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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 
Eiendommen Sandstad gård består av de to hyttefeltene Hesthagan og Flatlia, med til sammen 31 

regulerte hyttetomter. Tiltakshaver ønsker å videreutvikle og fortette eiendommen med flere 

hyttetomter og boligtomter gjennom en endring av eksisterende reguleringsplaner i området. 

1.2 Om forslagsstiller 
Tiltakshaver: Tiltakshaver er Sandstad gård AS v/Tore Alstad. Sandstad gård AS eier gnr. 64 bnr. 4. 

Konsulent: Plankonsulent er Kystplan AS v/Lise K. Grong 

2 PLANOMRÅDET 

2.1 Beskrivelse av området og dagens status  
Planområdet ligger ved Eidem i Åfjord kommune, ca. 15 minutter med bil fra kommunesenteret 

Årnes. Området består i dag av to hyttefelt med til sammen 31 regulerte hyttetomter; Flatlia som 

ligger sør for hovedvegen og Hesthagan som ligger på nordsiden. Det er også opparbeidet marina 

med ca. 45 båtplasser. Tiltakshaver bor selv på eiendommen, og enkelte av fritidsboligene er omgjort 

til boliger. Øvrig bebyggelse i nærområdet består av en blanding av fritidsboliger, tomannsboliger og 

eneboliger. 

 

Figur 1 Eidem, Åfjord kommune 
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Eiendommen 64/4 er på ca. 465 daa, og består i hovedsak av uproduktiv skog og skrinn fastmark. Det 

er også noe fulldyrka jord på eiendommen. 

 

Figur 2 Markslag på eiendommen 

2.2 Planstatus 
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbolig og småbåthavn. 

 

Figur 3 Utdrag fra kommuneplan Åfjord 
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Området dekkes av to reguleringsplaner som delvis overlapper. Plan 201004 (nord for fylkesvegen) er 

den nyeste, og går foran plan 200703 der det er overlapp. Med denne reguleringsendringen syr en 

sammen de to planene. En har hovedsakelig beholdt bestemmelser fra tidligere planer, med noen 

justeringer og tillegg. 

 

Figur 4 Reguleringsplan 200703 
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Figur 5 Reguleringsplan 201004 

2.3 Kartgrunnlag 
Kartgrunnlag er FKB-data fra Infoland. Plassering av hytte på gnr. 64 bnr. 56 er oppdatert i henhold til 

innmålte bygningsdata fra Åfjord kommune. Utover dette er det ikke gjort endringer i kartgrunnlaget. 

2.4 Hjemmelsforhold 

gnr bnr navn adresse postnr sted 

64 60 Andersen Alfhild Synøve Stokkanhaugen 177 B 7048 Trondheim 

64 46 Berg Kristian Øvre Flatåsveg 43 C 7079 Flatåsen 

64 56 Berg Stig Rune Morten Petersen-vegen 9 7711 Steinkjer 

64 59 Bjørnerås Anne O Stegavik Bjørneråsveien 191 7100 Rissa 

64 59 Bjørnerås Per Otto Bjørneråsveien 191 7100 Rissa 

64 41 Brandtzæg Kjersti Melland Øvre Ferstadveg 2 7022 Trondheim 

64 41 Brandtzæg Nils Ludvig Øvre Ferstadveg 2 7022 Trondheim 

64 51 Buch Margrethe Brøttemsåsvegen 6 7540 Klæbu 

64 17 Clausen Britt Alstad Stokkbekken 134 7048 Trondheim 

64 17 Clausen Pål Harald Stokkbekken 134 7048 Trondheim 

64 37 Dreiås Knut Monstadvegen 20 7170 Åfjord 

64 54 Dreiås Kristian Tårnesvik Elvegata 14 7012 Trondheim 
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64 52 Eriksen Hanne Marie Frost Sakslundvegen 20 7562 Saksvik 

