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DETALJREGULERING FOR MÅVIKA, PLAN-ID 2019001- 
SLUTTBEHANDLING 
 
Rådmannens innstilling 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Åfjord kommunestyre 

detaljregulering for Måvika, plan-ID 2019001, i henhold til vedlagte planforslag, med 
følgende endringer: 

Plankartet: 
− Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF4 reduseres til tre tomter som 

justeres slik at de blir liggende innenfor planavgrensningen til dagens 
reguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden, plan-ID 2018001, og som en utvidelse 
av BFF2, jamfør figur 6 i saksframlegget. Øvrig areal endres til arealformål 
«naturområde». 

− Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF5 tas ut av planen. Arealet endres 
til arealformål «naturområde». 

− Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF8 tas ut av planen. Arealet endres 
til arealformål «naturområde». 

− Område for parkering SPA2 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål 
«naturområde». 

− Veg, SV1, justeres slik at den betjener de tre gjenværende tomtene innenfor 
BFF4, som blir en forlengelse av BFF2, med den nye plasseringen de har fått, 
jamfør figur 6 i saksframlegget. Videre nordover tas SV1 ut av planen. Arealet 
endres her til arealformål «naturområde». 

− Område for naust BUN1 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål 
«friområde». 

− Det vestre hjørne av BFT2 endres til parkeringsareal og benevnes SPA1. 

− SPA1 i planforslaget tas ut. Arealet endres til arealformål friområde (GF). 

− Adkomstveg langs BFT2 tas ut. Arealet endres til arealformål friområde (GF). 
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− Gjenværende tomter til fritidsbebyggelse juster sånn at de ikke overskrider 1,0 
daa. 

Reguleringsbestemmelsene: 
 I punkt 1.1. tas «naust» ut. 

 I punkt 2.1. tas «Naust (U/N/B)» ut. 

 I punkt 3.1, første avsnitt endres «Roan kommune» til «Åfjord kommune». 

 Det tas inn et nytt punkt 3.3. 
3.3. Skred 
Før byggetillatelse gis for bygg som plasseres i aktsomhetsområde for snøskred og 
steinsprang må tilstrekkelig sikkerhet dokumenteres. 

 Det tas inn et nytt punkt 3.3. 
3.4. Områdestabilitet 
Før tiltaksrealisering startes opp må det være gjennomført en sakkyndig geoteknisk 
vurdering av hele området. 

 Som nytt andre avsnitt i punkt 4.1 tas inn: 
Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet i 
henhold til kulturminneloven § 14 eller § 4, skal arbeidet straks stanses og NTNU 
Vitenskapsmuseet varsles omgående. 

 I punkt 4.3, første avsnitt endres «Roan kommune» til «Åfjord kommune». 

 I punkt 5.1.2. endres det til «maksimalt 7 hytter innenfor felt BFF2». 

 I punkt 5.1.2. tas avsnittene som omhandler BFF4, BFF5 og BFF8 ut. 

 I punkt 5.2. settes det punktum etter «servicefunksjoner». Resten av avsnittet tas ut. 

 Punkt 5.2.2. endres til: 
Det tillates oppført maksimalt 5 rorbuer, i tillegg til servicebygg innenfor felt BFT1. 

Det tillates oppført maksimalt 6 rorbuer innenfor felt BFT2. 

 Punkt 5.2.3. endres til: 

Maksimal utnyttelse av området er 50 % BYA. Rorbuene og servicebygget skal ha 
en maksimal grunnflate på 80 kvm.  

 Punkt 5.2.6. endres til: 

Det avsettes 1,5 parkeringsplasser pr. utleieenhet på BFT1 og BFT2. 
Parkeringsområde SPA1 er forbeholdt brukere av småbåtanlegget. 

 Punkt 5.4. med underpunkter tas ut i sin helhet. 

 I punkt 6.4.2. tas andre avsnitt ut. 

 Det tas inn et nytt punkt 10 og 10.1.: 
10. Andre bestemmelser 
10.1. Støv og støy 
I anleggsperioden skal Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av 
luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442, legges til grunn. 

Annet: 
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Det delegeres til rådmannen å gjøre redaksjonelle endringer i plandokumentene som 
ikke endrer planens innhold. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar Åfjord kommunestyre å 
oppheve de deler av reguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden, plan-ID 2018001, som 
overlappes av detaljregulering for Måvika, plan-ID 2019001. 

 
Saksprotokoll i Planutvalget - 23.03.2020  
Behandling: 
Rådmannen fremmet i møtet følgende presisering som tillegg til innstillingen: 
  
Ny siste setning som tillegg til innstillingens pkt 1: 
Detaljreguleringsplanen egengodkjennes for de deler av planen det ikke er reist innsigelse til. 
 
 
Votering: 
Innstillingen med tillegg ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Åfjord kommunestyre 

detaljregulering for Måvika, plan-ID 2019001, i henhold til vedlagte planforslag, med 
følgende endringer: 

Plankartet: 
− Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF4 reduseres til tre tomter som 

justeres slik at de blir liggende innenfor planavgrensningen til dagens 
reguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden, plan-ID 2018001, og som en utvidelse 
av BFF2, jamfør figur 6 i saksframlegget. Øvrig areal endres til arealformål 
«naturområde». 

− Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF5 tas ut av planen. Arealet endres 
til arealformål «naturområde». 

− Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF8 tas ut av planen. Arealet endres 
til arealformål «naturområde». 

− Område for parkering SPA2 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål 
«naturområde». 

− Veg, SV1, justeres slik at den betjener de tre gjenværende tomtene innenfor 
BFF4, som blir en forlengelse av BFF2, med den nye plasseringen de har fått, 
jamfør figur 6 i saksframlegget. Videre nordover tas SV1 ut av planen. Arealet 
endres her til arealformål «naturområde». 

− Område for naust BUN1 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål 
«friområde». 

− Det vestre hjørne av BFT2 endres til parkeringsareal og benevnes SPA1. 

− SPA1 i planforslaget tas ut. Arealet endres til arealformål friområde (GF). 

− Adkomstveg langs BFT2 tas ut. Arealet endres til arealformål friområde (GF). 

− Gjenværende tomter til fritidsbebyggelse juster sånn at de ikke overskrider 1,0 
daa. 
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Reguleringsbestemmelsene: 
 I punkt 1.1. tas «naust» ut. 

 I punkt 2.1. tas «Naust (U/N/B)» ut. 

 I punkt 3.1, første avsnitt endres «Roan kommune» til «Åfjord kommune». 

 Det tas inn et nytt punkt 3.3. 
3.3. Skred 
Før byggetillatelse gis for bygg som plasseres i aktsomhetsområde for snøskred og 
steinsprang må tilstrekkelig sikkerhet dokumenteres. 

