er uheldig. 

 
 

Landhaugan: 

I planforslaget er det tilføyd eksisterende fritidshus 67/165 og 67/130 i vest. Videre er 

byggeområdet utvidet mot sør ned til naustområdet og i nord opp mot felles veg 1. 



 
 

Litt historikk: 

 

Den første reguleringen i området skjedde gjennom bebyggelsesplan for Skogahaugen. Den 

ble godkjent i planutvalget 12.11.96. 

Den omfattet fritidstomtene F1 – F9 og to boligtomter, B1 – B2. I tillegg var hyttetomtene 

67/76, 67/2/1 og boligtomtene 67/58 og 67/97. Av alle disse er B1, B2, F1, F3 og 67/76 

fortsatt ubebygd. 

I bestemmelsene til denne planen var det ingen begrensninger på hytte eller husstørrelse. 

Frittstående uthus til hyttene kunne være maks 20 m² men fortrinnsvis bygges under samme 

tak som hytta. 

 

Skogahaugen II ble en utvidelse med endring av vegføring forbi F3 – F5. Videre ble 

adkomsten til tomtene F6 – F8 lagt etter eksisterende adkomst mot eksisterende hytte 67/2/1. 

Der ble 9 nye fritidstomter regulert inn (F10 – F18). I tillegg ble eksisterende hytter 67/4/2 

(nå 67/149). 67/96 og 67/59 med tilleggsarealer lagt inn i planen. 

I bestemmelsene her var det heller ingen begrensninger på hytte eller husstørrelse. 

Frittstående uthus til hyttene kunne være maks 20 m² men fortrinnsvis bygges under samme 

tak som hytta. I tillegg er det her bestemmelser om naust på inntil 20 m². 

Planutvalget godkjente 24.01.07 omregulering av boligtomtene B1 og B 2 til fritidsformål. 

 

 



 

I 2008 ble det søkt om endring av denne planen. Endringene innebar tilleggsareal til F10, 

felles parkeringsplass for F17 og F18 og to nye hyttetomter sørvest for og på linje med F14. 

Videre ble det søkt om endring av nauststørrelsen fra 20m² til 35 m². Med unntak av de to 

nye hyttetomtene, ble resten godkjent. 

 

Bebyggelsesplan for Landhaugan ble godkjent i planutvalget 20.04.99. Denne planen 

omfatter de eksisterende eiendommer 67/24, 67/62 og 67/70, og regulerer deler til 

fritidsbebyggelse, naustområde og jord/skogbruk. Bestemmelsene ble godkjent endret i 2008. 

Samlet bruksareal for hytte med uthus er 120 m². Det er ingen arealbegrensning på naust. 

 

Forhold til eksisterende reguleringsplan Skogahaugen II 

 

Ut fra historikken ovenfor, bør derfor bestemmelsenes pkt. 1.8 om maks bebygd areal pr. 

tomt gjelde kun for nye godkjente tomter i planområdet, nærmere bestemt tomtene 1.1 – 1.10, 

2.1 – 2.22 og 3.1 – 3.6. Å legge slik begrensning på eksisterende tomter gir ingen mening, da 

mange av eksisterende fritidstomter kommer godt over bebygd areal på 125 m². 

En ser at de fleste av de nye tomtene er relativt store. Som et alternativ kunne en benyttet en 

formulering som inntil 125m² eller inntil 10% av tomtearealet. 

 

For naustområder er bestemmelsene omtrent som før med unntak av at maks størrelse er satt 

ned igjen fra 35 m² til 20 m². Sydvesten Velforening omsøkte i 2013 og fikk godkjent 

naustrekker med enheter på 35 m² som eksisterende bestemmelser tilsier, men de kom ikke til 

enighet med grunneier. En har ingen kommentarer til endringen. 

 

Når det gjelder foreslått fortetting i sørvestre del av Skogahaugen II, ble det i den anledning 

gjort følgende vurdering i planutvalgssak 59/08: 
Det vanskelige med planforslaget er de to ekstra hyttetomtene (F19 og F20). Å fortette 

etablerte byggeområder er alltid en kilde til misnøye. Lauvøya har blitt den del av kommunen 

som er tettest bebygd med fritidshus. Her er det også et svært attraktivt område å ha 

fritidshus i, og de blir ofte benyttet. Det må derfor utvises større forsiktighet her enn andre 

deler av kommunen. De to tomtene blir liggende lavere enn de øvrige tomtene i feltet og vil 

måtte tilføres masser for å heves i terrenget slik at de kan tilkoples kloakkledninger i området. 