64 40 Fallmyr Elin Markaplassen 323 7054 Ranheim 

64 70 Finsmyr Per Ole Hermstadveien 53 7105 Stadsbygd 

64 6 Frengen Ida Sofie Selnesveien 974 7170 Åfjord 

64 36 Gjervan Lars Erik Anton Jenssens veg 58 7053 Ranheim 

64 36 Gjervan Zeynep Anton Jenssens veg 58 7053 Ranheim 

64 62 Haagenstad Heidi Rømma Flatheimvegen 2 7549 Tanem 

64 62 Haagenstad Kenneth Martin Flatheimvegen 2 7549 Tanem 

64 38 Haarsaker Elin A Bordal Nornevegen 5 B 7033 Trondheim 

64 38 Haarsaker Rolf Atle Nornevegen 5 B 7033 Trondheim 

64 6 Hagen Torkil Aakvik Selnesveien 974 7170 Åfjord 

64 16 Hansen Arne Ellefsens vei 17 7020 Trondheim 

64 45 Hansen Børge Dalgårdvegen 15 A 7024 Trondheim 

64 43 Hermstad Geir Arild Smistadveien 103 7105 Stadsbygd 

64 49 Hernandez Henning Magasinvegen 5 7028 Trondheim 

64 49 Hildrum Kristin Magasinvegen 5 7028 Trondheim 

64 57 Hoås Brit Helen Hesthagan 29 7170 Åfjord 

64 57 Hoås Ragnar Hesthagan 29 7170 Åfjord 

64 68 Ivars Snekkarbu AS c/o Ivar Jostein Melås Tonomhaugen 7170 Åfjord 

64 
39, 
50 Jørgensen Gro Frost Naustjorde 6 7560 Vikhammer 

64 
39, 
50 Jørgensen Kjell Arvid Naustjorde 6 7560 Vikhammer 

64 70 Kletthammer Olga Hermstadveien 53 7105 Stadsbygd 

64 44 Løberg Ingunn Berit Hubakkvegen 48 7170 Åfjord 

64 52 Miller Teddy Kingsford Sakslundvegen 20 7562 Saksvik 

64 44 Monstad Nils Ingebrigt Hubakkvegen 48 7170 Åfjord 

62 16 Mourier Helene Kirsten Brinken 5 7016 Trondheim 

62 5 Olsen Brynhild Nygård Vognstølen 38 5096 Bergen 

62 5 Olsen Stein Frode Welde Vognstølen 38 5096 Bergen 

64 2 Pettersvik Harald Selnesveien 1104 7170 Åfjord 

64 42 Ringås Jan Einar Stokkanhaugen 113 7048 Trondheim 

64 61 Rånes Jan Morten Flatlia 29 7170 Åfjord 

64 67 Rånes Oddmund Storvikveien 40 7170 Åfjord 

64 7 Rånes Solfrid Karin Hubakkvegen 44 7170 Åfjord 

64 42 Saksvik Marit Kristin Stokkanhaugen 113 7048 Trondheim 

64 64 Saltnessand Magne Bergsbakken 11 7052 Trondheim 

62 2, 24 Skarsvaag Jan Arne Selnesveien 890 7170 Åfjord 

62 19 Skarsvåg Magnar Selnesveien 796 7170 Åfjord 
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64 56 Skjeltorp Vendla Morten Petersen-vegen 9 7711 Steinkjer 

62 16 Skoglund Ole Peder Brinken 5 7016 Trondheim 

64 58 Stav Steinar Kristian Sagmestervegen 4 7725 Steinkjer 

64 61 Svenning May-Liss Flatlia 29 7170 Åfjord 

64 7 Syltern Frank Hubakkvegen 2 7170 Åfjord 

64 7 Syltern Jostein Steinberget 9 7017 Trondheim 

64 7 Syltern Julie Hubakkvegen 44 7170 Åfjord 

64 7 Syltern Øystein AS c/o Johs J Syltern AS Stordalsveien 4 7170 Åfjord 

64 7 Syltern Øystein Joralf Hubakkvegen 44 7170 Åfjord 

64 40 Thorvaldsen Bjørn Arne Markaplassen 323 7054 Ranheim 

64 37 Tårnesvik Randi Monstadvegen 20 7170 Åfjord 

64 1 Tårnesvik Tore Eidemsveien 1 7170 Åfjord 

64 47 Ytternes Oddvar Terje Havnevegen 591 7550 Hommelvik 

64 47 Ytternes Randi Stav Havnevegen 591 7550 Hommelvik 
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3 PLANFORSLAGET 

 

Figur 6 Planforslaget 
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Figur 7 Plan 200703 med planforslaget i rødt 
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Figur 8 Plan 201004 med planforslaget i rødt 

3.1 Planens intensjon 
Planens intensjon er å fortette eiendommen med flere boliger og fritidsboliger, samt gjøre 

justeringer slik at planen stemmer bedre overens med tiltak som bygget og fremtidige behov i 

området. 

3.2 Planens dokumenter 
Planmaterialet består av følgende dokumenter, alle datert ……..: 

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

Dokumentene er utarbeidet i henhold til SOSI-standard. 
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3.3 Planavgrensning 
Planen erstatter de to eksisterende planene som gjelder i området (planid 200703 og 201004). 

Plangrensen følger eiendomsgrensene til gnr. 64 bnr. 4. Dette medfører at plangrensen er justert fra 

tidligere planer, ettersom en del av eiendommen er fradelt og solgt. 

3.4 Reguleringsformål 

3.4.1 Bebyggelse og anlegg 
Fritidsboliger 

Planforslaget legger opp til 13 nye fritidsboligtomter ovenfor eksisterende bebyggelse i Flatlia. De 

nye tomtene varierer i størrelse fra ca. 900 m2 til 1 200 m2. Med eksisterende tomter vil planområdet 

inneholde totalt 43 fritidsboligtomter.  

For de eksisterende tomtene er det gjort noen justeringer fra tidligere plan slik at formålsområdene 

ligger inntil oppdatert vegtrase. Det er også gjort noen mindre utvidelser av formålsområdene for 

tomtene, for tilpasning til eiernes ønsker og tiltakshavers vurdering av fremtidige behov. 

Boliger 

Planforslaget inneholder 11 nye boligtomter, totalt inneholder planen 13 boligtomter. De nye 

tomtene varierer i størrelse fra ca. 1 100 m2 til 2 400 m2. 

Marina 

Det er tre marinaområder i planen, M1, M2 og M3. M1 endres noe fra tidligere plan ved at molo er 

forandret. Vestre molo er forkortet i forhold til tidligere plan, mens østre molo er flyttet noe vestover 

i samsvar med slik den er bygget. Det tilrettelegges også for at den østre moloen kan utvides 

nordøstover. 

 

Figur 9 Tidligere marinaområde med ny utforming av M1 i rødt 
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M2 beholdes som tidligere. 

M3 er en del av marinaområdet i Hesthagan som er satt av til drivstoffanlegg i tilknytning til 

småbåthavna. 

Sanitæranlegg 

Ved badeplass F3 er det satt av et område til sanitæranlegg. Dette er videreføring av intensjon fra 

forrige plan, men en har nå konkretisert hvilket område sanitæranlegget kan bygges i. 

Rorbu 

Ved M1 er det satt av et område for inntil 6 rorbuer som skal benyttes til utleieformål. Rorbuene var 

tidligere tegnet inn på marinaområdet, en har nå valgt å skille ut rorbuene som eget område og flytte 

dem nærmere naustområdet. Tidligere plan åpnet for 8 rorbuer, dette er i planforslaget redusert til 

6. 

Campingplass/utleiehytter 

Ved hovedvegen er det satt av et område til campingplass/utleiehytter. Camping og utleie var i 

tidligere plan delt i to områder, dette har en nå valgt å slå sammen til ett område. Det kan oppføres 3 

utleiehytter på området, og inntil 6 parkeringslommer for campingvogner/bobiler. 

Lager 

Ved gården er det et område for lager, hvor det kan oppføres servicebygg for vinterlagring av båter 

og service i den forbindelse. 

Hestesport 

Vest på eiendommen, sør for hovedvegen, er det satt av et område på ca. 5,5 daa til hestesport. 

