
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 
 
 

Utvalg: Planutvalget 
Møtested: , Roan 
Møtedato: 09.06.2021 
Tid: 09:00 -  

 
Forfall meldes til postmottak@afjord.kommune.no eller på telefon 72 51 00 00, for 
innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. 
 
Innkalling er sendt til:   
Navn Funksjon Representerer 
Vibeke Stjern MEDL AP 
Gro Alida Kristiansen MEDL AP 
Erik Jakobsen MEDL AP 
Einar Eian MEDL H 
Gunnar Singsaas MEDL FRP 
Tone Bårdli MEDL SP 
Erling Iversen MEDL SP 
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Saksnr Innhold Lukket 
 Referatsaker  
RS 9/21 Møteprotokoll - Planutvalg 25.05.21  
 Saker til behandling:  
PS 43/21 5058/96/40 Fradeling tillegg til bnr. 43 - Stein 

Refsnes - dispensasjon 
 

PS 44/21 5058/106/11 - Endring i 
reguleringsbestemmelser - Hytteområde 
Breivik - Linesøy - planid 200805 

 

PS 45/21 5058/107/2 - Deling av eiendom - Tilleggsareal 
til 107/165  - dispensasjon 

 

PS 46/21 5058/174/16 - Søknad fradeling tilleggsareal til 
174/7- Åsmund og Olav Lindbak  (2017/292 
Roan) - dispensasjon fra plan Ansteinsundet 

 

PS 47/21 5058/5/2 - Ny grunneiendom - Dispensasjon 
hyttetomt - Bekkavatnet - Ann Iren og Roar 
Olden 

 

PS 48/21 5058/30/9 - Klagebehandling - Oppføring av 
redskap-/verkstedshall - Nedre By - Egil Stjern 
Maskinstasjon AS 

 

PS 49/21 5058/106/4 - Klagebehandling - Oppføring av 
brygge/utleiehytte - Turid og Asbjørn Lysø 

 

PS 50/21 5058/30/9 - Klagebehandling - Festegrunn for 
redskapshall - Nedre By 58 - Frida Fagergård 
Stjern 

 

PS 51/21 Mindre endring av detaljregulering for 
stokkhaugen - plan-ID 201101, første gangs 
behandling 

 

PS 52/21 5058/30/9 - AVSLAG - Bruksendring av bolig til 
fritidsbolig - revsneskleiva - Gunn Karin 
johnsrud 

 

PS 53/21 10398 Seiskjæra - Endring av anlegg for 
matfisk, laks ørret og regnbueørret - Refsnes 
Laks AS - dispensasjon fra kommuneplanen 

 

PS 54/21 5058/106/4 - Klagebehandling - Oppføring av 
brygge/utleiehytte - Turid og Asbjørn Lysø 

 

PS 55/21 5058/5/2 - Ny grunneiendom - Dispensasjon 
hyttetomt - Bekkavatnet - Henny Humstad 

 

PS 56/21 5058/158/103 – KLAGEBEHANDLING – 
SØKNAD OM TILLATELSE OG 
DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV 
GARASJE – ROANSVEIEN - ØYSTEIN 
RAMSØSKAR 
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PS 57/21 5058/107/104 – KLAGEBEHANDLING – 
Rammetillatelse og DISPENSASJON FOR 
OPPFØRING AV Fritidsbolig – Linesmarka – 
gunn karin og jon helle 

 

PS 58/21 kystsoneplan for Namdalen og Fosen - første 
gangs behandling 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vibeke Stjern 
Ordfører
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Referatsaker

RS 9/21 Møteprotokoll - Planutvalg 25.05.21 Møteprotokoll - Planutvalg 
25.05.21



 
 
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Planutvalget 
Møtested: Teams, Teams 
Dato: 25.05.2021 
Tid: 08:30 – 12:30 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Vibeke Stjern Medlem AP 
Gro Alida Kristiansen Medlem AP 
Einar Eian Medlem H 
Gunnar Singsaas Medlem FRP 
Tone Bårdli Medlem SP 
Erling Iversen Medlem SP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Erik Jakobsen MEDL AP 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Håkan Berdahl Erik Jakobsen H 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Per O. Johansen 
Nina Knutsen 
Sverre Fjellheim 
Erlend Aune  
Bjørn Murvold  

Rådmann 
Sekretær 
Avdelingsingeniør 
Avdelingsingeniør  
Avdelingsingeniør  

 
 

Merknader: 
Ingen merknader til innkalling  
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Saksnr Innhold Lukket 
 Referatsaker  

RS 8/21 Møteprotokoll - DFP 21.04.21  

 Saker til behandling:  

PS 31/21 5058/9/3 - Tillatelse og dispensasjon - Oppføring av 
minihus - Humstadveien 265 - Anne Lise Haugdahl 
Humstad 

 

PS 32/21 5058/89/4 - Rammetillatelse og dispensasjon - 
Riving av fjøs, oppføring av nytt driftsbygg og 
leilighetsbygg i 3 etasjer - Petter Anders Hosen 

 

PS 33/21 5058/96/47 - Klagebehandling - Rammetillatelse og 
dispensasjon - Oppføring av hytte - Halen - 
Stoksund 

 

PS 34/21 5058/94/41 og 94/47 - Fradelinger og makeskifte - 
Tone og Torbjørn Humstad - Einar Wist 

 

PS 35/21 5058/89/2 - Ny grunneiendom - Steinan I og II - 
Odd-Petter Hosen - dispensasjon 

 

PS 36/21 5058/173/1 Søknad om boligtomt- Inger Lise Eian - 
dispensasjon fra plan 

 

PS 37/21 5058/177/5 - Ny grunneiendom - Kiran havn 2 - 
Knut Petter Nilssen - dispensasjon fra 
kommuneplanen 

 

PS 38/21 5058/60/1 - Ny grunneiendom - Ivar Strand - 
tilleggsareal til bnr. 61 - dispensasjon fra plan 

 

PS 39/21 5058/96/40 Fradeling tillegg til bnr. 43 - Stein 
Refsnes - dispensasjon 

 

PS 40/21 5058/106/11 - Endring i reguleringsbestemmelser - 
Hytteområde Breivik - Linesøy - planid 200805 

 

PS 41/21 5058/107/2 - Deling av eiendom - Tilleggsareal til 
107/165  - dispensasjon 

 

PS 42/21 5058/174/16 - Søknad fradeling tilleggsareal til 
174/7- Åsmund og Olav Lindbak  (2017/292 Roan) 
- dispensasjon fra plan Ansteinsundet 

 

 
NB! Utvalget rekker trolig ikke å behandle alle sakene på sakskartet i dette møtet. Saker som 
ikke blir behandlet blir utsatt til neste utvalgsmøte 09.06.21. 
 
 
 
 
Vibeke Stjern 
Ordfører 
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Referatsaker 
RS 8/21 Møteprotokoll - DFP 21.04.21 Møteprotokoll - DFP 21.04.21 
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Saker til behandling: 
PS 31/21 5058/9/3 - Tillatelse og dispensasjon - Oppføring av minihus - 
Humstadveien 265 - Anne Lise Haugdahl Humstad 
Rådmannens innstilling 
 
Åfjord kommune, ved planutvalget gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 19-3 
midlertidig dispensasjon i to år fra kommuneplanens arealdel for oppføring av midlertidig 
bolig/minihus på gnr. 9/3 på Humstad. Midlertidig dispensasjon gjelder fra 01.06.2021, og 
utløper 01.06.2023. 
 
 
Dispensasjon begrunnes med at tiltaket er en midlertidig løsning, og berørt areal tilbakeføres til 
sin opprinnelse. En dispensasjon vil ikke i vesentlig grad sette til side hensynene i plan- og 
bygningslovens formålsparagraf, eller bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Fordelene 
med en dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene 
  
Åfjord kommune, ved planutvalget gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 21-4 
byggetillatelse for oppføring av midlertidig bolig/minihus, inkludert tilknytning til offentlig 
vannverk på gnr. 9/3 som omsøkt. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Bolig/minihuset kan ikke tas i bruk før det er gitt ferdigattest for avløpsanlegget. Bygging 
av avløpsanlegg og utslippstillatelse gis i eget delegert vedtak i ettertid. 

 Søknad om ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utførelse (UTF) fra produsent av 
bygget må foreligge før igangsettelse. 

 Når behovet for midlertidig bolig opphører, skal de berørte arealene tilbakeføres til sin 
opprinnelse.  
  

 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Åfjord kommune, ved planutvalget gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 19-3 
midlertidig dispensasjon i to år fra kommuneplanens arealdel for oppføring av midlertidig 
bolig/minihus på gnr. 9/3 på Humstad. Midlertidig dispensasjon gjelder fra 01.06.2021, og 
utløper 01.06.2023. 
 
 
Dispensasjon begrunnes med at tiltaket er en midlertidig løsning, og berørt areal tilbakeføres til 
sin opprinnelse. En dispensasjon vil ikke i vesentlig grad sette til side hensynene i plan- og 
bygningslovens formålsparagraf, eller bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Fordelene 
med en dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene 
  
Åfjord kommune, ved planutvalget gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 21-4 
byggetillatelse for oppføring av midlertidig bolig/minihus, inkludert tilknytning til offentlig 
vannverk på gnr. 9/3 som omsøkt. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
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 Bolig/minihuset kan ikke tas i bruk før det er gitt ferdigattest for avløpsanlegget. Bygging 
av avløpsanlegg og utslippstillatelse gis i eget delegert vedtak i ettertid. 

 Søknad om ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utførelse (UTF) fra produsent av 
bygget må foreligge før igangsettelse. 

 Når behovet for midlertidig bolig opphører, skal de berørte arealene tilbakeføres til sin 
opprinnelse.  

 
 
 

PS 32/21 5058/89/4 - Rammetillatelse og dispensasjon - Riving av fjøs, oppføring 
av nytt driftsbygg og leilighetsbygg i 3 etasjer - Petter Anders Hosen 
Rådmannens innstilling 
 
Åfjord kommune, ved planutvalget gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving av driftsbygning, oppføring av nytt 
driftsbygg og leilighetsbygg i 3 etasjer på gnr. 89/4 i Hosen. 
  
Dispensasjon begrunnes med at en dispensasjon vil ikke i vesentlig grad sette til side 
hensynene i plan- og bygningslovens formålsparagraf, eller bestemmelsen det søkes om 
dispensasjon fra. Fordelene med en dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene. 
Begrunnelse og vurderinger er gitt lenger ned i saken.   
  
Åfjord kommune, ved planutvalget gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 21-4 
rammetillatelse for riving av driftsbygning, oppføring av nytt driftsbygg og leilighetsbygg i 3 
etasjer på gnr. 89/4 i Hosen. 
 
Tillatelse gis på følgende vilkår: 

 Før arbeidene kan oppstartes må det søkes om igangsettingstillatelse inkl. vedlegg. 
 Brannprosjektering av leilighetsbygg må foreligge. 
 Geoteknisk vurdering for tiltak innenfor aktsomhetsområde for kvikkleire må foreligge fra 

ansvarlig foretak.  
 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Åfjord kommune, ved planutvalget gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving av driftsbygning, oppføring av nytt 
driftsbygg og leilighetsbygg i 3 etasjer på gnr. 89/4 i Hosen. 
  
Dispensasjon begrunnes med at en dispensasjon vil ikke i vesentlig grad sette til side 
hensynene i plan- og bygningslovens formålsparagraf, eller bestemmelsen det søkes om 
dispensasjon fra. Fordelene med en dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene. 
Begrunnelse og vurderinger er gitt lenger ned i saken.   
  
Åfjord kommune, ved planutvalget gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 21-4 
rammetillatelse for riving av driftsbygning, oppføring av nytt driftsbygg og leilighetsbygg i 3 
etasjer på gnr. 89/4 i Hosen. 
 
Tillatelse gis på følgende vilkår: 
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 Før arbeidene kan oppstartes må det søkes om igangsettingstillatelse inkl. vedlegg. 
 Brannprosjektering av leilighetsbygg må foreligge. 
 Geoteknisk vurdering for tiltak innenfor aktsomhetsområde for kvikkleire må foreligge fra 

ansvarlig foretak.  
 
 
 
 

PS 33/21 5058/96/47 - Klagebehandling - Rammetillatelse og dispensasjon - 
Oppføring av hytte - Halen - Stoksund 
Rådmannens innstilling 
Planutvalget opprettholder vedtak i sak 6/21 vedtatt den 20.01.2021 da det ikke er innkommet 
nye momenter som gjør at planutvalget skal endre tidligere vedtak i saken. 
 
Mottatt klage tas ikke til følge, og saken sendes til endelig avgjørelse til Statsforvalteren i 
Trøndelag. 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Planutvalget opprettholder vedtak i sak 6/21 vedtatt den 20.01.2021 da det ikke er innkommet 
nye momenter som gjør at planutvalget skal endre tidligere vedtak i saken. 
 
Mottatt klage tas ikke til følge, og saken sendes til endelig avgjørelse til Statsforvalteren i 
Trøndelag. 
 
 
 
 

PS 34/21 5058/94/41 og 94/47 - Fradelinger og makeskifte - Tone og Torbjørn 
Humstad - Einar Wist 
Rådmannens innstilling 

Planutvalget gir dispensasjon fra kommunedelplanen for Stoksund, slik dere søkte om. Vi viser 
til vurderingene lenger ned i saken. Vi gir samtidig tillatelse til fradeling av 500 m² grunn fra bnr. 
41 for ny bolig. Dernest gis tillatelse til fradeling av ca 50 m² fra bnr. 47 som tillegg til ny 
boligtomt, og til slutt  gis tillatelse til fradeling av ca 70 m² fra bnr. 41 som tillegg til bnr. 47. Alle 
eiendommer på gnr. 94. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 

 Tilleggsarealene må sammenføyes med hovedparsellene. 

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 

Vedtaket er fattet etter reglene i Åfjord kommunes delegeringsreglement. 
 

 
Andre ting dere bør ta hensyn til 

10



1. Dere bør sikre adkomst og eventuelt parkering på hovedeiendommen ved dokument. 
Denne avtalen må tinglyses. 
 

2. Tillatelsen til fradeling faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 
3 år etter at tillatelsen er gitt. Tillatelsen faller også bort dersom matrikkelføring vil være i 
strid med Lov om eigedomsregistrering. 

3. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles 

 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

Planutvalget gir dispensasjon fra kommunedelplanen for Stoksund, slik dere søkte om. Vi viser 
til vurderingene lenger ned i saken. Vi gir samtidig tillatelse til fradeling av 500 m² grunn fra bnr. 
41 for ny bolig. Dernest gis tillatelse til fradeling av ca 50 m² fra bnr. 47 som tillegg til ny 
boligtomt, og til slutt  gis tillatelse til fradeling av ca 70 m² fra bnr. 41 som tillegg til bnr. 47. Alle 
eiendommer på gnr. 94. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Tilleggsarealene må sammenføyes med hovedparsellene. 

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 

Vedtaket er fattet etter reglene i Åfjord kommunes delegeringsreglement. 
 

 
Andre ting dere bør ta hensyn til 

1. Dere bør sikre adkomst og eventuelt parkering på hovedeiendommen ved dokument. 
Denne avtalen må tinglyses. 
 

2. Tillatelsen til fradeling faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 
3 år etter at tillatelsen er gitt. Tillatelsen faller også bort dersom matrikkelføring vil være i 
strid med Lov om eigedomsregistrering. 

3. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles 

 
 
 
 

PS 35/21 5058/89/2 - Ny grunneiendom - Steinan I og II - Odd-Petter Hosen - 
dispensasjon 
Rådmannens innstilling 

Planutvalget gir dispensasjon fra reguleringsplan for Steinan, planid 200303, og Steinan II, 
planid 201006, slik dere søkte om. Vi viser til vurderingene lenger ned i saken. Vi gir samtidig 
tillatelse til fradeling av ca. 1.500 m² grunn til boligformål på gnr. 89 / bnr. 2. Tillatelsen gis på 
følgende vilkår: 
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 Åfjord kommune skal godkjenne eventuell ny avkjørsel. Dette må det søkes om samtidig 
med søknad om byggetiltak. 

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 

Andre ting dere bør ta hensyn til 
1. Tillatelsen til fradeling faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 

3 år etter at tillatelsen er gitt. Tillatelsen faller også bort dersom matrikkelføring vil være i 
strid med Lov om eigedomsregistrering. 
 

2. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 

 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

Planutvalget gir dispensasjon fra reguleringsplan for Steinan, planid 200303, og Steinan II, 
planid 201006, slik dere søkte om. Vi viser til vurderingene lenger ned i saken. Vi gir samtidig 
tillatelse til fradeling av ca. 1.500 m² grunn til boligformål på gnr. 89 / bnr. 2. Tillatelsen gis på 
følgende vilkår: 
 

 Åfjord kommune skal godkjenne eventuell ny avkjørsel. Dette må det søkes om samtidig 
med søknad om byggetiltak. 

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 

Andre ting dere bør ta hensyn til 
1. Tillatelsen til fradeling faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 

3 år etter at tillatelsen er gitt. Tillatelsen faller også bort dersom matrikkelføring vil være i 
strid med Lov om eigedomsregistrering. 
 

2. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 

 
 
 
 

PS 36/21 5058/173/1 Søknad om boligtomt- Inger Lise Eian - dispensasjon fra plan 
Rådmannens innstilling 

Åfjord kommune gir dispensasjon fra reguleringsplan for Hongsandhaugen, id 2010-006, slik 
dere søkte om. Vi viser til vurderingene lenger ned i saken. Vi gir samtidig tillatelse til fradeling 
av ca 500 m² grunn på gnr. 173 / bnr. 1 i henhold til omsøkt plassering.  

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 
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Andre ting dere bør ta hensyn til 

1. Dere bør sikre adkomst og eventuelt parkering på hovedeiendommen ved dokument. 
Denne avtalen må tinglyses. 
 

2. Tillatelsen til fradeling faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 
3 år etter at tillatelsen er gitt. Tillatelsen faller også bort dersom matrikkelføring vil være i 
strid med Lov om eigedomsregistrering. 
 

3. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 

 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

Åfjord kommune gir dispensasjon fra reguleringsplan for Hongsandhaugen, id 2010-006, slik 
dere søkte om. Vi viser til vurderingene lenger ned i saken. Vi gir samtidig tillatelse til fradeling 
av ca 500 m² grunn på gnr. 173 / bnr. 1 i henhold til omsøkt plassering.  

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 

 
Andre ting dere bør ta hensyn til 

1. Dere bør sikre adkomst og eventuelt parkering på hovedeiendommen ved dokument. 
Denne avtalen må tinglyses. 
 

2. Tillatelsen til fradeling faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 
3 år etter at tillatelsen er gitt. Tillatelsen faller også bort dersom matrikkelføring vil være i 
strid med Lov om eigedomsregistrering. 
 

3. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 

 
 
 
 

PS 37/21 5058/177/5 - Ny grunneiendom - Kiran havn 2 - Knut Petter Nilssen - 
dispensasjon fra kommuneplanen 
Rådmannens innstilling 

Planutvalget gir dispensasjon fra kommuneplane og bygge- og deleforbudet i strandsonen, slik 
dere søkte om. Vi viser til vurderingene lenger ned i saken. Vi gir samtidig tillatelse til fradeling 
av ca 350 m² bebygd grunn på gnr. 177 / bnr. 5.  

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 
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Andre ting dere bør ta hensyn til 

1. Dere bør sikre adkomst og eventuelt parkering på hovedeiendommen ved dokument. 
Denne avtalen må tinglyses. Dette gjelder også Landbruks- og utmarksnemndas vilkår 
om at hovedeiendommen gis forkjøpsrett hvis den nye eiendommen skal selges. 
 

2. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 

 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Planutvalget gir dispensasjon fra kommuneplane og bygge- og deleforbudet i strandsonen, slik 
dere søkte om. Vi viser til vurderingene lenger ned i saken. Vi gir samtidig tillatelse til fradeling 
av ca 350 m² bebygd grunn på gnr. 177 / bnr. 5.  

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 

 
Andre ting dere bør ta hensyn til 

1. Dere bør sikre adkomst og eventuelt parkering på hovedeiendommen ved dokument. 
Denne avtalen må tinglyses. Dette gjelder også Landbruks- og utmarksnemndas vilkår 
om at hovedeiendommen gis forkjøpsrett hvis den nye eiendommen skal selges. 
 

2. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 

 
 
 
 
 

PS 38/21 5058/60/1 - Ny grunneiendom - Ivar Strand - tilleggsareal til bnr. 61 - 
dispensasjon fra plan 
Rådmannens innstilling 

Åfjord kommune gir dispensasjon fra reguleringsplan for Strand, id 201704, slik dere søkte om. 
Vi viser til vurderingene lenger ned i saken. Vi gir samtidig tillatelse til fradeling av 170 m² på 
gnr. 60 / bnr. 1. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Tilleggsarealet må sammenføyes med eiendom gnr. 60, bnr 61. 

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 

 
Andre ting dere bør ta hensyn til 
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1. Tillatelsen til fradeling faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 
3 år etter at tillatelsen er gitt. Tillatelsen faller også bort dersom matrikkelføring vil være i 
strid med Lov om eigedomsregistrering. 
 

2. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 

 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 

Åfjord kommune gir dispensasjon fra reguleringsplan for Strand, id 201704, slik dere søkte om. 
Vi viser til vurderingene lenger ned i saken. Vi gir samtidig tillatelse til fradeling av 170 m² på 
gnr. 60 / bnr. 1. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Tilleggsarealet må sammenføyes med eiendom gnr. 60, bnr 61. 

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 

 
Andre ting dere bør ta hensyn til 

1. Tillatelsen til fradeling faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 
3 år etter at tillatelsen er gitt. Tillatelsen faller også bort dersom matrikkelføring vil være i 
strid med Lov om eigedomsregistrering. 
 

2. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 

 
 
 
 

PS 39/21 5058/96/40 Fradeling tillegg til bnr. 43 - Stein Refsnes - dispensasjon 
Rådmannens innstilling 
 

Planutvalget gir dispensasjon fra kommunedelplanen for Stokksund, slik dere søkte om. Vi viser 
til vurderingene lenger ned i saken. Vi gir samtidig tillatelse til fradeling av ca 250 m² grunn på 
gnr. 96 / bnr. 40. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Tilleggsarealet må sammenføyes med eiendom gnr. 96, bnr 43. 
 Tilleggsarealet kan ikke opparbeides for plen eller hage. 

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 

Andre ting dere bør ta hensyn til 
1. Tillatelsen til fradeling faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 

3 år etter at tillatelsen er gitt. Tillatelsen faller også bort dersom matrikkelføring vil være i 
strid med Lov om eigedomsregistrering. 
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2. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 

Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
 
Vedtak: 
Saken utsatt til planutvalgets møte den 09.06.2021. 
 
 
 

PS 40/21 5058/106/11 - Endring i reguleringsbestemmelser - Hytteområde Breivik - 
Linesøy - planid 200805 
Rådmannens innstilling 
 
Planutvalget godkjenner reviderte bestemmelser for hytteområde Breivik datert 11.05.2021. Det 
vises til vurderingene lenger ned i saken. 

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 12-14 (endringer og 
oppheving av reguleringsplan) 

Vedtaket er fattet etter reglene i Åfjord kommunes delegeringsreglement. 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
 
Vedtak: 
Saken utsatt til planutvalgets møte den 09.06.2021. 
 
 
 

PS 41/21 5058/107/2 - Deling av eiendom - Tilleggsareal til 107/165  - dispensasjon 
Rådmannens innstilling 

Planutvalget gir dispensasjon fra kommunedelplan for Linesøya, slik det er søkt om. Vi viser til 
vurderingene lenger ned i saken.  

Vi gir samtidig tillatelse til fradeling av ca 250 m² grunn på gnr. 107 / bnr. 2 som tillegges bnr. 69 
og 165. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Tilleggsarealene må sammenføyes med hovedeiendommen bnr. 69.  
 
Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 

 
 
Andre ting dere bør ta hensyn til 

1. Tillatelsen faller bort dersom matrikkelføring vil være i strid med Lov om 
eigedomsregistrering. 
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2. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 

 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
 
Vedtak: 
Saken utsatt til planutvalgets møte den 09.06.2021. 
 
 
 

PS 42/21 5058/174/16 - Søknad fradeling tilleggsareal til 174/7- Åsmund og Olav 
Lindbak  (2017/292 Roan) - dispensasjon fra plan Ansteinsundet 
Rådmannens innstilling 

Planutvalget gir dispensasjon fra reguleringsplan for Ansteinsundet, planid 2019-003, og fra 
bygge- og deleforbudet i strandsonen, slik dere søkte om. Vi viser til vurderingene lenger ned i 
saken. Vi gir samtidig tillatelse til fradeling av ca 130 m² grunn på gnr. 174 / bnr. 16. Tillatelsen 
gis på følgende vilkår: 
 

 Tilleggsarealet må sammenføyes med eiendom gnr. 174, bnr. 7. 

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 

 
 
 
Andre ting dere bør ta hensyn til 

1. Dere bør sikre adkomst og eventuelt parkering på hovedeiendommen ved dokument. 
Denne avtalen må tinglyses. 
 

2. Tillatelsen til fradeling faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 
3 år etter at tillatelsen er gitt. Tillatelsen faller også bort dersom matrikkelføring vil være i 
strid med Lov om eigedomsregistrering. 
 

3. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 

 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
 
Vedtak: 
Saken utsatt til planutvalgets møte den 09.06.2021. 
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Saker til behandling:

PS 43/21 5058/96/40 Fradeling tillegg til bnr. 43 - Stein Refsnes - 
dispensasjon



Arkiv:  2021/758-9 
Dato:  06.05.2021 
Saksbehandler:  Sverre Fjellheim

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
39/21 Planutvalget 25.05.2021 
43/21 Planutvalget 09.06.2021 

 
 

 
5058/96/40 FRADELING TILLEGG TIL BNR. 43 - STEIN REFSNES - 
DISPENSASJON 
 
Rådmannens innstilling 
 

Planutvalget gir dispensasjon fra kommunedelplanen for Stokksund, slik dere søkte om. Vi 
viser til vurderingene lenger ned i saken. Vi gir samtidig tillatelse til fradeling av ca 250 m² 
grunn på gnr. 96 / bnr. 40. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Tilleggsarealet må sammenføyes med eiendom gnr. 96, bnr 43. 
 Tilleggsarealet kan ikke opparbeides for plen eller hage. 

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 

Andre ting dere bør ta hensyn til 
1. Tillatelsen til fradeling faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 

3 år etter at tillatelsen er gitt. Tillatelsen faller også bort dersom matrikkelføring vil være 
i strid med Lov om eigedomsregistrering. 

2. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 

 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
 
Vedtak: 
Saken utsatt til planutvalgets møte den 09.06.2021. 
 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
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Stein Refsnes søker om fradeling av ca 250 m² grunn fra sin eiendom gnr. 96, bnr. 40. 
Parsellen skal være tilleggsareal til bnr. 43. Denne eiendommen er fra før på bare 245 
m², og den nye parsellen vil omslutte hele bnr. 43. Se utsnitt fra kartvedlegg under. 

 
Etter kommunedelplanen for Stokksund ligger den nye parsellen i LNFR – område, og 
innenfor 100 – metersonen fra sjøen. 
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Søknaden ble derfor sendt på høring. 
 
Høringsuttalelser: 
Fylkeskommunen. 
 

Eksisterende fritidseiendom er 250m2 og det søkes om fradeling av 250m2, slik at 
arealet totalt blir 500m2. Slik vi forstår søknaden skal arealet fradeles til uendret 
bruk. Ut fra de interesser vi skal ivareta har fylkeskommunen ikke merknader til 
omsøkte fradeling. 

Statsforvalteren. 
Dispensasjon er en snever unntaksregel som kan benyttes i enkeltstående tilfeller som ikke skaper 
uheldige presedensvirkninger som igjen kan ha som følge at de i praksis setter bestemmelser i plan 
til side. 
Uttalelse fra fagavdelingene 
Landbruk 
Det søkes om tilleggsareal til en liten eiendom med fritidsbolig slik at den totalt blir 500 m2. I 
oversendelsen oppgis det at det er kystlynghei av viktig verdi i området, men at kommunen likevel 
vurderer at det kan gis dispensasjon med vilkår om at arealet ikke opparbeides. Ut fra dette har vi 
ingen avgjørende merknader i saken. 
Klima og miljø 
En fradeling av areal vil ikke endre på formålet utenfor eksisterende eiendom, LNF-R. Vi gjør derfor 
oppmerksom på at ved senere tiltak uten at overordnet plan er endret, vil eventuelle tiltak være 
betinget av dispensasjon fra formålsbestemmelsen LNF-R og fra byggeforbudet i strandsonen, jf. 
pbl. § 1-8. 
Statsforvalteren minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene 
i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml. § 7). Før det fattes vedtak i saken, må det skriftlig redegjøres 
for hvordan prinsippene i bestemmelsene er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes 
som en saksbehandlingsfeil. 
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Administrasjonens vurdering 
 
I oversendelsesbrevet uttrykte kommunen: 
 

I følge Naturbase er det kystlynghei av viktig verdi i området. Kommunen vurderer 
likevel at det kan være mulig å gi dispensasjon for fradeling med vilkår om at arealet 
ikke opparbeides. Ut fra flybilder 2020 virker ikke dagens tomt heller å være det. 

 

  
 
 
 
Naturmangfoldloven 
 
I Naturbase er det på arealet som ønskes fradelt vist som kystlynghei.  Kommunen forutsetter at 
arealet ikke opparbeides med plen eller tilplanting av hagelignende vegetasjon. 
Søknaden omhandler forvaltning av fast eiendom. Ifølge naturmangfoldloven § 7 skal da lovens 
§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer. 
Kommunen anser Naturbase og Artskart som gode nok informasjonskilder (kunnskapsgrunnlag), 
jamfør naturmangfoldloven § 8.  
Siden kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok, vil føre var-prinsippet i lovens § 9 ikke 
benyttes. 
Samlet belastning på økosystemet anses å være liten, jamfør lovens § 10. 
Tiltaket medfører ikke så stor skade på naturmangfoldet, at tiltakshaveren må betale for å hindre 
eller begrense skadene, jamfør naturmangfoldloven § 11.  
Det vil ikke brukes teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet så mye at det 
krever særlige tiltak, jamfør naturmangfoldloven § 12. 
 
Jordloven 
Berører ikke drivbart areal. 
 
Kulturminneloven  
Ingen registreringer 

Utsnitt fra Norge i bilder, 
Trøndelag 2020.
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Skred/flom/rasfare/havnivåstigning 
Ifølge skrednett.no og sehavnivå.no ligger tiltaket utenfor område for 
skred/flom/rasfare/havnivåstigning. 
 
Vurdering av dispensasjon 
Det er her snakk om å tillate et begrenset ekstra areal til et lite bebygd areal som ikke har 
kjøreveg fram til eiendommen. Behovet for terrengbearbeiding er derfor lite. Fradeling til 
uendret bruk/formål synes derfor å være en smidig og god løsning. 
En dispensasjon vil ikke i vesentlig grad sette til side hensynene i plan- og bygningslovens 
formålsparagraf, eller bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Fordelene med å gi 
dispensasjon vurderes som klart større enn ulempene. 
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Arkiv:  2021/648-7 
Dato:  11.05.2021 
Saksbehandler:  Sverre Fjellheim

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
40/21 Planutvalget 25.05.2021 
44/21 Planutvalget 09.06.2021 

 
 

 
5058/106/11 - ENDRING I REGULERINGSBESTEMMELSER - 
HYTTEOMRÅDE BREIVIK - LINESØY - PLANID 200805 
 
Rådmannens innstilling 
 
Planutvalget godkjenner reviderte bestemmelser for hytteområde Breivik datert 
11.05.2021. Det vises til vurderingene lenger ned i saken. 

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 12-14 (endringer og 
oppheving av reguleringsplan) 

Vedtaket er fattet etter reglene i Åfjord kommunes delegeringsreglement. 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
 
Vedtak: 
Saken utsatt til planutvalgets møte den 09.06.2021. 
 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Geir Sørgård har på vegne av eierne til gnr. 106, bnr. 11 søkt om endringer i 
bestemmelsene til reguleringsplanen som eiendommen omfattes av. Dette gjelder 
konkret bestemmelsene for «Hytteområde Breivik, Linesøya, gnr. 106, bnr. 11». 
Plankart og bestemmelser ble her sist revidert av kommunestyret i møte 18.06.2008, 
sak 29/08. 
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I korthet går ønskete endringer ut på: 

 Ønske om å utelate en del av hva som står om innhold i byggesøknad 
 Ønske om større bygninger i areal og høyde 
 Ikke bare saltak 
 Endring av bestemmelser for fellesområder 
 Endring av bestemmelser for spesialområder. 

 
Kommunen vurderte dette som en mindre endring som ikke behøver full offentlig 
høring. Alle tomte/hytteeiere i planområdet og de som grenser inntil, har blitt varslet. 
 
Søknaden ble sendt på høring  
 
 
Høringsuttalelser 
 
Statsforvalteren: 

 
Statsforvalteren har mottatt ovennevnte reguleringsendring til uttalelse. Statsforvalterens har 
ut fra sine ulike fagområder ingen merknader til saken. 

 
Fylkeskommunen: 
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Administrasjonens vurdering 
 
Søker ønsket å ta vekk søkebestemmelsene i § 2.2 
 
§2.2. 
«Hyttenes utforming og fargesetting 
Kommunen skal påse at bebyggelsen underordner seg naturpreget i området. Søknad om 
byggetillatelse skal i tillegg til situasjonskart vedlegges snitt/profil som viser hyttas plassering i 
forhold til terreng, med anført grunnmurshøyde over bakken. På situasjonskartet skal all omsøkt 
bebyggelse være inntegnet. 
Grunnflate på hytte og uthus må ikke overstige 100 m2 til sammen, målt etter utvendige veggmål. 
Gesimshøyde skal ikke overstige 280 cm over grunnmur. Bebyggelsen skal ha saltak, med takvinkel 
mellom 20 – 30 grader. Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt 
fargevirkning. Møneretning skal primært være som angitt i planen, men kan ut fra hyttas form 
fravikes i samråd med bygningsmyndighetene. 
Uthus skal maximalt ha en grunnflate 20 m2» 
Tekst ønskes erstattet med: 
«Grunnflate på hytte og uthus må ikke overstige 125 m2 til sammen, målt etter utvendige 
veggmål. Gesimshøyde skal ikke overstige 300 cm over grunnmur.» 
 
Begrunnelse: 
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Dette for å imøtekomme dagens standard på fritidsbebyggelse. Det er pr. i dag oppført 1 fritidsbolig 
innenfor planområdet. Videre har fylkesmannen signalisert at det er ønskelig å endre 
reguleringsplanen for å redusere framtidige dispensasjonssaker. 
 
Etter påfølgende samtale, her en blitt enig om at de innledende bestemmelser skal få 
stå, og at bar en del størrelser endres til følgende: 
 
2.2 Hyttenes utforming og fargesetting 

Kommunen skal påse at bebyggelsen underordner seg naturpreget i området. 
Søknad om byggetillatelse skal i tillegg til situasjonskart, ha vedlagt snitt/profil 
som viser hyttas plassering i forhold til terreng, og anført grunnmurshøyde over 
bakken. All omsøkt bebyggelse skal være inntegnet på situasjonskartet. 
Grunnflate på hytte og uthus må ikke overstige 125 m² til sammen, målt etter 
utvendige veggmål. 
Bebyggelsen kan ha saltak, med takvinkel mellom 20 og 30 grader, og med 
gesimshøyde som ikke overstiger 280 cm over grunnmur. 
Bebyggelsen kan ha pulttak, med en gesimshøyde som ikke overstiger 300 cm 
over grunnmur. 
Maksimum høyde på grunnmur er 80 cm. 
Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. 
Møneretningen skal primært være som angitt i planen, men kan ut fra hyttas 
form fravikes i samråd med bygningsmyndighetene. 
Uthus skal maksimalt ha en grunnflate på 20 m². 

 
Søker ønsket videre: 

§2. punkt 4. «Fellesbestemmelser.» 
Ønskes utelatt. 
Begrunnelse: 
Felles VA-anlegg er allerede etablert. 
Bestemmelser om renovasjon anses ikke som hjemmehørende i en reguleringsplan 
 
§5.punkt 4. 
Ønskes utelatt da det står for det motsatte av §5.punkt 2. 
 
§6. Fellesområde 
Ønskes utelatt da felles gjesteparkeringsplass anses som overflødig. 

 
Etter samtale, og med henvisning til fylkeskommunens faglige råd, er en enig om 
følgende ordlyd til fellesbestemmelser: 
 
2.4 Fellesbestemmelser for byggeområdet. 
 Det er bygget felles VA-anlegg i området. 

Alle hytteeiere er pliktig til å koble seg på dette, samt vedlikeholde det. 
Renovasjon: Avfall og søppel skal leveres til godkjent mottaksstasjon. 

 
Vedr. § 5, punktene 2 og 4. 
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Som fylkeskommunen kommenterer, så handler dette om to forskjellige planformål. 
Dersom man leser på plankartet i A4 – format, kan dette være vanskelig å se. Man er 
blitt enige om at disse to punktene skal stå uendret. 
 
Vedr. § 6. Fellesområde 
 
I og med at det her er snakk om å endre bestemmelsene, kan en ikke regulere felles 
parkering til noe annet enn trafikkformål. Søker har heller ikke noe konkret forslag til 
det.  
Det ble enighet om at vi tar bort rekkefølgebestemmelsen: «Parkeringsplassen skal 
være opparbeidet før det gis byggetillatelse for den enkelte hytte.» Dette fordi det i dag 
vanligvis blir opparbeidet plass for minst to biler ved den enkelte hytte i slike felt. 
§ 6 får da følgende ordlyd: 
 
6.1 Felles parkering. 
 Området skal opparbeides og være felles parkeringsplass for hyttene. 

(Gjesteparkering) 
 Alle hytteeiere har et felles ansvar for vedlikehold og brøyting av 

parkeringsplassen. 
 
Da veger, vann- og avløpsanlegg ble bygget i sammenheng, har en for ordens skyld 
også endret ordlyden noe i pkt. 5.7: 
 
5.7 Privat vei i byggeområdet for hytter. 
 I hyttefeltet er det opparbeidet enkle veier som fører fram til hver enkelt hytte. 

Veistandard: maks. bredde 4 m inkludert veigrøft. 
 Veien har på det bratteste en stigning på ca 1:8 over en strekning på 50 meter, 

rett sør for tomt 7. Veien er i størst mulig grad lagt i samme trase som VA-
anlegget og El-kabel.  

 
De reviderte bestemmelsene er ordnet og vedlagt som eget dokument. 
 
Vedlegg 
1 BESTEMMELSER HYTTEOMRÅDE BREIVIK 11052021 
2 BREIVIK, GNR. 106, BNR. 11 - LINESØYA - BESTEMMELSER GODKJ. 

18.06.2008 
3 BREIVIK, GNR. 106, BNR. 11 - LINESØYA - GODKJ. 18.06.2008 
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HYTTEOMRÅDE BREIVIK, LINESØYA 

Gnr. 106, bnr. 11 – planid 200805 

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLANEN 

 

Dato: 11.05.2021 

§1. PLANOMRÅDE 

1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist godkjent av 
kommunestyret i møte 18.06.2008, sak 29/08. 

1.2 Området er regulert til. - Byggeområde for fritidsbebyggelse 
- Byggeområde for bolig 
- Landbruksformål 
- Off. trafikkområde 
- Spesialområde 
- Fellesområde 

 

§ 2. BYGGEOMRÅDE FOR FRITIDSBEBYGGELSE 

2.1 Hyttens plassering 

Hytteplassering er markert i terrenget med en nummerert pel. Pelen skal falle 
innenfor hyttas grunnmur, men i samråd med bygningsmyndighetene kan hytta 
plasseres inntil 5 meter fra pel. Det er bare tillatt å føre opp en hytte med uthus på 
hver tomt. 

2.2 Hyttenes utforming og fargesetting 

Kommunen skal påse at bebyggelsen underordner seg naturpreget i området. Søknad 
om byggetillatelse skal i tillegg til situasjonskart, ha vedlagt snitt/profil som viser 
hyttas plassering i forhold til terreng, og anført grunnmurshøyde over bakken. All 
omsøkt bebyggelse skal være inntegnet på situasjonskartet. 

Grunnflate på hytte og uthus må ikke overstige 125 m² til sammen, målt etter 
utvendige veggmål. 

Bebyggelsen kan ha saltak, med takvinkel mellom 20 og 30 grader, og med 
gesimshøyde som ikke overstiger 280 cm over grunnmur. 

Bebyggelsen kan ha pulttak, med en gesimshøyde som ikke overstiger 300 cm over 
grunnmur. 

Maksimum høyde på grunnmur er 80 cm. 

Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. 
Møneretningen skal primært være som angitt i planen, men kan ut fra hyttas form 
fravikes i samråd med bygningsmyndighetene. 

Uthus skal maksimalt ha en grunnflate på 20 m². 

2.3 Bestemmelser om eksisterende vegetasjon, graving og fylling m.v. 
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Vegetasjon bør ikke fjernes fra tomta med mindre dette er nødvendig for oppføring 
av bygninger. Alle inngrep i terreng og vegetasjon må utføres så skånsomt som 
mulig. Gravemasser skal deponeres på steder der de ikke virker skjemmende. 
Tomteplanering i større utstrekning tillates ikke. 

2.4 Fellesbestemmelser for byggeområdet. 

 Det er bygget felles VA-anlegg i området. 

Alle hytteeiere er pliktig til å koble seg på dette, samt vedlikeholde det. 

Renovasjon: Avfall og søppel skal leveres til godkjent mottaksstasjon. 

§ 3. BYGGEOMRÅDE FOR BOLIG 

3.1 Innenfor byggeområdet kan eksisterende bebyggelse bevares, eller utskiftes med ny 
bebyggelse i tilsvarende form og størrelse. 