 

Hvis man skal følge opp dette, bør tomtene 2.10, 2.13, 2.14 og 2.15 tas ut av planen. 

Ved endringen i 2008 ble en gårdsplass/avkjørsel innregulert for parsellene 67/151 og 

67/152. I bestemmelsene for denne ble det lagt ned forbud mot at den kan bebygges. Dette 

må vises i den nye planen som en hensynssone. 

 

Veger i ny plan 

Veg 1 og Veg 3 er foreslått å gå sammen ved eksisterende eiendom 67/130. Dette betyr at det 

åpnes for bilferdsel rundt. Dette er uheldig både med hensyn til gangtrafikk og støy. Veg 1 

bør avsluttes med snuhammer ved 67/130. 

 
  

Veg 3 bør avsluttes med snuhammer ved friområde-korridor nord for 67/105.  



 
Vegen mellom de to snuhammerne reguleres som gangveg/sti. 

 

Fylkeskommunen rådet i forhåndsuttalelsen til å ta vekk tomt 2.11. Etter administrasjonens 

vurdering bør dette følges. Da åpner en for gangtrafikk mot Veg 1fra enden av Veg 2. 

 
 

Veg 5 skal være adkomstveg for det meste av ny bebyggelse i område 101 nord i 

planforslaget. Denne vegen ender i eksisterende adkomst til eksisterende eiendom 67/117 

(John Westrum). Da får vi i praksis også en gjennomkjøring her. 

 



 
 

Det hadde vært en bedre løsning å regulert Veg 5 over eksisterende adkomst til 67/117 og 

videre opp til de nye tomtene 1.4 – 1.7. Så reguleres det i stedet en ny veg 7 til tomtene 1.1 – 

1.3. Da blir det mindre ny veg og en avkjørsel mindre (for tomt 1.1). 

 
 

Tomtene 2.5 og 2.6 er vist med hver sin avkjørsel fra Lauvøyveien. Det vil være en fordel om  

to avkjørsler kan samles til en. Her ser en også at avkjørselen til 2.6 går over 

naboeiendommen 67/97. 

 



 

Det er ikke lagt inn byggelinje langs Lauvøyveien. I henhold til veglovens bestemmelser skal 

denne være 15 m fra midtlinja. 

 

Planavgrensning. 

 

En ser at flere frisiktsektorer «kuttes» bort av plangrensa. Plangrensa må justeres slik at 

frisiktsektorene ligger innenfor denne. 

 

Eksisterende boligtomt 67/97 er med i dagens reguleringsplan for Skogahaugen II. Den 

kunne med fordel også vært innenfor området for denne planen. 

Dette gjelder for så vidt også fritidseiendommen 67/33 bortenfor. 

 

Sluttvurderinger. 

En fortetting av denne størrelse vil uten tvil få konsekvenser for vannforsyningen på øya. En 

nettanalyse utført for kommunen viser at det allerede er knapt med kapasitet på denne delen 

av øya. Videre må det planlegges et nytt avløpssystem for den nye bebyggelsen. Før ny 

behandling i planutvalget må det foreligge skisser over hvordan man tenker disse forholdene 

løst. 

 

Fylkesmannen opplyste i sin forhåndsuttalelse om at det i planen må settes inn byggegrense 

mot sjø for byggeområder nærmere enn 100 meter. En kan ikke se at dette er gjort. Før neste 

behandling i planutvalget må dette være vist. Alternativt kan det settes nytt pkt 1.5 inn i 

bestemmelsene under «Bebyggelse og anlegg» med følgende ordlyd: «Innenfor 

byggeområdene fritidsbebyggelse, naust og kjøreveg skal bestemmelsene i Pbl § 1-8 om 

forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag ikke gjelde.» 

 

Oppsummering: 

 

I planarbeidet synes det å være lagt mye vekt på innplassering av ny bebyggelse i forhold til 

både terreng og eksisterende bebyggelse.  

