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1. BAKGRUNN 
 

1.1. Hensikten med planen 
Formålet med detaljplanen er å legge til rette for en utvidelse av hyttefeltet Stokkhaugen, som ligger på 
deler av eiendommen 104/3 i Herfjorden i Åfjord kommune. Utvidelsen vil være mot nord-øst i forhold til 
eksisterende hyttefelt.   
 
Det totale arealet på planområdet er på ca 42 daa.  
 

1.2. Forslagsstiller 
Tiltakshaver:  Snorre Storvik 
Konsulent:  Allskog, Ellen Kristin Moe, utdannet arealplanlegger fra UMB,  
   Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås 

2. PLANOMRÅDET 

2.1 Oversiktskart, beliggenhet 
Eiendommen ligger i Herfjorden, 2,2 mil fra Årnes og 8 mil fra Trondheim.  
 

 
 Planområdets beliggenhet 
 

2.2. Dagens situasjon 
Planområdet ligger på et høydedrag/platå bestående av fjell, med et myrdrag i senter av området. 
Stokkhaugen har flott utsikt mot Linesøya og Linesfjorden og er solrikt året rundt. Under vises utsikten fra 
området mot Linesøya i vest. Området benyttes hverken i landbruk eller friluftsøyemed. 
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 Utsikt fra planområdet mot vest mot Linesøya 

 

 
 Landskap i planområdet 

Stokkhaugen Del I (se plankart under) har regulert inn 14 tomter, område for naust og utleiehytter.  I dag 
er 4 hytter bygd.  
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 Detaljplan Stokkhaugen Del I 
 

2.3 Planstatus 
Arealet innenfor plangrensen er avsatt til LNF kommuneplanens arealdel fra 2010 (se kart under). Forut for 
igangsatt planprosess har det vært en prinsippavklaring med Åfjord kommune vedr en utvidelse av 
Stokkhaugen. Dette da formålet ikke er i tråd med arealformålet i kommuneplanens arealdel. Det ble i 
formannskapet vedtatt (22.05.2014) å åpne for en regulering av Stokkhaugen Del II på bakgrunn av at feltet 
blir en forlengelse av eksiterende hytteområde og deler av allerede utbygd infrastruktur kan benyttes. Et 
viktig moment var også at tiltaket ikke vil komme i konflikt med stedbundne næringsinteresser. Det ble også 
antatt at om forslaget har vært med i høringsrunden ved forrige kommuneplanrevisjon, ville det vært 
meget sannsynlig at det hadde blitt godkjent.  
 

 
 Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
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3. PLANFORSLAGET 
 

 
Detaljplankart for Stokkhaugen hyttefelt Del II.  
  

 
Det er foreslått 16 nye tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende veg. Planområdet er på 42 daa.  

3.1. Planens intensjon 
Planen har som mål å legge til rette for utbygging av et hyttefelt der tomter, veger og infrastruktur tilpasses 
området på best mulig måte. Resultatet skal være et hyttefelt med gode kvaliteter – hvor tetthet av tomter 
forsvarer infrastrukturutbyggingen. Utnyttingen av området skal derimot ikke forringe trivselskvalitetene. 
Estetiske hensyn skal ivaretas med tanke på utforming av hyttene i feltet. Dette spesielt med tanke på at 
enkelte tomter blir liggende ganske eksponert. Utforming og fargevalg er spesielt viktig på disse tomtene.  

3.2. Planens dokumenter 

1. Plankart m /tegnforklaring   
2. Planbeskrivelse    
3. Planbestemmelser  
4. Vedlegg 

- Referat oppstartmøte 
- ROS-sjekkliste 
- Innspill 
- Adresseliste 

3.3. Planavgrensning 
Plangrensen følger eiendomsgrensen mot nord-vest, plangrensen til Stokkhaugen Del I mot sør-vest, kanten 



7 
 

på høydedraget mot øst. Mot nord-øst går grensen hvor dette er terrengmessig naturlig i forhold til 
vegetasjon og helling på terrenget. For å få en bedre plassering på to av tomtene fra Stokkhaugen Del I er 
disse tatt med i planen.  
 

 Plangrense stiplet strek. Stokkhaugen Del I rød strek.  
 

3.4. Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende arealformål:  
 
Formålsområde 
1121 - Fritidsbeb. - frittliggende 
2011 - Kjøreveg 
2082 - Parkeringsplasser 
5130 - Friluftsformål 

4. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
 

4.1. Om planprosessen 
Da plantiltaket er i strid med overordnet plan, har saken vært politisk behandlet og det er gitt klarsignal til 
igangsetting av planprosessen.  
 
Dette er planprosessen:  

 Vedtak i Det faste utvalget for plansaker den 22.05.2014 sak 32/14 
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 Det ble avholdt oppstartmøte mellom Åfjord kommune, grunneier den 25.02.2014. 