Dette området var i tidligere plan plassert ved hovedvegen hvor en nå har lagt boligtomtene B9-B12. 

Naust 

Planforslaget inneholder to naustområder, N1 og N2. N1 er videreføring av område for felles naust 

fra tidligere plan, mens N2 er naust som tidligere kun var tegnet inn på friluftsområde i vest. En har 

nå valgt å legge disse som et eget naustområde. 

På N1 kan det oppføres inntil 12 naust, mens på N2 kan det oppføres inntil 2 naust. 

Lekeplasser 

Planforslaget inneholder 4 lekeplasser, med samlet areal på ca. 14 daa. 

Parsellhage 

Ved hovedvegen, helt øst i området, er det satt av et område på ca. 2,7 daa til parsellhage. 

Parsellhage var i tidligere plan plassert sør for hovedvegen, hvor en nå har valgt å legge avkjøringen 

til Flatlia.  

Service/utleie/lager 

Ved fjøset på gården er det satt av et område til kombinert formål service/utleie/lager. På dette 
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området tillates det café-drift, forsamlingslokale, lager og verkstedsvirksomhet. Fjøset kan 

ominnredes og benyttes til utleieleiligheter.  

3.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg  

Fylkesveg 50 Selnesveien går gjennom planområdet. Vegen er tegnet med bredde ut fra grunnkart, 

og det er satt av et belte med annen veggrunn på hver side av vegen for grøfter. Total bredde på veg 

og annen veggrunn er 12 m. 

Det reguleres inn tosidig busslomme ved eksisterende møteplass. 

Planforslaget omfatter 9 private adkomstveger, PV1-PV9. Vegene er tegnet med 5 m bredde, 

innenfor denne skal kjørebane og sidegrøfter plasseres. 

Renovasjon 

Ved innkjøringen til Hesthagan er det satt av et område for felles renovasjon. Parkeringsplass P3 kan 

også benyttes til felles renovasjon. 

Parkering  

Planforslaget inneholder 4 felles parkeringsplasser, P1-P4.  

• P1: Parkering for brukere av LEK03. 

• P2: Parkering for besøkende til området. 

• P3: Parkering for brukere av turstier til Hansafjellet. 

• P4: Parkering for besøkende til badeplass. 

3.4.3 Grønnstruktur 
Turdrag 

Turdrag omfatter eksisterende turstier i området. T1 leder opp til et utsiktspunkt rett ovenfor 

fylkesvegen, mens T2 er deler av turvegnett til Hansafjellet.  

Det reguleres to nye turdrag T3 og T4 i tilknytning til ny lekeplass LEK04 og boliger/bussholdeplass. 

3.4.4 Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift 
Friluftsformål 

I tråd med tidligere plan er det satt av store friluftsområder. F1, F2, F4 og F5 er rene 

rekreasjonsområder og det tillates ingen tiltak. F3 er et badeområde, og en tillater at det oppføres en 

mindre bygning i området for kiosk. F6 er et stort område sør for fylkesvegen, her tillates det enkel 

tilrettelegging med reversible inngrep for fremming av friluftslivet, og det tillates oppført en mindre 

bygning for dette. 

3.4.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Småbåthavn 

I tråd med tidligere plan er det satt av et areal til småbåthavn ved marina M1. Arealet er noe utvidet 
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nordøstover i forhold til tidligere plan, da en har slått sammen tidligere areal for småbåthavn og 

areal for felles trafikkområde på sjø til ett område for småbåthavn. Småbåthavnområdet strekker seg 

nå til og med naustområde N1. 

 

Figur 10 Tidligere plan med område for småbåthavn og felles 
trafikkområde på sjø 

 

Figur 11 Planforslag hvor område for småbåthavn og felles 
trafikkområde på sjø er slått sammen 

 

Friluftsområde i sjø og vassdrag 

Det ligger to friluftsområder i sjø i planen, i tråd med tidligere plan. FS1 ligger vest i planområdet, i 

tilknytning til molo M2. FS2 ligger nordøst i planområdet, ved badeplass F6. Friluftsområdene i sjø er 

ikke tillatt å trafikkere med noen form for motordrevne fremkomstmidler i månedene juni, juli og 

august. Unntatt er båttrafikk til og fra naust og molo i FS1. 

3.4.6 Hensynssoner 
Sikringssone – frisikt 

Ved avkjørsler fra fylkesvegen er det tegnet inn frisiktsoner. 

Hensynssone – bevaring kulturmiljø 

Hensynssone for bevaring av kulturmiljø i Flatlia er videreført fra tidligere plan. 
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Om planprosessen 
Viktige milepæler i planprosessen: 

• 15.12.2015 Prinsippsøknad om reguleringsendring 

• 15.04.2016 Tilbakemelding på prinsippsøknad fra Åfjord kommune. Søknaden og 

tilbakemeldingen er vedlagt planforslaget, vedlegg 03 og 04. 

• 24.08.2016 Oppstartsmøte med Åfjord kommune 

• 12.09.2016 Varsel om oppstart til naboer og sektormyndigheter 

• 15.09.2016 Kunngjøring om oppstart av planarbeid i lokalavisa Fosna-Folket 

• 12.2016 Tiltakshaver kontaktet naboer spesifikt angående formålsendring av område 

U2 til boliger/fritidsboliger. Tilbakemeldinger er vedlagt planforslaget, vedlegg 05. 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 02. De viktigste problemstillingene 

er kort oppsummert her: 

Statlige myndigheter: Fylkeskommunen vil ikke utelukke mulig innsigelse til deler av de foreslåtte 

endringene, men sier de har grunn til å tro at det vil bli endringer i løpet av prosessen. Både 

fylkeskommunen og Fylkesmannen ønsker at bolig og fritidsboliger i F1 skal tas ut av planen, noe som 

er delvis tatt til følge. Fritidsboliger er tatt ut, mens boligtomten består. De fraråder også at en går 

videre med formålsendring fra utleiehytter i U2 til private tomter. Fylkesmannen og vegvesenet viser 

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

uheldig med boliger i denne delen av kommunen så langt unna sentrum. Dette tas ikke til følge, en 

mener at dette ikke er i tråd med kommuneplanen, hvor det står at det skal vises positiv holdning til 

spredt boligbygging i grendene. 