§ 4 LANDBRUKSOMRÅDE 

4.1 Området kan benyttes til dyrket mark og beiting. 

§ 5. SPESIALOMRÅDER 

5.1 Bevaringsområde for kulturminner. 

 Området er regulert til spesialområde for bevaring av kulturminner som er påviste 
bogesteller og gravrøys. Innen bevaringsområdet må det ikke skje noen form for 
inngrep eller tiltak. Eventuelle nødvendige, mindre tiltak innen området må gjøres 
rede for særskilt, og må godkjennes av kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen. 

5.2 Båtplass/fortøyningsplass i sjø, B/F 

 Området kan benyttes til båt- og fortøyningsplass for småbåter. 

5.3 Naustområde/båtplass, N/B 

 Arealet kan benyttes til båtopplag, båtutsetting og til bygging av naust. Material- og 
fargebruk skal godkjennes som for hytter. 

 Naust i rekke skal maksimalt ha en grunnflate på 100 m². 

 Høyde opp til møne skal ikke overstige 5 meter over grunnmur. Bebyggelsen skal ha 
saltak mellom 20 og 30 grader. Taktekking skal utføres med materialer som gir en 
mørk og matt fargevirkning. 

5.4 Friluftsområde i sjø, FS 

 Friluftsområde i sjø skal IKKE benyttes til lagring/fortøyning av båter eller lignende. 

5.5 Friluftsområde på land. 

 Områdene kan brukes av allmennheten til friluftsliv. Området kan benyttes til 
beitemark. 

5.6 Privat vei. 

 Privat vei forbi boligeiendom kan bevares og vedlikeholdes i tilsvarende standard som 
tidligere. 
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 Privat vei langs sørvestre grense er tatt ut av planen, og rett til å bruke veien må tas 
opp med grunneier. 

5.7 Privat vei i byggeområdet for hytter. 

 I hyttefeltet er det opparbeidet enkle veier som fører fram til hver enkelt hytte. 
Veistandard: maks. bredde 4 m inkludert veigrøft. 

 Veien har på det bratteste en stigning på ca 1:8 over en strekning på 50 meter, rett 
sør for tomt 7. Veien er i størst mulig grad lagt i samme trase som VA-anlegget og El-
kabel.  

§ 6. FELLESOMRÅDE 

6.1 Felles parkering. 

 Området skal opparbeides og være felles parkeringsplass for hyttene. 
(Gjesteparkering) 

 Alle hytteeiere har et felles ansvar for vedlikehold og brøyting av parkeringsplassen.
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Arkiv:  2020/3835-11 
Dato:  12.05.2021 
Saksbehandler:  Sverre Fjellheim

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
41/21 Planutvalget 25.05.2021 
45/21 Planutvalget 09.06.2021 

 
 

 
5058/107/2 - DELING AV EIENDOM - TILLEGGSAREAL TIL 107/165  - 
DISPENSASJON 
 
Rådmannens innstilling 

Planutvalget gir dispensasjon fra kommunedelplan for Linesøya, slik det er søkt om. Vi viser til 
vurderingene lenger ned i saken.  

Vi gir samtidig tillatelse til fradeling av ca 250 m² grunn på gnr. 107 / bnr. 2 som tillegges bnr. 
69 og 165. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Tilleggsarealene må sammenføyes med hovedeiendommen bnr. 69.  
 
Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 

 
 
Andre ting dere bør ta hensyn til 

1. Tillatelsen faller bort dersom matrikkelføring vil være i strid med Lov om 
eigedomsregistrering. 
 

2. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 

 
 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
 
Vedtak: 
Saken utsatt til planutvalgets møte den 09.06.2021. 
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Sakens bakgrunn og innhold 
Jørgen Bugge søkte 19.12.2020 om fradeling av parsell på ca 250 m² fra sin eiendom 
gnr. 107, bnr. 2. Parsellen skal være tilleggsareal til bnr. 165 og bnr. 69.  
Bnr. 165 ble tillatt fradelt i 2019 med tanke på ny avkjørsel og parkering for 
fritidseiendommen.  
Nå har eierne av denne planer om tilbygg/anneks. Dette ønskes plassert slik at det 
kommer rett foran inngangspartiet på hytta.  
Det har ikke kommet merknader fra naboer. 

  
Etter kommuneplanen ligger parsellen hovedsaklig i LNFR- område. 
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Saken er derfor sendt på høring til sektormyndighetene. 
 
Høringsuttalelser 
 
Fylkeskommunen: 

Omsøkte fradeling ligger lengre bort fra sjøen enn eksisterende tomt, og vil ikke 
endre allmennhetens muligheter for ferdsel i området. 
Ut fra de interesser fylkeskommunen er satt til å ivareta har vi ikke merknader til 
omsøkte fradeling. Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter 
kulturminnelovens § 8. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt 
i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle 
fylkeskommunen. 

 
Statsforvalteren: 
 

Dispensasjon er en snever unntaksregel som kan benyttes i enkeltstående tilfeller som ikke skaper 
uheldige presedensvirkninger som igjen kan ha som følge at de i praksis setter bestemmelser i plan 
til side. 
Uttalelse fra fagavdelingene 
Landbruk 
Etter det vi kan se av gårdskart berører omsøkt areal innmarksbeite. Dette ligger i forlengelsen av 
areal som ble omsøkt for 1.5 år siden til adkomstveg (750 m2). Vi viser i den forbindelse til vår 
uttalelse, av 13.7.2019, hvor vi hadde et faglig råd om å redusere arealet på fradelt parsell slik at 
omdisponering av dyrka mark unngås. Eventuell ny bygningsmasse på denne eiendommen bør 
kunne søkes løst innenfor allerede fradelt areal. Selv om omsøkt areal er forholdsvis begrenset, 
fremmer vi derfor faglig råd om å ikke gi dispensasjon som omsøkt. 
Klima og miljø 
Ingen merknad. 

 
Administrasjonens vurdering 
 
Naturmangfoldloven 
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Det er ikke registreringer i Naturbase eller Artskart som hindrer tiltaket.  
Dette ble også gjennomgått i 2019, og det er ingen endringer i naturtilstanden. 
 
Jordloven 

 
Jordlovens §12 om deling sier at: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast 
vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår 
mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på 
andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.»  
 
Vurdering: Fradelingen må sees i sammenheng med fradelingen av gnr/bnr 107/69. De to arealene er til 
sammen på om lag 950 m². Omsøkt areal er forholdsvis lite og ansees ikke å ville være spesielt viktig for 
landbrukseiendommen i framtiden. Arealet består av om lag 400 m² innmarksbeite og 550 m² annet 
markslag. Fradeling opprettholder en driftsmessig god arrondering og vil ikke økte driftsulempene, 
sammenlignet med dagen situasjon. Det er positivt at nytt bygg planlegges lagt på en måte som i størst 
mulig grad ivaretar kulturlandskapet.  
 
Etter en samlet vurdering gir Åfjord kommune med hjemmel i Jordlovens §12 tillatelse til 
fradeling av omsøkt areal på 250 m², i tillegg til arealet på 700 m² som tidligere er fradelt etter 
Plan- og bygningsloven, med vilkår. Arealene utgjør til sammen 400 m² innmarksbeite og 550 
m² annet areal. Det settes som vilkår at arealene legges til eiendommen gnr/bnr 107/69. 
Kulturminneloven  
Ingen registreringer 
 
Skred/flom/rasfare/havnivåstigning 
Ifølge skrednett.no og sehavnivå.no ligger tiltaket utenfor område for 
skred/flom/rasfare/havnivåstigning. 
 
 
Vurdering av dispensasjon 
I dette tilfellet er det spørsmål om å tillate fradeling for en mindre parsell som skal muliggjøre 
en hensiktsmessig plassering av tilbygg/anneks til den eksisterende bebyggelse. 
En dispensasjon vil her uansett ikke i vesentlig grad sette til side hensynene i plan- og 
bygningslovens formålsparagraf, eller bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. 
Fordelene med å gi dispensasjon vurderes som klart større enn ulempene. 
Arealøkonomi 
Kommuneplanen for Åfjord har for LNFR – områder at tomt, inkludert adkomstveg, bør ikke 
legge beslag på større areal enn 1,5 dekar tomt for fritidsbolig. 
Bnr. 69 har et areal på 734 m². Bnr 165 har et areal på 749 m². Tilsammen blir dette 1483 m². 
Dersom det her skal tillates ytterligere 250 m², blir eiendommen til sammen ca 1730 m². Hvis 
retningslinjen skal følges, betyr det at f.eks. bnr. 165 må framåles 230 m² på vestsida og 
tilbakeføres bnr. 2. 
Dette vil beskjære dette arealet ganske mye: 
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Et alternativ kan være å sette grensene for tilleggsareal ved å dra øst- og vestgrensa ned mot 
vegen i samme retning som øst- og vestgrensene for bnr. 69. 
Se kart under: 

 
Da blir tilleggsarealet mot øst vel 210 m², mens bnr. 165 fradeles ca 100 m² som går tilbake til 
bnr. 2. Hyttetomta blir da tilsammen ca 1600 m². Flybilde fra 2020 tyder på at avkjørselen til 
eiendommen er lagt om slik at den kommer mer rett på kommunevegen. Dermed skulle dette 
alternativet være mulig, og det skaper hensiktsmessige grenser. 
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Vurderingene ovenfor er forelagt selger og kjøper. 
 
Alternativet på siden ovenfor vil selvsagt medføre at det må være to 
oppmålingsforretninger, noe som betyr ekstra utgifter for kjøper. Videre ser vi av mottatt 
bilde at den gamle avkjørselen mot havna også er gruset opp. Det opplyses også at 
den fortsatt er i bruk. 
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Ut fra dette, innstilles det derfor på at det gis tillatelse til fradeling av 250 m² slik det er 
søkt om.

44



Arkiv:  2021/596-8 
Dato:  18.05.2021 
Saksbehandler:  Sverre Fjellheim

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
42/21 Planutvalget 25.05.2021 
46/21 Planutvalget 09.06.2021 

 
 

 
5058/174/16 - SØKNAD FRADELING TILLEGGSAREAL TIL 174/7- 
ÅSMUND OG OLAV LINDBAK  (2017/292 ROAN) - DISPENSASJON 
FRA PLAN ANSTEINSUNDET 
 
Rådmannens innstilling 

Planutvalget gir dispensasjon fra reguleringsplan for Ansteinsundet, planid 2019-003, og fra 
bygge- og deleforbudet i strandsonen, slik dere søkte om. Vi viser til vurderingene lenger ned i 
saken. Vi gir samtidig tillatelse til fradeling av ca 130 m² grunn på gnr. 174 / bnr. 16. Tillatelsen 
gis på følgende vilkår: 
 

 Tilleggsarealet må sammenføyes med eiendom gnr. 174, bnr. 7. 

Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 
(søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av søknaden i kommunen) 

 
Andre ting dere bør ta hensyn til 

1. Dere bør sikre adkomst og eventuelt parkering på hovedeiendommen ved dokument. 
Denne avtalen må tinglyses. 
 

2. Tillatelsen til fradeling faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 
3 år etter at tillatelsen er gitt. Tillatelsen faller også bort dersom matrikkelføring vil være 
i strid med Lov om eigedomsregistrering. 
 

3. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en gang. 
Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 

 
 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
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Vedtak: 
Saken utsatt til planutvalgets møte den 09.06.2021. 
 
 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
 
Olav Lindbak med flere søkte i 2017 om tilleggsareal til eiendommen 174/7 i Ansteinsundet. 
Denne eiendommen er bebygd med ei rorbu. Som mange saker i området Ansteinsundet ble 
denne saken satt på vent inntil prosessen med reguleringsplan i området ble gjennomført.  
 
Kjøper Ole Marius Olafsen driver fiske i området med firmanavn Olafsens Fjordfiske. Han 
ønsker å bygge et lagerhus for fiskeutstyr på tilleggsarealet, som er omsøkt til å være 130 m².  
 
Nå viser det seg at denne søknaden ikke har blitt tatt med i innspillsrunden og planprosessen 
for Ansteinsundet. Kommunen har derfor bedt grunneierne om å søke om dispensasjon fra 
reguleringsplanen og at vi ønsker å se med velvilje på søknaden slik situasjonen er. 
 

 
 
Kartutsnitt med planinnhold. 
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Bilder mot rorbua 
 
Søknaden om dispensasjon ble mottatt 23. mars. Der fremheves det at rorbua er lita og at det 
er upraktisk å lagre fiskeutstyret ute, med tanke på vinterstormer og at sterkt sollys er 
ødeleggende for tau og garnverk om sommeren. 
 
Saken ble sendt på høring til sektormyndighetene. 
 
 
Høringsuttalelser. 
 
Statsforvalteren: 

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har flere roller og oppgaver i henhold til plan- og bygningsloven. 
En viktig oppgave for Statsforvalteren som sektormyndighet, er å gi uttalelser i dispensasjonssaker hvor vi uttalelser 
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oss som sektormyndighet innenfor flere fagområder. I tillegg skal Statsforvalteren sikre at kommunale vedtak i plan- 
og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk. 
Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det foreligger ingen 
merknader fra fagavdelingene. 

 
 
Administrasjonens vurdering 
 
Naturmangfoldloven 
Det er ikke registreringer i Naturbase eller Artskart som hindrer tiltaket.  
Søknaden omhandler forvaltning av fast eiendom. Ifølge naturmangfoldloven § 7 skal da lovens 
§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer. 
Kommunen anser Naturbase og Artskart som gode nok informasjonskilder (kunnskapsgrunnlag), 
jamfør naturmangfoldloven § 8.  
Siden kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok, vil føre var-prinsippet i lovens § 9 ikke 
benyttes. 
Samlet belastning på økosystemet anses å være liten, jamfør lovens § 10. 
Tiltaket medfører ikke så stor skade på naturmangfoldet, at tiltakshaveren må betale for å hindre 
eller begrense skadene, jamfør naturmangfoldloven § 11.  
Det vil ikke brukes teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet så mye at det 
krever særlige tiltak, jamfør naturmangfoldloven § 12. 
 
Jordloven 
Arealet omhandler ikke dyrka mark eller produktiv skog. 
 
Kulturminneloven  
Ingen registrering 
 
Skred/flom/rasfare/havnivåstigning 
Ifølge skrednett.no og sehavnivå.no ligger tiltaket delvis innenfor område for mulig 20 års 
stormflo. Dette må det tas hensyn til ved plassering av bygg på parsellen. 
 
Vurdering av dispensasjon 
I dette tilfellet er det snakk om et mindre tiltak på et sted hvor det med stor sannsynlighet ikke 
vil oppstå konflikt med annen næring, naturinteresser eller allmenne interesser. 
 
En dispensasjon vil derfor ikke i vesentlig grad sette til side hensynene i plan- og 
bygningslovens formålsparagraf, eller bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. 
Fordelene med å gi dispensasjon vurderes som klart større enn ulempene. 
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Utsnitt av kartvedlegg til søknaden 
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Arkiv:  2021/632-8 
Dato:  25.05.2021 
Saksbehandler:  Bjørn Murvold

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
47/21 Planutvalget 09.06.2021 

 
 

 
5058/5/2 - NY GRUNNEIENDOM - DISPENSASJON HYTTETOMT - 
BEKKAVATNET - HENNY HUMSTAD 
 
Rådmannens innstilling 
 
Åfjord kommune, ved planutvalget gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven § 1-8 for 
fradeling av ca. 500 m2  grunn til hyttetomt fradelt gnr. 5/2 ved Bekkavatnet.  
 
Dispensasjon begrunnes med at en dispensasjon vil ikke i vesentlig grad sette til side 
hensynene i plan- og bygningslovens formålsparagraf, eller bestemmelsen det søkes 
om dispensasjon fra. Fordelene med en dispensasjon vurderes å være klart større enn 
ulempene. Begrunnelse og vurderinger er gitt lenger ned i saken.   
 
 
Andre ting dere bør ta hensyn til 

1. Tillatelsen til fradeling faller bort dersom det ikke er rekvirert 
oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. Tillatelsen faller også 
bort dersom matrikkelføring vil være i strid med Lov om eigedomsregistrering. 

 
2. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en 

gang. Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
 
Henny Humstad søker om fradeling av parsell på ca. 500 m2 til fritidsformål på 
eiendommen gnr. 5, bnr. 2 ved Bekkavatnet. Omsøkte tomt er planlagt i nordenden av 
Bekkavatnet og ligger ca. 30-60 m fra, og ca. 10 m over vannet. Dagens grunneier har 
en hytteeiendom liggende i nærheten, og noe nærmere vannet. Kjøpere av omsøkte 
tomt er datter og svigersønn av dagens grunneier.  
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Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (LNFR-område med 
hensyn friluftsliv) og plan- og bygningsloven § 1-8, dele- og byggeforbud langs 
vassdrag. Den omsøkte tomta ligger innenfor konsesjonsområde for Kvenndalsfjellet 
vindkraftverk, og det er inngått grunneieravtale mellom Fosen Vind DA og grunneier 
der grunneier beholder retten til å utnytte avtaleområdet til andre formål enn 
vindkraftanlegg. 
 
 
Ekstern høring: 
Søknaden har vært oversendt til sektormyndighetene på høring. Følgende uttalelser er 
mottatt av sektormyndighetene (Høringsuttalelsene er i sin helhet vedlagt 
saksfremlegget): 
 
Trøndelag fylkeskommune 

I kommunedelplanen for Åfjord pkt. 4.1 med retningslinje fremgår det at det ikke er satt 
av LNFR-områder hvor det tillates spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Denne 
type utbygging henvises til dispensasjonsbehandling. 

Hytta planlegges oppført ca 50 meter fra Bekkavatnet (Vann-NettID 135-91-R). 
Søknaden informerer ikke noe om løsning på sanitærfasiliteter. Vi forutsetter at det 
gjennomføres tiltak for å forhindre avrenning. Det skal ikke foregå noe avrenning som 
kan påvirke vannkvaliteten til Bekkavannet (jf. vannforskriftens §4). 

Videre opplyser søknaden om planer for kultiveringstiltak i vannforekomsten. Vi minner 
om at slike tiltak må søkes sektormyndighet etter lakse- og innlandsfiskeloven. 
Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet et felles 
søknadsskjema for utsetting av fisk. Søknadsskjemaet finnes på linken nedenfor: 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/klima-og-miljo/innlandsfisk/ 

Fylkeskommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 
8. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

Trøndelag fylkeskommune har ut over dette ingen merknader til søknaden om 
dispensasjon. 
 

Statsforvalteren i Trøndelag 
Landbruk 
Det framgår ingen landbruksfaglige vurderinger av tiltaket. Vi legger imidlertid til grunn 
at eventuelle virkninger for skog- og beiteinteresser vurderes og hensyntas. Generelt 
vurderes en fragmentering av LNFR-områdene som uheldig. I utgangspunktet bør ny 
fritidsbebyggelse styres til områder avklart til dette formålet i kommuneplanens arealdel. 
Ved å dispensere som omsøkt kan man over tid uthule kommuneplanen som 
styringsverktøy. Vi vil ut fra dette fremme faglig råd om å avslå dispensasjon som 
omsøkt. 

Klima og miljø 
En fradeling som omsøkt vil virke privatiserende i et område som er registrert som et 
viktig friluftsområde. Vi har derfor faglig råd om å avslå søknaden. 

Samfunnssikkerhet 
Det er avmerket aktsomhetsområde for flom på kartet rundt Bekkavatnet og tiltakshaver 
bør planlegge et eventuelt nybygg utenfor denne sonen. 
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Man må framover forvente økt ekstremnedbør, samt flere og større regnflommer. Hvis 
tiltaket legges innenfor aktsomhetsområdet anbefaler Statsforvalteren at det gjøres en 
vurdering av reell flomfare i området og hvordan klimaendringer kan påvirke tiltaket. 

Dersom det avdekkes reell risiko for flom må dette hensyntas iht. krav til sikkerhet mot 
flom og stormflo i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2. Vi viser samtidig til § 28-1 i plan- 
og bygningsloven som sier at grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller 
endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge 
av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller 
vesentlig ulempe som følge av tiltak. Dette gjelder også for grunn, bygg og andre 
tilstøtende områder som kan bli påvirket av et nytt tiltak.  

Videre viser vi til NVE, sektormyndighet på skred og flom, og forutsetter at deres 
retningslinjer og anbefalinger blir hensyntatt i behandling av søknaden. 

Vi vil på bakgrunn av dette gi faglig råd om å avslå dispensasjon som omsøkt. 

Reindrift 
Vi mener at alle nye hytter i utgangspunktet må avklares gjennom kommuneplanens 
arealdel. Bygging gjennom dispensasjoner gir en bit-for-bit-utbygging, som i sum kan 
medføre store negative konsekvenser for reindriften. Området benyttes i utgangspunktet 
som tidlig vinterbeite for Fosen reinbeitedistrikt, nordgruppen og det går en flyttlei rett 
nord for omsøkt hytte. Per i dag gir vindkraftverket utfordringer for utnyttelsen av 
reinbeite her, men dette kan endre seg i fremtiden. 

