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Sakens bakgrunn og innhold 
Det faste planutvalget behandlet den 02.06.2016 en dispensasjonssøknad for utlegging av 
flytebrygge på den aktuelle eiendommen. Det ble gitt avslag på dispensasjonssøknaden, men 
planutvalget uttrykte at de så behovet for en småbåthavn i området og at de var positive til at 
det ble utarbeidet en reguleringsplan for området. 
Dette er bakgrunnen for planforslaget som nå foreligger. 
Planforslaget 
Forslaget til detaljregulering for Skaset småbåthavn, plan-ID 201705, er mottatt fra Allskog 
SA på vegne av forslagsstiller Skaset båtforening, ved Ketil Kjeøy. Planforslaget består av: 
- Planbeskrivelse, datert 15.06.2018, sist revidert 15.08.2018 
- Plankart i målestokk 1:1000 (A3-format), datert 15.06.2018, sist revidert 15.08.2018 
- Planbestemmelser datert, 15.06.2018, sist revidert 15.08.2018 
- ROS-analyse 
Hensikten med reguleringen 
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for en småbåthavn som kan dekke et behov for 
båtplass både for fastboende og hyttefolk. 
 



Eiendomsforhold 
Hjemmelshavere i området: 
Gnr. Bnr. Hjemmelshaver 
8/3 Reidun Vikan 

Forhold til overordnet plan 
I kommuneplanens arealdel er landarealet avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift (LNFR). Sjøarealene som inngår i planområdet er avsatt til bruk og vern av sjø og 
vassdrag med til hørende strandsone. Reguleringsplanen er sånn sett ikke i samsvar med 
overordnet plan. 
Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet grenser til gjeldende reguleringsplan for Skaset, deler av gnr. 8, bnr. 1, plan-ID 
200710, og gjeldende reguleringsplan for del av Storvika, gnr. 61, bnr. 8, plan-ID 200404. 
Begge disse planene har regulert tomter både til boliger og fritidsbebyggelse. 
Innkomne merknader til planoppstart 
Allskog SA varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 
planarbeidet til berørte parter i brev datert 25.10.2017 og kunngjort i Fosna-Folket og på 
Åfjord kommunes hjemmeside uke 44 i 2017. Frist for å komme med uttalelse til 
oppstartsvarselet ble satt til 27.11.2017. Det har totalt kommet inn seks uttalelser til 
forslagsstiller. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er datert etter fristens utløp. 
Nedenfor gjengis hovedtrekkene i uttalelsene, med forslagsstillers og rådmannens 
kommentarer til disse. Alle uttalelsene følger som vedlegg til saken. 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 01.12.2017: 
Fylkesmannen forutsetter at utbyggingen ikke medfører omdisponering av dyrka mark. 
Jordbruksareal som inngår i planområdet må reguleres til landbruk. Det må vurderes hvilke 
konsekvenser tiltaket kan få for drift av tilgrensende landbruksområder, virkning for 
kulturlandskapet etc. 
Behovet for båtplasser medfører et stadig større press på de sjønære arealene, og det er viktig 
at dette som tema gis en mer overordnet vurdering. Det er viktig at det som en del av 
planarbeidet gis en behovsvurdering av nye båtplasser i denne delen av kommunen. 
Fylkesmannen viser til at det er etablert en molo på Skaset og at det kan være muligheter for 
å legge til rette for et utvidet areal på innsiden av moloen som kan brukes til småbåthavn. 
Dette kan øke kapasiteten i området og legge til rette for flere brukere enn de som har tilgang 
til anlegget i dag. Det er viktig at en regulering ikke åpner for nye, tyngre inngrep i sjø eller 
strandsone. 
Det berørte området i sjø er et areal registrert som bløtbunnsområde i strandsonen, av stor 
verdi. Det må ikke åpnes for inngrep som kan redusere verdiene. For å ha et best mulig 
beslutningsgrunnlag bør det vurderes en ny kartlegging av naturmangfoldverdiene. 
Det må gis en vurdering av adkomst og annen infrastruktur for å sikre en hensiktsmessig bruk 
av området. Det bør også legges til rette for nødvendige funksjoner som parkering og lager. 
Det er viktig å legge til rette for at båtpussen kan foregå på en forsvarlig måte og at det finnes 
beholdere for innlevering av malingsavfall, oljeprodukter og lignende for å unngå 
forurensning. Det oppfordres til å legge inn reguleringsbestemmelser som ivaretar 
miljøhensyn i småbåthavner. 
Av hensyn til naturmangfoldverdiene i sjø bør det ikke åpnes for mudring i tilknytning til 
småbåtanlegget. 
Det forutsettes at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven. Under marin grense må det vises aktsomhet for mulige forekomster 
av skredfarlig kvikkleire. 
 