Det er også benyttet eksisterende vegsystem, men kanskje for ukritisk, da dette forslaget 

etablerer ringkjøringer for allmenn motorferdsel. Et poeng i boligfelt er å hindre dette med 

tanke på barns lek og myke trafikanter generelt. I tett bebygd hyttefelt som det her foreslås, 

må også dette vektlegges. Dessuten vil en avgrensning som omtalt i vurderingene ovenfor, 

gjøre utbyggingen billigere. 

 

En har en anelse om at dette planforslaget vil avstedkomme en del merknader og innspill. 

Derfor kan det bli nødvendig med flere behandlinger i planutvalget. 

 

Rådmannens innstilling: 

Det faste planutvalget vedtar å ta forslag til detaljplan for «Løvø sørvest», planid 201302,  

med plankart datert 25.06.2015 og beskrivelse og bestemmelser datert 19.12.2014 opp til 

behandling. 

 

Før neste behandling i planutvalget må det gjøres endringer med tanke på kjøreveger, 

byggelinje mot kommunal veg og tomter må tas ut i forhold til tidligere vurderinger fra 2008. 

Videre må det leveres en oversikt på hvordan vann- og avløpssystemer tenkes lagt. Til slutt 

må bestemmelsene justeres og presiseres i henhold til vurderingene ovenfor. 

Vann og avløpsplan må utarbeides for godkjenning av kommunen etter at reguleringsplanen 

er sluttbehandlet. 

 



Planforslag med beskrivelse og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, og 

oversendes Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen, LU-nemnda og kommunens 

driftsavdeling til uttalelse. 

 

 

Saksprotokoll i Åfjord - Det faste planutvalget - 10.09.2015  

Behandling: 

Et nytt omforent forslag til vedtak ble lagt fram på møtet: (2. avsnitt) 

 

Før neste behandling må det gjøres følgende endringer: 

 

1. Utbygger må legge opp til mindre fortetting enn det planforslaget legger opp til.  

Dette gjelder særlig med tanke på bærekraft i forhold til jordvern, bokvalitet, 

friluftsareal og infrastruktur i feltet. 

2. Veiføringene må endres med tanke på å unngå gjennomkjøring, jfr. vurderingene i 

saken. 

3. Det må utarbeides oversikt på hvordan vann- og avløpssystemene tenkes lagt. 

4. Eksisterende eiendomsforhold i planområdet må bringes i orden. 

 

For øvrig må bestemmelsene justeres og presiseres i henhold til saken. 

 

Planutvalget vil presisere at utbygger må være med å ta en del av kostnadene for å sikre 

tilstrekkelig vannforsyning inn til feltet, noe som innebærer oppgradering av hovedvann- 

forsyningen til Lauvøya.   

 

Vann- og avløpsplan må utarbeides for godkjenning av kommunen etter at reguleringsplanen 

er sluttbehandlet.   

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Endelig vedtak: 

 

Det faste planutvalget vedtar å ta forslag til detaljplan for «Løvø sørvest», planid 201302,  

med plankart datert 25.06.2015 og beskrivelse og bestemmelser datert 19.12.2014 opp til 

behandling. 

 

Før neste behandling må det gjøres følgende endringer: 

 

1. Utbygger må legge opp til mindre fortetting enn det planforslaget legger opp til.  

Dette gjelder særlig med tanke på bærekraft i forhold til jordvern, bokvalitet, 

friluftsareal og infrastruktur i feltet. 

2. Veiføringene må endres med tanke på å unngå gjennomkjøring, jfr. vurderingene i 

saken. 

3. Det må utarbeides oversikt på hvordan vann- og avløpssystemene tenkes lagt. 

4. Eksisterende eiendomsforhold i planområdet må bringes i orden. 

 

For øvrig må bestemmelsene justeres og presiseres i henhold til saken. 

 

Planutvalget vil presisere at utbygger må være med å ta en del av kostnadene for å sikre 

tilstrekkelig vannforsyning inn til feltet, noe som innebærer oppgradering av hovedvann- 

forsyningen til Lauvøya.   

 

Vann- og avløpsplan må utarbeides for godkjenning av kommunen etter at reguleringsplanen 

er sluttbehandlet.   



 

Planforslag med beskrivelse og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, og 

oversendes Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen, LU-nemnda og kommunens 

driftsavdeling til uttalelse. 

 

Vedtaket var enstemmig.   

 