Utbygging av hytter i området kan medføre økt ferdsel som gir forstyrrelser for rein, slik 
at den får utnyttet beite i området. Det at det allerede er gjennomført inngrep som er 
svært uheldig for reindrifta legitimerer ikke at det dispenseres og/eller legges til rette for 
ytterlige tiltak i reinbeiteområdet. Med utgangspunkt i det omfattende tap av 
reinbeiteområder på Fosen er det spesielt viktig at kommuneplanen brukes som 
styringsverktøy, og at den så langt det lar seg gjøre følges uten utstrakt bruk av 
dispensasjoner. Vi vil på bakgrunn av dette fremme et faglig råd om å avslå den 
omsøkte dispensasjonen 

  
Konklusjon 
Statsforvalteren gir faglig råd om å avslå dispensasjon som omsøkt, se uttalelser fra 
fagavdelingene over. 
 

Fosen Vind DA 
Statkraft har som operatør for Kvenndalsfjellet vindkraftverk mottatt til uttalelse en 
disposisjonssøknad for en hytte ved Bekkavatnet. Herværende uttalelse fra 
Statkraft er på vegne av Fosen Vind DA som er konsesjonær for vindkraftverket. 

Konsesjon for bygging og drift av Kvenndalsfjellet vindkraftverk ble gitt av Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) ved vedtak av 7. juni 2010. Olje- og 
energidepartementet (OED) stadfestet NVEs vedtak den 26. august 2013. 

Den omsøkte tomta ligger innenfor det konsesjonsgitte området for vindkraftverket. 
Anleggskonsesjon for Kvenndalsfjellet vindkraftverk ble gitt virkning som statlig plan 
i OEDs vedtak av 26.08.2013. 

Det er inngått en grunneieravtale mellom Fosen Vind og grunneier Henny Humstad 
for arealet der hytta er planlagt oppført. I avtalen fremgår det at grunneier beholder 
retten til å utnytte avtaleområdet til andre formål enn vindkraftanlegg. Slik annen 
utnyttelse skal være sekundær i forhold til Fosen Vinds bruk, og skal bare foregå i 
den grad slik bruk ikke er til hinder eller ulempe for Fosen Vinds virksomhet. 
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Utarbeidede støyanalyser for vindkraftverket viser at planlagt oppført hytte trolig blir 
liggende i gul støysone. 

Etter vår vurdering vil hytten ellers ligge med tilstrekkelig avstand fra 
vindkraftverkets tekniske installasjoner slik at den ikke vil være til hinder eller 
ulempe for Fosen Vinds virksomhet. Avstanden til nærmeste turbin er ca. 650 
meter, og hytten er lokalisert utenfor risikosone for iskast. Fosen Vinds forutsetning for å 
støtte foreliggende dispensasjonssøknad er at etableringen ikke må medføre 
restriksjoner for driften av vindkraftverket eller på annen måte påføre Fosen Vind 
kostnader, f.eks. ifm. eventuelle støyavbøtende tiltak på hytta. Det forutsettes at 
grunneier og tiltakshaver er innstilt på å inngå en privatrettslig avtale som sikrer Fosen 
Vind i så måte. Fosen Vind vil ta initiativ ovenfor partene mht. å få en slik avtale etablert 
før en eventuell byggesøknad skal behandles. 
 

Nord-Trøndelag reinbeiteområde (Fovsen Njaake sijte) 
Viser til søknad om oppføring av fritidsbolig på gnr 5 bnr 2 ved Bekkavatnet. 

Området er vinterbeite for nord-gruppen i Fovsen Njaarke sijte. Det går ei flyttlei nord for 
omsøkt tomt, ved sørenden av Bjørnabakkvatnet. Distriktet har ingen større 
motforestillinger mot søknaden. 

Det presiseres at alle dispensasjoner vurderes individuelt, og at tilbakemeldingen i 
denne saken legges til grunn ved lignende søknader senere. Kommunen må heller ikke 
senke terskelen for å innvilge dispensasjoner i LNF-R-områder i tilknytning til 
vindkraftverkene. Teoretisk sett skal jo planområdene for vindkraftverk tilbakeføres til 
naturlig tilstand (og egnet reinbeite) når konsesjonsperioden er over. 

 
 
Nabovarsel  
Tiltaket berører ikke naboer eller gjenboere og det er følgelig ikke utstedt nabovarsel. 
 
  
Administrasjonens vurdering 
 
Naturmangfoldloven 
Det er ikke registreringer i Naturbase eller Artskart som hindrer tiltaket.  
Søknaden omhandler forvaltning av fast eiendom. Ifølge naturmangfoldloven § 7 skal da 
lovens § 8-12 legges til grunn som retningslinjer. 
Kommunen anser Naturbase og Artskart som gode nok informasjonskilder 
(kunnskapsgrunnlag), jamfør naturmangfoldloven § 8.  
Siden kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok, vil føre var-prinsippet i lovens § 9 ikke 
benyttes. 
Samlet belastning på økosystemet anses å være liten, jamfør lovens § 10. 
Tiltaket medfører ikke så stor skade på naturmangfoldet, at tiltakshaveren må betale for 
å hindre eller begrense skadene, jamfør naturmangfoldloven § 11.  
Det vil ikke brukes teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet så mye 
at det krever særlige tiltak, jamfør naturmangfoldloven § 12. 
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Kulturminneloven: Ingen merknader.  
  
Skred/flom/rasfare/havnivåstigning: Ifølge skrednett.no og sehavnivå.no ligger 
tiltaket innenfor område for skred/flom/rasfare/havnivåstigning. 
Området rundt Bekkavatnet er avmerket som aktsomhetsområde for flom, men tomta 
ligger ca. 10 m over vannflaten i Bekkavatnet og risikoen for flom opp mot hyttetomta 
anses som svært usannsynlig.   
 
Dispensasjonsvurdering 
For at dispensasjon kan gis er det et vilkår at hensynene det dispenseres fra ikke blir 
«vesentlig tilsidesatt» jf. pbl. § 19-2, 1 ledd. Vilkåret «vesentlig tilsidesatt» er et strengt 
vilkår. Terskelen for at et hensyn er vesentlig tilsidesatt anses som høy.  
Den videre vurderingen er om fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet 
vurdering vil være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon, jf. pbl. § 19-2, 2 
ledd. Dette innebærer at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for å gi 
dispensasjon. 
Juridisk utgangspunkt: 
Tiltak i strid med arealformålet i kommuneplanen kan ikke gjennomføres med mindre 
det gis dispensasjon fra arealformålet, eventuelt at arealet reguleres. Omsøke tiltak 
krever en slik behandling. Tiltaket ligger i hundremetersbeltet langs vassdrag og 
omfattes følgelig av forbudet mot tiltak i hundremetersbeltet langs vassdrag. Før tiltaket 
kan tillates fordrer det også dispensasjon fra denne bestemmelsen. 
 
Kommuneplanens arealdel:  
Tiltaket krever dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel. LNFR-
formålet skal verne om landbruk-, natur- og friluftsarealer, samt arealer for reindrift.   
Det ligger flere underformål under, som skogbruk og vern av kulturmiljø. Hensikten bak 
formålet er å verne om naturressursene våre og primærnæringene som utnytter seg av 
disse. 
Tiltaket vil i liten grad påvirke landbruksinteressene negativt da området i hovedsak 
består av steingrunn med lite produktivt areal. De landbruksmessige interesser 
vurderes å være lite berørt ut over at områder ligger innenfor interesseområde for 
reindriftsnærina. Søknaden er forelagt det lokale reinbeitedistriktet som i sin uttalelse 
ikke har større motforeltillinger mot tiltaket.  
Det vurderes med det at tiltaket ikke tilsidesetter hensynene bak bestemmelsen og 
fordelene ved å gi en dispensasjon her er klart større enn ulempene. 
 
 
Plan- og bygningsloven § 1-8                                                                                            
I 100-metersbeltet langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jf. pbl. § 1-8 første ledd. Det er disse 
hensynene som ikke må bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon fra byggeforbudet 
i pbl. § 1-8 annet ledd eller byggegrense mot sjø fastsatt i arealplan, jf. § 19-2 annet 
ledd. 
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Som utgangspunkt er det en restriktiv holdning til bebyggelse i 100-meterbeltet. I dette 
tilfellet ligger en annen hytteeiendom like i nærheten, og noe nærmer vannet. Omsøkte 
hyttetomt vil ikke berøre friluftsliv eller hindre allmenn ferdsel i området eller langs 
vannet. Med bakgrunn i de gjeldende forhold på stedet anses det at vilkårene for å gi 
dispensasjon er oppfylt.  
Konklusjon 
Rådmannens samlede vurdering er, ut fra de vurderinger som er gjort overfor, at en 
dispensasjon ikke i vesentlig grad vil sette til side hensynene i plan- og bygningslovens 
formålsparagraf, eller bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Videre vurderes 
fordelene med at det gis dispensasjon som klart større enn ulempene. 
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3 Situasjonskart 
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Vår dato: 22.03.2021 Vår referanse: 202111714-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse: 3166/2021//BJØMUR Anniken Hastadklev 

Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for 
oppføring av hytte på Bekkavatnet 5058/5/2 - Åfjord kommune  

 

Vi viser til deres oversendelse datert 10.03.2021.  

 

Det søkes om dispensasjon fra LNFR-formålet med hensynsone friluftsliv i 

kommuneplanens arealdel og fra plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring av hytte.  

 

I kommunedelplanen for Åfjord pkt. 4.1 med retningslinje fremgår det at det ikke er satt 

av LNFR-områder hvor det tillates spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Denne 

type utbygging henvises til dispensasjonsbehandling.  

 

Hytta planlegges oppført ca 50 meter fra Bekkavatnet (Vann-NettID 135-91-R). Søknaden 

informerer ikke noe om løsning på sanitærfasiliteter. Vi forutsetter at det gjennomføres 

tiltak for å forhindre avrenning. Det skal ikke foregå noe avrenning som kan påvirke 

vannkvaliteten til Bekkavannet (jf. vannforskriftens §4).  

 

Videre opplyser søknaden om planer for kultiveringstiltak i vannforekomsten. Vi minner 

om at slike tiltak må søkes sektormyndighet etter lakse- og innlandsfiskeloven. 

Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet et felles 

søknadsskjema for utsetting av fisk. Søknadsskjemaet finnes på linken nedenfor:  
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/klima-og-miljo/innlandsfisk/ 

 

Fylkeskommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 

8. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 

kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

 

Trøndelag fylkeskommune har ut over dette ingen merknader til søknaden om 

dispensasjon.  
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 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Kommunal 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Anne Caroline Haugan Anniken Hastadklev 

  

seksjonsleder seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 

 

 

Saksbehandler vannforvaltning: Ina Catharina Storrønning 

 

 

 

Kopimottakere:  

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG  
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Åfjord kommune 
Øvre Årnes 7 
7170 ÅFJORD 
 
 

  

 

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av hytte ved 
Bekkavatnet - Åfjord 5/2 

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har flere roller og oppgaver i henhold til plan- og bygningsloven. En 
viktig oppgave for Statsforvalteren som sektormyndighet, er å gi uttalelser i dispensasjonssaker hvor vi uttalelser oss 
som sektormyndighet innenfor flere fagområder. I tillegg skal Statsforvalteren sikre at kommunale vedtak i plan- og 
byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk. 

Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse.  
 
Bakgrunn  
Det søkes om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig.  
 
Dispensasjonsadgangen  
Arealplanlegging skjer gjennom arealplaner som har gjennomgått en helhetlig vurdering etter en 
demokratisk prosess hvor berørte parter har hatt en mulighet til å medvirke. Alle tiltak innenfor 
planområdet skal følge de samme bestemmelsene for å kunne ivareta likebehandling.  
Dispensasjon er en snever unntaksregel som kan benyttes i enkeltstående tilfeller som ikke skaper 
uheldige presedensvirkninger som igjen kan ha som følge at de i praksis setter bestemmelser i plan 
til side.  
 
Uttalelse fra fagavdelingene 
Landbruk 
Det fremgår ingen landbruksfaglige vurderinger av tiltaket. Vi legger imidlertid til grunn at eventuelle 
virkninger for skog- og beiteinteresser vurderes og hensyntas. Generelt vurderes en fragmentering 
av LNFR-områdene som uheldig. I utgangspunktet bør ny fritidsbebyggelse styres til områder avklart 
til dette formålet i kommuneplanens arealdel. Ved å dispensere som omsøkt kan man over tid 
uthule kommuneplanen som styringsverktøy. Vi vil ut fra dette fremme faglig råd om å avslå 
dispensasjon som omsøkt.  
 
Klima og miljø 
En fradeling som omsøkt vil virke privatiserende i et område som er registrert som et viktig 
friluftsområde. Vi har derfor faglig råd om å avslå søknaden.  
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Samfunnssikkerhet 
Det er avmerket aktsomhetsområde for flom på kartet rundt Bekkavatnet og tiltakshaver bør 
planlegge et eventuelt nybygg utenfor denne sonen.  
 
Man må framover forvente økt ekstremnedbør, samt flere og større regnflommer. Hvis tiltaket 
legges innenfor aktsomhetsområdet anbefaler Statsforvalteren at det gjøres en vurdering av reell 
flomfare i området og hvordan klimaendringer kan påvirke tiltaket.  
 
Dersom det avdekkes reell risiko for flom må dette hensyntas iht. krav til sikkerhet mot flom og 
stormflo i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2. Vi viser samtidig til § 28-1 i plan- og bygningsloven som 
sier at grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder 
for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. Dette gjelder også for 
grunn, bygg og andre tilstøtende områder som kan bli påvirket av et nytt tiltak. 
 
Videre viser vi til NVE, sektormyndighet på skred og flom, og forutsetter at deres retningslinjer og 
anbefalinger blir hensyntatt i behandling av søknaden. 
 
Vi vil på bakgrunn av dette gi faglig råd om å avslå dispensasjon som omsøkt.  
 
Reindrift 
Vi mener at alle nye hytter i utgangspunktet må avklares gjennom kommuneplanens arealdel. 
Bygging gjennom dispensasjoner gir en bit-for-bit-utbygging, som i sum kan medføre store negative 
konsekvenser for reindriften. Området benyttes i utgangspunktet som tidlig vinterbeite for Fosen 
reinbeitedistrikt, nordgruppen og det går en flyttlei rett nord for omsøkt hytte.  
Per i dag gir vindkraftverket utfordringer for utnyttelsen av reinbeite her men dette kan endre seg i 
fremtiden.  
 
Utbygging av hytter i området kan medføre økt ferdsel som gir forstyrrelser for rein, slik at den får 
utnyttet beite i området. Det at det allerede er gjennomført inngrep som er svært uheldig for 
reindrifta legitimerer ikke at det dispenseres og/eller legges til rette for ytterlige tiltak i 
reinbeiteområdet. Med utgangspunkt i det omfattende tap av reinbeiteområder på Fosen er det 
spesielt viktig at kommuneplanen brukes som styringsverktøy, og at den så langt det lar seg gjøre 
følges uten utstrakt bruk av dispensasjoner. Vi vil på bakgrunn av dette fremme et faglig råd om å 
avslå den omsøkte dispensasjonen 
 
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Statsforvalteren minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene 
i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml. § 7). Før det fattes vedtak i saken, må det skriftlig redegjøres 
for hvordan prinsippene i bestemmelsene er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes 
som en saksbehandlingsfeil. 
 
Konklusjon 
 
 
 
 

Statsforvalteren gir faglig råd om å avslå dispensasjon som omsøkt, se uttalelser fra 
fagavdelingene over. 

63



  Side: 3/3 

Ved spørsmål til Statsforvalterens uttalelse, ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Thomas Møller (e.f.) 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Anne Waagø-Hansen 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Thomas Aarskog – 74 16 80 75 
Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73 
Reindrift: Julie Vesterhus – 74168054 
Samfunnssikkerhet: Lars Petter Løkken – 74 16 81 76 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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POSTADRESSE 
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0216 Oslo 
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BESØKSADRESSE 
Lilleakerveien 6 
0283 Oslo 
 
SENTRALBORD 
24 06 70 00 
 
ORG. NR.:  NO-916 456 077 
 

 

DERES REF./DATO:   VÅR REF.: STED/DATO: 
3166/2021//BJØMUR  Oslo, 15.04.2021 

 
 
5058/5/2 – Høringsuttalelse – Dispensasjonssøknad for hytte – 
Bekkavatnet – Ann Iren og Roar Olden. 
 
Statkraft har som operatør for Kvenndalsfjellet vindkraftverk mottatt til uttalelse en 
disposisjonssøknad for en hytte ved Bekkavatnet. Herværende uttalelse fra 
Statkraft er på vegne av Fosen Vind DA som er konsesjonær for vindkraftverket. 
 
Konsesjon for bygging og drift av Kvenndalsfjellet vindkraftverk ble gitt av Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) ved vedtak av 7. juni 2010. Olje- og 
energidepartementet (OED) stadfestet NVEs vedtak den 26. august 2013. 
 
Den omsøkte tomta ligger innenfor det konsesjonsgitte området for vindkraftverket. 
Anleggskonsesjon for Kvenndalsfjellet vindkraftverk ble gitt virkning som statlig plan 
i OEDs vedtak av 26.08.2013.  
 
Det er inngått en grunneieravtale mellom Fosen Vind og grunneier Henny Humstad 
for arealet der hytta er planlagt oppført. I avtalen fremgår det at grunneier beholder 
retten til å utnytte avtaleområdet til andre formål enn vindkraftanlegg. Slik annen 
utnyttelse skal være sekundær i forhold til Fosen Vinds bruk, og skal bare foregå i 
den grad slik bruk ikke er til hinder eller ulempe for Fosen Vinds virksomhet. 
 
Utarbeidede støyanalyser for vindkraftverket viser at planlagt oppført hytte trolig blir 
liggende i gul støysone. 
 
Etter vår vurdering vil hytten ellers ligge med tilstrekkelig avstand fra 
vindkraftverkets tekniske installasjoner slik at den ikke vil være til hinder eller 
ulempe for Fosen Vinds virksomhet. Avstanden til nærmeste turbin er ca. 650 
meter, og hytten er lokalisert utenfor risikosone for iskast.  
 
Fosen Vinds forutsetning for å støtte foreliggende dispensasjonssøknad er at 
etableringen ikke må medføre restriksjoner for driften av vindkraftverket eller på 
annen måte påføre Fosen Vind kostnader, f.eks. ifm. eventuelle støyavbøtende 
tiltak på hytta. Det forutsettes at grunneier og tiltakshaver er innstilt på å inngå en 
privatrettslig avtale som sikrer Fosen Vind i så måte. Fosen Vind vil ta initiativ 
ovenfor partene mht. å få en slik avtale etablert før en eventuell byggesøknad skal 
behandles. 
 
 
Med vennlig hilsen 
For Fosen Vind DA 

 
Mattis Vidnes 
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Fra: Svein Bjørk (svein.bjork@snasa.kommune.no)
Sendt: 16.04.2021 15:34:14
Til: Murvold Bjørn
Kopi: Terje Haugen; Elise Holtan Pavall

Emne: 5058/5/2 - Oversendelse for uttalelse - Dispensasjonssøknad for hytte - Bekkavatnet - Ann Iren og Roar
Olden
Vedlegg: 

Hei,
Viser til søknad om oppføring av fritidsbolig på gnr 5 bnr 2 ved Bekkavatnet.

Området er vinterbeite for nord-gruppen i Fovsen Njaarke sijte. Det går ei flyttlei nord for omsøkt tomt, ved sørenden av
Bjørnabakkvatnet. Distriktet har ingen større motforestillinger mot søknaden.

Det presiseres at alle dispensasjoner vurderes individuelt, og at tilbakemeldingen i denne saken legges til grunn ved lignende
søknader senere. Kommunen må heller ikke senke terskelen for å innvilge dispensasjoner i LNF-R-områder i tilknytning til
vindkraftverkene. Teoretisk sett skal jo planområdene for vindkraftverk tilbakeføres til naturlig tilstand (og egnet reinbeite) når
konsesjonsperioden er over.

mvh.

For Fovsen Njaarke sijte,
 
Svein Bjørk
Soejkesjekonsulente båatsoesïjtide Noerthte-Trööndelagesne
Plankonsulent | Nord-Trøndelag reinbeiteområde
Tlf: 416 08 487
Besøksadresse: Sørsivegen 6, Snåsa (kommunehuset)

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Svein Bjørk
Sendt: mandag 12. april 2021 14:40
Til: bjorn.murvold@afjord.kommune.no
Emne: SV: 5058/5/2 - Oversendelse for uttalelse - Dispensasjonssøknad for hytte - Bekkavatnet - Ann Iren og Roar Olden

Hei,
Du får tilbakemelding på dispsøknad på hytte i løpet av et par dager. Håper det går bra.

mvh.
 