 Det tas inn et nytt punkt 3.3. 
3.4. Områdestabilitet 
Før tiltaksrealisering startes opp må det være gjennomført en sakkyndig geoteknisk 
vurdering av hele området. 

 Som nytt andre avsnitt i punkt 4.1 tas inn: 
Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet i 
henhold til kulturminneloven § 14 eller § 4, skal arbeidet straks stanses og NTNU 
Vitenskapsmuseet varsles omgående. 

 I punkt 4.3, første avsnitt endres «Roan kommune» til «Åfjord kommune». 

 I punkt 5.1.2. endres det til «maksimalt 7 hytter innenfor felt BFF2». 

 I punkt 5.1.2. tas avsnittene som omhandler BFF4, BFF5 og BFF8 ut. 

 I punkt 5.2. settes det punktum etter «servicefunksjoner». Resten av avsnittet tas ut. 

 Punkt 5.2.2. endres til: 
Det tillates oppført maksimalt 5 rorbuer, i tillegg til servicebygg innenfor felt BFT1. 

Det tillates oppført maksimalt 6 rorbuer innenfor felt BFT2. 

 Punkt 5.2.3. endres til: 

Maksimal utnyttelse av området er 50 % BYA. Rorbuene og servicebygget skal ha 
en maksimal grunnflate på 80 kvm.  

 Punkt 5.2.6. endres til: 

Det avsettes 1,5 parkeringsplasser pr. utleieenhet på BFT1 og BFT2. 
Parkeringsområde SPA1 er forbeholdt brukere av småbåtanlegget. 

 Punkt 5.4. med underpunkter tas ut i sin helhet. 

 I punkt 6.4.2. tas andre avsnitt ut. 

 Det tas inn et nytt punkt 10 og 10.1.: 
10. Andre bestemmelser 
10.1. Støv og støy 
I anleggsperioden skal Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av 
luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442, legges til grunn. 

Annet: 
Det delegeres til rådmannen å gjøre redaksjonelle endringer i plandokumentene som 
ikke endrer planens innhold. 
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Detaljreguleringsplanen egengodkjennes for de deler av planen det ikke er reist 
innsigelse til. 
 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar Åfjord kommunestyre å 
oppheve de deler av reguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden, plan-ID 2018001, som 
overlappes av detaljregulering for Måvika, plan-ID 2019001. 

 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.04.2020  
Behandling: 
Hanne Skjæggestad (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet på bakgrunn av at hun har 
bistått tiltakshaver i saken.  
 
Hanne Skjæggestad ble erklært inhabil i saken.  
 
Votering: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Åfjord kommunestyre 

detaljregulering for Måvika, plan-ID 2019001, i henhold til vedlagte planforslag, med 
følgende endringer: 

Plankartet: 
− Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF4 reduseres til tre tomter som 

justeres slik at de blir liggende innenfor planavgrensningen til dagens 
reguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden, plan-ID 2018001, og som en utvidelse 
av BFF2, jamfør figur 6 i saksframlegget. Øvrig areal endres til arealformål 
«naturområde». 

− Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF5 tas ut av planen. Arealet endres 
til arealformål «naturområde». 

− Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF8 tas ut av planen. Arealet endres 
til arealformål «naturområde». 

− Område for parkering SPA2 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål 
«naturområde». 

− Veg, SV1, justeres slik at den betjener de tre gjenværende tomtene innenfor 
BFF4, som blir en forlengelse av BFF2, med den nye plasseringen de har fått, 
jamfør figur 6 i saksframlegget. Videre nordover tas SV1 ut av planen. Arealet 
endres her til arealformål «naturområde». 

− Område for naust BUN1 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål 
«friområde». 

− Det vestre hjørne av BFT2 endres til parkeringsareal og benevnes SPA1. 

− SPA1 i planforslaget tas ut. Arealet endres til arealformål friområde (GF). 
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− Adkomstveg langs BFT2 tas ut. Arealet endres til arealformål friområde (GF). 

− Gjenværende tomter til fritidsbebyggelse juster sånn at de ikke overskrider 1,0 
daa. 

Reguleringsbestemmelsene: 
 I punkt 1.1. tas «naust» ut. 

 I punkt 2.1. tas «Naust (U/N/B)» ut. 

 I punkt 3.1, første avsnitt endres «Roan kommune» til «Åfjord kommune». 

 Det tas inn et nytt punkt 3.3. 
3.3. Skred 
Før byggetillatelse gis for bygg som plasseres i aktsomhetsområde for snøskred og 
steinsprang må tilstrekkelig sikkerhet dokumenteres. 

 Det tas inn et nytt punkt 3.3. 
3.4. Områdestabilitet 
Før tiltaksrealisering startes opp må det være gjennomført en sakkyndig geoteknisk 
vurdering av hele området. 

 Som nytt andre avsnitt i punkt 4.1 tas inn: 
Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet i 
henhold til kulturminneloven § 14 eller § 4, skal arbeidet straks stanses og NTNU 
Vitenskapsmuseet varsles omgående. 

 I punkt 4.3, første avsnitt endres «Roan kommune» til «Åfjord kommune». 

 I punkt 5.1.2. endres det til «maksimalt 7 hytter innenfor felt BFF2». 

 I punkt 5.1.2. tas avsnittene som omhandler BFF4, BFF5 og BFF8 ut. 

 I punkt 5.2. settes det punktum etter «servicefunksjoner». Resten av avsnittet tas ut. 

 Punkt 5.2.2. endres til: 
Det tillates oppført maksimalt 5 rorbuer, i tillegg til servicebygg innenfor felt BFT1. 

Det tillates oppført maksimalt 6 rorbuer innenfor felt BFT2. 

 Punkt 5.2.3. endres til: 

Maksimal utnyttelse av området er 50 % BYA. Rorbuene og servicebygget skal ha 
en maksimal grunnflate på 80 kvm.  

 Punkt 5.2.6. endres til: 

Det avsettes 1,5 parkeringsplasser pr. utleieenhet på BFT1 og BFT2. 
Parkeringsområde SPA1 er forbeholdt brukere av småbåtanlegget. 

 Punkt 5.4. med underpunkter tas ut i sin helhet. 

 I punkt 6.4.2. tas andre avsnitt ut. 

 Det tas inn et nytt punkt 10 og 10.1.: 
10. Andre bestemmelser 
10.1. Støv og støy 
I anleggsperioden skal Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av 
luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442, legges til grunn. 

Annet: 
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Det delegeres til rådmannen å gjøre redaksjonelle endringer i plandokumentene som 
ikke endrer planens innhold. 

