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KOMMUNEPLAN 2009-20, SLUTTBEHANDLING ETTER MEKLING  

 

Vedlegg: 

1. Referat fra meklingsmøte med fylkesmannen 10.02.10  

2. Planbestemmelser og retningslinjer 

 

Sakens bakgrunn og innhold: 

Kommuneplanen ble behandlet den 07.10.09 i kommunestyret og en viser i den forbindelse 

til dette tidligere utsendte saksframlegg. I angående med følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar ”Kommuneplan 2009-20” inneholdende Samfunnsdel, 

Arealplan og tilhørende planbestemmelser og vedlegg i henhold til plan- og 

bygningslovens § 11-15. Forslagene til endringer i saksframlegget som er kommentert 

og foreslått tatt til følge, er innarbeidet i planen med oppjusterte plankart og vedlegg, 

alle datert 07.10.2009. 

2. Når det gjelder Storheia og Kvenndalsfjellet er området vist i planen som båndlagt for 

vindmøller. Dersom det ikke blir gitt konsesjon til anleggene vil områdene gå tilbake 

til LNF-område i samsvar med kommuneplan av 2003. 

3. Kommunestyret vil presisere at dersom innsigelse framkommer, forutsetter 

kommunestyret at disse områdene avklares for seg selv og at planen for øvrig får 

rettsvirkning i forhold til PBL § 11-6. 

 

Etter behandlingen i kommunestyret er vedtaket sjekket ut i forhold til de varslete innsigelser 

som var kommet i forbindelse med høringsperioden.  

 

Det gjelder følgende instanser:  

 Reindriftsforvaltningen 

 Kystverket 

 Fylkeskommunen 

 Fylkesmannens miljøvernavdeling 

 

Reindriftsforvaltningen har i brev av 02.03.10 oversendt møtebok fra områdestyret for 

reindrift i Nord-Trøndelag reinbeiteområde som gjorde følgende vedtak: 
”Områdestyret har mottatt melding om vedtak for kommuneplan for Åfjord 2009-2020. I 



vedtaket åpnes det for at eventuelle områder hvor innsigelsen opprettholdes til planen, holdes 

utenfor og at det resterende kan egengodkjennes av kommunen. 

Områdestyret i Nord-Trøndelag velger å opprettholde sin innsigelse til båndlagte områder for 

vindmølleparker som vedtatt i 0-sak 31/09. Begrunnelsen er at tiltaket berører 

regionale/nasjonale reindriftsinteresser negativt og det anses derfor feil å synliggjøre noe 

annet i kommuneplanens arealdel.” 

 

Kystverket har i brev av 03.02.10 trukket sin innsigelse etter at kommuneplankartene har blitt 

justert. Opprinnelig lå kystverkets ankringsplasser i sjøområder som var utlagt til fellesbruk: 

natur, friluftsliv, ferdsel, fiske og akvakultur. Disse er nå endret slik at akvakultur er tatt ut. I 

sitt brev forutsetter de at det ikke ligger inn noen nye kaier eller havneinnretninger for 

anløpende skip over 1350 tonn med de krav til konsekvensutredning. Kystverket nevner 

temakart småbåthavner der det er vist småbåthavner i fiskerihavnene. I tilknytning til 

kommuneplanen er det ikke laget eget temakart for småbåthavner. I planen er det kun vist et 

bilde som viser kartlagte småbåthavner i 2006. De har ingen innvendinger til foreslått ny 

veg/bruforbindelse mellom Selnes og Tiltrem. Kystverket nevner også avløpsledninger i sjø 

fra de nye utbyggingsområder må legges utenom ankringsområder og kaiområder. 

 

Fylkeskommunens og fylkesmannens innsigelser ble løst gjennom meklingsrunden, unntatt er 

Linesøy feriesenter der det den 15.03.10 ikke er avklart ennå. I meklingsmøtets vedlagte 

referat er resultatene vist og en viser i den forbindelse til det.  

Oppsummert er følgende endringer gjort i forhold til behandlingen den 07.10.09: 

 Område 146 Rammelmyrhaugen 2, Harbak utgår på grunn av hensynet til 

kulturminner og kulturmiljø. 