Svein Bjørk
Soejkesjekonsulente båatsoesïjtide Noerthte-Trööndelagesne Plankonsulent | Nord-Trøndelag reinbeiteområde
Tlf: 416 08 487
Besøksadresse: Sørsivegen 6, Snåsa (kommunehuset)

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tone Kristin Øyen <tone.kristin.oyen@snasa.kommune.no>
Sendt: fredag 12. mars 2021 08:40
Til: Svein Bjørk <svein.bjork@snasa.kommune.no>
Emne: 5058/5/2 - Oversendelse for uttalelse - Dispensasjonssøknad for hytte - Bekkavatnet - Ann Iren og Roar Olden
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ÅfjorO 2312-2ozl

Det bekreftes herved at jeg Henny Humstad gir Ann lren og Roar Olden

tillatelse til å sette opp hytte på Gnr5, Bnr2

Plassering av hytte er:

54 grader fi),70 minutter nord

10 grader 00,78 minutter øst

Med Hilsen

S*q A }+y+n§[,*

Tq'/ u,ø'"*ral, 
-''
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Arkiv:  2020/3765-28 
Dato:  25.05.2021 
Saksbehandler:  Erlend Aune

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
48/21 Planutvalget 09.06.2021 

 
 

 
5058/30/9 - KLAGEBEHANDLING - OPPFØRING AV REDSKAP-
/VERKSTEDSHALL - NEDRE BY - EGIL STJERN MASKINSTASJON AS 
 
Rådmannens innstilling 
Planutvalget opprettholder vedtak i sak 30/21 vedtatt den 21.04.2021 da det ikke er 
innkommet nye momenter som gjør at planutvalget skal endre tidligere vedtak i saken. 
 
Mottatt klage tas ikke til følge, og saken sendes til endelig avgjørelse hos 
Statsforvalteren i Trøndelag. 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Høsten 2020 oppstartet tiltakshaver arbeidene med oppføring av ny redskap-
/verkstedhall på eiendommen gnr. 30/9 i Stordalen. Når saken skulle behandles i 
planutvalgets møte den 21.04.2021 innstilte rådmannen på avslag. Planutvalget valgte 
å ikke følge rådmannens innstilling og ga dispensasjon og byggetillatelse for bygget. 
Følgende vedtak ble fattet av planutvalget den 21.04.2021: 
 

Åfjord kommune, ved Det faste planutvalget, anser det som svært alvorlig at det 
settes i gang byggearbeider av denne størrelsen uten at tiltaket hverken er 
varslet eller omsøkt av tiltakshaver.  
 
Det faktum at tiltakshaver er en profesjonell aktør med sentral godkjenning for 
utførelse av arbeid innenfor grunn- og vegarbeider, gjør saken særlig alvorlig. 
Tiltaket strider imot arealformålet i kommuneplanen for Åfjord kommune, og det 
ligger svært nært Stordalselva, som har status som nasjonalt laksevassdrag og 
som dessuten har sårbare bestander av blant annet elvemusling. Det faste 
planutvalget er opptatt av at det må reageres strengt når slike forhold avdekkes, 
både i forhold til den konkrete saken, og at saken ikke skaper fremtidig 
presedens.  
 
Det faste planutvalget har etter en nøye vurdering av fordelene, satt opp imot 
ulempene og potensielle skadevirkninger av tiltaket, og etter en 
helhetsvurdering, kommet til at man ikke krever tilbakeføring, men vil gi 
dispensasjon for fullføring av tiltaket. Planutvalget begrunner dette med at 
tiltaket ikke forringer landbruksfaglige hensyn, jf blant annet Landbruksnemndas 
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uttalelse i saken, at tiltaket sikrer arbeidsplasser i et ellers næringsfattig område, 
og i et firma som nylig har gjennomgått et generasjonsskifte. Videre er det mulig 
å etablere avbøtende tiltak for å hindre forurensing til det nærliggende 
vassdraget.  
 
Dette innebærer dispensasjon fra kommuneplanens arealformål, byggeavstand 
til vassdrag, og plan- og bygningslovens (pbl) § 29-4. Det gis som følge av dette 
byggetillatelse for ny redskaps-/verkstedhall på gnr. 30 / bnr. 9 på Nedre By. 
  
Dispensasjonen gis under forutsetning av at det  

 i bygget etableres oljeutskiller som ikke gir noen form for utslipp mot 
vassdrag eller grunn,  

 langs fyllingen mot vassdraget etableres heldekkende kantvegetasjon mot 
vassdraget ved bruk av stedegne arter,  

 i bakkant av kantvegetasjonen etableres et minimum 1,8 meters høyt 
flettverksgjerde slik at man unngår at forurenset snø eller 
fremmedobjekter fra verksteddriften havner i vassdraget.  

 
Det faste planutvalget viser avslutningsvis til brev av 2. februar 2021 fra Åfjord 
kommune til tiltakshaver vedrørende varsel om overtredelsesgebyr, og ber om at 
rådmannen fremmer en særskilt sak om ileggelse av overtredelsesgebyr i denne 
saken. Sett i lys av sakens alvorlighet vil Planutvalget allerede nå varsle en 
streng reaksjon i denne saken.  
 
Vedtaket gis oppsettende virkning, slik at det ikke kan foregå arbeid på området, 
før klagefristen på 3 uker er gått ut. 

 
Vedtaket ble påklaget av Statsforvalteren i Trøndelag den 20.05.2021 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
KLAGEBEHANDLING 
 
I ettertid av kommunens behandling den 21.04.2021 har Statsforvalteren påklaget 
kommunens vedtak. Statsforvalteren skriver følgende i sin begrunnelse for å klage: 
 

Vi støtter Planutvalget i vurderingen av at det er svært alvorlig at det settes i 
gang byggearbeider av denne størrelsen uten at tiltaket er varslet eller omsøkt 
av tiltakshaver, og ikke minst godkjent. Statsforvalteren vil samtidig understreke 
at vi uttaler oss til tiltaket som om det ikke var igangsatt. Det at tiltaket allerede 
er påbegynt er altså ikke et hensyn som er vektlagt i våre faglige vurderinger. 
 
Omsøkt plassering beslaglegger ikke produktivt areal, men ligger tett opp i tunet 
og med dyrka mark på flere kanter, noe som i seg selv kan medføre drifts- og 
miljømessige ulemper. 
Landbruksmyndighetene har erfaring med at ulike virksomheter i 
landbruksområdene kan vokse seg større og gi utilsiktede miljø- og 
samfunnsvirkninger. I dette tilfellet ser vi at det allerede er snakk 
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om et utvidelsesbehov, ved at en igangværende virksomhet trenger mer areal. 
Tiltaket vil dermed etter hvert kunne legge press på de omkringliggende 
jordressursene. Som vi påpekte i forhåndsuttalelsen innebærer den omsøkte 
plasseringen også at landbrukseiendommen ikke lenger har noe utvidelsesareal 
uten å komme i konflikt med dyrka mark. Dette bekreftes av rådmannen. 
Sånn sett vil en dispensasjon også kunne være begrensende for ønskede 
endringer i framtidig landbruksdrift. 
 
Når det i tillegg opprettes festetomt, kan det på sikt resultere i drivere uten 
tilknytning til gården. Et eventuelt salg av punktfeste vil kunne ha uheldige 
konsekvenser, og øke konfliktpotensialet mellom landbruks- og 
næringsinteressene. Dette støttes også av rådmannen, som for så vidt ser at 
samarbeidet mellom virksomheten og grunneier går bra pr dags dato, men at 
dette ikke er en selvfølge i fremtiden og da er det uheldig at det er oppført et 
lagerbygg på eiendommen som ikke eies av grunneier. 
 
Generelt er Statsforvalteren opptatt av at næringsvirksomhet styres til 
planavklarte områder. Slik vi ser det, er ikke dette en egnet lokalisering for et 
næringsareal. Aktivitet i og rundt gårdstunene bør primært forbeholdes 
landbruksproduksjon og ikke minst styres av gårdbrukeren selv. En 
dispensasjon her kan dermed gi betydelig presedensvirkning. Kommunen bør 
derfor være svært nøye med hvilke virksomheter de tillater gjennom 
dispensasjonsbehandling. 
 
Samlet sett, både av hensyn til konfliktpotensialet mellom landbruks- og 
næringsinteressene med tilhørende drifts- og miljømessige ulemper, og framtidig 
press på omkringliggende dyrka mark, vurderer vi at landbrukshensynene i 
området kan bli skadelidende. Vi kan heller ikke se at lovens 
kriterier for å kunne gi dispensasjon er til stede. Vi merker oss i stedet 
rådmannens innstilling i saken, hvor det fremgår at en dispensasjon vil i 
vesentlig grad tilsidesette formålsparagrafen i plan og bygningsloven ved at 
bærekraftig utvikling til beste for samfunnet og framtidige generasjoner 
ikke er tilstrekkelig dokumentert. Videre at en dispensasjon fra arealformålet i 
kommuneplanens arealdel vil i vesentlig grad tilsidesette formålet med denne 
bestemmelsen ved at det vil kunne gi et økt, framtidig press på dyrkamark. Ut fra 
dette har ikke rådmannen funnet det nødvendig å vurdere hvorvidt fordelene 
med tiltaket er klart større enn ulempene. 
 
Vi merker oss at tiltaket kan gi arbeidsplasser, og ser at det argumenteres med 
andre gevinster knyttet til tiltaket. Videre at landbruksmyndigheten lokalt ønsker 
at det skal legges til rette for at virksomheten fortsatt skal levere gode tjenester 
til landbruket i kommunen, og at det er behov for en ny hall. Etter vår vurdering 
bør dette løses på andre måter enn gjennom en dispensasjonsbehandling som 
omsøkt. Slik vi ser det, vil en såpass stor bygning primært til næringsvirksomhet, 
på sikt kunne forringe landbruksfaglige interesser for denne eiendommen og gi 
potensielle ulemper for framtidig drift. Disse ulempene forsterkes ytterligere av at 
det åpnes for et punktfeste, som kan gi andre enn gårdbrukeren rettigheter i 
tunområdet. 
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Hele dokumentet fra Statsforvalteren er på litt over to sider, og ligger vedlagt 
saksfremlegget.  
 
Rådmannens vurdering av klagen 
 
 
Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag har som skrevet påklaget 
kommunens vedtak om byggetillatelse og dispensasjon for oppføring av redskaps-
/verkstedhall i sak 30/21, samt kommunens vedtak om oppretting av festetomt for 
hallen i sak 29/21. Da sakene har en så stor sammenheng blir det brukt samme 
vurdering klagebehandlingene.  
 
Klagen er innkommet innen klagefristen og rettidig framsatt. 
 
Klager er fortsatt negativ til å tillate oppføring av hallen som omsøkt. I forbindelse med 
høringen av saken var landbruksavdelingen hos Statsforvalteren negativ og ville 
vurdere å påklage et positivt vedtak.  
 
Mye av det som Statsforvalteren kommer med i klagen er det samme som ble skrevet i 
uttalelsen i forkant av behandlingen. Statsforvalteren er skeptisk til at plasseringen av 
tiltakene vil skape drifts- og miljømessige ulemper for driften på gården. Eierne av 
gården er med i samdriften som ligger rett øst for eiendommen, og eierne ser ikke for 
seg behovet for utvidelse av eksisterende fjøs på eiendommen. Hallen som er omsøkt 
oppført, vil bli bygget på en slik måte at bygget kan bli benyttet i landbruket om det 
skulle bli nødvendig med utvidelse på gården. Skulle det bli behov for ytterligere 
utvidelse ut over eventuelt den nye hallen, er det mulig å utvide dagens fjøsbygning 
sørover, alternativt på andre deler av tunet. 
 
Festetomt er omsøkt for at hallen skal stå på egent gnr./bnr. Hallen og punktet skal 
eies av maskinstasjonen. Hvis maskinstasjonen ønsker å selge har grunneiere og 
maskinstasjonen allerede avtale som sikrer at eiere av gnr. 30/9 har forkjøpsrett, og 
sånn sett fortsatt vil eierne kunne kontrollere bruken av eiendommen etter et eventuelt 
salg. Eierne av grunneiendommen har relativt nylig tatt over gården og de har tatt 
høyde for at inntektsmulighetene som følger med i forbindelse med skal være en del av 
den totale økonomien på gården. 
 
Rådmannens ser at det kan bli høyt konfliktsnivå, mellom landbruks- og 
næringsinteressene. I dette tilfeller har maskinstasjonen hatt eiendommen som sitt 
hovedsete siden oppstarten. Slik bygget er tenkt oppført, vil bygget kunne benyttes i 
landbrukssammenheng om maskinstasjonen ønsker å flytte driften, og da har 
grunneierne forkjøpsrett på punktfeste og hallen.  
 
Hallen er en del av utviklingen til maskinstasjonen og vil være med på å skape 
arbeidsplasser ut over det som er i dag. Bedriften har vokst de siste årene og er en stor 
aktør innenfor landbruket i Åfjord kommune da de leier ut arbeidskraft til bønder. Ideelt 
burde hallen vært plassert på et område regulert til næringsvirksomhet, alternativt 
regulert området. Rådmannen mener at ny hall bør plasseres i nærheten av gården da 
maskinstasjonen har utspring fra gården, og at det å starte en reguleringsprosess for 
punktfestet og hallen er en stor prosess for så lite når bygget kan ende opp som et 
landbruksbygg en gang i fremtiden. 
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Konklusjon 
I klagen av 20.05.2021 framkommer det ingen momenter som etter Rådmannens 
skjønn har bragt nye momenter inn i saken som ikke er vurdert tidligere. Rådmannen 
anbefaler at planutvalget ikke tar klagen til følge, og at vedtak i sak 30/21, datert 
21.04.2021 opprettholdes. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Klage - vedtak gnr 30 bnr 9 - Åfjord kommune 
2 5058/30/9 - Byggetillatelse og dispensasjon - Ulovlige byggearbeider - oppføring 

av redskaps-/ verkstedhall - Nedre By 
3 Særutskrift 5058/30/9 - Avslag - Ulovlige byggearbeider - oppføring av redskaps-/ 

verkstedhall - Nedre By 
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Klage - vedtak i sak 30/21 om oppføring av redskaps-/verkstedshall og sak 29/21 om 
opprettelse av ny festegrunn – gbnr 30/9 – Åfjord kommune 

Vi viser til orientering om vedtak i sak 30/21 og 29/21 i brev datert hhv. 29.4.21 (mottatt her 30.4.21) 
og brev datert 4.5.21 (mottatt samme dag). Begge vedtakene ble fattet i planutvalget 21.4.21.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9, 3. ledd klager Statsforvalteren i Trøndelag 
v/landbruksavdelingen på Åfjord kommune sine vedtak i sak 30/21 og 29/21, om å gi 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for hhv. oppføring av redskaps-/verkstedshall og 
tilhørende ny festegrunn, på gbnr 30/9.  
 
Bakgrunn 
Eiendommen er avsatt til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel (KPA). Hoveddelen av bygget er 
tenkt til lager, mens en del lengst vest innredes til verkstedsdrift. Bygget får en grunnflate på 900 m2 
og mønehøyde på bygget er ca. 10 meter. Etter det vi forstår drev virksomheten fra starten med 
landbruksrelaterte oppgaver, noe de også gjør i dag. I tillegg driver virksomheten innenfor bygg- og 
anleggsbransjen med grunn- og terrengarbeider, og har utviklet seg til å bli en middels stor 
maskinentreprenør. Det fremgår at hovedvirksomheten ikke faller inn under landbruksformålet.   
 
Kommunen skal i sin plan- og byggesaksbehandling ivareta nasjonale og viktige regionale interesser, 
samt lokale interesser og hensyn, herunder skal også landbruks- og jordvernhensyn ivaretas. 
Statsforvalteren skal påse at nasjonale og viktige regionale hensyn ikke blir skadelidende. Med 
hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § 1-9, 3. ledd kan statlig organ påklage et vedtak dersom 
vedtaket direkte berører vedkommende myndighets saksområde.  
 
Statsforvalterens landbruksavdeling har ansvar for viktige regionale og nasjonale jordvern- og 
landbruksinteresser, og påklager på denne bakgrunn den vedtatte dispensasjonen. Vi frarådet å gi 
dispensasjon for fradeling i denne saken, jf. vår uttalelse av 4.12.20. Videre bad vi om å bli orientert 
om kommunens vedtak i saken, for å vurdere å påklage.  
 
Åfjord kommune fattet et enstemmig vedtak, mot rådmannens innstilling, om å gi tillatelse til å 
etablere redskaps-/verkstedhall og opprette tilhørende festegrunn. I vedtakene ble det lagt vekt på 
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at tiltaket ikke forringer landbruksfaglige hensyn, at tiltaket sikrer arbeidsplasser i et ellers 
næringsfattig område, og i et firma som nylig har gjennomgått et generasjonsskifte. Videre at det er 
mulig å etablere avbøtende tiltak for å hindre forurensing til det nærliggende vassdraget. Det ble i 
den forbindelse satt vilkår knyttet til etablering av oljeutskiller, kantvegetasjon og flettverksgjerde.  
 
Statsforvalterens begrunnelse for klagen 
Vi støtter Planutvalget i vurderingen av at det er svært alvorlig at det settes i gang byggearbeider av 
denne størrelsen uten at tiltaket er varslet eller omsøkt av tiltakshaver, og ikke minst godkjent. 
Statsforvalteren vil samtidig understreke at vi uttaler oss til tiltaket som om det ikke var igangsatt. 
Det at tiltaket allerede er påbegynt er altså ikke et hensyn som er vektlagt i våre faglige vurderinger.  
 
Omsøkt plassering beslaglegger ikke produktivt areal, men ligger tett opp i tunet og med dyrka mark 
på flere kanter, noe som i seg selv kan medføre drifts- og miljømessige ulemper. 
Landbruksmyndighetene har erfaring med at ulike virksomheter i landbruksområdene kan vokse 
seg større og gi utilsiktede miljø- og samfunnsvirkninger. I dette tilfellet ser vi at det allerede er snakk 
om et utvidelsesbehov, ved at en igangværende virksomhet trenger mer areal. Tiltaket vil dermed 
etter hvert kunne legge press på de omkringliggende jordressursene. Som vi påpekte i 
forhåndsuttalelsen innebærer den omsøkte plasseringen også at landbrukseiendommen ikke lenger 
har noe utvidelsesareal uten å komme i konflikt med dyrka mark. Dette bekreftes av rådmannen. 
Sånn sett vil en dispensasjon også kunne være begrensende for ønskede endringer i framtidig 
landbruksdrift.  
 
Når det i tillegg opprettes festetomt, kan det på sikt resultere i drivere uten tilknytning til gården. Et 
eventuelt salg av punktfeste vil kunne ha uheldige konsekvenser, og øke konfliktpotensialet mellom 
landbruks- og næringsinteressene. Dette støttes også av rådmannen, som for så vidt ser at 
samarbeidet mellom virksomheten og grunneier går bra pr dags dato, men at dette ikke er en 
selvfølge i fremtiden og da er det uheldig at det er oppført et lagerbygg på eiendommen som ikke 
eies av grunneier.  
 
Generelt er Statsforvalteren opptatt av at næringsvirksomhet styres til planavklarte områder. Slik vi 
ser det, er ikke dette en egnet lokalisering for et næringsareal. Aktivitet i og rundt gårdstunene bør 
primært forbeholdes landbruksproduksjon og ikke minst styres av gårdbrukeren selv. En 
dispensasjon her kan dermed gi betydelig presedensvirkning. Kommunen bør derfor være svært 
nøye med hvilke virksomheter de tillater gjennom dispensasjonsbehandling.  
 
Samlet sett, både av hensyn til konfliktpotensialet mellom landbruks- og næringsinteressene med 
tilhørende drifts- og miljømessige ulemper, og framtidig press på omkringliggende dyrka mark, 
vurderer vi at landbrukshensynene i området kan bli skadelidende. Vi kan heller ikke se at lovens 
kriterier for å kunne gi dispensasjon er til stede. Vi merker oss i stedet rådmannens innstilling i 
saken, hvor det fremgår at en dispensasjon vil i vesentlig grad tilsidesette formålsparagrafen i plan- 
og bygningsloven ved at bærekraftig utvikling til beste for samfunnet og framtidige generasjoner 
ikke er tilstrekkelig dokumentert. Videre at en dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens 
arealdel vil i vesentlig grad tilsidesette formålet med denne bestemmelsen ved at det vil kunne gi et 
økt, framtidig press på dyrkamark. Ut fra dette har ikke rådmannen funnet det nødvendig å vurdere 
hvorvidt fordelene med tiltaket er klart større enn ulempene.  
 
Vi merker oss at tiltaket kan gi arbeidsplasser, og ser at det argumenteres med andre gevinster 
knyttet til tiltaket. Videre at landbruksmyndigheten lokalt ønsker at det skal legges til rette for at 
virksomheten fortsatt skal levere gode tjenester til landbruket i kommunen, og at det er behov for 
en ny hall. Etter vår vurdering bør dette løses på andre måter enn gjennom en 
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dispensasjonsbehandling som omsøkt. Slik vi ser det, vil en såpass stor bygning primært til 
næringsvirksomhet, på sikt kunne forringe landbruksfaglige interesser for denne eiendommen og gi 
potensielle ulemper for framtidig drift. Disse ulempene forsterkes ytterligere av at det åpnes for et 
punktfeste, som kan gi andre enn gårdbrukeren rettigheter i tunområdet.  
 