Detaljreguleringsplanen egengodkjennes for de deler av planen det ikke er reist 
innsigelse til. 
 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar Åfjord kommunestyre å 
oppheve de deler av reguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden, plan-ID 2018001, som 
overlappes av detaljregulering for Måvika, plan-ID 2019001. 

 
 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Arcon Prosjekt AS har på vegne av forslagsstiller Per Gipling fremmet forslag til 
detaljregulering for Måvika, plan-ID 2019001. Planarbeidet ble startet opp i tidligere 
Roan kommune. 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for kystrettet turistnæring i form av 
hyttefelt, næringsarealer i tilknytning til sjø samt rorbuer og hytter for fritidsformål. 
Gjennom reguleringen skal det også legges til rette for naust og småbåthavn, det siste 
beskyttet av en molo. 

Store deler av planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Fv. 6312 
Berfjorden, plan-ID 2018001. Rød skravur på kartet nedenfor, figur 1, viser hvilket areal 
gjeldende reguleringsplan omfatter. I denne planen er arealformålet, for arealer som 
berøres av planforslaget for Måvika, LNFR, og det er angitt bestemmelsesområder som 
tillater rigg, mellomlagring og permanent lagring av masser. Bestemmelsene sier videre 
at arealene etter at anleggsperioden er over skal tilbakeføres til det regulerte 
arealformålet. 
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Figur 1: Rød skravur viser planavgrensningen for gjeldende reguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden, 
plan-ID 2018001, og hvordan denne overlappes av planforslaget for Måvika som nå er til behandling. 

For et areal nordvest i planområdet har forslagsstiller, som også er grunneier, fått 
dispensasjon og tillatelse til oppfylling av steinmasser under forutsetning av at matjorda 
tas vare på og reetableres over steinfyllinga. Dette gjelder arealet som er skissert på 
kartutsnittet nedenfor, figur 2. 

 

Figur 2: Avgrensningen på kartet viser område hvor det er gitt tillatelse til permanent deponering av 
steinmasser. Området skal reetableres som jordbruksareal. 
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Innledningsvis må også sies at området og den aktuelle eiendommen er sterkt preget 
av anleggsarbeidet knyttet til Måviktunnelen, Fv 6312. Bildene nedenfor, figur 3 og 4, er 
tatt i senere tid og viser hvordan området fremstår i dag. 

 

Figur 3: Ferskt dronebilde som viser hvordan planområdet framstår i dag. Bildet er tilsendt fra Fosen 
Plan og Miljø AS på vegne av forslagsstiller. 

 

Figur 4: Ferskt dronebilde som viser hvordan planområdet framstår i dag. Bildet er tilsendt fra Fosen 
Plan og Miljø AS på vegne av forslagsstiller. 
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For planen som nå er til behandling ble det avholdt oppstartsmøte den 19.09.2018. 
Mottatt planforslag ble tatt til førstegangs behandling i hovedutvalg for teknisk, landbruk 
og miljø i Roan kommune den 10.04.2019. Planforslaget ble vedtatt sendt på høring og 
lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader til planforslaget ble satt til 
28.05.2019. 

Roan kommune mottak totalt 9 uttalelser i forbindelse med høringen og det offentlige 
tilsynet. Fylkesmannen i Trøndelag varslet innsigelse til planen på grunn av manglende 
konsekvensutredning. Arcon Prosjekt AS utarbeidet konsekvensutredning og 
gjennomførte tilpasninger av planforslaget. Som del av konsekvensutredningen ble det 
gjennomført naturmangfoldkartlegging og det ble registrert 12 naturtypelokaliteter 
innenfor eller i tilknytning til planområdet. Feltregistreringene knyttet til naturverdiene er 
gjennomført av Asplan Viak AS. Kartet nedenfor (figur 5) viser de registrerte 
naturtypelokalitetene. Områdene med rød skravur er gitt stor verdi og områdene med 
gul skravur er gitt middels verdi i konsekvensutredningen. 

 

Figur 5: Kartet viser planforslaget med de registrerte naturtypelokalitetene er inntegnet. Områder med 
rød skravur er gitt stor verdi i konsekvensutredningen. Områdene med gul skravur er gitt middels verdi. 

Planen ble tatt til ny førstegangs behandling i Roan kommunestyre den 28.11.2019. 
Det ble gjort vedtak om begrenset høring og offentlig ettersyn med frist på fire uker for 
å komme med eventuell uttalelse til det nye planforslaget. 

Det nye planforslaget omfatter konsekvensutredning samtidig som dokumentene 
planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart er revidert i henhold til faktiske forhold i 
Måvika. 
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Trøndelag fylkeskommune reagerte på den korte høringsfristen som ble satt og viste til 
at loven fastsetter seks ukers høringsfrist. Det ble videre vist til at det var urimelig med 
så kort frist som i tillegg omfattet juleferien. Dette resulterte i at det ble gitt utsatt first for 
å komme med merknader til 01.02.2020. 

Høringsuttalelser 
Som nevnt over har det vært to perioder med høring og offentlig ettersyn. I forbindelse 
med den første perioden fra 10.04.2019 til 28.05.2019 kom det inn 9 uttalelser. Til den 
siste høringen har det kommet inn 8 uttalelser. Alle uttalelsene fra begge 
høringsperiodene følger som vedlegg til saken. Hovedtrekkene i merknadene er 
referert nedenfor. Der det foreligger uttalelse fra samme avsender i begge 
høringsperiodene er uttalelsen til det sist reviderte planforslaget gitt hovedfokus. Den 
siste uttalelsen fra Fosen Naturvernforening er datert 05.03.2020, noe som åpenbart er 
en feildatering. Uttalelsen er mottatt per e-post den 07.01.2020, innenfor fristen for å 
komme med uttalelse. For oversiktens del er rådmannens kommentarer satt inn i 
tabellen nedenfor og knyttet til de konkrete merknadene som er innkommet. 

Uttalelse/merknad Rådmannens kommentar 
Fylkesmannen i Trøndelag 07.06.2019  
Innsigelse: 
Innsigelse inntil det er utarbeidet en konsekvensutredning i 
tråd med kravene i forskriften. Innsigelsen omfatter ikke de 
områdene som er godkjent i overordnet plan. 

Etter dette er det utarbeidet konsekvensutredning som har 
ført til endringer i planforslaget. Det endrete planforslaget 
har vært gjenstand for ny begrenset høring og offentlig 
ettersyn. 

Fylkesmannen i Trøndelag 03.01.2020  
Landbruk 

Det konkluderes med at planens forslag til flytting av matjord 
med god agronomisk veiledning kan føre til forbedring av 
jordbruksarealene. Det forutsettes videre at arbeidet med 
tilbakeføring av arealet til landbruksproduksjon skjer i 
samråd med landbruksfaglig kompetanse i kommunen. 