Forslagsstillers kommentar: 
Det inngår ikke dyrkamark i planforslaget. Arealet mellom dyrkajorda og sjøen avsettes til 
friluftsformål og turdrag – og det skal ikke opparbeides. Det skal ikke åpnes for tyngre 
inngrep i sjø- eller strandsonen – småbåtanlegget og landgang skal bestå av flytende 
konstruksjoner som kan fjernes uten spor. Det er fortatt kartlegging av fugl i området. To 
rødlistede arter observert. 
Anlegget skal benyttes av beboere og hyttefolk i nærhet av anlegget så det er ikke vurdert som 
nødvendig å legge opp til adkomstveg og parkering. Det kan likevel parkeres på dagens 
parkeringsplass regulert i planen Skaset. Dette er klarert med grunneier som også er involvert i 
småbåtanlegget. Det er inngått avtale med eier av gnr 61, bnr 2 vedr båtutsett. Her er det også 
mulighet for lagring. Det skal ikke mudres. ROS-analyse følger vedlagt planen. Det er ikke 
registrert kvikkleire i området – tiltaket vi uansett ikke medføre inngrep som kan utløse evt 
ras/skred eller bli rammet av dette. 
Rådmannens kommentar: 
En utbygging i henhold til planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrket mark. 
Adkomsten i planområdet er tenkt i strandsonen nedenfor dyrkamarka. Utbyggingen anses 
ikke å ha vesentlig innvirkning på drift av landbruksarealet. Heller ikke at drift av 
landbruksarealet vil være til vesentlig hinder for den bruken av området det foreslås regulert 
til. 
Utbyggingen det legges opp til vurderes å ha begrenset negativ innvirkning på 
kulturlandskapet. Tiltakene som skal gjennomføres er skånsomme mot landskap og natur og 
skal i tillegg kun ligge ute i sommersesongen. 
Det er foretatt en behovsvurdering for småbåtplasser i kommunen. Dette danner grunnlaget 
for arbeidet som pågår med revidering av kommuneplanens arealdel. Det anses å være et 
behov for småbåtplasser i denne delen av kommunen, først og fremst for fastboende og 
hytteeiere. Det faste planutvalget behandlet den 02.06.2016 en dispensasjonssøknad for 
flytebrygge i samme området. Det ble gitt avslag på dispensasjonssøknaden, men 
planutvalget ga da uttrykk for at de ser behovet for småbåtanlegg her. Planutvalget anbefalte 
allerede den gangen at arbeidet med en reguleringsplan kunne igangsettes. 
Rådmannen stiller seg, i likhet med Fylkesmannen, positiv til at sjøarealet for allerede 
etablert molo på Skaset gis en større utnyttelse i form av flere båtplasser. Planforslaget 
innebærer ikke ytterligere tyngre inngrep i sjø eller strandsone. 
Som nevnt er arbeidet med revidering av kommuneplanen i gang. I den sammenhengen ble 
det sist sommer bestilt kartlegging av naturmangfold i aktuelle utbyggingsområder. Det ble 
da bestilt en kartlegging av naturmangfoldet også for dette planområdet. Kartleggingen ga det 
resultat at det i strandsonen på fastlandssiden ble registrert et smalt belte med strandeng, se 
bilde nedenfor. Verdien er satt til C, det vil si lokalt viktig. 



 
Planlegger ble utfordret på å fastsette hvor gangadkomst skal være i planområdet. Dette 
resulterte i at det er lagt inn et turdrag gjennom området fram til landgangen over til 
småbåthavna. En slik adkomst vil naturligvis berøre strandenga, men at påvirkning må anses 
å være innenfor akseptabelt nivå, spesielt med tanke på at naturtypelokaliteten er vurdert som 
lokalt viktig. 
Naturtypen bløtbunnsområde i strandsonen er verdiklassifisert som A, det vil si svært viktig. 
Med den lette tilretteleggingen det legges opp til i planen, vil ikke denne naturtypen bli 
vesentlig påvirket av utbyggingen. I Åfjord er det et relativt stort areal av denne naturtypen, 
og det kan være en stor utfordring om alt av fremtidige tiltak skal legges utenfor slike 
områder. 
Småbåtanlegget er i først rekke myntet på personer med tilhold i området. For parkering og 
lager vises det til arealer som ligger utenfor planområdet. Spesielt burde lagring av 
flytebryggene og landgangen, utenom brukssesong, vært gitt en avklaring i planarbeidet. 
Rådmannen minner om at midlertidig plassering kan være søknadspliktig tiltak, jamfør plan- 
og bygningsloven § 20-1, 1. ledd, bokstav j). 
Det kan legges inn en generell bestemmelse som ivaretar miljøet i småbåthavna. 
Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanlyse. Den planlagte utbyggingen er svært skånsom 
mot omgivelsene og vil neppe kunne påvirke skredfarlig kvikkleire om det skulle finnes i 
området. 
Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 24.11.2017: 
Fylkeskommunen ser det som naturlig at eksisterende molo i området blir en del av anlegget. 
Det forutsettes at det ikke skal gjennomføres mudring. Dersom det skal gjøres inngrep i sjø 
må Vitenskapsmuséet kontaktes for vurdering av undersjøiske kulturminner. 
Forslagsstillers kommentar: 
Planen er ikke i tråd med overordnet plan men det er fattet et positivt politisk vedtak med 
ønske om at arealet skal reguleres til småbåtanlegg med tanke på behovet for småbåtanlegg i 
området. Det er ikke aktuelt å knytte anlegget opp mot eksisterende molo da eier av dette 
anlegget ikke ønsker etablering av småbåtanlegg tilknyttet denne. Det skal ikke mudres. 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen deler fylkeskommunens oppfatning av at eksisternde molo burde inngått i 
anlegget. Aller helst skulle reguleingsplanen dekket et større areal som også tok med 
eksisterende molo, for en bedre totalutnyttelse av sjøarealet innenfor moloen. Ut over dette 
vises til forslagsstillers kommentarer. 
Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 27.11.2017: 
Statens vegvesen har ingen merknader til oppstartsvarselet. 
Uttalelse fra Sametinget/Sámediggi, datert 14.11.2017: 
Sametinget er ikke kjent med at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i 
området. De minner om den generelle aktsomhetspllikten og foreslår at følgende 
reguleringsbestemmelse tas inn: 