 

Figur 12 Kart som viser plassering av område L2 i plan 200703 

 

Figur 13 Kart som viser plassering av område F1 og U2 i plan 
201004 
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Kommunale myndigheter: I forbindelse med prinsippsøknaden fikk en tilbakemelding fra Åfjord 

kommune på en del forhold ved omreguleringen. Kommunen er noe negative til fritidsboliger i F1, 

noe som er tatt til følge ved at fritidsboligene er tatt ut av planen. Fritidsboliger i område L2 er de 

positive til. Formålsendring fra utleie til fritidsbolig/bolig i område U2 er de skeptiske til, og anmoder 

om at en beholder planens formål og satser på sjø- og fiskerelatert turisme. Dette er ikke tatt til 

følge. 

Organisasjoner: Fosen naturvernforening og Forum for Natur og Friluftsliv i Sør-Trøndelag har 

fremmet merknader til planen. De ber om at strandsonen respekteres, og ønsker at en unngår 

bygging i 100-metersbeltet. Dette tas delvis til følge. Foreslått fritidsbebyggelse i F1 tas ut av planen, 

men gjeldende plan i området åpner for bebyggelse i 100-metersbeltet og en vil ikke gå tilbake på 

dette. Naturvernforeningen mener boliger i område U2 vil privatisere strandsonen i større grad enn 

utleie, og at området uansett bør trekkes ut av 100-metersbeltet. Dette tas ikke til følge. De trekker 

også fram at planen ikke må komme i konflikt med natur- og friluftsverdier. 

Private parter: Naboene er negative fritidsboliger i F1, dette tas til følge og de planlagte hyttene tas 

ut av planen. De er også negative til omregulering fra utleie til fritidsbolig/boligformål på U2. I 

etterkant av oppstartsvarselet tok tiltakshaver kontakt med naboene spesifikt angående 

omregulering fra utleie til fritidsbolig/boligformål på område U2, for å informere om konsekvensene 

av at området forblir regulert til utleie. I tilbakemeldingene er beboerne i stor grad positive til 

formålsendring til private tomter. Hytteforeningen ønsker primært at området endres til 

fritidsboliger, mens naboene for øvrig er positive til både fritidsbolig og bolig. De fremhever at det er 

bedre med fastboende i området i stedet for utleiehytter, der de ikke vet til enhver tid hvem som 

oppholder seg der. Allerede etablerte fastboende i området påpeker at det er fint om det kommer 

flere fastboende i området. 
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5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

5.1 Barn og unges interesser 
Eksisterende forhold: Planområdet består hovedsakelig av fritidsboliger, med noen få fastboende. 

Gjeldende plan inneholder 2 områder som er satt av til lek og sport. Det er god tilgang til sjøen og 

sjørelaterte aktiviteter, og store friområder med turstier i nærheten. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget medfører at antall fastboende i 

området øker betydelig, noe som medfører økt behov for lekeareal. Planforslaget inneholder 4 

lekeplasser, med samlet areal på ca. 14 daa. Deler av område U2 som tidligere var satt av til utleie er 

omgjort til lekeplass, med svært sentral plassering ved siden av boligtomtene B1-B4. Denne 

lekeplassen skal inneholde et område som er spesielt rettet mot de minste barna. Lekeareal bak B1-

B4 fra tidligere plan er videreført, dette området ligger på et berg og passer bedre for de litt større 

barna.  

Det videreføres også et større lekeareal ved fylkesvegen hvor det skal tilrettelegges for anlegg for lek 

og sport, som ballbaner og tilsvarende.  Også denne lekeplassen skal ha et skjermet område som er 

rettet mot de minste barna. Det opprettes en ny lekeplass på sørsiden av vegen ved B9-B12 for de 

minste barna, slik at disse slipper å krysse fylkesvegen. Det knyttes stier til lekeplassen for trygg 

adkomst. Stiene kan også benyttes som snarveier til bussholdeplass, slik at man slipper å gå langs 

fylkesvegen. 

5.2 Folkehelse 
Støv og støy 

Fylkesveg 50 Selnesveien går gjennom området. Vegen er lite trafikkert, ÅDT i 2016 var 270. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen basert på trafikkprognoser for år 2030 viser at boligene nærmest 

fylkesvegen kan bli berørt av gul støysone på fasade nærmest vegen. Som avbøtende tiltak er det lagt 

bestemmelser som sikrer at hver boenhet skal ha minimum ett soverom mot stille side, og at alle 

boenheter skal ha tilgang til privat uteareal på stille side. 

 

Figur 14 Utdrag fra støyvarselkart for Åfjord, Statens vegvesen 
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Støv vurderes til å ikke være noe stort problem. Hovedvegen er asfaltert, mens de interne vegene er 

grusveger. Trafikkøkningen på de interne vegene som følge av fortettingen vil bli fordelt på flere ulike 

veger, både nye og eksisterende.  Dersom støv blir et problem bør en vurdere asfaltering. 

Sosiale møteplasser 

Det er god adgang til sosiale møteplasser for beboerne i området. Småbåthavna er et naturlig 

samlingspunkt, samt badeplassene, lekeplassene og friluftsområdene. Konsekvensen av planforslaget 

er at det vil bli flere fritidsbeboere og fastboende i området. For å tilrettelegge for flere sosiale 

møteplasser inneholder planforslaget 2 nye lekeplasser i tilknytning til de nye boligområdene. 

