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PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

1. Planinnhold, generell retningslinje

Planen er utarbeidet etter plan- og bygningsloven som gjaldt før 01.07.09 og
henvisningene til lovverket referer seg til dette.Rettslig bindende bestemmelser
knyttet til planen med hjemmel i plan- og bygningslovens (PBL) § 20-4, er
uthevet med ramme. Øvrige tekst gir retningslinjer for saksbehandling eller er
av orienterende art.

I saksbehandlingen for enkeltbygg og større byggeprosjekter skal det vurderes
fare for naturskade som flom, ras, storflo, erosjon og isgang. Samtidig skal ikke
bygg og anlegg anlegges slik at de forverrer flom-, og erosjons- og skredfaren
for omgivelsene. I områder der det er registrert fareområder skal det ikke
tillates utbygging før det er dokumentert tilstrekkelig sikkerhet.

Ved behandling av enkeltsaker skal data fra den nasjonale
kulturminnedatabasen Askeladden legges til grunn. Alle utbyggingssakerog
reguleringsplaner skal oversendes til fylkeskommunens
kulturminnemyndigheter og sametinget i forhold til samisk kulturminner. I de
foreslåtte utbyggingsområder med registrerte kulturlandskapsverdier, skal
disse verdiene tas hensyn til.

Arealdelen består av OVERSIKTSKART og delplaner for: ÅFJORD SENTRUM,
STOKKSUND, LINESØYA, LAUVØYA og DRAGSEID.

Ved behandling av enkeltsaker legges tidligere utarbeidete temakart til grunn:
Landbruk, Naturforvaltning, Reindrift, Kulturminner og Fiskeri/havbruk. I tillegg
er det utarbeidet oversikt Biologisk mangfold.

Følgende vedlegg til planen skal være førende for detaljregulering av de
enkelte områdene: Vedlegg 1 "Vurdering av innspill" og vedlegg 2
"Konsekvensutredning av foreslåtte innspill".

For fritidsbebyggelse som ble godkjent i kommuneplanen 2003 (kalt F1 etc), så
gjelder fortsatt de retningslinjer for "Nye planlagte byggområder for fritidshus".
vist som vedlegg i planen fra 2003.
2. Byggeområder
BYGGEOMRÅDE TETTSTED OG ANNEN BOLIG/ERVERVSBEBYGGELSE
 I byggeområder må arbeid og tiltak som nevnt i lovens §§ 84, 86a, 86b og 93
(arbeid som krever byggetillatelse og visse andre varige konstruksjoner og
anlegg) samt fradeling og bortbygsling til slike formål, være i samsvar med
godkjent reguleringsplan. Jfr. PBL § 20-4 annet ledd pkt. a. Unntak kan gis for
eksisterende bolig/ervervsbebyggelse som ikke er utbygd etter
reguleringsplan.

BYGGEOMRÅDE FRITIDSBEBYGGELSE
I byggeområder må arbeid og tiltak som nevnt i lovens §§ 84, 86a, 86b og 93
(arbeid som krever byggetillatelse og visse andre varige konstruksjoner og
anlegg) samt fradeling og bortbygsling til slike formål være i samsvar med
godkjent reguleringsplan etter at berørte sektormyndigheter har uttalt seg. Jfr.
PBL § 20-4 annet ledd pkt. a. Utbygging innenfor disse områdene kan ikke
skje før det er etablert tekniske anlegg (avløp, vannforsyning, veg og
parkering), jfr. PBL § 20-4 annet ledd pkt. b. I henhold til jordlovens § 2, annet
ledd skal jordloven fortsatt gjelde for disse utbyggingsområdene inntil
reguleringsplan er vedtatt. Eksisterende strandplaner og disposisjonsplaner
skal fortsatt gjelde. Generelt skal alle nye byggområder lokaliseres 100 meter
fra sjøen, men område 111 Sundet skal byggegrense mot sjøen være 50
meter

Også i disse områdene kan det finnes sterke sektorinteresser som forutsettes
løst gjennom detaljplanen. Det er generelt forutsatt at alle områder skal
planlegges med innlagt vannforsyning og tilhørende avløpsanlegg. For
områder som ikke dekkes av offentlig vassverk eller der det ikke er naturlig av
andre grunner, kan det gis unntak for dette kravet.

I områder vist som boliggruppe må det utarbeides reguleringsplan før
gjennomføring.

Ved utforming av all bebyggelse både i byggeområder og spredt utbygging skal
estetiske krav vektlegges slik at en får stedstilpasset byggeskikk. Bygninger av
uvanlig utforming kan aksepteres under forutsetning av at de gir en god og
helhetlig arkitektur.

3. Landbruks, natur og friluftsområder
Innenfor disse områdene tillates byggevirksomhet tilknyttet stedbunden
næring. Ny og utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse
tillates ikke, jfr. PBL § 20-4 annet ledd, pkt c og e.