 
Tas til etterretning. 

Klima og miljø 
Det vises til uttalelse til planoppstart, datert 08.03.2019, og 
uttalelse til førstegangshøring, datert 07.06.2019, der 
fylkesmannen gir faglig råd om å legge vekk planarbeidet på 
grunn av at det trolig er store naturverdier innenfor 
planområdet. 

 
Uttalelsene det vises til er gitt i forkant av utarbeiding av 
konsekvensutredningen, inkludert 
naturmangfoldundersøkelse. 

Kartleggingen av naturmangfold som er gjennomført har ført 
til registrering av to sterkt truede naturtyper som blir negativt 
berørt av planforslaget, semi-naturlig strandeng og 
kystlynghei. En av lokalitetene med kystlynghei har verdi B 
etter DN-Håndbok 13 og har derfor status om utvalgt 
naturtype etter naturmangfoldloven § 52. 

Kartlegging av naturmangfold er del av 
konsekvensutredningen som er gjennomført etter den første 
innsigelsen fra Fylkesmannen. Konsekvensutredningen 
forelå da Roan kommune tok planen til førstegangs 
behandling og planforslaget var endret fra det opprinnelige 
ved at områder var tatt ut av planforslaget. Roan 
kommunestyre gjort en vurdering av at det reviderte 
planforslaget kunne sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. 

Innsigelse: 
Det fremmes innsigelse til områdene BFF4, BFF5, BFF8 og 
SPA2 samt adkomstvei til disse områdene. Innsigelsen 
begrunnes i konflikt med registreringer av kystlynghei av 
stor verdi, eksponering høyt i terrenget og negativ 
påvirkning på landskapsverdier. 

 
Disse områdene berører en lokalitet av kystlynghei angitt til 
76 daa. Lokaliteten tilsvarer kalkfattige kystlyngheier i NiN 
(Natur i Norge) og vurderes som viktig. I 
konsekvensutredningen vurderes gjennomføring av planen 
å gi alvorlig miljøskade. Som skadeforebyggende tiltak 
foreslås redusert utbygging slik at den i minst mulig grad 
påvirker lokaliteten. To områder av gammel boreal lauvskog 
blir i tillegg berørt. Lokalitetene er angitt til henholdsvis 1,0 
daa og 4,8 daa og vurderes som lokalt viktig. I 
konsekvensutredningen vurderes gjennomføring av planen 
å gi betydelig miljøskade. Som skadeforebyggende tiltak 
foreslås å redusere eller flytte utbyggingen slik at den 
påvirker lokalitetene minst mulig. 
 

På grunn av det verdifulle området med kystlynghei er 
rådmannens vurdering at store deler av dette området, som 
det reises innsigelse mot, må utgå som utbyggingsområde. 
Arealene foreslås endret til arealformål «naturområde». 
Rådmannen peker likevel på et unntak fra dette. Deler av 
det aktuelle området med kystlynghei ligger innenfor 
reguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden, plan-ID 2018001, 
og er knyttet til bestemmelsesområde både som riggområde 
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og for permanent deponering av steinmasser. Dette arealet 
er allerede berørt, se figur 3 og 4, og kystlyngheien er 
allerede ødelagt av anleggsarbeidet som pågår i dette 
området. Forslagsstiller har ytret ønske om å få legge inn tre 
tomter i dette området, som allerede er berørt av 
anleggsarbeidene. Rådmannen vurderer det som lite 
konfliktfylt om det legges inn tre tomter her, se figur 6 
nedenfor. Dette må videre kunne anses som en justering av 
de sørligste tomtene i område BFF4 i planforslaget, og 
framstilles som en utvidelse av BFF2, inkludert justert 
adkomst til disse tomtene. Rådmannen er videre av den 
oppfatning at dette kan vurderes i sluttbehandlingen uten ny 
høring, men at Fylkesmannens innsigelse til område BFF4 
like fullt ligger der og at planen følgelig ikke kan 
egengodkjennes. 

 
 
Figur 6: Forslag til ny 
tomteplasseringer og 
adkomst til disse innenfor 
område BFF4. 
 
 

Innsigelse: 
Det fremmes innsigelse til områdene BFT1, BFT2, BUN1, 
SPA1 og BBS samt adkomstvei til disse områdene. 
Innsigelsen begrunnes i konflikt med registreringer av semi-
naturlig strandeng og kystlynghei, eksponering mot fjorden 
samt beliggenhet innenfor hundremetersbeltet langs sjø. 
Næringsaspektet i planforslaget kan ikke tillegges 
avgjørende vekt da inngrepene vil påvirke viktige natur-, 
landskaps og friluftsinteresser negativt. Videre finnes tilbud 
som småbåtanlegg 1,5 km nord for planområdet og 
rorbuanlegg på Hongsand. 

 
Område for fritids- og turistformål, BFT1, berører en 
naturtypelokalitet bestående av hagemark, kalkfattig eng 
med mindre hevdpreg, på 1,1 daa. Det berører også en 
naturtypelokalitet bestående av nedre semi-naturlig 
strandeng. Begge disse lokalitetene er angitt å ha lokal 
verdi. I konsekvensutredningen vurderes gjennomføring av 
planen å gi betydelig miljøskade. Som skadeforebyggende 
tiltak foreslås å redusere og flytte utbyggingen av område 
BFT1 slik at den i minst mulig grad påvirker lokalitetene. I 
tillegg vil det virke avbøtende å legge tilkomsten til moloen 
utenom lokaliteten. 
 

Område for fritids- og turistformål, BFT2, berører en 
naturtypelokalitet bestående av kalkfattig kystlynghei på 2,5 
da. Lokaliteten vurderes å ha lokal verdi. I 
konsekvensutredningen vurderes gjennomføring av planen 
å gi betydelig miljøskade. Som skadeforebyggende tiltak 
foreslås å redusere og flytte utbyggingen av område BFT2 
slik at den i minst mulig grad påvirker lokaliteten. 
 

Område for naust, BUN1, berører en lokalitet av nedre 
semi-naturlig strandeng. Lokaliteten vurderes som viktig. I 
konsekvensutredningen vurderes gjennomføring av planen 
å gi alvorlig miljøskade. Som skadeforebyggende tiltak 
foreslås å redusere og flytte utbyggingen av område BUN1 
slik at den i minst mulig grad påvirker lokaliteten. Område 
BUN1 berører også deler av den samme 
naturtypeforekomsten, kalkfattig kystlynghei, som berøres 
av BFT2. 
 