5.3 Miljøhensyn i småbåthavn 
Planforslaget omfatter eksisterende småbåthavn. Det legges ikke opp til noen vesentlige endringer i 

området, annet enn at småbåthavnområdet er noe utvidet nordøstover. Det tillatte antall båter fra 

tidligere plan videreføres. For å ivareta miljøhensynet i småbåthavner har en valgt å endre 

bestemmelsene for småbåthavn fra tidligere plan og har tilføyd bestemmelser som anviser hvordan 

farlig avfall skal håndteres, og som begrenser adgangen til båtpuss og vedlikehold. I dag tillater ikke 

båtforeningen båtpuss og vedlikehold av båter ved marinaen, men dersom det skulle oppstå behov 

for dette i fremtiden må dette foregå på anvist plass, hvor det skal være fast dekke og oppsamling av 

partikler med sandfangskum eller lignende. 

5.4 100-metersbeltet 
Eksisterende forhold: Eiendommen er i overordnet plan i sin helhet avsatt til bebyggelsesformål, så 

det er allerede gjort vurderinger som tilsier at det kan bygges i 100-metersbeltet på eiendommen. 

Gjeldende reguleringsplan legger opp til bebyggelse i 100-metersbeltet, og noe av dette er også 

utbygd i henhold til plan. Også vest og øst for planområdet er det oppført bebyggelse i 100-

metersbeltet. 
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Figur 15 Gjeldende reguleringsplan med 100-metersbeltet anvist med rød linje 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslaget legger opp til ett nytt tiltak i 100-metersbeltet, boligtomten B5. Denne ligger i 

tilknytning til eksisterende bebyggelse, og det er kjøreveg mellom tomta og sjøen. Det ligger også et 

friluftsområde i forkant. En kan ikke se at denne tomten vil medføre noen privatisering av 

strandsonen. 

Boligtomter B1-B4 som i tidligere plan har vært utleiehytter foreslås omregulert til boligformål. Disse 

ligger i 100-metersbeltet. Det er kjøreveg mellom boligene og sjøen, og det er også rorbuområde og 

naustområde i forkant. Allmennheten har tilgang til friluftsområde F5 som ligger ved sjøen helt nord i 

planområdet foran boligene, som skal benyttes til badeplass. En kan ikke se at omregulering fra 

utleie til bolig vil privatisere strandsonen i større grad enn hva gjeldende plan legger opp til. I tillegg 

er hele eiendommen i kommuneplanen satt av til fritidsboliger, så det er åpnet for at det kan være 

private tomter i strandsonen. 
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Figur 16 Planforslag med 100-metersbeltet anvist med rød linje 

5.5 Friluftsliv 
Sør for planområdet ligger friluftslivsområdet Rånesfjellet, som er et flott turområde. Området 

er ikke så mye brukt i dag men har potensiale for større bruk.  

 

Figur 17 Friluftslivsområde Rånesfjellet 
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Planforslaget ivaretar forholdet til friluftslivet ved at en regulerer felles parkeringsplasser for både 

beboere og for allmennheten i tilknytning til turstier, som utgangpunkt for turer til Rånesfjellet. 

Tilrettelagt parkering vil gjøre området mer attraktivt for allmennheten. Eksisterende sti til 

utsiktspunkt ved fylkesvegen er også regulert inn, et fint mål for de litt kortere turene. 

 

Figur 18 Utsiktspunkt 

Planområdet ligger nært sjøen med tilgang til småbåthavn, og beboerne har et godt utgangspunkt for 

turer på sjøen og sjørelaterte aktiviteter. 

Det er også satt av et område for parsellhage, som vil gi beboerne mulighet til å dyrke grønnsaker og 

lignende i nærområdet. 

 

5.6 Landskap 
Eksisterende forhold: Gjeldende plan legger opp til at bygninger i området skal ha et enhetlig og 

harmonisk preg, og at bebyggelsen skal tilpasses byggeskikken i området med tanke på materialbruk 

og farger. Planbestemmelsene sier at husene skal ha saltak, og tekkes med mørke, matte materialer. 
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Figur 19 Fjernvirkning - dagens situasjon 

I Flatlia hyttefelt er bebyggelsen holdt i grå- og bruntoner, og hyttene har saltak med mørke farger og 

torvtak. I Hesthagan hyttefelt er det større variasjon i utforming og farger. Her er det en blanding av 

saltak, flate tak og pulttak. Fargene på bebyggelsen er brun- og gråtoner, men også noen hvite. Det 

er noen torvtak, og også noen røde og grå/svarte tak. 

 

Figur 20 Flatlia hyttefelt 
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Figur 21 Hesthagan hyttefelt 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Det kommer 13 nye hytter ovenfor Flatlia 

hyttefelt, og det kommer 11 nye boligtomter i området. Bestemmelser fra tidligere plan om 

utforming av bebyggelsen er videreført. 

Fritidsboliger 

De nye fritidsboligene vil vises fra sjøen, men har god ryggdekning i Hansafjellet og vil ikke komme i 

silhuett. I tillegg er avstanden fra sjøen så stor (ca. 500 m) at eksponeringen vil være relativt liten. 

Boliger 

Boliger B1-B4 vil ligge godt synlig fra sjøen, ca. 50 meter fra sjøkanten. Tidligere plan legger opp til 

utleiehytter på området, så forskjellen er at en nå planlegger boliger i stedet. Tidligere plan tillot 

gesimshøyde inntil 4,5 m på området, mens en nå legger opp til begrensning på mønehøyde inntil 6,5 

m. Dette gir bedre kontroll på høyden enn ved angivelse av gesimshøyde. Det er utarbeidet en 

fotomontasje som viser forslag til de nye boligene, se Figur 22. Boligene blir liggende mot et berg 

med skrånende terreng opp mot fritidsbebyggelsen, som ligger på et platå ca. 10 meter ovenfor. De 

nye boligene vil derfor ikke forringe utsikten til den eksisterende bebyggelsen. 
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Figur 22 Fotomontasje som viser forslag til nye boliger B1-B4, illustrert med mønehøyde 6,5 m 

Bolig B5 vil bli liggende eksponert fra sjøen. For å sikre at boligen blir så lav og lite fremtredende som 

mulig har en lagt begrensninger på maks tillatt mønehøyde og takform. Som Figur 23 viser så er det 

høyt fjell i bakgrunnen, slik at boligen ikke vil komme i silhuett. Eksisterende bebyggelse i området er 

godt synlig fra sjøsiden, og boligen vil føye seg naturlig inn blant disse. For å hindre eksponering av 

nabobebyggelse i Kleppfeskvika har en valgt å trekke tomta så langt sør som mulig, slik at en ikke får 

direkte innsyn. 
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Figur 23 Tomt B5, ca. plassering markert med rød ring. Bebyggelse i Kleppfeskvika til venstre i bildet. 

