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Sakens bakgrunn og innhold:
Siv. Arkitekt Eileen Garmann Johnsen fremmer på vegne av grunneierne Astrid Finseth og 
Hartley Thun forslag til detaljplan for Øystervågen småbåthavn.
Planforslaget inneholder ca 15 naustplasser, område for småbåthavn i sjø, felles adkomst etter 
eksisterende traktorveg, og parkeringsplasser.

Bakgrunnen for dette planforslaget er en prinsippsøknad som ble behandlet i planutvalget 
13.03.2014. Grunneierne fremmet i 2013 ønske om å flytte den godkjente småbåthavna 
tilknyttet reguleringsplanen som var godkjent i 2006. Dette fordi denne plasseringen var 
svært utsatt for vær og vind.

I forbindelse med kommuneplanarbeidet i 2009-2010 hadde Fylkesmannen innsigelse til 
etablering av småbåthavn i Kroken inntil det var utarbeidet en samlet behovsplan i 
kommunen. Innsigelsen ble vurdert som etterkommet da kommunen forsikret under 
meklingen at en eventuell framtidig utbygging forutsatte en småbåthavn for et større område 
enn Finnset/Kroken.

I samband med behandlingen av grunneiernes ønske om å etablere småbåthavn i Østervågen 
ba kommunen om en ny uttalelse fra Fylkesmannen. I vår henvendelse skrev vi bla følgende:

Dette arbeidet med behovsplan for småbåtanlegg er ikke startet opp ennå, og det er
naturlig nå at dette arbeidet vil være en del av neste revisjon av kommuneplanens
arealdel. Dersom denne behovsplanen hadde vært utarbeidet, så ville spørsmålet om
å ta Østervågen som en større havn for Kroken, blitt tatt opp. Spørsmålet var også
lansert som en ide når gjeldende arealdel ble utarbeidet, men ettersom det ikke da
forelå noe innspill fra grunneier ble det ikke gått videre ideen.



Et anlegg i Østervågen vil tilfredsstille kravene til et større anlegg på en god måte:
Det er en naturlig havn slik at større moloanlegg eller tilsvarende behov for
skjerming er unødvendig. Det betyr at inngripen i naturen kan være minimal.
Arealmessig er det god plass til nødvendig infrastruktur, og havna kan
utvikles etter hvert som behovet melder seg.
For øvrig forutsettes det at en må gjennom en reguleringsplanprosess som løser og
vurderer konsekvensene av en evt. en større småbåtanlegg i Østervågen.
På denne bakgrunn ber en fylkesmannen gjøre en ny vurdering av en lokalisering av
et småbåtanlegg i Østervågen, som skal ta opp i seg behovet for den type anlegg i
den delen av kommunen under følgende forutsetninger:
En større småbåthavn i Vorphaugen/Finnset, som meklingsforslaget til
kommuneplanen forutsetter, utgår.
Småbåthavn i ”Reguleringsplan for del av Finnset gnr. 49 bnr. 2” godkjent
29.5.2006 utgår.
Ny småbåthavn i Østervågen skal utredes og planlegges gjennom en
detaljreguleringsplan.

Fylkesmannen kom så med følgende tilsvar:

I brev fra Åfjord kommune datert 02.09.2013 gis en henvisning til tidligere
saksbehandling i tilknytning til kommuneplanen 2009-20. Her sies det at det skal
utarbeides en behovsplan for småbåtanlegg i kommunen som grunnlag for
lokalisering av denne type anlegg. Etter som dette planarbeidet foreløpig ikke er
startet opp, er det nå ønske om etablering av ei større havn for Kroken,
lokalisert til Østervågen. Det forutsettes at tidligere vedtatte småbåthavn i
reguleringsplanen for del av Finnset gnr. 49, bnr. 2 tas ut av planen, og at det
ikke åpnes for utvidelser eller nye inngrep i eksisterende havn ved Finnsetodden,
jf. tilsendte kartskisse fra Åfjord kommune.

I forbindelse med en slik etablering av ei ny småbåthavn er det viktig at det gis
en mer overordnet kommuneplanmessig vurdering. Det savnes en vurdering av
behov for ei ny havn og en vurdering av alternativ lokalisering. Hvem skal
småbåthavna betjene, og er det muligheter for å dekke behovet f.eks. gjennom
utvidelser av eksisterende anlegg?
Etablering av småbåthavn vil ofte også følges av behov for biladkomst med
parkering, båtopplagsplasser, molo, naust og andre tyngre tekniske inngrep. Det
er viktig at det i forbindelse med reguleringen også vurderes behov for slike
funksjoner i tilknytning til småbåthavna.
Som tidligere uttalt er det slik Fylkesmannen ser det, uheldig at inngrep som
småbåthavner og naust spres over større områder framfor å bygge i tilknytning
til eksisterende infrastruktur. Samtidig vil en etablering komme i konflikt med
nasjonale føringer om å unngå nye inngrep i 100-metersbeltet langs sjøen og
kjente naturmangfoldverdier. Med dette som bakgrunn vil Fylkesmannen fraråde
flytting av naustområde og småbåthavn til Østervågen som foreslått.