Område for parkering, SPA1, berører den samme 
naturtypelokaliteten, kalkfattig kystlynghei, som berøres av 
BFT2, nevnt ovenfor. Det er ikke nevnt skadeforebyggende 
tiltak knyttet til SPA1 i konsekvensutredningen. 
 

Småbåtanlegget, BBS, berører ingen av de registrerte 
naturtypelokalitetene direkte. Det må i så fall være 
adkomsten som kan berøre de samme lokalitetene som 
berøres av BFT1. 
 

Adkomstvei og vendehammer berører den samme 
naturtypelokaliteten, kalkfattig kystlynghei, som berøres av 
BFT2 og berører så vidt det er lokaliteten nedre semi-
naturlig strandeng som i stor grad også berøres av BUN1. 
 

Store deler av planområdet er berørt av pågående arbeid 
med Måvikatunnelen. Vi har her å gjøre med en grunneier 
(forslagsstiller) og en eiendom som i svært stor grad har 
vært utsatt for negativ påvirkning for gjennomføring av tiltak 
med viktige samfunnsinteresser. Rådmannen anser det som 
vesentlig å ha med seg dette i den videre vurderingen. Figur 
3 og 4 ovenfor viser at de tiltak som er gjennomført i 
forbindelse med tunellarbeidet har berørt områder som 
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ligger utenfor planområdet for Fv. 6312 Berfjorden, plan-ID 
2018001, og den dispensasjonen som er gitt for oppfylling 
slik det går fram av figur 2 ovenfor. Rådmannen finner det 
beklagelig at så har skjedd, men er av den oppfatning at 
hovedansvaret for dette må tillegges de profesjonelle 
aktørene som Statens vegvesen og de entreprenører de har 
benyttet i sitt arbeid. Dette er faktiske forhold som etter 
rådmannens vurdering må tas i betraktning, uten at det i 
forbindelse med plansaken gjøres ytterligere vurderinger av 
hvordan eventuelle avvik skal følges opp. Det kan synes 
urimelig om forslagsstiller (og grunneier) gjøres 
skadelidende av andre aktørers tiltak på sin eiendom. 
 

Konsekvensutredningen foreslår som avbøtende tiltak for de 
fleste av utbyggingsområdene at det reduseres i omfang 
eller flyttes til annet sted. Rådmannen kan ikke umiddelbart 
se at det lar seg gjøre å finne alternative arealer innenfor 
planområdet uten at dette kommer i konflikt med andre 
interesser, i første rekke jordbruk. Rorbuer, småbåthavn og 
adkomst til disse har en sammenheng, og ved å satse på 
sjørettet friluftsliv må nødvendigvis utleieenhetene 
lokaliseres sjønært. Dersom dette skal gi et 
næringsgrunnlag må det nødvenigvis også ha et visst 
omfang. Fylkesmannen viser til småbåtanlegg 1,5 kilometer 
nord for planområdet og til rorbuer på Hongsand. Når det 
gjelder småbåtanlegg er rådmannen kjent med at anlegget i 
Roan, 1,5 kilometer lenger nord, er helt fullt og det er 
ventelister for å få båtplass der. Det er åpenbart behov for 
flere båtplasser i området. Det vil også være 
uhensiktsmessig ved satsing på sjørettet turisme om 
småbåtanlegget som skal benyttes i den sammenheng 
ligger langt fra rorbuene og anlegget for øvrig. Rådmannen 
er positiv til satsingen og har et ønske om at forslagsstiller 
skal lykke med sin næringslivssatsing. Dette vil gi 
kjærkomne arbeidsplasser i denne delen av kommunen. 
Rådmannen er uenig i Fylkesmannens vurdering av at 
næringsaspektet ikke kan tillegges særlig vekt. 
 

Fylkesmannen viser til plan- og bygningsloven § 5-4 samt 
rundskriv H-2/14 og rundskriv T-2/16 når det gis innsigelse 
til planen. Rundskriv T-2/16 gir en klargjøring av 
miljøforvaltningens innsigelsespraksis. Av rundskrivet går 
det fram at de statlige og regionale myndighetene kan 
fremme innsigelse når et planforslag berører nasjonale, 
regionale eller vesentlige miljøverdier. Når det gjelder 
naustområdet som berører en naturtypelokalitet av regional 
verdi foreslår rådmannen at Fylkesmannens innsigelse tas 
til følge for dette området og at naustområdet, BUN1, tas ut 
av planen. Det vil si at arealet endres til arealformål 
friområde (GF). For de øvrige områdene tillater rådmannen 
seg å ha en oppfatning av at Fylkesmannen går alt for langt 
i å benytte sin innsigelsesmyndighet. Innsigelsen begrunnes 
i «både de enkeltvise og samlede negative konsekvensene 
for viktige natur-, frilufts- og landskapsverdier». Rådmannen 
er klar over og bevisst på det ansvaret kommunen også har 
med hensyn til disse interessene og verdiene. Rundskriv T-
2/16, kapittel 3, gir en opplisting av nasjonale og vesentlige 
regionale interesser på miljøområdet som skal legges til 
grunn ved vurdering av eventuell innsigelse. Selv om 
gjennomgangen ikke er uttømmende, mener rådmannen at 
Fylkesmannen bommer i forhold til den klargjøringen av 
innsigelsespraksisen som er gitt gjennom rundskriv T-2/16. 
Her minnes om at de gule områdene i figur 5 ikke omfatter 
naturtypeområder verken av nasjonal eller vesentlig regional 
interesse. Dette er områder som også synes å være noe 
forringet allerede gjennom det omfattende anleggsarbeidet 
som har foregått i området. Avvik fra gjeldende plan kan 
selvsagt ikke brukes som noe hovedargument, men et 
støtteargument kan det være. Som nevnt tidligere kan det 
synes urimelig om forslagsstiller blir skadelidende for tiltak 
gjennomført av andre på sin eiendom når det er liten tvil om 
hvem som står bak tiltakene og dette er gjort av hensyn til 
betydelige samfunnsinteresser. Rådmannen foreslår at 
områdene BFT1, BFT2, SPA1 og BBS vedtas slik de er 
foreslått til tross for Fylkesmannens innsigelse. Det betyr at 
kommunen ikke kan egengodkjenne planen. 
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Det har vært gjort forsøk på å få til en drøfting med 
Fylkesmannen i forkant av sluttbehandlingen av planen, for 
om mulig å komme fram til en omforent løsning på 
områdene det er reist innsigelse til. Saksbehandler hos 
Fylkesmannen har vært nokså avvisende til dette og 
henviser til meklingsinstituttet. Vi har likevel fått muligheten 
til å sende vår vurdering av Fylkesmannens innsigelser med 
konkret spørsmål om noen av innsigelsene kan frafalles. 
Ved utsendelse av sakspapirene har vi ikke mottatt svar fra 
Fylkesmannen. Dersom svar mottas før møtet i planutvalget 
vil svaret bli lagt fram i møtet. 