Boligtomter B6-B12 ligger på sørsiden av fylkesvegen, og vil bli lite eksponert, annet enn for 

forbipasserende på fylkesvegen.  

5.7  Naturmangfoldloven 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

En har gått gjennom tilgjengelige data i GisLink, Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens 

artskart. Det er registrert nær truede og sårbare plantearter i området. Det er også registrert et 

leveområde for hare som delvis berører planområdet, samt et bløtbunnsområde i strandsonen med 

verdi svært viktig. Funnene er nærmere omtalt i ROS-analysen. Det har ikke fremkommet 

opplysninger om at det finnes arter eller naturtyper som ikke er registrert i databasene. Kravet om at 

saken skal baseres på dagens tilgjengelige kunnskap vurderes å være oppfylt. 

§9 Føre-var-prinsippet 

Det er liten sannsynlighet for at tiltakene som følger av planen vil skade naturmiljøet. 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Planforslaget legger til rette for fortetting av et område som allerede er tatt i bruk til fritidsboliger og 

boliger, noe som reduserer behovet for utbygging i andre, uberørte deler av kommunen. 

§11 Kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver 

Det er lite sannsynlig at tiltakene som følger av planen vil medføre miljøforringelse. Eventuelle 

kostnader forbundet med miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. 

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det skal benyttes teknikker og driftsmetoder som best mulig ivaretar naturmiljøet. Det foreligger ikke 
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informasjon som tilsier at det i planområdet er spesielle naturverdier som medfører behov for å sette 

krav til spesielle teknikker eller driftsmetoder ved utbygging. 

5.8 Landbruk 
Eksisterende forhold: Planområdet inneholder ca. 40 daa fulldyrka og overflatedyrka jord. 

Eiendommen er i overordnet plan avsatt til fritidsbebyggelse i sin helhet, så det er allerede gjort en 

vurdering på at eiendommen kan utnyttes til bebyggelsesformål. Gjeldende reguleringsplaner åpner 

for bebyggelse på deler av de registrerte jordbruksarealene. 

 

Figur 24 Områder i gult viser fulldyrka og overflatedyrka jord 
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Figur 25 Bebyggelse på jordbruksareal i plan 201004 

Jordbruksarealene i området er i dag utleid. Tiltakshaver har etter søknad fått varig fritak for boplikt 

på eiendommen, mens driveplikten gjelder inntil jordbruksområdene blir tatt i bruk til det de er 

regulert til.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget legger beslag på ytterligere ca. 

3,5 daa jordbruksareal i forhold til hva gjeldende plan åpner for, ved opprettelse av de nye tomtene 

B9-B12. I tillegg vil hestesportområdet berøre jordbruksareal, men dette arealet kan ved behov 

enkelt tilbakeføres. 
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Figur 26 Bebyggelse på jordbruksareal i planforslaget 

5.9  Risiko- og sårbarhet 
Kvikkleire: Det er muligheter for marin leire i området. Dette er fulgt opp med bestemmelse som 

sier at det må fremlegges dokumentasjon som ivaretar sikkerheten mot kvikkleireskred før 

moloer kan utvides. 
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Figur 27 Løsmasser i planområdet. Blå områder er marin strandavsetning og tynn hav/strandavsetning 

Radon: Det er registrert moderat til lav aktsomhet for radon i området. Bygninger prosjekteres 

med radonforebyggende tiltak iht. krav i teknisk forskrift. 

Sårbar flora: Det er registrert rødlistede planter i området, men alle funnene er av eldre dato og 

har dårlig koordinatpresisjon. Lokalitetene er ikke kartlagt i nyere tid, og det er usikkert om de 

fortsatt er til stede. Planforslaget legger ikke opp til noen avbøtende tiltak, da en vurderer at de 

planlagte tiltakene sannsynligvis ikke vil ha noen negative konsekvenser for sårbar flora. 

Hare: Det er registrert et leveområde for hare i nærområdet. Det registrerte området ligger i 

hovedsak nordøst for planområdet, og en vurderer at de planlagte endringene i planen sannsynligvis 

ikke vil påvirke haren negativt. 
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Figur 28 Planavgrensning og registrert leveområde for hare (skravert område) 

Bløtbunnsområde: Det er registrert et bløtbunnsområde «Straumen» i strandsonen med verdi svært 

viktig. Småbåthavn og forlengelse av molo berører dette området.  En vurderer at tiltak som følge av 

reguleringsendringen vil ha liten påvirkning da det samlede arealet er såpass stort, og det er ikke 

gjort noen spesifikke tiltak i planforslaget. 

 

Figur 29 Bløtbunnsområde Straumen 

Havstigning/stormflo: Det er registrert aktsomhetsområde for flom i strandsonen. Planforslaget 

inneholder bygninger i aktsomhetsområdet, dette gjelder naust N1 og N2, marina M1 og 

rorbuområdet. Dette er fulgt opp med bestemmelse for disse områdene om at bygninger må tåle 

påvirkning fra sjøvann. 
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Figur 30 Aktsomhetsområder for flom i blått 

Kulturminner: Det ligger en automatisk fredet gravrøys «Eidem» fra førreformatorisk tid i 

hyttefeltet Flatlia. Denne er i eksisterende plan lagt inn som bevaringsområde med sikringssone. 

Dette videreføres i planforslaget. 