Med bakgrunn i kommunens egne vurderinger i brev av 02.09.2013, har
Fylkesmannen likevel forståelse for at det i denne delen av kommunen er et
ønske om ei større småbåthavn med naturlig avskjerming i forhold til vær og
vind. Åfjord kommune er også vurdert som område med mindre press på
arealene i «statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen
langs sjøen». I områder uten press kan det være enklere for kommunene å gi
tillatelse til å inkludere 100-metersbeltet langs sjøen i sine helhetlige
utviklingsstrategier. Det forutsettes likevel at en differensiering av strandsonen
skal skje med bakgrunn i en helhetlig og langsiktig vurdering gjennom
kommuneplanen.

Dersom Åfjord kommune ønsker å åpne for videre planlegging av småbåthavn i
Østervågen, forventer Fylkesmannen at det gis en behovsvurdering og en
vurdering av alternativ lokalisering. Ei ny havn må dekke behovet for et større



område i Kroken-Finnset, ikke kun behovet for noen få fritidsboliger innenfor en
enkelt reguleringsplan. Ved etablering av ei ny småbåthavn må det forutsettes at
det ikke åpnes for større utvidelser eller etablering av flere nye småbåthavner i
denne delen av kommunen.
Fylkesmannen minner om at saken må vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml § 7). Det må skriftlig redegjøres for
hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil
regnes som en saksbehandlingsfeil.
Det må tas forbehold om at det i det videre planarbeidet kan framkomme
informasjon som medfører at Fylkesmannen kan ha innsigelse til hele planen.

I tillegg til de momenter kommunen framla overfor Fylkesmannen, ble det i saken til 
planutvalget lagt til følgende:

Rundt Mørrefjorden er det knapt noe sted som kan egne seg for å etablere 
småbåthavn uten å komme i konflikt med dyrka mark og/eller sensitiv grunn langs 
sjøen.
Småbåthavna på Monstad er fullt utbygd og har kun få ledige plasser. Videre 
utbygging nær sentrum forvanskes også av sensitiv grunn langs sjøen der denne er 
lett tilgjengelig. En større båthavn i Østervågen – Finnset er derfor aktuell å bruke 
også for småbåteiere som bor i Åfjord sentrum.

En ser at etablering ved Østvågen ikke kan skje uten terrenginngrep. Dette gjelder 
særlig adkomstveg og felles parkering for brukerne. Etablering av naustplasser der 
vil heller ikke være uproblematisk. Men det er mulig å løse mye gjennom en plan.
I en planbeskrivelse må det også gjøres vurderinger i forhold til naturmangfoldsloven.

Det faste planutvalget var positive og vedtok at planarbeid kunne igangsettes. Det måtte da 
bygge på de vurderinger som var gjort i behandlingen av prinsippsøknaden inkludert 
Fylkesmannens uttalelse.

Vurdering:

Planbeskrivelsen behandler foreliggende naturforhold og mulig flom og rasfare. Mulige 
innvirkninger på naturmangfoldet er også vurdert. For adkomstveg til området er det tatt inn i 
bestemmelsene at det skal tas hensyn til truet vegetasjon.
En savner imidlertid nærmere visning eller omtale av hvor man ser for seg at sjø- og 
ilandsetting av båter skal skje i området.

Føringene om at denne småbåthavna også skal kunne ta imot småbåthavere utenom Kroken 
synes også ivaretatt. Illustrasjonen på side 9 i planbeskrivelsen viser at man innenfor 
plangrensa kan utvide flytebryggen med minst det dobbelte av de viste 16 båtplasser som er 
antydet der. Pr i dag er 4 av 15 hyttetomter bebygd i reguleringsplanen godkjent i 2006. En 
antar det derfor vil være tilstrekkelig kapasitet for utvidelse i den nye planen i overskuelig 
framtid.
Å vurdere behovet for parkeringsplasser til småbåthavner er ingen eksakt øvelse. Ut fra hva 
saksbehandler kan se, er det lagt inn ca 15 parkeringsplasser. Normtall i en del overordnete 
planer sier 0,3 bilplasser pr. båtplass hvis en har noe avstand til havna. For de som er nær 
havna antydes behovet til 0,15 bilplasser pr. båtplass. Ut fra dette er det også vanskelig å si 
annet enn at antall parkeringsplasser synes å være tilstrekkelig.

Oppsummering:
Planforslaget med beskrivelse og bestemmelser synes å møte de føringer som er gitt i 
behandlingen av prinsippsøknaden og de uttalelser som er innhentet på forhånd. Forslaget 
kan derfor tas opp til behandling. 



Ved neste behandling i planutvalget må en også ta med at reguleringene i sjø og 
naustområdet innenfor den godkjente reguleringsplanen fra 2006 må oppheves. Dette fordi 
det foreliggende planforslaget skal erstatte disse reguleringene fra 2006.

Rådmannens innstilling:

Det faste planutvalget vedtar å ta forslag til detaljregulering av «Øystervågen del av gnr/bnr 
49/2», planid 201507, opp til behandling.
Planforslaget med tilhørende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, og 
oversendes Fylkesmannen, fylkeskommunen, Trønderenergi, NVE, kommunens 
driftsavdeling og landbruksavdeling til uttalelse.
Før neste behandling av planforslaget må det foreligge nærmere detaljer i plan eller 
bestemmelser på hvor sjø- og ilandsetting skal foregå.