Helse og omsorg 
Trafikksikkerhet er ivaretatt. Det er positivt for folkehelsen at 
fri ferdsel og tilgang til strandsonen sikres. 

 
 
Tas til orientering. 

Trafikksikkerhet, fremkommelighet for myke trafikanter samt 
avbøtende tiltak knyttet til ulemper i form av støv og støy i 
anleggsfasen må ivaretas. 

Det foreslås tatt inn en bestemmelse som sikrer ivaretakelse 
av dette. 
 

Samfunnssikkerhet 
Faglig råd: 
Det går fram av ROS-analysen at BFF2, BFF3 og deler av 
BFF4 ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred og 
steinsprang. Det gis faglig råd om at det tas inn 
planbestemmelse som sikrer at det skal være dokumentert 
tilstrekkelig sikkerhet for byggene som plasseres i 
aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang før 
byggetillatelse kan gis.  

 
 
Det foreslås tatt inn en bestemmelse som sikrer ivaretakelse 
av dette. 

Trøndelag fylkeskommune 
Kjøreveg fra SV2, sørover (mellom GN11 og LJ03) langs 
eiendommen 65/54 synes unødvendig. Om det skal sikres 
adkomst ned mot sjøen bør dette skje gjennom en 
sti/gangadkomst. 

 
Hensikten med vegen kommer ikke klart fram av 
plandokumentene. I samtale med forslagsstiller har det 
kommet fram at hensikten er adkomst til fremtidig 
slamavskiller for slamtømmebil. 

Så langt vi kan se er ikke Vitenskapsmuseets innspill av 
28.06.2019 tatt med i reguleringsbestemmelsene. Følgende 
må tas inn i bestemmelsene: 
«Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes 
kulturminner under vann vernet iht. kulml §14 eller §4, skal 
arbeidet straks stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet 
varsles omgående». 

Det tas inn en slik bestemmelse i 
reguleringsbestemmelsene. 

Statens vegvesen  

Statens vegvesen har uttalt seg til planforslaget i brev av 
29.05.2019. Vegvesenets ansvar med å forvalte 
fylkesvegene på vegne av fylkeskommunene ble avviklet fra 
01.01.2020. Det overlates derfor til fylkeskommunen å 
avgjøre om de vil følge opp vårt brev av 29.05.2019. 

Tas til orientering. 

NVE  

Planforslaget anses som grundig og NVEs innspill til 
planoppstart anses i all hovedsak å være innarbeidet. I 
henhold til rundskriv H-5/2018 «Planlegging og 
samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling» 
skal sikkerhet avklares senest på siste plannivå. Det er 
derfor ikke ideelt at disse vurderingene ønskes utsatt men i 
og med at disse er juridisk forankret, bla. gjennom 
rekkefølgebestemmelsenes § 3.1 (geoteknikk/grunnforhold i 
sjø) er dette likevel akseptabelt for oss. 

Tas til etterretning. 

Geoteknisk prosjektering av enkeltbygg og konstruksjoner i 
liten grad vil bidra til å avklare områdestabilitet og anbefaler 
derfor at det gjennomføres en geoteknisk vurdering av 
sakkyndig av området før en startet opp tiltaksrealisering. 
Dette bør tas inn i (rekkefølge)bestemmelsene. 

Det tas inn en bestemmelse som ivaretar dette. 

Kystverket  
Kystverket har ingen merknader ut over det som er gitt 
tidligere og planen kan for vår del ferdigstilles og 
egengodkjennes som forelagt. 

Tas til orientering. 

Samediggí/sametinget  
Det anses som lite sannsynlig at det finnes ukjente 
automatisk freda, samiske kulturminner i tiltaksområdet. Det 
minnes om at automatisk freda kulturminner ikke må skades 
eller skjemmes. 

Tas til etterretning. 

Fosen naturvernforening  
Den utarbeidede konsekvensutredningen inneholder 
føringer om at flere hytter bør tas ut. Dette gjelder de 
øverste i BFF5 og BFF 8 og de sørligste tomtene i BFF6 

Det vises til kommentarer til Fylkesmannens innsigelse 
ovenfor. Fritidsboligområdene BFF5 og BFF8 foreslås tatt ut 
i sin helhet og arealet endres til arealformål naturområde. 
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Når det gjelder område BFF6 gjenstår det i planforslaget 
som har vært gjenstand for høring, fire tomter. Siden første 
gangs høring er rekken med de tre sørligste tomtene tatt ut 
mens den nordligste rekken er utvidet med én tomt til fire. 
Rådmannen antar at det er de sørligste tomtene i tidligere 
planforslag Fosen naturvernforening viser til og at denne 
merknaden, slik planforslaget nå foreligger, i stor grad er 
imøtekommet. 

Fosen naturvernforening er ikke enig i konklusjonen i 
konsekvensutredningen da det i området finnes flere 
naturtyper med stor verdi. Dato for gjennomføring av 
registreringer av naturmangfold, 10.10.2020, må være feil 
og det virker tvilsomt at registrering kun har foregått over én 
dag midt i oktober. Dette svekker rapporten. Det opplyses at 
det er hubro i nærområdet, men at dette ikke er vurdert i 
konsekvensutredningen. Det burde vært gjort. 

Rådmannen er enig i at dateringen for registreringer i felt 
åpenbart må være feil. Asplan Viak vurderes som 
kompetent til å gjennomføre naturmangfoldregistreringer og 
-vurderinger og rådmannen forholder seg til de 
registreringene som de har foretatt. Planområdet er ikke i 
umiddelbar nærhet til lokaliteter hvor funksjonsområde for 
hubro er registrert. 

Det vises til Det internasjonale naturpanelets (IPBES) 
rapport som viser at tap av natur er en like stor trussel som 
klimaendringene. Det hviler et stort ansvar på kommunen 
for å snu denne utviklingen og denne kunnskapen må 
legges til grunn ved vurderinger etter naturmangfoldloven. 

Rådmannen deler bekymringen over tap av natur. I denne 
konkrete saken vises til kommentarer til fylkesmannens 
uttalelse ovenfor. 

Det vises til registrerte, rødlistede naturtyper og at 
Fylkesmannen etterlyser en kartlegging av naturmangfoldet 
i området. Det er positivt at byggeområder er tatt ut 
sammenlignet med tidligere planforslag, men dette er langt 
fra tilfredsstillende. Det er ikke bare det nedbygde arealet 
som vil være avgjørende, men en slik utbygging vil ha et 
stort influensområde hvor økt bruk og ferdsel vil ha 
konsekvenser. Prinsippene i naturmangfoldloven er ikke 
tilfredsstillende vurdert. 