Friluftsliv: Det er registrert et stort friluftslivsområde på ca. 3 500 daa sør for planområdet. Alle 

de nye fritidsboligene FB1-FB13 i planforslaget berører dette området. Friluftslivsområdet er 

svært stort, og en vurderer at utvidelsen av Flatlia hyttefelt ikke vil ha noen negativ påvirkning. 

Friluftslivsområdet er ivaretatt i planforslaget ved at det legges til rette for allmenn ferdsel i 

området. Det reguleres parkeringsplass ved avkjørselen til Flatlia som kan benyttes av 

allmennheten, og eksisterende turstier innover i friluftslivsområdet er regulert til turdrag. Øvrige 
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områder er regulert til friluftsformål hvor det kun tillates enkle tiltak med formål å fremme 

friluftslivet. 

 

Figur 31 Friluftslivsområdet Rånesfjellet 

Transport – ulykker med gående, syklende: Fartsgrensen på Fv. 50 gjennom eiendommen 64/4 er 80 

km/t. Reguleringsplanforslaget legger opp til en stor økning i antall beboere i området, og det vil bli 

mye aktivitet og flere myke trafikanter langs veien. Fartsgrensen gjennom området bør vurderes 

senket til 50 km/t. 

5.10  Teknisk infrastruktur 
Eksisterende: I forbindelse med tidligere regulering er det utarbeidet VA-plan for området, se 

vedlegg 06. Bebyggelsen er koblet på offentlig vannledning som går gjennom området. Bebyggelsen i 

Flatlia og Hesthagan samt marinaen har felles avløp via septiktank ved marinaen til sjø. Avløp fra 

bebyggelsen langs fylkesvegen på nordsiden går til septiktank nedenfor låven og føres til sjø nord for 

moloen. 

Høyspentledning bak Flatlia hyttefelt som fremkommer på grunnkart og i tidligere reguleringsplan er 

lagt ned i bakken ved hovedveien. 
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Figur 32 Gjeldende VA-plan for området 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Faresonen for høyspentledningen er fjernet fra 

planforslaget, ettersom denne er nedgravd.  

Planforslaget medfører en stor økning i antall beboere i området. Krav om ny VA-plan ved oppføring 

av nye tiltak er nedfelt i bestemmelsene. Det er utarbeidet en VA-skisse for å beskrive hovedtrekkene 

i hvordan en ser for seg å løse vannforsyning og avløp til de nye boligene.  
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Figur 33 VA-skisse 

De nye fritidsboligene i Flatlia, FB1-FB13, vil få en felles septiktank ved parkeringsplass P3. Utløp fra 

tanken føres inn på eksisterende avløpsledning som går til felles septiktank ved marinaen i 

Hesthagan. Dette gjelder også for de nye tomtene ved fylkesvegen, B9-B12. 

Boligtomtene B6-B8 samt område C kobles til ledning som føres til ny septiktank nedenfor låven, 

beliggende ved eksisterende tank. Utløp fra den nye tanken kobles sammen med utløp fra den 

eksisterende tanken, og føres til sjø.  

Bolig B5, fjøset og bolig på 64/48 kobles til eksisterende tank nedenfor låven. 

Avløp fra boligene B1-B4 samles i ny septiktank beliggende nedenfor veien i området, og utløp føres 

til sjø. 

Ved hestesportanlegget må det etableres en godkjent avløpsløsning, for eksempel tett tank eller 

biologisk toalett kombinert med gråvannsrenseanlegg eller sandfiltergrøft. 
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TrønderEnergi Nett har fått oversendt reguleringsplan og VA-skisse for kontroll mot sine kabler. Det 

er ønskelig at VA-anlegg går på motsatt side av lavspentkabler som går i vei i området. VA-ledninger 

bør legges noen meter fra nedgravd høyspentkabel som går i grensen mellom LEK03 og F2 og videre 

over camping- og lagerområdet, for å unngå håndgraving langs kabelen. Nøyaktige traseer må 

avklares i VA-plan. TrønderEnergi opplyser at den eksisterende nettstasjonen i området sannsynligvis 

er tilstrekkelig. 

5.11  Trafikkforhold 
Eksisterende: Fylkesveg 50 Selnesveien går gjennom området. Vegen er lite trafikkert, ÅDT i 2016 var 

270. Fartsgrensen gjennom eiendommen er 80 km/t. Det er eksisterende avkjørsler til Hesthagan, 

Flatlia og gårdstunet i dag. Det er også registrert i kart avkjørsel vest for 64/48, denne er pr i dag 

fjernet fysisk.  

 

Figur 34 Avkjørsel som vist i kart er fjernet fysisk 

Vest på eiendommen går det en traktorveg til jordet.  Det er i henhold til gjeldende planer 

opparbeidet interne private veger i hyttefeltene. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget legger opp til at det skal bli flere 

fastboende i området, og en har regulert inn tosidig busslomme ved eksisterende holdeplass for å 

imøtekomme behov for skoleskyss. Adkomst til busslomme løses for de fleste boligene gjennom 

stier, slik at behovet for å ferdes langs fylkesveien reduseres. 

Eksisterende avkjørsel til Flatlia foreslås flyttet nærmere eiendomsgrensen i øst. Avkjørsel til B8 (B i 

tidligere plan) er opprinnelig regulert øst for tomta. Det foreslås å flytte denne til vest for tomta, slik 

at det blir en felles avkjørsel for B7 og B8. 

Det foreslås to nye avkjørsler fra fylkesvegen. Eksisterende traktorveg til jordet i vest foreslås utvidet 

slik at den kan fungere som adkomstveg til hestesportanlegget. PV5 er privat veg til bolig B6. 
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Avkjørsel til regulert parkering i tidligere plan er fjernet fra planforslaget ettersom parkeringsplassen 

er flyttet. 

 

Figur 35 Tidligere regulert avkjørsel er fjernet fra planforslaget 

Fylkesveien gjennom området er relativt rett og oversiktlig. Frisiktsoner i henhold til krav i håndbok 

N100 fra Statens vegvesen er tegnet inn for alle avkjørsler. For avkjørsel til PV4 og PV5 vil det kreve 

noe terrenginngrep i form av sprenging av berg for å sikre tilstrekkelig sikt. 

