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MELDING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR  

NYGÅRD, TÅRNES I ÅFJORD KOMMUNE 
 
Allskog oversender på vegne av Roger Tårnes en orientering om at det skal igangsettes 
regulering på deler av eiendommen gnr bnr 3/3. Allskog ved undertegnede skal 
utarbeide planen.  
 
Bakgrunn: 
Det ble høsten 2014 oversendt en prinsippforespørsel til Åfjord kommune vedr   
endring av eksisterende reguleringsplan fra 2002 for Nygård gnr/bnr 3/3 i Åfjord 
kommune. Forespørselen omhandlet fradeling av fem tomter til fritidsformål og en 
tomt til boligformål innenfor eksisterende reguleringsplan. Det faste planutvalget har 
drøftet forespørselen i møte etter befaring 13.11.2014 og konkluderer med at det kan 
igangsettes nytt planarbeid med tanke på fortetting av fritidstomter mellom de 
eksisterende tomter og dyrkajord. 
 

 
      Eksisterende reguleringsplan 

 
Beliggenhet og dagens status for området 
Eiendommen Nygård ligger på nordvestenden av Tårneset ca 20 km fra Årnes sentrum. 



I området er det i dag et tidligere småbruk og fire fritidshus.  
 

 
      Planområdet 

 
Deler av strandsonen inngår i miljødirektoratets naturbase som kartlagt viktig 
friluftsområde (rosa sone) og svært viktig naturtype skjellsand (grønn sone). Se kart 
under.  
 

 
      Miljødirektoratets naturbase 
 
 

I kommuneplanens arealdel inngår strandsonen som hensynssone naturmiljø og det 
resterende arealet som LNF-R område.  
 



 
      Kommuneplanens arealdel 

 
Plangrense og mål for planen: 
Plangrensen foreslås følge plangrense for eksisterende reguleringsplan. Nye tomter 
skal ta hensyn til, og holdes utenfor areal avsatt til friluftsområde og viktig naturtype i 
Naturbasen. Dyrkajord skal ikke berøres av ny bebyggelse. 
 
Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskapet når det gjelder plassering, utforming og 
fargevalg og slik på best mulig måte unngå å være til sjenanse for allmennheten.    
Adkomst til tomtene vil være langs eksisterende traktorvei og det er ikke behov for å 
anlegge nye adkomstveger.  
 

 
       Forslag plangrense 

 



Planprosessen:  

 Forhåndskonferanse ble avholdt den 17.03.2016 

 Igangsetting av planarbeidet annonseres i Fosna-Folket og informasjon om 
saken/annonsering blir liggende på Åfjord kommune sin hjemmeside i ukene 
16-19.  

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

 Planen utarbeides sommer/høst 2016. 

 Planforslag oversendes Åfjord kommune for behandling i formannskapet i høst 
2016 og det tas sikte på at planen legges ut til offentlig ettersyn høst/vinter 
2016/2017.  

 1 gangs behandling i kommunestyret forventes vinter 2017.   
 
Medvirkning: 
Medvirkning skal ivaretas gjennom de formelle skritt i planprosessen. I tillegg vil det 
legges opp til befaring i området om det fremkommer interesse for dette underveis i 
prosessen.  
 
Eventuelle merknader og kommentarer til det forestående planarbeidet overbringes 
undertegnede innen 23.05.2016. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
ALLSKOG SA 
 
 
 
Ellen Kristin Moe 
Arealplanlegger 
 
 
 
 
Kopi: Roger Tårnes, Oveveien 8, 7170 Åfjord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adresseliste:  
Åfjord kommune   postmottak@afjord.kommune.no 
Sør-Trøndelag fylkeskommune  postmottak@stfk.no 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag   postmottak@fmst.no 
Reindriftsforvaltningen v Terje Haugen  terjeha7@online.no 
Sametinget   samediggi@samediggi.no 
Norges vassdrags- og energidirektorat  nve@nve.no 
Statens vegvesen Region Midt   firmapost-midt@vegvesen.no 
 
 

TÅRNES LIV   REVSNESKLEIVA 28, 7177 REVSNES 
TÅRNES HELGE  SOMMERLYSTVEGEN 6, 7019 TRONDHEIM 
TÅRNES ARNE   JOENGET 5, 7170 ÅFJORD 
KYLLO PER EDGAR OG VIGDIS   MONSTADTRØA 3, 7170 ÅFJORD 
AURSØY DAGRUN THERESE   VIKAVEIEN 22, 7170 ÅFJORD 
BRASETH OLAV OG EVA MARGRETE  TÅRNESVEIEN 341, 7170 ÅFJORD 
GRØTTING JAN MARIUS   TÅRNESVEIEN 322, 7170 ÅFJORD 
VENÅS BODIL VALLERAUNET OG MORTEN   VESTRE ROSTEN 25 E, 7072 HEIMDAL 
ANDERSSON CARL ANDERS ÅKE  VIKAVEIEN 41, 7170 ÅFJORD 
MUNKVOLD BJØRN OG MERETE WIST  KOLSÅSEN 13 D, 7079 FLATÅSEN 
AUNE ANITA   BRUNDALEN 1 A, 7058 JAKOBSLI 
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