For bolig- og ervervsbebyggelse kan det gis dispensasjon under forutsetning
av at sektormyndighetene gir tillatelse. Slike dispensasjoner fra byggeforbudet
skal fortrinnsvis lokaliseres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og der en
tar i bruk eksisterende avkjørsler fra offentlige veger. I områdene rundt de
avmerkede tettstedsområdene, spesielt Åfjord sentrum, og områder på
strekningen kommunesenteret og til og med Dragseid skal det vises en meget
streng holdning til dispensasjon.
Fritidshus kan gis dispensasjon under forutsetning av at sektormyndighet ikke
har faglige innvendinger jfr. temakartene. Disse skal lokaliseres i tilknytning til
eksisterende områder for fritidsbebyggelse. Utleiehytter i tilknytning til
landbruksnæringen kan gis lettere dispensasjon. Henviser for øvrig til PBL §
17-2 der det er forbud mot bygging og fradeling i 100-meters beltet langs
sjøen. Dersom det faste planutvalget gir dispensasjon for andre hyttefelt, skal
det utarbeides reguleringsplan for disse.

I LNF-område der det er gitt retningslinje om viktige natur/friluftsinteresser, er
det forutsatt at arealet brukes til tradisjonelt landbruk. Det skal utøves en
meget streng holdning for å gi dispensasjon til annen virksomhet.

4. Områder for råstoffutvinning
Område for masseuttak/steinbrudd. Før uttaket kan det kreves at det
foreligger reguleringsplan inklusiv plan for etterbehandling. Uttak der
omgivelsene er LNF-område skal ved avslutning tilbakeføres til
landbruksformål

5. Områder som er båndlagt
Dette gjelder:
- arealer klausulert som nedslagsfelt for drikkevann
- arealer vernet etter naturvernloven
- arealer avsatt til vindkraftutbygging

6. Bruk og vern av sjøområder
Innenfor områder vist som NFFFA tillates det brukt som område for natur,
friluftsliv, ferdsel, fiske og akvakulturanlegg. Innenfor disse områdene kan det
tillates plassering av oppdrettsanlegg dersom det ikke foreligger særlige
grunner for å avslå søknaden. Åfjorden er utlagt til oppdrettsfri sone.

Innenfor områder vist som NFFF tillates det brukt som område for natur,
friluftsliv, ferdsel og fiske. Innenfor disse områdene tillates ikke plassering av
oppdrettsanlegg eller tiltak som vil forringe områdene til de angitte formål.

Innenfor områder vist som NF tillates det brukt som område for natur og
friluftsliv. Innenfor disse områder tillates ikke tiltak som vil forringe områdene
til de angitte formål.

Innenfor områder vist som A tillates akvakulturanlegg.

Områder avsatt til småbåthavn (SH)kan utbygges til småbåtanlegg. Før
utbygging kan det kreves at det foreligger reguleringsplan.

Bunnkulturer eller framtidig havbeitevirksomhet, såfremt det gjelder bare
anlegg på bunnen, er ikke forbudt i sjøområder selv om akvakultur ikke er med
i formålet.

Eksisterende godkjente småbåthavner kan generelt utvides, men må undergis
en helhetlig vurdering der de ulike interesser deriblant behovsvurdering blir
ivaretatt. Dette skal skje gjennom en reguleringsplan.

Bestemmelsene gjelder fra den dato kommuneplanens arealdel er godkjent i
henhold til PBL § 20-5

9.  Iverksetting

GJELDENDE REGULERINGSPLANER: I områder med gjeldende
reguleringsplaner er arealdelen i kommuneplanen ikke rettslig bindende for
bygge- og anleggstiltak osv. som angitt i PBL § 20-4 annet ledd pkt. h.

8. Unntak fra rettsvirkning

Det er ikke tillatt å føre opp bebyggelse eller anlegge veg nærmere enn 75
meter fra vassdrag målt fra strandlinja i horisontalplanet ved gjennomsnittlig
flomvannstand. I viktige områder for friluftsinteressene, jfr. Temakart
naturforvaltning, og i skogløst terreng er grensa 100 meter. Langs
Norddalselva og Stordalselva er grensa generelt 100 meter, men avgrenses
mot eksisterende veger der de går nærmere. Tiltak i flerbruksplanen for disse
elvene kan likevel tillates. Jfr PBL § 20-4, annet ledd pkt. f.
Norddalselva er vernet mot vassdragsbygging.

7. Byggeforbud langs vassdrag
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OVERSIKTSKART
Tegnforklaring Nåværende Framtidig
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RETNINGSLINJER
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BYGGOMRÅDE
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Sektor landbruk og tekniske tjenester
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Båndlegging etter annet lovverk - vindmøller

Planlagte kraftlinjer
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Havn

Nye områder for fritidsbolig vist med tre siffret tall er godkjent i denne kommuneplan av 2009.
Ubebygde områder for fritidsbolig godkjent i kommuneplan av 2003 er vist med signaturen F og
et tosiffret tall.
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