 Område 111 Sundet kan plasseres 50 m fra sjøen. Bestemmelsene er endret i samsvar 

med dette. 

 Område 124 Linesøya Feriesenter er foreløpig uavklart. Forslaget er redusert til 5 

utleieenheter med tilhørende antall båtplasser og gjestekai. Arealet er flyttet noe 

nordover slik at det blir liggende i samme ”bukta” som fastlandsforbindelsen. 

 Campingområdet 127 ved Momyrvatnet opprettholdes, men at det settes opp 

ferdselsregler og informasjon om verdiene i området.  

 

De justeringer som er gjort på kartene blir framvist i kommunestyremøtet. 

 

Vurdering: 

I forhold til de varslete innsigelser er kun en uavklart, Linesøy Feriesenter. Forventer at den 

avklares innen kommunestyremøtet. I forhold til Storheia og områdestyret for 

reindriftsforvaltningen er situasjonen ikke endret og den endelige konsesjonen avgjør 

framtidig arealbruk.  

 

Punktet om gjeldende reguleringsplaner i bestemmelsene inneholder en selvmotsigelse som 

er rettet opp, slik at disse fortsatt gjelder.  

 

Ut fra dette ber en kommunestyret vedta resultatet av meklingen og de justeringer som 

framkommer i bestemmelsene og plankartene. 

 

Rådmannens innstilling: 

1. I forhold til vedtak av 07.10.09 vil kommunestyret ta til etterretning resultatet av 

arbeidet med å få trukket de varslete innsigelser. 

2. Kommunestyret viser til referat fra meklingsmøte med fylkesmannen datert 22.02.10 

og vedtar de løsningsforslag som der framkommer. 

3. Kommunestyret vedtar de justerte kommuneplankart, retningslinjer og bestemmelser, 

og vedlegg alle med justeringsdato 12.03.10. 

 

 



Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 24.03.2010  

Behandling: 

Etter forslag fra sektorsjef Tor Skjevdal får pkt. 2 i vedtaket følgende tillegg:  

 

For området 124 Linesøy Feriesenter vedtar kommunestyret et areal til næringsformål som 

tilrettelegger for en redusert utbygging med 5 utleieenheter og tilhørende båtplasser med en 

justert lokalisering vist på kart datert 12.03.10. Begrunnelse for dette er at Linesøya får 

fastlandsforbindelse som utløser en form for ny reiselivsaktivitet som kan skje på dette 

arealet. Samtidig er området i nærheten av i landføringspunktet på Øya som allerede er berørt 

av terrenginngrep. Kommunestyret viser også til at store deler av Nordgården er utlagt til 

areal som skal holdes ubebygd i framtida, og at det aktuelle arealet i mindre grad reduserer de 

kvaliteter som er på denne delen av øya. 

 

 

 

Endelig vedtak: 

1. I forhold til vedtak av 07.10.09 vil kommunestyret ta til etterretning resultatet av 

arbeidet med å få trukket de varslete innsigelser. 

 

2. Kommunestyret viser til referat fra meklingsmøte med fylkesmannen datert 22.02.10 

og vedtar de løsningsforslag som der framkommer. For området 124 Linesøy 

Feriesenter vedtar kommunestyret et areal til næringsformål som tilrettelegger for en 

redusert utbygging med 5 utleieenheter og tilhørende båtplasser med en justert 

lokalisering vist på kart datert 12.03.10. Begrunnelse for dette er at Linesøya får 

fastlandsforbindelse som utløser en form for ny reiselivsaktivitet som kan skje på 

dette arealet. Samtidig er området i nærheten av i landføringspunktet på Øya som 

allerede er berørt av terrenginngrep. Kommunestyret viser også til at store deler av 

Nordgården er utlagt til areal som skal holdes ubebygd i framtida, og at det aktuelle 

arealet i mindre grad reduserer de kvaliteter som er på denne delen av øya. 

 

3. Kommunestyret vedtar de justerte kommuneplankart, retningslinjer og bestemmelser 

og vedlegg alle med justeringsdato 12.03.10. 

 

Vedtaket var enstemmig.   

 

 

 

 