 Planarbeidet ble meldt igangsatt i Adresseavisen og informasjon om oppstart av planarbeidet lagt 
ut på Åfjord kommune sin hjemmeside i ukene 23-27.  

 Statlige instanser, andre berørte, samt tilgrensede naboer blir tilskrevet med brev med frist til 
uttale på 4 uker.  

 
Følgende ble tilskrevet:  
 
Adresseliste:  
Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 
postmottak@afjord.kommune.no 
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erling Skakkesgt. 14, 7004 Trondheim  
postmottak@stfk.no 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 Trondheim  
postmottak@fmst.no 
Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag/Hedmark, Postboks 121, 7361  
Røros roros@reindrift.no 
Sametinget, 9730 Karasjok  
samediggi@samediggi.no 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
nve@nve.no 
Trønderenergi Kraft AS 
PB 9480 Sluppen 7496 Trondheim 
 
 
Naboer:  
OVE SVENSEN,                      7177 REVSNES 
HALTSTRAND HARALD SVARTHOLTET 3     7092 TILLER 
STORVIK HALLGUNN NELLY TÆVEVEGEN 29    7125 VANVIKAN 
STJERN ELSE        7177 REVSNES 
LØVVIK JAN KRISTIAN       7177 REVSNES 
LØVVIK MAGNE ANDRE FREDERIK STANGS GATE 46 A   0264 OSLO 
HENRIKSSON  ERIK  SVEHØGDA 143     7550 HOMMELVIK 
MOLDEN ØYSTEIN KOLSÅSEN 46     7079 FLATÅSEN 
STJERN SVEIN KRISTIAN PERSAUNVEGEN 33 A                                     7045 TRONDHEIM 
SUMSTAD ARILD MARVIN KARLESTRANDVEIEN 3 A    7160 BJUGN 
NYTVEIT BÅRD ARNE VILHELM STORMS GATE 3                    7012 TRONDHEIM 
THOMAS MORKEN,  POSTBOKS 117     7159 BJUGN 
ARILD MOLDEN   NORDRE HALLSETVEG 50 A   7023 TRONDHEIM 
 

4.2. Oppsummering av innspillene 
 

Alle innspill er vedlagt planen. Dette er oppsummert de viktigste problemstillingene som ble adressert med 
tilhørende kommentar: 
 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag brev datert 30.06.2014:  
 
• Forholdet til overordnet plan 
Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel for området. 
• Landbruk og bygdeutvikling 
Ingen merknad. 
• Miljøvern 

mailto:postmottak@afjord.kommune.no
mailto:postmottak@stfk.no
mailto:postmottak@fmst.no
mailto:roros@reindrift.no
mailto:samediggi@samediggi.no
mailto:nve@nve.no
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Ved en utvidelse i et område som ikke er satt av til fritidsbebyggelse i kommuneplanen bør det gjøres 
overordnete vurderinger i forhold til behov for areal til ny fritidsbebyggelse i denne delen av kommunen.  
 
Det foreslås 17 nye fritidseiendommer. En utvidelse av antall sjønære fritidseiendommer vil også medføre 
behov for båtplass og eventuelt naust. Hvordan dette skal dekkes bør tas inn som en del av planarbeidet. 
 
Alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 
7). Det må skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette 
vil regnes som en saksbehandlingsfeil. 
Det må tas landskapsmessige hensyn ved plassering av de enkelte fritidsboligene. 
• Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen minner om at plan- og bygningsloven § 4-3 setter krav om at det skal gjennomføres en risiko- 
og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
• Universell utforming 
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et ansvar for å ivareta universell utforming i 
planleggingen. Vi har nå inngått avtale med fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i 
uttalelser til plansaker.  
 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er rådgivende veiledning og at det er kommunen som er 
planmyndighet. Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på høring. Vi 
tar forbehold om at det ved offentlig ettersyn kan foreligge nye momenter som endrer forutsetningene for 
vår vurdering av planforslaget. 
 
Kommentar:  
Det er gitt klarsignal fra Åfjord kommune om at plan for Stokkhaugen Del II kan utarbeides til tross for at 
den er i strid med overordnet plan. Behov for naust og båtplass vurderes i planen. Planen er vurdert etter 
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 og tiltaket er vurdert å ikke komme i strid med loven. Tomtene 
ligger i hovedsak plassert tilbaketrukket på et platå - de fremste tomtene, T16-T18 og T26-27, vil være mest 
eksponert. Her kreves det ekstra varsomhet i forhold til utforming og terrengtilpassing av hyttene. 
Møneretning skal være som beskrevet i bestemmelsene for å ta hensyn til landskap og terreng. På bakgrunn 
av at tiltaket er forholdsvis lite, og det ikke vurderes komme i konflikt med momenter i FM sin ROS – 
sjekkliste, vedlegges kon sjekklista til planen. Tilgjengelighet frem til tomtene er ivaretatt. Det settes ikke 
krav til universell utforming av hyttene da hver enkelt utbygger må vurdere om dette er hensyn som skal 
ivaretas under utformingen av hytta.  
 