 
Med hilsen 
 
Tore Bjørkli (e.f.) 
landbruksdirektør 

 
 
 
 
 

 
 
 
Magnhild Melandsø 
seksjonsleder 
 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Mottakerliste 
 
 

MELDING OM VEDTAK 
 

 
Deres ref.                          Vår ref. Dato 
                           /5058/30/9/ERLAUN 29.04.2021  
 
 
 
 
5058/30/9 - BYGGETILLATELSE OG DISPENSASJON - ULOVLIGE BYGGEARBEIDER - 
OPPFØRING AV REDSKAPS-/ VERKSTEDHALL - NEDRE BY  
 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 21.04.2021  
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
 
Åfjord kommune, ved Det faste planutvalget, anser det som svært alvorlig at det settes i gang 
byggearbeider av denne størrelsen uten at tiltaket hverken er varslet eller omsøkt av tiltakshaver.  
Det faktum at tiltakshaver er en profesjonell aktør med sentral godkjenning for utførelse av arbeid 
innenfor grunn- og vegarbeider, gjør saken særlig alvorlig.  Tiltaket strider imot arealformålet i 
kommuneplanen for Åfjord kommune, og det ligger svært nært Stordalselva, som har status som 
nasjonalt laksevassdrag og som dessuten har sårbare bestander av blant annet elvemusling. Det faste 
planutvalget er opptatt av at det må reageres strengt når slike forhold avdekkes, både i forhold til den 
konkrete saken, og at saken ikke skaper fremtidig presedens.  
 
Det faste planutvalget har etter en nøye vurdering av fordelene, satt opp imot ulempene og potensielle 
skadevirkninger av tiltaket, og etter en helhetsvurdering, kommet til at man ikke krever tilbakeføring, 
men vil gi dispensasjon for fullføring av tiltaket. Planutvalget begrunner dette med at tiltaket ikke 
forringer landbruksfaglige hensyn, jf blant annet Landbruksnemndas uttalelse i saken, at tiltaket sikrer 
arbeidsplasser i et ellers næringsfattig område, og i et firma som nylig har gjennomgått et 
generasjonsskifte. Videre er det mulig å etablere avbøtende tiltak for å hindre forurensing til det 
nærliggende vassdraget.  
 
Dette innebærer dispensasjon fra kommuneplanens arealformål, byggeavstand til vassdrag, og plan- og 
bygningslovens (pbl) § 29-4. Det gis som følge av dette byggetillatelse for ny redskaps-/verkstedhall på 
gnr. 30 / bnr. 9 på Nedre By.  
 
Dispensasjonen gis under forutsetning av at det  

 i bygget etableres oljeutskiller som ikke gir noen form for utslipp mot vassdrag 
eller grunn,  

 langs fyllingen mot vassdraget etableres heldekkende kantvegetasjon mot 
vassdraget ved bruk av stedegne arter,  

 i bakkant av kantvegetasjonen etableres et minimum 1,8 meters høyt 
flettverksgjerde slik at man unngår at forurenset snø eller fremmedobjekter fra 
verksteddriften havner i vassdraget.  
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Det faste planutvalget viser avslutningsvis til brev av 2. februar 2021 fra Åfjord kommune til tiltakshaver 
vedrørende varsel om overtredelsesgebyr, og ber om at rådmannen fremmer en særskilt sak om ileggelse 
av overtredelsesgebyr i denne saken. Sett i lys av sakens alvorlighet vil Planutvalget allerede nå varsle en 
streng reaksjon i denne saken.    
 
Vedtaket gis oppsettende virkning, slik at det ikke kan foregå arbeid på området, før klagefristen på 3 
uker er gått ut. 
 
 
Votering: 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 
Åfjord kommune, ved Det faste planutvalget, anser det som svært alvorlig at det settes i gang 
byggearbeider av denne størrelsen uten at tiltaket hverken er varslet eller omsøkt av tiltakshaver.  
Det faktum at tiltakshaver er en profesjonell aktør med sentral godkjenning for utførelse av arbeid 
innenfor grunn- og vegarbeider, gjør saken særlig alvorlig.  Tiltaket strider imot arealformålet i 
kommuneplanen for Åfjord kommune, og det ligger svært nært Stordalselva, som har status som 
nasjonalt laksevassdrag og som dessuten har sårbare bestander av blant annet elvemusling. Det faste 
planutvalget er opptatt av at det må reageres strengt når slike forhold avdekkes, både i forhold til den 
konkrete saken, og at saken ikke skaper fremtidig presedens.  
 
Det faste planutvalget har etter en nøye vurdering av fordelene, satt opp imot ulempene og potensielle 
skadevirkninger av tiltaket, og etter en helhetsvurdering, kommet til at man ikke krever tilbakeføring, 
men vil gi dispensasjon for fullføring av tiltaket. Planutvalget begrunner dette med at tiltaket ikke 
forringer landbruksfaglige hensyn, jf blant annet Landbruksnemndas uttalelse i saken, at tiltaket sikrer 
arbeidsplasser i et ellers næringsfattig område, og i et firma som nylig har gjennomgått et 
generasjonsskifte. Videre er det mulig å etablere avbøtende tiltak for å hindre forurensing til det 
nærliggende vassdraget.  
 
Dette innebærer dispensasjon fra kommuneplanens arealformål, byggeavstand til vassdrag, og plan- og 
bygningslovens (pbl) § 29-4. Det gis som følge av dette byggetillatelse for ny redskaps-/verkstedhall på 
gnr. 30 / bnr. 9 på Nedre By.  
 
Dispensasjonen gis under forutsetning av at det  

 i bygget etableres oljeutskiller som ikke gir noen form for utslipp mot vassdrag 
eller grunn,  

 langs fyllingen mot vassdraget etableres heldekkende kantvegetasjon mot 
vassdraget ved bruk av stedegne arter,  

 i bakkant av kantvegetasjonen etableres et minimum 1,8 meters høyt 
flettverksgjerde slik at man unngår at forurenset snø eller fremmedobjekter fra 
verksteddriften havner i vassdraget.  

 
Det faste planutvalget viser avslutningsvis til brev av 2. februar 2021 fra Åfjord kommune til tiltakshaver 
vedrørende varsel om overtredelsesgebyr, og ber om at rådmannen fremmer en særskilt sak om ileggelse 
av overtredelsesgebyr i denne saken. Sett i lys av sakens alvorlighet vil Planutvalget allerede nå varsle en 
streng reaksjon i denne saken.    
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Vedtaket gis oppsettende virkning, slik at det ikke kan foregå arbeid på området, før klagefristen på 3 
uker er gått ut. 
 
 
 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så 
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
 
    
   
Trude Iversen Hårstad  
Fagleder  Erlend Aune  
         Avdelingsingeniør 
 
 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift 5058/30/9 - Avslag - Ulovlige byggearbeider - oppføring av redskaps-/ 

verkstedhall - Nedre By 
 
 
 
Mottakerliste: 
 
EGIL STJERN MASKINSTASJON AS 
FRIDA FAGERGÅRD STJERN 
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
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SAKSFRAMLEGG 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
17/21 Planutvalget 17.03.2021 
30/21 Planutvalget 21.04.2021 

 
 

 
5058/30/9 - AVSLAG - ULOVLIGE BYGGEARBEIDER - OPPFØRING AV 
REDSKAPS-/ VERKSTEDHALL - NEDRE BY 
 
 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommune, ved planutvalget gir ikke dispensjon fra kommuneplanens 
arealformål, byggeavstand til vassdrag, og plan- og bygningsloven (pbl) § 29-4. Det gis 
heller ikke byggetillatelse for ny redskaps-/verkstedhall på gnr. 30 / bnr. 9 på Nedre By.  
 
Avslaget begrunnes med at tiltaket ikke er i henhold til kommuneplanens arealdel. En 
dispensasjon vil i vesentlig grad tilsidesette formålsparagrafen i plan- og 
bygningsloven ved at bærekraftig utvikling til beste for samfunnet og framtidige 
generasjoner ikke er tilstrekkelig dokumentert. Videre sikrer ikke en 
dispensasjonsbehandling åpenhet, forutsigbarhet eller medvirkning på samme måte 
som en eventuell planprosess ville gjort. En dispensasjon fra arealformålet i 
kommuneplanens arealdel vil i vesentlig grad tilsidesette formålet med denne 
bestemmelsen ved at det vil kunne gi et økt, fremtidig press på dyrkamark. En 
dispensasjon fra byggeavstand fra vassdrag, fastsatt i kommuneplanens arealdel, 
jamfør plan- og bygningsloven § 1-8, femte ledd, vil i vesentlig grad tilsidesette formålet 
med bestemmelsen ved at interesser som naturmiljø, friluftsliv og landskapshensyn 
ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Når hensynene nevnt ovenfor vurderes som 
vesentlig tilsidesatt, er det ikke behov for å vurdere hvorvidt fordelene med tiltaket er 
klart større enn ulempene da alle kriterier må være innfridd for at dispensasjon skal 
kunne gis. 
 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 17.03.2021  
Behandling: 
Forslag fremmet av Erling Iversen (Sp): 
  
Med bakgrunn iblant annet henvendelse i e-post av 16. mars fra representanter for 
tiltakshaverne, der det stilles spørsmål ved faktagrunnlaget i saken, utsettes saken til 
neste møte i planutvalget som er berammet til den 21. april 2021.  
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Forut for Det faste planutvalgets behandling av saken, vil planutvalget i neste møte 
gjennomføre en befaring på stedet.  
  
Det faste planutvalget ber også om at LU-nemnda gir en landbruksfaglig vurdering av 
saken.  
 
 
Votering: 
Forslaget fremmet av Erling Iversen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Med bakgrunn i blant annet henvendelse i e-post av 16. mars fra representanter for 
tiltakshaverne, der det stilles spørsmål ved faktagrunnlaget i saken, utsettes saken til 
neste møte i planutvalget som er berammet til den 21. april 2021.  
Forut for Det faste planutvalgets behandling av saken, vil planutvalget i neste møte 
gjennomføre en befaring på stedet.  
  
Det faste planutvalget ber også om at LU-nemnda gir en landbruksfaglig vurdering av 
saken.  
 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 21.04.2021  
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
 
Åfjord kommune, ved Det faste planutvalget, anser det som svært alvorlig at det settes i 
gang byggearbeider av denne størrelsen uten at tiltaket hverken er varslet eller omsøkt 
av tiltakshaver.  
Det faktum at tiltakshaver er en profesjonell aktør med sentral godkjenning for utførelse 
av arbeid innenfor grunn- og vegarbeider, gjør saken særlig alvorlig.  Tiltaket strider 
imot arealformålet i kommuneplanen for Åfjord kommune, og det ligger svært nært 
Stordalselva, som har status som nasjonalt laksevassdrag og som dessuten har 
sårbare bestander av blant annet elvemusling. Det faste planutvalget er opptatt av at 
det må reageres strengt når slike forhold avdekkes, både i forhold til den konkrete 
saken, og at saken ikke skaper fremtidig presedens.  
 
Det faste planutvalget har etter en nøye vurdering av fordelene, satt opp imot 
ulempene og potensielle skadevirkninger av tiltaket, og etter en helhetsvurdering, 
kommet til at man ikke krever tilbakeføring, men vil gi dispensasjon for fullføring av 
tiltaket. Planutvalget begrunner dette med at tiltaket ikke forringer landbruksfaglige 
hensyn, jf blant annet Landbruksnemndas uttalelse i saken, at tiltaket sikrer 
arbeidsplasser i et ellers næringsfattig område, og i et firma som nylig har gjennomgått 
et generasjonsskifte. Videre er det mulig å etablere avbøtende tiltak for å hindre 
forurensing til det nærliggende vassdraget.  
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Dette innebærer dispensasjon fra kommuneplanens arealformål, byggeavstand til 
vassdrag, og plan- og bygningslovens (pbl) § 29-4. Det gis som følge av dette 
byggetillatelse for ny redskaps-/verkstedhall på gnr. 30 / bnr. 9 på Nedre By.  
 
Dispensasjonen gis under forutsetning av at det  

 i bygget etableres oljeutskiller som ikke gir noen form for utslipp mot vassdrag 
eller grunn,  

 langs fyllingen mot vassdraget etableres heldekkende kantvegetasjon mot 
vassdraget ved bruk av stedegne arter,  

 i bakkant av kantvegetasjonen etableres et minimum 1,8 meters høyt 
flettverksgjerde slik at man unngår at forurenset snø eller fremmedobjekter fra 
verksteddriften havner i vassdraget.  

 
Det faste planutvalget viser avslutningsvis til brev av 2. februar 2021 fra Åfjord 
kommune til tiltakshaver vedrørende varsel om overtredelsesgebyr, og ber om at 
rådmannen fremmer en særskilt sak om ileggelse av overtredelsesgebyr i denne 
saken. Sett i lys av sakens alvorlighet vil Planutvalget allerede nå varsle en streng 
reaksjon i denne saken.    
 
Vedtaket gis oppsettende virkning, slik at det ikke kan foregå arbeid på området, før 
klagefristen på 3 uker er gått ut. 
 
 
Votering: 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 
 
Åfjord kommune, ved Det faste planutvalget, anser det som svært alvorlig at det settes i 
gang byggearbeider av denne størrelsen uten at tiltaket hverken er varslet eller omsøkt 
av tiltakshaver.  
Det faktum at tiltakshaver er en profesjonell aktør med sentral godkjenning for utførelse 
av arbeid innenfor grunn- og vegarbeider, gjør saken særlig alvorlig.  Tiltaket strider 
imot arealformålet i kommuneplanen for Åfjord kommune, og det ligger svært nært 
Stordalselva, som har status som nasjonalt laksevassdrag og som dessuten har 
sårbare bestander av blant annet elvemusling. Det faste planutvalget er opptatt av at 
det må reageres strengt når slike forhold avdekkes, både i forhold til den konkrete 
saken, og at saken ikke skaper fremtidig presedens.  
 
Det faste planutvalget har etter en nøye vurdering av fordelene, satt opp imot 
ulempene og potensielle skadevirkninger av tiltaket, og etter en helhetsvurdering, 
kommet til at man ikke krever tilbakeføring, men vil gi dispensasjon for fullføring av 
tiltaket. Planutvalget begrunner dette med at tiltaket ikke forringer landbruksfaglige 
hensyn, jf blant annet Landbruksnemndas uttalelse i saken, at tiltaket sikrer 
arbeidsplasser i et ellers næringsfattig område, og i et firma som nylig har gjennomgått 
et generasjonsskifte. Videre er det mulig å etablere avbøtende tiltak for å hindre 
forurensing til det nærliggende vassdraget.  
 
Dette innebærer dispensasjon fra kommuneplanens arealformål, byggeavstand til 
vassdrag, og plan- og bygningslovens (pbl) § 29-4. Det gis som følge av dette 
byggetillatelse for ny redskaps-/verkstedhall på gnr. 30 / bnr. 9 på Nedre By.  
 
Dispensasjonen gis under forutsetning av at det  

 i bygget etableres oljeutskiller som ikke gir noen form for utslipp mot vassdrag 
eller grunn,  

 langs fyllingen mot vassdraget etableres heldekkende kantvegetasjon mot 
vassdraget ved bruk av stedegne arter,  

 i bakkant av kantvegetasjonen etableres et minimum 1,8 meters høyt 
flettverksgjerde slik at man unngår at forurenset snø eller fremmedobjekter fra 
verksteddriften havner i vassdraget.  

 
Det faste planutvalget viser avslutningsvis til brev av 2. februar 2021 fra Åfjord 
kommune til tiltakshaver vedrørende varsel om overtredelsesgebyr, og ber om at 
rådmannen fremmer en særskilt sak om ileggelse av overtredelsesgebyr i denne 
saken. Sett i lys av sakens alvorlighet vil Planutvalget allerede nå varsle en streng 
reaksjon i denne saken.    
 
Vedtaket gis oppsettende virkning, slik at det ikke kan foregå arbeid på området, før 
klagefristen på 3 uker er gått ut. 
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Sakens bakgrunn og innhold 
Åfjord kommune har mottatt søknad om oppføring av redskaps- / verkstedhall på 
eiendommen gnr. 30 bnr. 9 i Stordalen. Eiendommen er i kommuneplanens arealdel for 
Åfjord avsatt til LNFR-område med generelt dele- og byggeforbud. Byggetiltaket ligger 
nært Stordalselva og strider dermed med kommuneplanens byggeavstand til vassdrag 
som er 100 meter i området.  
 
Ulovlige byggearbeider: 
Byggesaksavdelingen fikk tips om at det var oppstartet arbeider på stedet den 
12.11.2020, ifølge tipset var det observert aktiviteter med lastebiler og mye unaturlig 
lys. Eiendommen ble befart samme dag og ulovlige arbeider ble avdekket. Det viste 
seg at betongplaten på 900 m2 var ferdig støpt uten at tiltaket var omsøkt og behandlet. 
Muntlig pålegg om stans ble gitt på stedet og samme pålegget ble skriftliggjort i brev 
den 17.11.2020. Arbeidene ble stanset umiddelbart, men ulovligheten var allerede 
utført noe som er svært beklagelig. Søknad om tiltaket ble mottatt den 13.11.2020 da 
tiltakshaver fikk beskjed på stedet om å fremme søknad umiddelbart. Det skriftlige 
pålegget ble sendt ut av formelle grunner med tanke på dokumentasjonsplikt, og for å 
ivareta forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang. 
 
Grunnet alvorlighetsgraden av ulovligheten ble det den 02.02.2021 utsendt varsel om 
overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven § 32-8. Et vedtak om ileggelse av 
overtredelsesgebyr blir behandlet etter at byggesaken er avgjort, og det er planutvalget 
som er behandlende organ. 
 
Foretaket vil bli meldt inn til Direktoratet for byggekvalitet da foretaket har sentral 
godkjenning innenfor ansvarsområdene.  
  
Byggets plassering og utforming: 
Bygget er plassert ned mot elva i en avstand oppgitt av søker på ca 6 meter, og er 
plassert på et område som benyttes til lagring av utstyr. Målinger i kart viser en avstand 
på 10-11 meter fra bygget til vassdraget. Hoveddelen av bygget er tenkt til lager, mens 
en del lengst vest innredes til verkstedsdrift. Det skal innredes et areal på en mesanin 
som er tenkt brukt til kontor, spiserom og garderober. Bygget får en grunnflate på 900 
m2 og mønehøyde på bygget er ca. 10 meter. I plan- og bygningsloven § 29-4 er det 
bestemmelser om maksimum høyde på bygg der større høyder ikke er hjemlet i 
reguleringsplan. Det står følgende: 
 

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal 
godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om 
byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og 
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mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter 
kapittel 11 eller 12. 

  
Det er derfor søkt om dispensasjon fra bestemmelsen i pbl § 29-4. 
 
 

 

 

Bilde 1: Utsnitt situasjonskart Bilde 2: Plantegning 
 
 
Ekstern høring: 
Søknaden har vært oversendt til sektormyndighetene på høring. Følgende uttalelser er 
mottatt av sektormyndighetene: 
 
Uttalelse Rådmannens kommentar 
Fylkesmannen i Trøndelag (nå 
Statsforvalteren i Trøndelag) 
Landbruk 
Søknaden gjelder oppføring av redskaps-
/verkstedshall på eiendommen gnr/bnr 30/9. 
Det fremgår at bygget skal brukes til lager av 
maskiner og utstyr, samt at det skal være 
mulig å drive enkel service på maskiner i 
firmaet. Det er altså ikke landbruksrelatert 
virksomhet som omsøkes. Det er heller ikke 
grunneier som søker om dispensasjon. 
Grunneier har gitt Egil A. Stjern 
Maskinstasjon AS tillatelse til å søke om 
oppføring av redskapshall, og tomta hallen 
skal stå på skal leies ut i form av en 
festegrunn/punktfeste. Etter vår vurdering, er 
dette klart uheldig. 
 
 
 
 
En generell utfordring ved ulike virksomheter 
i landbruksområdene, er at de kan vokse seg 
større og gi utilsiktede miljø- og 
samfunnsvirkninger. I dette tilfellet ser vi at 

 
 
 
I oversendelsesbrevet ble det ikke presisert at 
virksomheten fra starten drev med landbruksrelaterte 
oppgaver, noe de også gjør i dag. Virksomheten 
driver også innenfor bygg- og anleggsbransjen med 
grunn- og terrengarbeider.  
 
Her er Rådmannen enig med Fylkesmannen i at det 
er uheldig i at tiltakshaver ikke er grunneier. 
Virksomheten har utspring fra gården i 
utgangspunktet som tilleggsnæring, men har utviklet 
seg til å bli en middels stor maskinentreprenør. 
Rådmannen ser at samarbeidet mellom virksomheten 
og grunneier vil gå bra pr. dags dato, men det er ikke 
en selvfølge at fremtidige generasjoner vil eie og drive 
gården, og da er det uheldig at det er oppført et 
lagerbygg på eiendommen som ikke eies av 
grunneier. 
 
Virksomheten har vokst i størrelse de siste årene, og 
rådmannen skjønner at de har plassbehov. I dag leier 
bedriften lagerbygg på eiendommen, samt et større 
bygg lengre ned i dalen (Bølsmarka) som også er til 
salgs. Ifølge daglig leder var er det ikke økonomi for å 
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det allerede er snakk om et utvidelsesbehov, 
jf. tilleggsopplysninger i saken om at 
bedriften per i dag leier bygget som ligger 15 
m fra det omsøkte bygget. 
 