5.12  Universell utforming 
Området er noe kupert, men det tillates parkering på egen tomt, noe som gjør at det er mulig å 

tilrettelegge adkomsten inn til boligen/fritidsboligen med tilfredsstillende stigningsforhold. Det er 

kjøreadkomst og mulighet for parkering ved småbåthavna og ved naustområdet, slik at 

bevegelseshemmede har enkel adkomst.  

Lekeplassene LEK03 og LEK04 er spesielt godt egnet og enkle å tilrettelegge for bevegelseshemmede, 

da de er relativt flate. Badeplassen på F3 har enkel adkomst med kjøreveg og parkering, og gir 

bevegelseshemmede tilgang til strandsonen på eiendommen. 

Det er gode muligheter for å ivareta hensynet til universell utforming for både fastboende og 

fritidsbeboere i planområdet. 

5.13  Verneverdier 
Det ligger to gravrøyser i Flatlia fra forhistorisk tid. Kulturminnene er av en slik alder at de er fredet 

etter Kulturminneloven. Det samme gjelder for en sikringssone i et 5 m bredt belte fra kulturminnets 

synlige ytterkant. Bevaringssone fra tidligere reguleringsplan er videreført, og det er sikret gjennom 

planbestemmelsene at det ikke tillates tiltak i området. 
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Figur 36 Bevaringssone rundt kulturminne i Flatlia 
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6 BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER 

6.1 Behov for videre utbygging av fritidsboliger 
Videre utbygging på eiendommen er basert på erfaringer og realistisk planlegging. Alle tomtene i 

Hesthagan hyttefelt er solgt. I Flatlia hyttefelt er det 12 tomter, hvorav alle er solgt. Det er 

etterspørsel etter tomter, og planforslaget legger til rette for videre utbygging av 13 

fritidsboligtomter ovenfor Flatlia.  

Innenfor planområdet har en vurdert to alternative områder for fortetting av fritidsbebyggelsen. 

Alternativ 1: Friluftsområde F1. Tilbakemeldingene på prinsippsøknad og oppstartsvarsel var 

negative til utbygging i område F1, og en har tatt dette til følge og ikke gått videre med denne 

plasseringen. 

 

Figur 37 Område F1 

 

Figur 38 Område L2 

 

Alternativ 2: Friluftsområde F6 (L2 i tidligere plan). Det er store tilgjengelige arealer i området, og 

etablering av fritidsboliger vil ikke være til hinder for at området fortsatt kan brukes til friluftsliv. 

Denne plasseringen fremstår som den best egnede til å dekke etterspørselen etter tomter. 

6.2 Etablering av boligtomter i området 
Området rundt Eidem oppleves som et område med optimisme, og det har i de siste årene vært 

tilflytting av flere fastboende. Det er etterspørsel etter boligtomter i området, og en mener det er 

fornuftig å tilrettelegge for videre utnyttelse av et allerede bebygd område. Planforslaget foreslår 11 

nye boligtomter, totalt vil eiendommen inneholde 13 boligtomter. 

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

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

etablering av boliger så langt unna sentrum, og det vises til at boliger bør legges i områder satt av til 
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dette i kommuneplanens arealdel. Det trekkes frem at etablering av boliger langt fra butikk, skole og 

sentrumsfunksjoner vil medføre økt bilbruk, og være uheldig i forhold til klimahensyn. 

Hensikten med planretningslinjene er å oppnå god samordning av bolig-, areal- og 

transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. De skal bidra til et godt og produktivt 

samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Utbyggingsmønster bør fremme utvikling av kompakte tettsteder. Det presiseres også at praktisering 

av retningslinjene må tilpasses lokale forhold. 

En mener at det ikke er motstrid mellom retningslinjene og det å regulere flere boligtomter på 

Eidem. Flere fritidsboliger på eiendommen er bruksendret til boliger, og Eidemsområdet for øvrig 

består av en blanding av fritidsboliger og eneboliger. Ifølge kommuneplanen skal det vises positiv 

holdning til spredt boligbygging i grendene, og det skal tilrettelegges for at grendene gis 

utviklingsmuligheter. Kommuneplanen angir at det ikke er lagt ut spesielle områder for spredt 

boligbygging. Med bakgrunn i at det er relativt få tilfeller årlig baserer en seg på at det gis 

dispensasjoner. Kommuneplanen åpner altså for spredt boligbygging i områder som ikke er avsatt til 

dette i overordnet plan. 

Historisk har Eidem vært et sentrum i kommunen, med stor aktivitet og flere fastboende. I lokal 

målestokk er ikke en avstand på 13 km til sentrum en stor avstand, og i nyere tid har mange etablert 

seg med boliger her, og flere ønsker å flytte hit, noe tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for. 

6.3 Utleiehytter/bolig 
Område U2 i tidligere plan er i planforslaget omgjort fra fritidsbebyggelse/utleiehytter til 4 

boligtomter. I innsendt prinsippsøknad ba tiltakshaver Åfjord kommune om tilbakemelding på 

omregulering av området. Kommunen har signalisert at de er skeptiske til formålsendring, og har 

oppfordret om å beholde tidligere plans formål. I tilbakemelding på oppstartsvarselet har 

sektormyndighetene signalisert at det ikke er ønskelig med formålsendring til private tomter og at 

utleieformål bør videreføres. Det påpekes at boliger vil privatisere strandsonen i større grad enn 

utleie, og at blanding av fritidsboliger og boliger ikke er heldig. 

Naboene i området er derimot positive til formålsendring, og det fremheves at de heller ønsker 

private tomter slik at de har naboer de vet hvem er, og som har følelse for nærmiljøet. Stadig 

utskifting av folk på utleieområdet blir trukket frem som noe negativt, som vil forringe bokvaliteten. 

Allerede etablerte fastboende i området imøteser gjerne flere fastboende. Med bakgrunn i dette og 

behovet for boliger har en i planforslaget valgt å endre formål fra utleie til boliger. 

 

 