Sør Trøndelag fylkeskommune brev datert 12.06.2014 og 15.08.2014:  
Krav om arkeologisk registrering. Det ble under befaring ikke observert automatisk fredete kulturminner 
eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med. Ber om at det blir vist 
aktsomhetshensyn jf kulturminnelovens §8. Ber om at terrenget bearbeides minst mulig ved plassering av 
bygg slik at skjæringer/fyllinger ikke endrer landskapets karakter. Det forutsettes at byggene ikke blir 
passert slik at de skaper siluettvirkning og at de ikke blir unødig eksponert i landskapet. Viser videre til den 
Europeiske landskapskonvensjonensom innebærer at Norge forplikter seg til å vektlegge og ta hensyn til 
landskapet i all planlegging. Dette er spesielt viktig med tanke på hytter da de ofte palsseres i særlige 
verdifulle og eksponerte landskap.  
 
Kommentar:  
Hensyn til kulturminneloven ivaretas i bestemmelsene. Tomtene ligger i hovedsak plassert tilbaketrukket på 
et platå. De fremste tomtene, T16-T17 og T25-26, vil være mest eksponert. Her kreves det ekstra varsomhet i 
forhold til utforming og terrengtilpassing av hyttene. Møneretning skal være som beskrevet på plankart, 
som viser omriss på planlagt bebyggelse. Hyttetype skal følge terreng og koter og det mest naturlige vil 
være relativt smal og lange hytter som går i nord- øst og sør-vestlig retning.  Alle saltak skal ha torv. Dette 
er et viktig moment for å tilpasse hyttene omkringliggende terreng. Evt flate tak skal ha mørk og matt 



10 
 

overflate. En detaljert beskrivelse av planlagte tiltak skal følge byggesøknad.  
 
Sametinget, brev datert 30.05.2014  
Ser ikke at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner men minner om den generelle 
aktsomhetsplikten.  
 
Kommentar:  
Aktsomhetsplikten ivaretas i planbestemmelsene.  

 

5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

5.1. Byggeskikk og estetikk 
 
Eksisterende forhold: 
I dag er det bygd 3 hytter i Stokkhaugen Del I. Eksisterende hytter har oppnådd en god terrengtilpassing og  
spesielt viktig har det vært at torvtak er et krav i bestemmelsene. Dette gjør hyttene mindre synlige for 
omgivelsene (se bildeeksempler under)  
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Veger følger terrenget og har holdt terrenginngrep på et minimum.  
 

 
 
Det er derimot et eksempel på unødig sprenging av ei tomt i området uten at dette er synlig for 
omgivelsene. Sprenging skal derimot holdes på et minimum. Dette er et viktig poeng som også ivaretas i 
planbestemmelsene.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Feltet planlegges slik at tomtene i hovedsak grenser til hverandre. Dette for å utnytte området best mulig 
og unngå restareal mellom tomtene som ikke har verdi for feltet. En relativt tett men god utnytting 
reduserer også kostnadene ved infrastrukturutbyggingen i feltet.    
 
Det tas sikte på et moderne formspråk i feltet hvor hyttenes utforming ivaretar de kvaliteter som ligger i 
feltet spesielt med solgang og utsikt mot sør og vest. Det er naturlig med store vindusflater mot sør og vest 
for å gi hytten tilgang til mest mulig sol (varme) og utsikt. Under vises eksempel på to hyttemodeller som 
illustrerer et formspråk som kan være egnet til området.   
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Det er et mål at hyttene sammen skal skape en fin helhet i feltet. Dette gir kvaliteter både for brukerne av 
feltet (nye hytteeiere), for beboere og brukere av nærområdet og for andre som vil ha en visuell oppfatning 
av feltet.  En kombinasjon av saltak og flatt tak kan fungere fint og skape variasjon. Grå, sort- og bruntoner 
vil gi en nedtonet eksponering av hyttene som igjen vil gi en redusert fjernvirkning av feltet. Torvtak vil ha 
samme effekt. Hytte og uthus skal til sammen kunne ha maks BRA=110 m2.  
 
Det tillates ikke høye grunnmurer, fyllinger og skjæringer. Verandaer skal tilpasses terrenget – helst trappes 
ned i nivåer slik at de blir liggende på bakkeplan. Dette forhindrer også bruk av rekkverk. Fordelen med 
dette er også at det oppnås en flytende overgang mellom ute/inne, og mangel på rekkverk vil også bidra til 
å sikre flott utsikt selv når man sitter inne i hytta.  