 
 
 
 
Omsøkt plassering beslaglegger ikke 
produktivt areal, men ligger tett opp i tunet og 
med dyrka mark på flere kanter – noe som 
kan gi noen påregnelige drifts- og 
miljømessige ulemper. Dette er forhold 
som ofte gjør seg gjeldende også ved 
bruksendringer av landbrukets 
bygningsmasse. I dette tilfellet er det snakk 
om nybygg inntil et tun. Plasseringen 
innebærer også at landbrukseiendommen 
ikke lenger har noe utvidelsesareal uten å 
komme i konflikt med dyrka mark. Det 
samme gjelder for så vidt også for den 
omsøkte virksomheten. 
 
Fylkesmannen er opptatt av at 
næringsvirksomhet styres til planavklarte 
områder. Kommunen bør derfor være nøye 
med hvilke virksomheter de tillater gjennom 
dispensasjonsbehandling. Med plasseringen 
ved et gårdstun, midt ute i et aktivt 
jordbruksområde, vil vi allerede nå 
signalisere at dette ikke er noen heldig 
lokalisering for et næringsareal i KPA. 
Aktivitet i og rundt gårdstunene bør primært 
forbeholdes landbruksproduksjon, og ikke 
minst styres av gårdbrukeren. Sånn sett kan 
saken også ha en betydelig 
presedensvirkning. Ut fra en samlet 
vurdering, både av hensyn til potensielle 
drifts- og miljømessige ulemper for 
tilgrensende landbruksvirksomhet og press 
på omkringliggende dyrka mark, vil vi fraråde 
at det gis dispensasjon som omsøkt. Vi ber 
om å bli orientert om kommunens vedtak i 
saken for å vurdere en eventuell klage. 

kjøpe lagerbygget i Bølsmarka. Ut ifra en planfaglig 
vurdering er det utfordrende å tillate omsøkte bygg 
ved at eventuell fremtidig vekst og plassbehov vil 
legge ytterligere press på dyrket mark, noe som ikke 
er ønskelig. 
 
 
 
 
 
Rådmannen bekrefter at det ikke beslaglegger 
produktivt areal. Arealet brukes i dag til lagring av 
utstyr til bedriften og evt. gårdsdriften på 
eiendommen. Arealet er gruset opp. I dag er det 
etablert tverrforbindelse mellom to arealer som er 
dyrket opp og denne forbindelsen forsvinner om 
bygget skulle bli godkjent. Dette er synd for driften av 
gården.  
 
Rundt eiendommen er det dyrket areal og 
Rådmannen bekrefter at det ikke vil være muligheter 
for utvikling av gårdens virksomhet uten at det i så fall 
må bygges på dyrket mark. 
 
 
 
Arealet er avsatt i kommuneplanens arealdel til LNFR-
områder, og bygget er ikke i henhold til planen. 
Rådmannen er enig med Fylkesmannen i at arealet 
bør forbeholdes landbruksproduksjon, og styres av 
den som driver gården. Virksomheten påstår at 
bygget kan regnes som et landbruksbygg da de driver 
aktivt med landbruksrelaterte oppgaver på vegne av 
gårdbrukere i Åfjord.  
 
Om bygget skulle bli godkjent og det bli oppført på 
omsøkt plass kan dette skape 
en uheldig presedens overfor andre gårdbrukere i 
Åfjord kommune.   
  
Rent landbruksfaglig er rådmannens vurdering at det 
er ønskelig å legge til rette for at Egil A. Stjern 
Maskinstasjon AS skal fortsette å levere gode 
tjenester til landbruket i kommunen. Det er behov for 
en ny hall. Ulempene ved å ha en slik aktivitet i 
tilgrensing til tunet på gården, kan veies opp mot 
inntektsmulighetene som ligger i utleie av verkstedhall 
og et eventuelt salg av punktfeste. Gården bør 
imidlertid sikres forkjøpsrett ved et eventuelt salg. Det 
er utfordrende å finne alternative arealet for 
etableringa som gir en bedre landbruksmessig 
løsning. Se for øvrig egen landbruksfaglig uttalelse.  
  

Klima og miljø 
Omsøkte redskapshall vil bli liggende svært 
nærme Stordalselva. Stordalselva fører 
anadrome arter og har elvemusling. 
Stordalselva er også et nasjonalt 
laksevassdrag. En etablering som omsøkt er 
uheldig mtp. presedensen den skaper. 

 
Bygget kommer nærme elva, og som Fylkesmannen 
skriver er det registrert elvemusling i elva. Elvemusling 
er en art av nasjonal forvaltningsinteresse og er på 
norsk rødliste. Arten er nært truet. Ifølge 
lokalkunnskap for området er bestanden på vei opp 
igjen, men er fortsatt truet. I tillegg til elvemuslingen er 
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Videre mener vi tiltaket, med de aktivitetene 
som planlegges, kan påvirke vassdraget med 
arter negativt gjennom f.eks. utslipp. Dette er 
kunnskap som bør innhentes før man 
vurderer å gi en tillatelse. Vi mener prinsipielt 
at slike tiltak bør avklares i overordnet plan 
slik at man får stilt krav om nødvendige 
undersøkelser/kartlegginger.  
 
 
 
 
 
 
Skulle kommunen gå videre med saken som 
en dispensasjonssak krever Klima- og 
miljøavdelingen at det stilles vilkår for 
dispensasjonen.  
 
1. Det må etableres en oljeutskiller som ikke 
gir noen form for utslipp mot vassdrag eller 
grunn. 
 
2. Langs fyllingen mot vassdraget må det 
etableres heldekkende kantvegetasjon mot 
vassdraget. Dette skal være stedegne arter. 
Vi viser til NVEs veileder – Kantvegetasjon 
langs vassdrag, for mer informasjon. 
 
 
 
 
 
3. Det skal i bakkant av kantvegetasjonen 
etableres et 1,8 m flettverksgjerde slik at man 
unngår at f.eks. forurenset snø eller 
fremmedobjekter fra verkstedsdriften havner i 
vassdraget. 

elva en nasjonal lakseelv med laks og sjøørret. 
Bygget vil kunne skape presedens for tilsvarende 
saker i fremtiden om det skulle bli godkjent. 
De aktivitetene som bygget primært skal brukes for er 
lagring av større maskiner og utstyr, samt verksteddrift 
av eget utstyr. Det er opplyst at det er anskaffet 
oljeutskiller og det er søkt om utslipp av sanitært 
avløpsvann inn på eksisterende anlegg for 
eiendommen slik at den daglige driften ikke vil 
forurense. Rådmannen er enig med Fylkesmannen i 
at utbygging bør skje i samsvar med overordnet plan.  
 
  
 
Det har vært kommunikasjon med daglig leder i 
virksomheten som mener at vilkår foreslått av 
Fylkesmannen er løsbar. 
 
 
Oljeutskilleren er anskaffet og det er søkt om tillatelse 
til utslipp av oljeholdig vann. 
 
 
Virksomheten er villig til å etablere heldekkende 
kantvegetasjon, men slik forhodene er på stedet ser 
ikke rådmannen at man klarer å etablere 
kantvegetasjonen som er bredt nok i forhold til 
bestemmelsene i kommuneplanen. Kantvegetasjonen 
er fjernet etter 2017 engang i det aktuelle området, 
noe det ikke er gitt tillatelse for. Det bemerkes at det 
kun er Fylkesmannen som kan gi fritak for 
kantvegetasjon. Det vises til nevnte veileder.  
 
Etablering av et flettverksgjerde er ikke noe problem 
ifølge daglig leder, men det forutsetter at man klarer å 
etablere kantvegetasjon, jf. tidligere vurderinger over. 
 
 
 

Trøndelag fylkeskommune 
 
Bygget skal brukes til lager av maskiner og 
utstyr, samt at det skal være mulig å drive 
enkel service på maskiner i firmaet 
Maskinstasjonen AS. Tiltaket kommer ikke 
inn under landbruksformålet. Det opplyses 
ikke om det er jordbruksdrift på eiendommen. 
Omsøkte tiltak vil generere trafikk inn på 
eiendommen, og vi antar at det er behov for 
både oppstillingsplasser og gode 
snumuligheter for kjøretøy. Fylkeskommunen 
stiller spørsmål om tiltaket er riktig 
virksomhet på rett sted? 
 

 
 
Som skrevet over i kommentarene til Fylkesmannen 
så driver virksomheten med landbruksrelatert 
virksomhet, i tillegg som maskinentreprenør. 
Rådmannen er enig i at hovedvirksomheten ikke faller 
inn under landbruksformålet. Jorden på eiendommen 
er utleid til en samdrift i området, som eier av gnr. 
30/9 også er del av. 
 
Det er nok allerede betydelig trafikk fra virksomheten i 
dag. Det er ikke lagt frem plan på hvordan parkering 
skal løses, eller om det vil være mulig å snu på 
eiendommen.  
 
Ut ifra kommuneplanens arealdel burde bygget 
plassers en annen plass. 
 

Vannforvaltning  
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Som Regional vannforvaltningsmyndighet 
ønsker vi å komme med to 
merknader/kommentarer til tiltaket. 
 
i) Kantsone langs Stordalselva: En 
tilstrekkelig bred nok kantsone med naturlig 
vegetasjon skal beskytte vannmiljøet i elva. 
Vår faglige vurdering er at den her ikke blir 
tilstrekkelig bred nok til å kunne ivareta 
denne funksjonen. 
 
ii) Avrenning til Stordalselva: Det er planlagt 
«personalavdeling» og 
«spylerenne» i bygget. Det fremstår som 
uklart hvordan avrenning fra denne 
aktiviteten skal handteres. Vi forventer 
selvsagt at det ikke skal slippes ut i 
Stordalselva. 
 

 
 
 
Viser til rådmannens kommentar til Fylkesmannen 
over. 
 
 
 
 
 
Som nevnt tidligere i dokumentet er det søkt om 
utslipp av sanitært avløpsvann, oljeholdig avløpsvann. 
Avrenning anses som ivaretatt fra søkers side. I 
søknaden om utslipp av sanitært avløpsvann tenker 
søker å koble nytt bygg på eksisterende anlegg for 
utleiehybel og eksisterende verkstedbygg. 
Dimensjonen på slamavskilleren er 4 m3, noe som er i 
minste laget. Vannet fra slamavskilleren går til 
infiltrasjonsgrøft. Når det gjelder oljeholdig vann skal 
det slippes til Stordalselva via oljeutskiller. I følge 
FDV-dokumentasjon for oljeutskilleren er det ikke noe 
problem i å sette renset oljeholdig vann til elv/bekk. 
Siden Stordalselva har dårlig økologisk tilstand vil det 
være synd å tillate nye utslipp til elva, og rådmannen 
vil heller anbefale filtrering av massene i grunnen.  
 

NVE 
Bakgrunn Som det framgår av den tilsendte 
dokumentasjonen har tiltakshaver gravd ut, 
planert og støpt såle til et større tilbygg til 
eksisterende anlegg. Tiltakshaver opplyser 
om at bygget skal brukes til redskapshus/ 
verksted. Tiltaket er ifølge kommunen oppført 
i en avstand av 10-12 meter fra Stordalselva 
som er et nasjonalt laksevassdrag. 
Stordalselva har også en bestand av 
elvemusling som er definert som «sårbar» i 
Norsk rødliste og som er en ansvarsart for 
Norge. Utgravd masse er plassert helt ut på 
elvebredden og det er fjernet noe vegetasjon. 
Av gamle flybilder går det imidlertid fram at 
det meste av opprinnelig kantvegetasjon er 
fjernet for mange år siden og er siden blitt 
holdt nede. Tiltaket er ikke omsøkt og er 
derved å anse som ulovlig og kommunen har 
som del av ulovlighetsoppfølgingen krevd 
stans i tiltaket. 
 

 
Tiltaket er oppstartet som det blir presisert i 
innledningen til NVE.  
 
Det er nok fylt på noen masser, selv om tiltakshaver 
påstår at det ikke er gjort. Når man ser bilder fra andre 
siden av elva, ser man tydelig at det er fylt på masser.  

 
Bilde 3: En ser at det er fylt ut masser 

 
Lovverket 
NVE er svært kritisk til at tiltakshaver her har 
tatt seg til rette. En må forutsette at en 
profesjonell aktør som tiltakshaver er klar 
over at et så vidt stort tiltak er klart 
søknadspliktig og at det som et minimum 
også må søkes dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel da tiltaket ikke er i 
tråd med planen som nylig er egengodkjent i 
kommunestyret. Det kan også diskuteres om 

 
 
Det er svært beklagelig at en virksomhet som har 
sentral godkjenning innenfor fagområdet, har 
prosjektert og utført tiltaket, uten at tiltaket er omsøkt 
og behandlet.  
I og med at tiltaket var oppstartet, ble det søkt om 
tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon. En kan 
vurdere om det burde vært satt krav til plan da bygget 
ikke er i henhold til kommuneplanens arealdel.  
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denne type tiltak er å anse som et større 
bygge- og anleggstiltak og derved 
reguleringspliktig iht. plan- og 
bygningslovens § 12-1 og hvorvidt dette er et 
konsesjonspliktig tiltak iht. vannressurslovens 
§ 8. 

 
 

Rådmannen synes ikke bygget i seg selv er 
konsesjonspliktig.  

Allmenne interesser i vassdrag  
Vi anbefaler sterkt at kommunen, dersom 
den finner å godkjenne dispensasjonen, 
krever at det etableres en kantsone mot elva 
med stedbunden vegetasjon som kan ivareta 
en viss form for økologisk funksjon. 
 

 
Temaet kantsone er vurdert tidligere i dokumentet, 
vises til den vurderingen. 

Flomfare  
Tiltaket ligger innenfor aktsomhetssone for 
flom og det kan derfor ikke utelukkes at dette 
er flomutsatt ifht. gjeldende dimensjonerende 
hendelse (200-års flom). Dersom tiltaket 
skulle vise seg å være flomutsatt, vil dette 
være i strid med kravene i TEK17 kap.7 og 
PBLs § 28-1. Kommunen vil derved kunne bli 
erstatningspliktig dersom tiltaket skulle bli 
rammet av en flomhendelse. Vi anbefaler  
derfor at det stilles vilkår om at forholdet til 
flomfare blir avklart før det evt. gis 
dispensasjon. 
 

 
Temakartet til NVE bekrefter at det er fare for 200-
årsflom. Ut ifra kartet ser en at det er 4-5 meter 
høydeforskjell, og lokale mener at det ikke er realistisk 
med flom på området. Når kommunen behandler 
saker skal vi være sikre på at området er tilstrekkelig 
sikret mot flom. Så lenge det ikke foreligger noen 
dokumentasjon på at det ikke er fare for flom, bør ikke 
kommunen vedta et slik bygg ute på elvekanten 
basert kun på lokalkunnskap.  
 
Hvis planutvalget velger å godkjenne omsøkte bygg 
og trosser rådmannen er tiltakshaver nødt til å 
dokumentere at det ikke er fare for flom. 

 
Skredfare  
Ifølge NGIs løsmassekart er tiltaket lokalisert 
på fluviale (elve) avsetninger fra 
Stordalselva. Dette er unge avsetninger. 
Eiendommen ligger imidlertid under marin 
grense og det kan derfor ikke utelukkes at 
det under de unge elveavsetningene kan 
befinne seg lag med marine avsetninger som 
potensielt kan inneha skredfarlige løsmasser 
som kvikkleire og/eller jordarter med 
sprøbruddmateriale. Dersom vi hadde fått 
saken til høring i forkant av tiltaksrealisering 
ville vi derfor sterkt anbefalt en geoteknisk 
vurdering for å avklare kvikkleireskredfaren. 
Slike skred utløses imidlertid nesten alltid 
under selve tiltaksrealiseringen og dersom 
det hadde vært kvikkleire i grunnen ville et 
evt. skred sannsynligvis ha blitt utløst i 
forbindelse med grunnarbeidene. Heldigvis 
oppstod det ikke en skredhendelse og vi 
anser derved at det nå foreligger en svært 
begrenset skredfare gitt at det ikke ønskes 
ytterligere tiltak i grunnen. 

 
 
Det er ikke noe å legge skjul på at det er forbundet 
med fare å bygge på elvekanten slik det er gjort. 
Ifølge daglig leder er det ikke tilkjørt nye masser mot 
elvebredden, men ut ifra bilder kan det se slik ut. At 
betongplaten med sin vekt har ligget noen måneder 
og det ikke har skjedd en hendelse kan ha vært flaks.  
Etter senere tids naturhendelser, bør man være føre 
var å undersøke grunnen nøye før et slik tiltak kan 
iverksettes på en slik plass.  
 

   
Høringsuttalelsene er vedlagt saksfremlegget, og Fylkesmannen i Trøndelag og 
Trøndelag fylkeskommune anbefaler ikke at det gis dispensasjon, mens NVE har 
kommet med en uttalelse med råd. NVE sin uttalelse ville nok vært annerledes om ikke 
tiltaket var oppstartet.  
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Vurderinger 
 
Folkehelsevurdering 
Ikke relevant for omsøkte sak. 
 
Naturmangfoldloven  
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
En har gått gjennom tilgjengelige data i Naturbasen til Miljødirektoratet og 
Artsdatabankens artskart. I naturbasen er det registret forekomster av elvemuslig i 
Stordalselva som er en utryddingstruet art og står på Norsk rødliste. Stordalselva er en 
nasjonal lakselv, og en vet at laksen går opp i området. I elva er det også innslag av 
sjøørret, men om den går så langt opp er noe usikkert. 
 
§9 Føre-var-prinsippet 
Selv om bygget er plassert 4-5 meter over vannflaten kan bygget og aktiviteten virke 
negativt på artsmangfoldet i elva. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Selv om det tas hensyn kan den samlede belastningen ved oppføring av omsøkte bygg 
og aktiviteten det medfører gi stor belastning på elva. 
 
§11 Kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver 
Det er en sannsynlig at tiltakene som følger av søknaden vil medføre miljøforringelse. 
Eventuelle kostnader forbundet med miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Om en skulle godkjenne bygget må det settes krav til at det skal benyttes teknikker og 
driftsmetoder som best mulig ivaretar naturmiljøet. Informasjonen en kjenner til tilsier at 
det er naturverdier som medfører behov for å sette krav til spesielle teknikker eller 
driftsmetoder ved utbygging. 
 
Kulturminneloven 
Ingen registreringer på den aktuelle byggeplassen. 
 
Samfunnssikkerhet 
Ifølge skrednett.no ligger tiltaket utenfor område for skred/rasfare. Ut ifra uttalelsen til 
NVE så er området registrert som aktsomhetsområde for 200-års flom. 
 
Landbruksfaglig vurdering  
Landbruksavdelingen har uttalt seg og gitt følgende konklusjon vedørende saken:  
  

Ut ifra en landbruksmessig vurdering er det ønskelig å legge til rette for at 
virksomheten skal fortsette å levere gode tjenester til landbruket i kommunen. 
Det er behov for en ny hall. Ulempene ved å ha en slik aktivitet i tilgrensing til 
tunet på gården, kan veies opp mot inntektsmulighetene som ligger i utleie av 
verkstedhall og et eventuelt salg av punktfeste. Gården bør imidlertid sikres 
forkjøpsrett ved et eventuelt salg. Det er utfordrende å finne alternative arealet 
for etableringa som gir en bedre landbruksmessig løsning.    

  
Hele uttalelsen fra kommunens landbruksavdeling følger vedlagt.  
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Dispensasjonsvurdering 
 
For at dispensasjon kan gis, er det et vilkår at verken formålsparagrafen i plan- og 
bygningsloven eller bestemmelser det dispenseres fra ikke blir «vesentlig tilsidesatt» 
jf. pbl. § 19-2, 1 ledd. Vilkåret «vesentlig tilsidesatt» er et strengt vilkår. Terskelen for at 
et hensyn er vesentlig tilsidesatt, anses etter loven ikke å være høy.   
Den videre vurderingen er om fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet 
vurdering vil være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon, jf. pbl. § 19-2, 2 
ledd. Dette innebærer at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for å gi 
dispensasjon.  
 
Omsøkte tiltak ble oppstartet uten at søknad og behandling var utført. Tiltaket strider 
sterkt med kommuneplanen som er et juridisk bindende dokument vedtatt av 
kommunestyret i gamle Åfjord kommune, og ved å gi en dispensasjon for oppføring av 
bygget vil det kunne skapes en presedens for andre utbyggere i Åfjord. Tiltakshaver er 
en virksomhet i vekst og de har sentral godkjenning for utførelse innenfor veg- og 
grunnarbeider, samt landskapsutforming. Det er å forvente at et foretak med slike 
kvalifikasjoner, er kjent med gjeldende regler og bestemmelser.   
 
Sektormyndighetene er kritiske til tiltaket og Fylkesmannen varsler at et positivt vedtak 
vil bli påklaget. Dette er den strengeste konklusjonen Fylkesmannen benytter. I 
henhold til plan- og bygningsloven § 19-2, 4. ledd bør ikke kommunen gi dispensasjon i 
de tilfeller statlige eller regionale myndigheter har uttalt seg negativt til 
dispensasjonssøknaden. Klima og miljøavdelingen til Fylkesmannen stiller vilkår hvis 
kommunen skal fatte et positivt vedtak, men rådmannen ser at enkelte av disse 
vilkårene kan bli vanskelig å gjennomføre på det arealet som er mellom bygget og elva. 
NVE nevner at i området er det registrert aktsomhetsområde for 200 års flom, og at 
kommunen kan bli økonomisk ansvarlig hvis det det skjer skade på bebyggelse. I tilfelle 
bygget skulle bli godkjent må bygget prosjekteres av en prosjekterende for å tåle en 
200 års flom.  
 