Rådmannen deler Fosen naturvernforenings bekymring når 
det gjelder trykket som utøves mot naturmangfoldet og 
bortfall av arealer for viktige naturtyper og leveområder for 
arter. Den utarbeidete konsekvensutredningen legges til 
grunn for rådmannens vurderinger og som nevnt ovenfor 
vurderes Asplan Viak som kompetente for gjennomføring av 
naturmangfoldvurderinger. Det vises for øvrig til de 
naturmangfoldvurderinger rådmannen har gjort ovenfor til 
merknader med innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag. 

Hele utbyggingen av BFF1, mellom fylkesvegen og 
strandsonen sør, må sløyfes i og med at dette kommer i 
hundremetersbeltet mellom vei og sjø. Utbyggingen vil 
stride mot de foreslåtte statlige planretningslinjene for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. De nye 
retningslinjene medfører at alle tiltak i 100 - metersbeltet bør 
unngås. Bygning og landskapsinngrep skal ikke tillates på 
arealer som har betydning for andre formål, som for 
eksempel friluftsliv, naturvern, biologisk mangfold. 

Det er både et behov for og et ønske om å legge til rette for 
flere småbåtplasser knyttet til sjø i kommunen. Dette er tiltak 
som nødvendigvis må komme i strandsonen. Hvor de skal 
etableres kan selvsagt diskuteres og vil i første rekke 
avklares gjennom kommuneplanens arealdel. Rådmannen 
er kjent med begrenset kapasitet og ventelister i 
småbåthavna i Roan og mener det er liten tvil om behovet 
for småbåtplasser i området. Når det gjelder naturmangfold 
vises til de vurderinger som er gjort ovenfor under 
rådmannens kommentarer til uttalelse fra Fylkesmannen. 
Det må også tas med i vurderingen den betydelige 
påvirkningen området allerede er utsatt for i forbindelse med 
tunnelbyggingen. Når det gjelder friluftsliv har rådmannen 
stor sans for at det skal finnes arealer for 
friluftslivsaktiviteter, som er fri for tilrettelegging. Uten at det 
skal brukes som noe hovedargument kan det nok likevel 
sies at den planlagte utbyggingen forenkler 
adkomstmulighetene til strandsonen for enkelte 
brukergrupper. Rådmannen mener utbyggingen kan 
forsvares da det er snakk om tilrettelegging for turisme og 
utleievirksomhet. 

Utbyggingen vil føre til tap av verdifull landbruksjord og vil 
komme i konflikt med regionale og nasjonale 
landbruksinteresser. 

Det henvises til Fylkesmannens uttalelse der det 
konkluderes med at planens forslag til flytting av matjord 
med god agronomisk veiledning kan føre til forbedring av 
jordbruksarealene. Det forutsettes at arbeidet med 
tilbakeføring til landbruksproduksjon skjer i samråd med 
landbruksfaglig kompetanse i kommunen. 

Hvis det i det hele tatt skal bygges ut i strandsonen bør det 
bygges ut i redusert grad. Tomter og tillatt bebygd areal for 
hytter er for stort. Moloer, naust og rorbuer blir svært 
dominerende og vil forandre strandsonelandskapet 
dramatisk. Naustrekke kan ikke være nødvendig. Et enkelt 
båtutlegg/marina og en mindre molo må være tilstrekkelig. 

Rådmannen er enig i at enkelte tomter i forslaget til plankart 
synes å være inntegnet større enn det som går fram av 
forslag til reguleringsbestemmelser. Mange av de største 
tomtene foreslås tatt ut av planen. Rådmannen foreslår at 
tomtene til fritidsbebyggelse i plankartet justeres til 
maksimalt 1,0 daa. Ut over det vurderes ikke størrelse på 
bebyggelse av tomter til fritidsbebyggelse å være uvanlig ut 
fra dagens standard. Rådmannen legger vekt på at 
reguleringsbestemmelsene setter begrensninger på høyde 
og at byggene skal være tilpasset eksisterende terreng og 
gis god estetisk utforming. Nautrekke foreslås tatt ut av 
planen. Dersom det skal etableres rorbuer og småbåtanlegg 
med tanke på sjørettet turisme, må dette ha et visst omfang. 
Dog foreslås en betydelig reduksjon i størrelsen på 
servicebygget og funksjoner som selskapslokale og 
restaurant utgår. 
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Det foreslås en forholdsvis stor utbygging som ikke er i 
samsvar med dagens kommuneplan. Det ville være fornuftig 
å vente med å planlegge slike store omreguleringer inntil 
helheten kan vurderes for en ny kommuneplan for den nye 
kommunen. 

Rådmannen er i prinsippet enig. En del av de foreslåtte 
formålene i planforslaget samsvarer med kommuneplanen. 
Av det som foreslås beholdet fra planforslaget er det i første 
rekke de foreslåtte tiltakene i strandsonen som ikke 
samsvarer med arealformål i kommuneplanen. Store deler 
av arealet omfattes av reguleringsplan for Fv. 6312 
Berfjorden, plan-ID 2018001, som i kommuneplanen er sagt 
skal videreføres. Planforslaget avviker fra gjeldende 
reguleringsplanen som for store deler av arealet har 
bestemmelser om at arealet skal tilbakeføres til LNFR-
formål. Som nevnt flere ganger omfatter planen et areal som 
i svært stor grad allerede er berørt av tunnelbyggingen i 
området. Med bakgrunn i dette og slik området fremstår i 
dag anser rådmannen saken som nokså spesiell og finner 
det naturlig at grunneier ønsker å finne fram til en fornuftig 
utnyttelse av sin eiendom nå. Rådmannen mener dette kan 
forsvare en regulering uten at dette først er avklart gjennom 
kommuneplanens arealdel. Her må også nevnes at Roan 
kommunestyre har gjort vedtak om å sende planen på 
høring og legge den ut til offentlig ettersyn og gjennom det 
har vært positive til regulering av området. 

Konklusjonen fra Fosen naturvernforening er en 
oppsummering av det som er nevnt ovenfor og som totalt 
sett tilsier at utbyggingsplanene for området må skrinlegges. 

Roan kommunestyre har vært positive til reguleringen og 
utbyggingsplanene gjennom sine vedtak. Etter høringen og 
det offentlige ettersynet foreslås en betydelig del av 
utbyggingen tatt ut av planen. Rådmannen tilrår at 
resterende el av utbyggingsområdene beholdes slik det går 
fram av rådmannens innstilling. 

Kristin Hunstad  
Kan ikke se at den tinglyste retten som følger eiendommen 
gnr. 165, bnr. 127 til parkering, stiadkomst til eiendommen 
og naustrett går fram av reguleringsplanen. 