5.3. Universell utforming 
Tilgjengelighet for funksjonshemmede frem til de enkelte hyttene vil i stor grad ivaretas, da alle hyttene vil 
ha vegadkomst.  

5.2       Friluftsliv 
 

Eksisterende forhold: 
Selve planområdet benyttes ikke i dag som friluftsområde. Friluftsområdene er knyttet til de sjønære 
områdene.  
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Hyttefeltet vil bidra til økt bruk av strandsonen til friluftsliv.  Strandsonen har fortsatt kapasitet og vil være 
attraktivt for rekreasjon om det legges til rette for 18 nye tomter i området.  Nye båtplasser vil skape liv og 
røre i strandsonen og i tilknytning til dette området vil det settes opp benker til almen benyttelse.  

5.3. Landskap 
 

Eksisterende forhold: 
Topografi: Området består i hovedsak av et flatt platå som skråner mot sør-vest, nord-vest og sør-øst. 
Bildet under viser platået med utsikt mot nord.  
 

 
 
 

5.4. Lokalklima 
 

Eksisterende forhold: 
Vind- og solforhold: Området er svært solrikt hele året. Vedr midtsommer fra den står opp kl 03.00 til den 
går ned kl 24.00. Området er utsatt for vær, spesielt fra sør og nord-vest.   
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:  
Hyttemodellene skal tilpasses solgangen i feltet. Det er viktig at det tenkes på dette med valg av 
planløsning. Kjøkken mot øst/sør og stue mot sør og vest Soverom og bad mot nord.  
Uteområdene bør ha lune uteplasser som skjermer for øst og nordavind.  

5.5. Biologisk mangfold, naturmangfoldloven 
 

Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven:  

§8.Kunnskapsgrunnlaget 

Naturbasen og artskart er konsultert og det er ikke registrert funn innenfor planområdet. På andre siden av 
Herfjorden er det lokalisert et lokalt viktig naturtype område. Det er Harraholman som er et 
bløtbunnsområde i strandsonen  - strandflate av mudderblandet sand.  

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Vurdering konsekvenser av tiltak: 
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På bakgrunn av registreringer som er gjort er det vurdert slik at planen med dens arealbruk ikke vil medføre 
risiko for skader på naturmangfoldet som krever tiltak.  

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 

Vurdering konsekvenser av tiltak: 

Det vurderes slik at hyttefeltet ikke vil påvirke den samlede belastningen i negativt omfang.  

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Vurdering: 

Ikke relevant 

5.5. Verneverdier, kulturminner 
 

Eksisterende forhold:  

Det er foretatt kulturminneregistrering innenfor planområdet, men det ble ikke funnet automatisk fredede 
kulturminner.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Aktsomhetskravet ivaretas i planbestemmelsene. 

5.6. Landbruk 
 
Eksisterende forhold:  
Arealet er ikke drivverdig i landbruksøyemed. Dette gjelder også beite og skog.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Ingen konsekvenser.  
 

5.7. Risiko- og sårbarhet 
 
Sjekkliste for Risiko- og sårbarhet ligger vedlagt bakerst i dokumentet. Den er gått igjennom av grunneier og 
Allskog.  
 
Skrednett er konsultert og det er ingen registreringer gjort i området som tilsier skredfare.  
 

5.8. Infrastruktur 
 
Eksisterende: 
 
Vann: Det benyttes i dag vann fra kommunal ledning.  
 
Avløp: Det er etablert et VA-anlegg i forbindelse med Stokkahugen Del I.  
 
Strøm: Det er strøm i området i dag.  
  
Veg: Dagens vegbredde er på 3m. Vegen følger landskapet og er plasser i terrenget hvor inngrep kan holdes 
på et minimum.  Alle tomtene har stikkveger frem til hytta fra adkomstvegen. All parkering skjer derfor på 
hver sin tomt. Vegen eies av grunneier men er felles for hytteeierne i området. Den holdes åpen om 
vinteren ved eventuelt snøfall.  
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
 
Vann: Vannledning vil forlenges inn i det nye feltet.  
 
Avløp: De etableres et nytt VA-anlegg ved område avsatt til parkering/snuplass. T25-T30 skal knyttes opp 
mot eksisterende anlegg og de resterende opp mot nytt.  
 
Strøm: Strømledninger legges i grøfter med sammen med ledningsnett for vann og avløp.  
 
Veg: Ny vegbredde er regulert til 5m inkludert evt skjæringer og fyllinger. Sprenging skal derimot holdes på 
et minimum. Tomtene vil ha stikkveger frem til tomt fra felles adkomstveg. Parkering skal skje på egen 
tomt.  
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 VEDLEGG  

 

Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte 

Vedlegg 3: ROS-sjekkliste 

Vedlegg 2: Innspill 

 