Juridisk utgangspunkt:  
Tiltak i strid med arealformålet i kommuneplanen kan ikke gjennomføres med mindre 
det gis dispensasjon fra arealformålet, eventuelt at arealet reguleres. Omsøke tiltak 
krever en slik behandling. Tiltaket ligger i byggeforbudet mot vassdrag i 
kommuneplanens arealdel da tiltaket er mindre enn 75 meter fra vassdraget. Før 
tiltaket kan tillates fordrer det også dispensasjon fra denne bestemmelsen. Tilsvarende 
må det dispenseres fra krav om regulering for bygg med høyder som går ut over 
gesimshøyde på 8,0 meter og/eller mønehøyder over 9,0 meter.  
 
Kommuneplanens arealdel:   
Tiltaket krever dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel. LNFR-
formålet skal verne om landbruk-, natur- og friluftsarealer, samt arealer for 
reindrift. Hensikten bak formålet er å verne om naturressursene våre og 
primærnæringene som benytter seg av disse.  
 
Tiltaket som ikke er omsøkt som et landbruksbygg skal benyttes i 
entreprenørvirksomheten, strider med arealformålet i kommuneplanen. Selve tiltaket er 
plassert på et område som benyttes som lagerområde, og er ikke dyrket opp. 
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Plasseringen er uheldig da det i områdene rundt kun er dyrket mark og en utvidelse av 
gårds driftssenter kan bli vanskelig uten å berøre dyrket mark, noe som også gjelder 
entreprenøren som er i vekst. Selv om plasseringen er i utkanten av tunet er den 
uheldig. Kommunen har bedt tiltakshaver sammen med grunneier om å se etter en 
annen plassering som ikke ville vært så uheldig, men da ble bare byggets plassering 
flyttet litt lengre fra elva på sørvest-side. Hensikten med å be om annen plassering, var 
å se om det fantes andre egnende områder som var regulert/avsatt til næringsformål.  
Selv om arealet ikke er dyrket opp og blir brukt i landbruksnæringen, er det avsatt i 
kommuneplanens arealdel til LNFR-område og det er uheldig at tiltaket er ønsket 
plassert som omsøkt. Dagens eier er datter av han som startet opp maskinstasjonen og 
slik det er pr. dags dato vil det nok ikke være problem at maskinstasjonen bruker 
eiendommen som i dag i fremtiden. Det som fryktes er hva som skjer den dagen 
dagens eier eventuelt ikke ønsker å drive/eie gården.  
  
Betongplaten er, som skrevet lengre opp i saken, plassert nært elva, noe som strider 
med kommuneplanens arealdel. I elva er det registret elvemusling som er en sårbar art 
og utryddingstruet. Et bygg plassert som omsøkt er uheldig for artsmangfold i elva da 
elvemuslingen er følsom for endringer i vassdraget, og i alle byggesaker skal man ta 
hensyn til artsmangfoldet i elva.  
  
Plan- og bygningsloven § 29-4, byggehøyde: 
I plan- og bygningsloven er det maksimum byggehøyde på nye bygg når de ikke er 
regulert i reguleringsplan. Dette vil si at omsøkte bygg på 10 meter strider med loven. 
Andre bygg på eiendommen har ikke en slik høyde. Ut fra bilder kan det virke som 
de har en mønehøyde på 6-7 meter, og bygget vil bli veldig fremtredende på 
elvekanten og på gårdstunet.  
  
Konklusjon:  
Rådmannen mener etter en total vurdering at en dispensasjon i vesentlig grad vil sette 
til side hensynene i plan- og bygningslovens formålsparagraf, og hensikten 
med bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Så lenge hensynene nevnt ovenfor 
vurderes i vesentlig grad å være tilsidesatt, er det ikke behov for å 
vurdere hvorvidt fordelene med en dispensasjon er klart større enn ulempene. 
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5058/106/4 - KLAGEBEHANDLING - OPPFØRING AV 
BRYGGE/UTLEIEHYTTE - TURID OG ASBJØRN LYSØ 
 
Rådmannens innstilling 
 
Åfjord kommune ved planutvalget opprettholder tidligere vedtak i D.sak 94/21, datert 
13.04.2021 om avslag på dispensasjonssøknaden, da en ikke kan se at det foreligger 
nye opplysninger i saken som tilsier at vedtaket skal endres. 
 
Mottatt klage tas ikke til følge, og saken sendes til Statsforvalteren i Trøndelag for 
endelig avgjørelse. 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
 
MesterService AS har på vegne av Turid og Asbjørn Lysø søkt om riving av 
eksisterende naust og oppføring av brygge/uleiehytte på gnr. 106 / bnr. 4 på Linesøya. 
Eiendommen er i reguleringsplan for Lines vestre, planID 200902, regulert til 
naustbebyggelse. 
 
Tiltaket omfatter riving av eksisterende naust/brygge og oppføring av ny 
brygge/utleiehytte på samme sted. Hovedfokuset med bryggen er næring i form av 
yoga og meditasjonskurs på weekwndbasis. For å sikre prosjektets økonomiske ramme 
vil det i perioder uten kursvirksomhet bli utleie av bryggen. 
  
Det nye bygget er omsøkt med grunnflate som eksisterende, 55 m2 BYA og oppføres i 
to etasjer med mønehøyde på ca. 5,5 meter. Det er søkt om dispensasjon fra 
reguleringsplan for bruksendring fra naust/brygge til næring, og plan- og bygningsloven 
§ 1-8, dele- og byggeforbud i strandsonen. 
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Søknaden har vært oversendt til sektormyndighetene for uttalelse. (høringsuttalelsene 
er i sin helhet vedlagt saksfremlegget) 
 
Sektormyndighetene er i sine uttalelser kritiske til tiltaket og varsler at et positivt vedtak 
vil bli vurdert påklaget. Dette er den strengeste konklusjonen som benyttes. I henhold til 
plan- og bygningsloven § 19-2, 4. ledd bør ikke kommunen gi dispensasjon i de tilfeller 
statlige eller regionale myndigheter har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
  
Søknaden ble behandlet delegert i D.sak 94/21, datert 13.04.2021 med følgende 
vedtak: 

Åfjord kommune gir ikke i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra 
reguleringsplan for Lines vestre og pbl § 1-8 og gir dermed ikke byggetillatelse for 
oppføring av ny brygge/utleiehytte på gnr. 106 / bnr. 4 som omsøkt.  

Avslaget begrunnes med at en dispensasjon i vesentlig grad vil 
tilsidesette formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. Tiltaket strider med 
reguleringsplanens arealformål og bestemmelser, og en dispensasjon vil være 
retningsgivende for framtidig arealbruk av området.     
En dispensasjon fra byggeavstand til sjø, fastsatt i kommuneplanens arealdel, jamfør 
plan- og bygningsloven § 1-8, femte ledd, vil i vesentlig grad tilsidesette formålet med 
bestemmelsen ved at interesser som naturmiljø, friluftsliv, landskapshensyn og 
allmenne interesser ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad.  
 

Vedtaket er oversendt Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. 
 
 
 
 
KLAGEBEHANDLING 
 
Tiltakshaver har påklager kommunens vedtak i brev datert 05.05.2021. Klagen er 
innkommet innen klagefristen og er rettidig fremsatt. Klagen er vedlagt saksframlegget i 
sin helhet. 
 
Rådmannens vurdering til klagen 
 
Klager anfører at det «ikke kreves dispensasjon fra byggeavstand til sjø da denne er i 
samsvar med reguleringsplanens byggelinje mot sjø for regulert naust». 
Reguleringsplanen for Lines Vestre har ikke opphevet byggegrense mot sjø og dette 
krever følgelig en dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8, dele og byggeforbud i 
strandsonen. Klagers henvisning til «byggelinje mot sjø» er i dette tilfellet 
reguleringsplanens avgrensning og ikke en byggelinje. 
 
Klager opplyser at arealet innenfor det berørte området, registrert som innmarksbeite 
ikke er benyttet til dette på flere tiår. Uavhengig av dette er arealet i reguleringsplanen 
avsatt til jord- og skogbruk, og dette endres ikke om arealet i dag ikke benyttes til 
formålet.  
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Tiltakshaver opplyser at brygga kun skal ha sommervann tilført med slange inn til vegg, 
samt regnoppsamling, og at brygga er ikke tiltenkt benytte vinterstid. Dette virker lite 
tilfredsstillende da behov for vann- og tilsvarende avløp anses å være en nødvendighet 
ut fra opplysninger om virksomhet og bruk av brygga. At den ikke er tiltenkt benyttet 
vinterstid virker noe spesielt all den tid brygga skal være et bidrag til eiendommens 
næringsgrunnlag. Det vil da være naturlig at brygga også et kan benyttes i 
vinterhalvåret for å kunne gi størst mulig økonomisk bidrag.    
 
   
Konklusjon 
I klagen av 05.05.2021 framkommer det ingen momenter som etter Rådmannens 
skjønn har bragt nye momenter inn i saken som ikke er vurdert tidligere. Rådmannen 
anbefaler at planutvalget ikke tar klagen til følge, og at vedtak i D.sak 94/21, datert 
13.04.2021 opprettholdes. 
 
 
 
Vedlegg 
1 5058/106/4 Klage på - AVSLAG - for oppføring av brygge/ utleiehytte -Turid og 

Asbjørn Lysø 
2 5058/106/4 - AVSLAG - Oppføring av brygge/utleiehytte - Turid og Asbjørn Lysø 
3 Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra reguleringsplan og pbl. § 1-8 for 

oppføring av brygge /utleiehytter - Lines vestre - Åfjord 106/4 
4 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for 

Lines vestre 106/4 for oppføring av utleiebygg. 
5 Oversiktskart 
6 D 01 Situasjonskart 
7 E 01 Fasader 
8 E 02 Plan og snitt 
9 B 01 Dispensasjonssøknad 
10 Q 01 Presisering 
11 5058/106/4 - Tilleggsinformasjon til søknaden 
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5058/106/4 Klage på vedtak om avslag brygge/utleiehytte.                             05.mai.2021  

 

Vi ønsker med dette å levere en klage på vedtak om avslag for utnyttelse av bryggehus på 
eiendommen på Lines Vestre, 106/4, på Linesøya. Beklageligvis var vi ikke klar over behovet 
for mengden utfyllende informasjon rundt bryggeprosjektet i den første søknaden, og ser at 
en søknad om kun rivning og utleie ikke var god nok grunn for Åfjord Kommune til å 
godkjenne et bygg i strandsonen. Bryggen er i veldig dårlig stand slik den står per dags dato 
og den må restaureres for ikke å falle helt sammen, noe vedlagte bilder viser. 

Det kommer også utfyllende kommentarer til selve avslagspunktene som kan være nyttige å 
ha kjennskap til med tanke på ny gjennomgang av prosjektet. 

 

Dispensasjon - plansituasjon 

Det anføres at omsøkte formål ikke er i strid reguleringsplanen arealformål og det er ikke 
korrekt at tiltaket vil stride imot formålsparagrafen i plan- og bygningsloven.  

Tiltaket krever ikke dispensasjon fra byggeavstand til sjø da denne er i samsvar med 
reguleringsplanens byggelinje mot sjø for regulerte naust.  

 Omsøkte tiltak med brygge/utleie er knyttet til stedbunden næring og er tilsvarende dagens 
naust/brygge som var knyttet til tidligere bruk/næringsgrunnlag. 

På grunn av begrensede arealressurser vil et fremtidig næringsgrunnlag knyttet til en 
bosetting kreve en alternativt utnytting av de begrensede ressurser som ligger på 
eiendommen. En utnytting og oppbygging av dagens brygge på 55 kvadratmeter til næring 
vil kunne gi et positivt grunnlag for videre bosetting.  

Det bestrides at bryggen vil medføre en privatiserende effekt men vil sikre en utnytting 
innenfor regulert område hvor eksisterende naust vil videreføres med en bruk knyttet til 
eiendommens næringsgrunnlag.  

 

Kommentar til uttalelse fra Landbruk ang beiting: 

Området er registrert som innmarksbeite, men har ikke blitt benyttet som dette på flere tiår 
da gårdsdriften,(melk), ble nedlagt i 1988. Orkanen skadet det gamle driftsbygningen i så 
stor grad i 1992 at den kort tid etter ble revet. Landbruksarealet, som var gammel 
beitemark, har siden ligget brakk. Området er i per i dag i ikke nyttbart som beiteområde, da 
det mangler driftsbygning på gården og dermed beitedyr.  Arealet ble benyttet sporadisk 
som ekstra oppholdssted for hobbyhester til naboens barn, men disse ble solgt for flere år 
siden. Det er også blitt bygget flere hytter i samme området siden hestene forsvant. Siden 
dette ikke lenger er et nyttbart beiteområde vil derfor ikke utnyttelse av bryggen gi noen 
negative konsekvenser i så henseende. 
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Klima og miljø: 

Det er allerede en traktorvei ned til bryggen, og selve bryggen står på berggrunn hvor det 
heller ikke er kystlynghei. Kystlynghei finnes i store mengder lengre nord-vest, hvor det nylig 
har blitt godkjent mye ny bebyggelse. 

En brygge vil ikke hindre ferdsel av noen art, men heller legge dette mer til rette for de som 
allerede oppholder seg i området fra før, slik som hytteeiere. Det er som nevnt tidligere en 
traktorvei ned til bryggen som brukes jevnlig av gårdens eier, så heller ikke her er det behov 
for store endringer i naturen. Hytteeierne vil selv kunne dra nytte av muligheten til å låne en 
enkel innkvarteringsmulighet i umiddelbar nærhet om de skulle ha behov for flere 
sengeplasser. Alle hytteeierne også har godtatt nabovarselet og er positive til prosjektet.  

 

Bryggeprosjektet. 

Vi ønsker med dette å komme med en utdypende tekst rundt hvorfor avslaget til ny brygge 
bør få en ny gjennomgang, da det er del momenter som ikke ble med i tidligere 
søknadsprosess siden vi ikke har kunnskapen som skal til for å vite hvor mye informasjon 
som er nødvendig i slike saker.  

Her er en detaljert beskrivelse av hva som er planen med bryggen. Håper dette kan klargjøre 
spesielt momentet rundt påstanden om privat hytte ved sjøen, da dette ikke er aktuelt. 

Den som står for prosjektet er Aina Iren Lysø, vår datter. Som eldste barn har hun odel på 
gården som hun kommer til å benytte seg av. I flere år har hun planlagt å starte sitt eget 
yoga -og velvære-sted på Linesøya, et sted hvor mennesker kan komme og finne tilbake til 
roen og seg selv, og som kan bli en arbeidsplass for seg selv og kanskje andre etter hvert. 
Planen er å starte i det små, og det er her bryggen kommer inn. (Hun er allerede utdannet 
yogalærer og homeopat.) 

Tanken bak prosjektet er som følger: 

Med sine 55 kvadratmeter og mønehøyde på 5,5meter vil det være nok areal til 3-4 små 
soverom på loftet beregnet på en person i hvert rom. Siden alle soverommene er oppe, vil 
mye av gulvarealet nede være frigjort til en romslig yogaflate, et lite kjøkken og et bad/ 
teknisk rom(gass/batterier.) Dette vil være perfekt for en liten gruppe på 3-4 personer da 
man har mulighet til å trekke seg tilbake til eget rom ved behov.  

Selve byggingen kommer til å gi minimalt med inngrep i naturen da dette er noe hun selv 
ønsker som en del av et naturlige konsept slik at bryggen fremstår i størst mulig grad slik den 
gjør i dag. Ingen sprengning av berg eller ødeleggelse av naturen rundt er aktuelt da 
svabergene og selve naturen rundt bryggen er det som gjør konseptet attraktivt.  

Alt av strøm og varme er tenkt å bli forsynt med solcelle, batteri og vedfyring. Dette av flere 
årsaker: mindre inngrep i naturen, ‘roligere’ atmosfære inne i selve bygget, samt lavere 
bygge-kostnader. Etter flere turer i fjellet med overnattinger på hytter uten vann og strøm er 
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hennes egen erfaring at slike rolige og enkle boforhold gir optimale forhold for yoga og 
meditasjon med tanke på balansen mellom komfortsone og tilstedeværelse. 

Toalettløsningen er utgangspunktet ønsket som et forbrenningstoalett med urinavskiller. 
Dette lar seg forandre til en annen løsning om kommunen ønsker dette. (Slik kommunen 
tidligere har antydet at de ønsker.)  Septik/ vakuumtoalett kan være et enkelt alternativ. 

Sommervann er planlagt tilført med slange inn til hytteveggen, samt regnoppsamler. Et 
alternativ er også regnoppsamler og medbragt vann til matlaging/ drikke. Bryggen er ikke 
tiltenkt benyttet vinterstid. 

Det ble kommentert i avslaget at utbyggingen vil hindre ferdsel for andre om bryggen bygges 
ut. Den ligger allerede i nærheten av både hyttefelt og naust som er i bruk, og ingen 
hindringer vil bli satt opp for å stanse fortsatt fri ferdsel i naturen akkurat som før. Bryggen 
ligger oppe på en høyde, og alle kan ferdes fritt både rundt og under ved fjære sjø om 
ønskelig. 

I avslaget ble det skrevet at man kunne bygge på en annet sted inne på eiendommen for å 
unngå å komme i konflikt med strandsonen. Området bryggen ligger på nå vil bli 
spektakulært som yogalokale med tanke på nærhet til sjø og natur og vil kunne gjøre det 
mye lettere å markedsføre yogakursene som eksklusive attraktive med tanke på beliggenhet. 
Ref. Strandbaren og Bygda 2.0 som drar enorme fordeler av sin beliggenhet, uten 
sammenligning forøvrig. 

Hovedfokuset med bryggen er næring i form av yoga og meditasjonskurs på weekendbasis. 
Utleie uten kursvirksomhet er kun tiltenkt når den står ledig for å sikre prosjektet 
økonomisk. I starten vil dette være en binæring til hennes eksisterende arbeid, men har sin 
egen arbeidsplass som mål noen år frem i tid.  

Blir prosjektet vellykket er planen å utvide. Hun kommer med årene til å overta bolighuset 
på gården, et hus som er fra 1650, kanskje Åfjords eldste bevarte bygg(?) som er fullt av sjel. 
Sammen med bryggen vil dette bli en nydelig bygg- kombinasjon med muligheter for litt 
større grupper.  Mye av utleie og rorbuer ved kysten baserer seg på fisketurisme, men dette 
prosjektet henvender seg mot et helt annet segment av befolkningen. Det vil heller ikke 
komme i konkurranse med andre etablerte næringer på Stokkøya og Revsnes men heller 
være et supplement til allerede eksisterende bedrifter da dette prosjektet vil gjelde små, 
lukkede grupper som kommer for å finne roen og gå innover i seg selv, et avbrekk fra 
hverdagens stress. Kursene som holdes kommer til å være rusfrie og maten enkel vegetarisk 
med fokus på detox. Dette er noe hun selv begynte å praktisere for over 20 år siden og har 
stor kunnskap om. 

Aina jobber for tiden som kabinansatt i Norwegian og er en av få som ikke er permittert nå 
under pandemien og pendler for tiden mellom Værnes og Gardermoen. Det er stor uvisshet 
om Norwegian kommer til å starte opp med base på Værnes igjen etter pandemien og skulle 
ikke det skje er tiden kommet for å starte med noe nytt. 
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Hyttetomtene som ligger med utsyn mot bryggen er allerede solgt, og eierne av disse har gitt 
samtykke ved nabovarsel. 

Håper denne forklaringen har gjort prosjektet tydeligere og at det kan vekke interesse for å 
la prosjektet Fredlyst se dagens lys. Vi har full forståelse for at det er bekymring fra 
kommunen sin side om at dette skal bli en privat hytte, men dette er ikke tilfellet.  

Kom gjerne med forslag til hva dere trenger fra vår side for ytterligere utdypning av 
momenter som skulle være uklare? Er det behov for mer informasjon og det er spørsmål 
rundt det som er beskrevet her, eller annet, så er det bare å ta kontakt. Ta da kontakt med 
datteren vår, Aina Iren Lysø. 

 Legger ved bilder fra selve bryggen og området rundt slik at det er lettere å danne seg en 
oversikt. 

Er det behov for å komme til Linesøya for befaring, så er de som måtte ønske dette 
velkommen. Åfjord kommune var på befaring i fjor, så det er kanskje ønskelig for Klima og 
Miljø og Landbruk fra Trøndelag Fylkeskommune å få en oversikt også. 

Det er ønskelig med skriftlig svar til oss når det er fattet vedtak i saken, da vi ikke er så kjente 
med bruken av elektroniske Altinn. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Turid og Asbjørn Lysø 

Linesvegen 997 

7176 Linesøya. 

Mob:93230240 

topsy.lys@gmail.com 

 

Aina Iren Lysø 

Havdalsveien 15 

7517 Hell 

M:99055090 

ainairen@yahoo.com 
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