Dette dreier seg om privatrettslige forhold. Rett til parkering 
for eiendommen sikres på område SPA3 gjennom 
reguleringsbestemmelsenes punkt 6.4.2, tredje avsnitt. 
Gangsti fra veg og fram til eiendommen er sikret gjennom 
regulert gangsti i plankartet og bestemmelsenes punkt 6.3. 
Ut fra rådmannens innstilling i denne saken tas 
naustområde ut. En tinglyst rett til naust på en eiendom er 
privatrettslig og gir ikke automatisk en offentligrettslig rett til 
naust. 

 

Merknader fra Fosen Plan og Miljø AS, på vegne av forslagsstiller, av 11.02.2020 
I etterkant av høringen og det offentlige ettersynet er det mottatt merknader fra Fosen 
Plan og Miljø AS på vegne av forslagsstiller. Etter førstegangs behandling er det 
kommunen som har eierskap til reguleringsplanen. Rådmannen har likevel valgt å la 
merknadene fra Fosen Plan og Miljø AS følge saken som vedlegg. I store trekk er de 
samsvarende med rådmannens vurderinger slik de først og fremst kommer til uttrykk i 
kommentarene til Fylkesmannens uttalelse ovenfor. Det er likevel noen punkter i 
merknadene som rådmannen anbefaler tatt inn som endringer i plandokumentene. 

Endringer i plankartet: 

 Det vestre hjørne av BFT2 endres til parkeringsareal og benevnes SPA1. 

 SPA1 i planforslaget tas ut. Arealet endres til arealformål friområde (GF). 

 Adkomstveg langs BFT2 tas ut. Arealet endres til arealformål friområde (GF). 

Endringer i reguleringsbestemmelsene: 

 I punkt 5.2. settes det punktum etter «servicefunksjoner». Resten av avsnittet tas ut. 

 Punkt 5.2.2. endres til: 
Det tillates oppført maksimalt 5 rorbuer, i tillegg til servicebygg innenfor felt BFT1. 

Det tillates oppført maksimalt 6 rorbuer innenfor felt BFT2. 

 Punkt 5.2.3. endres til: 
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Maksimal utnyttelse av området er 50 % BYA. Rorbuene og servicebygget skal ha 
en maksimal grunnflate på 80 kvm.  

 Punkt 5.2.6. endres til: 
Det avsettes 1,5 parkeringsplasser pr. utleieenhet på BFT1 og BFT2. 
Parkeringsområde SPA1 er forbeholdt brukere av småbåtanlegget.  

Innsigelser 
Det foreligger nokså omfattende innsigelser fra Fylkesmannen i Trøndelag. Disse er 
vurdert og kommentert ovenfor, under rådmannens kommentarer til merknader fra 
Fylkesmannen. 

Vurdering 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene ovenfor. 

Vurdering etter naturmangfoldloven 
Fylkesmannens innsigelse begrunnes blant annet med de negative konsekvensene en 
utbygging vil ha for naturverdiene i området. Vurderinger av naturmangfoldet er i stor 
utstrekning gjort under rådmannens kommentarer til uttalelsen fra Fylkesmannen. 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Det er som del av konsekvensutredningen gjennomført kartlegging av naturmangfoldet 
i området. Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig. 

§ 9 Føre-var-prinsippet 
Kommer ikke til anvendelse da kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Planområdet er betydelig belastet allerede i dag som følge av tunnelarbeidet som har 
foregått i området. På en stor del av arealet er det gjennomført oppfylling med 
steinmasser. Enkelte registrerte verdifulle naturtyper er direkte berørt og til dels 
forringet. Byggeområder som kommer i konflikt med registrerte naturtyper av regional 
verdi er foreslått tatt ut av planen. Økt aktivitet i nærheten kan potensielt gi økt press på 
disse områdene. Strandenga med regional verdi er nok den naturtypen som vil være 
mest utsatt. Foreslåtte tiltak som berørte denne foreslås tatt ut. Slik planen da utformes 
ledes ikke aktivitet direkte mot denne. Den samlede belastningen har vært stor i 
området, men gjennomføringen av planen slik den nå foreslås vurderes ikke å belaste 
området vesentlig mer. 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Eventuelle kostnader for å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet skal dekkes 
av tiltakshaver. 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk samt økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige 
resultater. 

Saken vurdert i folkehelseperspektiv 
Gjennomføring av planforslaget vurderes å ha positiv virkning med tanke på 
folkehelsen. 

Oppsummering 
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Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget, 
detaljregulering for Måvika, plan-ID 2019001, vedtas med de endringer som er foreslått 
i dette saksframlegget. Samtidig må den delen av reguleringsplan for Fv. 6312 
Berfjorden, plan-ID 2018001, som overlappes av detaljregulering for Måvika, plan-ID 
2019001, oppheves. 

 
 
 
Vedlegg 
1 Planbeskrivelse - høringsdokument 
2 Plankart - høringsdokument 
3 Reguleringsbestemmelser - høringsdokument 
4 Konsekvensutredning 
5 Arealtabell 
6 Fylkesmannen i Trøndelag – høringsuttalelse av 07.06.2019 
7 Fylkesmannen i Trøndelag – høringsuttalelse av 03.01.2020 
8 Trøndelag fylkeskommune – høringsuttalelse av 13.05.2019 
9 Trøndelag fylkeskommune – høringsuttalelse av 17.12.2019 
10 Statens vegvesen – høringsuttalelse av 29.05.2019 
11 Statens vegvesen – høringsuttalelse av 14.01.2020 
12 NTNU Vitenskapsmuseet – høringsuttalelse av 28.06.2019 
13 NVE – høringsuttalelse av 16.12.2019 
14 Kystverket – høringsuttalelse av 07.05.2019 
15 Kystverket – høringsuttalelse av 03.01.2020 
16 Sametinget – høringsuttalelse av 26.04.2019 
17 Sametinget – høringsuttalelse av 12.12.2019 
18 Fosen naturvernforening – uttalelse av 22.05.2019 
19 Fosen naturvernforening – uttalelse mottatt 07.01.2020 
20 Bjørn Ivar Opheim – uttalelse av 26.05.2019 
21 Kristin Hunstad og Bjørn Kristiansen – uttalelse av 26.05.2019 
22 Kristin Hunstad og Bjørn Kristiansen – uttalelse av 03.01.2020 
23 Kristin Hunstad og Bjørn Kristiansen – vedlegg til uttalelse av 03.01.2020 
24 Fosen Plan og Miljø AS - forslag til endringer for å imøtekomme Fylkesmannens 

innsigelser 
 
 


