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1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad gård - Kystplan AS - planid 201603 
 

Endelig vedtak: 

 

Det faste planutvalget vedtar å ta ny reguleringsplan for Sandstad gård, gnr. 64, bnr. 4, med 

planid 201603 opp til behandling. Planforslaget med beskrivelse og bestemmelser legges ut til 

offentlig ettersyn i 6 uker. Plandokumentene oversendes Fylkesmannen, fylkeskommunen, 

vegvesenet og NVE til uttalelse. 

 

Det faste planutvalget kan godkjenne boligtomtene B9 - B12 under forutsetning av at arealet 

avsatt til "P" og "LEK3" opprettholdes som dyrkamark, og at tiltakshaver finner et alternativt 

areal for disse formålene. Området "LEK4" må dessuten trekkes opp, og bort, fra fylkesveien. 

 

Videre ber Planutvalget om at tiltakshaver søker å finne alternative arealer for området avsatt til 

campingplass "C" for i størst mulig grad å bevare arealet som i dag fremstår som dyrket mark. 

 

Før andre gangs behandling justeres bestemmelsene som anført i vurderingene ovenfor. 

 

Vedtaket var enstemmig.   
 

 

Vibeke Stjern 

ordfører 

  

 Solgunn Barsleth  

 sekretær    
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1630/64/4 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - SANDSTAD GÅRD - KYSTPLAN AS - PLANID 

201603  

 
Vedlegg 

1 Reguleringsbestemmelser Sandstad gård 
2 Planbeskrivelse Sandstad 

3 Sandstad Gård_A2_3000 

 
 

Sakens bakgrunn og innhold: 
KYSTPLAN har på vegne av Sandstad gård AS, gnr. 64, bnr. 4, utarbeidet forslag til ny reguleringsplan for 

eiendommen. Oppstartmøte for ny plan ble holdt 24.08.16. Oppstarten av planarbeidet ble annonsert i 
aviser og på kommunens hjemmesider med frist 07.10.16 for innspill. Sektormyndighetene Sør-Trøndelag 

fylkeskommune, Fylkesmannen, NVE og vegvesenet ble anmodet om å gi forhåndsvurdering. Eget varsel 

er sendt til alle hus/hytteeiere i planområdet, samt de som grenser til.  
En viser til planbeskrivelsen hvor bakgrunn, naboliste og oppsummering av innspill er omtalt. 

 
Viktigste endringer i forhold til eksisterende plan. 

 

 13 nye fritidsboliger bak eksisterende område i Flatlia. Foreslås noen justeringer på eksisterende 

tomter. 
 Eksisterende område for utleiehytter søkes endret til boligformål, 4 tomter. 

 6 nye boligtomter langs Fv 50 (Selnesveien). 

 Endret utforming av marinaområdet. 

 Campingbiler og utleiehytter samles ved hovedvegen. 

Fullstendig omtale av endringene finnes i planbeskrivelsen. 

 
Risikovurderinger. 

 
I kapittel 5.9 i beskrivelsen er det gjennomgått emner som kvikkleire, sårbare arter, stormflo, fornminner, 

friluftsliv og trafikk gjennom området. 

Konsekvenser for vann- og avløpsnett i området er også omtalt. Egen skissemessig vann- og avløpsplan 
er vedlagt dokumentene. Det er ikke foretatt noen dimensjonering av anleggene. Dette vil en komme 

tilbake til senere i behandlingen. 
Det opplyses at ca 3,5daa dyrkajord vil bli ytterligere beslaglagt ved full utbygging etter dette forslaget i 

forhold dagens plan. 

 
Forslagets dokumenter ble mottatt 4. juli. På grunn av ferieavvikling ble forslaget først kontrollert i 

midten av august. Opprettinger og justeringer ble påpekt, og endelig plankart ble mottatt 12. oktober.  



 
Vurdering: 

I begrunnelsen for de valgte løsninger for boligtomter nevnes: 

Fylkesmannen og Statens vegvesen gir i tilbakemeldingen på oppstartsvarselet signaler om at 

det ifølge statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er 

uheldig med etablering av boliger så langt unna sentrum, og det vises til at boliger bør legges i 

områder satt av til dette i kommuneplanens arealdel. Det trekkes frem at etablering av boliger 

langt fra butikk, skole og sentrumsfunksjoner vil medføre økt bilbruk, og være uheldig i forhold 

til klimahensyn. 

I kommuneplanens retningslinjer er det formuleringer om at: 

Det må tilrettelegges for at grendene gis utviklingsmuligheter slik at kulturlandskapet,     bokvalitet 

og trivsel blir opprettholdt. I planen er det ikke lagt ut spesielle områder for spredt boligbygging. 

Med bakgrunn i at det er relativt få tilfeller årlig, baserer en seg på at det gis dispensasjon fra 

kommunens arealdel. Det skal vises en positiv holdning til spredt boligbygging i grendene, men 

jordvern og trafikksikkerhet er viktige hensyn som må    ivaretas. Generelt har en streng holdning 

til spredt utbygging i nærheten av kommunesenteret og utover langs fylkesveg 50 mot Dragseid. 

Planforslaget legger vel her opp til en heller konsentrert enn spredt boligbygging. Det er derfor ikke helt i 

tråd med kommuneplanen at dette foreslås her. En velger likevel å anbefale at planforslaget legges fram 
til offentlig høring og heller tar mulige endringer etter høringsrunden. 

 
Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser som sier at lekeplasser må opparbeides før mer enn 2 boenheter 

i hvert av boligområdene B1 – B4 og B6 – B12 er ferdigstilte. Dette er positivt. 

For øvrig er det utarbeidet relativt detaljerte bestemmelser for bebyggelsen. 
 

Vann- og avløpsskissen og omtalen i planbeskrivelsen tyder på at eksisterende anlegg skal benyttes i stor 
grad. Dette fører til økt belastning på bla eksisterende slamavskiller.  

Det må derfor utføres nærmere beregninger og beskrivelser som synliggjør at dette er mulig. Dette må 
utføres som egen sak, og vann- og avløpsplan må utarbeides av fagkyndige. 

Bestemmelsenes pkt 1.2 må derfor forsterkes: 

 

Før det gis igangsettingstillatelse for ny bolig- eller fritidsbebyggelse, må ny vann- og avløpsplan 

for området være godkjent. 

 
  



Rådmannens innstilling: 
 

Det faste planutvalget vedtar å ta ny reguleringsplan for Sandstad gård, gnr. 64, bnr. 4, med planid 
201603 opp til behandling. Planforslaget med beskrivelse og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn 

i 6 uker. Plandokumentene oversendes Fylkesmannen, fylkeskommunen, vegvesenet og NVE til uttalelse. 

Før andre gangs behandling justeres bestemmelsene som anført i vurderingene ovenfor. 
 

Saksprotokoll i Åfjord - Det faste planutvalget - 02.11.2017  
Behandling: 

Ordfører Vibeke Stjern (A) fremmet følgende forslag i møtet: 
 

Saken utsettes i påvente av at det faste planutvalget drar på befaring i det aktuelle området.   

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Endelig vedtak: 
 

Saken utsettes til neste møte.   

 
 

Saksprotokoll i Åfjord - Det faste planutvalget - 14.11.2017  
Behandling: 

Det faste planutvalget var på befaring på Sandstad gård sammen med tiltakshaver før behandling av 
saken.   

 

Det faste planutvalget ble omforent med følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 

Nytt 2. avsnitt: 
Det faste planutvalget kan godkjenne boligtomtene B9 - B12 under forutsetning av at arealet avsatt til 

"P" og "LEK3" opprettholdes som dyrkamark, og at tiltakshaver finner et alternativt areal for disse 

formålene. Området "LEK4" må dessuten trekkes opp, og bort, fra fylkesveien. 
 

Videre ber Planutvalget om at tiltakshaver søker å finne alternative arealer for området avsatt til 
campingplass "C" for i størst mulig grad å bevare arealet som i dag fremstår som dyrket mark. 

 

 
 

Endelig vedtak: 
 

Det faste planutvalget vedtar å ta ny reguleringsplan for Sandstad gård, gnr. 64, bnr. 4, med planid 
201603 opp til behandling. Planforslaget med beskrivelse og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn 

i 6 uker. Plandokumentene oversendes Fylkesmannen, fylkeskommunen, vegvesenet og NVE til uttalelse. 

 
Det faste planutvalget kan godkjenne boligtomtene B9 - B12 under forutsetning av at arealet avsatt til 

"P" og "LEK3" opprettholdes som dyrkamark, og at tiltakshaver finner et alternativt areal for disse 
formålene. Området "LEK4" må dessuten trekkes opp, og bort, fra fylkesveien. 

 

Videre ber Planutvalget om at tiltakshaver søker å finne alternative arealer for området avsatt til 
campingplass "C" for i størst mulig grad å bevare arealet som i dag fremstår som dyrket mark. 

 
Før andre gangs behandling justeres bestemmelsene som anført i vurderingene ovenfor. 

 
Vedtaket var enstemmig.   

 

 