Kulturminner og aktsomhetsansvaret. 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre 
spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles 
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Forslagsstillers kommentar: 
Ingen spesielle merknader til planforslaget. Minner og aktsomhetsplikten. 
 



Rådmannens kommentar: 
I planforslaget som her er til behandling nevnes aktsomhetsplikten særskilt og den ivaretas i 
reguleringsbestemmelsene punkt 2.1. Rådmannen er av den oppfatning at teksten i 
planforslaget er tilstrekkelig og at denne i innhold i det vesentlige samsvarer med den 
foreslåtte formuleringen fra Sametinget. 
Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): 
Ber om at sjekkliste gjennomgås. 
Forslagsstillers kommentar: 
Sjekkliste gjennomgått. Tiltaket berøres/berører ingen av de aktuelle tema i sjekkliste. 
Rådmannens kommentar: 
Ingen kommentar ut over det fra forslagsstiller. 
Uttalelse fra Sverre Skaset og Arild Stjern, datert 16.11.2018: 
Fra Sverre Skaset: 
- Det uttrykkes bekymring for at et småbåtanlegg med rundt 30 båtplasser vil generer så stor 

bil-, traktor-, og ATV-trafikk at det vil gå ut over det sårbare bløtbunnsområdet. 
- Hytteeiendom blir sterkt påvirket av trafikk og lagringsplass for et stort småbåtanlegg vil 

gi skjemmende utsikt. 
Fra Arild Stjern 
- Uttrykker sterk skepsis til den økte trafikken utbyggingen vil medføre i området. Området 

er sårbart for så store inngrep, og vil medføre negative konsekvenser for meg som nabo 
grunnet ferdsel og bruk av strandsonen. 

Fra Sverre Skaset og Arild Stjern 
- Tiltaket frarådes på det sterkeste. Området er uegnet til formålet og gir store, varige, 

skjemmende og ødeleggende inngrep i naturen. 
- Anlegget er stort og vil kreve stort areal for lagring. Det er usikkerhet knyttet til hvor 

lagringsplass skal være. 
- Det anses som umulig, slik det hevdes i oppstartsbrevet, at et så stort tiltak, som blant 

annet skal sikres mot vind, ikke vil etterlate seg synlige spor i naturen. 
- Flytende gangbru over bløtbunnsområde skal fjernes om vinteren, noe som vil kreve 

maskinelt utstyr. Det stilles spørsmål ved om dette vil berøre private eiendommer. 
- Åfjord kommunen har vannledning i området og det er skiltet «Ankring forbudt». Kanskje 

går det også tele- og el-kabler i området. 
- Skasetbukta pekes på som et langt bedre alternativ. Her er det bedre dybde, bedre 

skjerming mot vind og anlegget vil være mindre synlig. 
- Områder med ledig båtplasskapasitet må fylles opp før det gis tillatelse til nye, selv om det 

innebærer at båteiere må i bil for å komme til egen båtplass. 
Forslagsstillers kommentar: 
Anleggets størrelse er dimensjonert etter behovet i området. Det vil generere mere trafikk av 
folk og båt-trafikk. Adkomsten vil derimot skje langs strandsonen et godt stykke unna den 
nevnte hytteeiendommen. Skaset småbåtforening har likevel forståelse for at økt ferdsel kan 
virke skjemmende, det samme gjelder utsikten til anlegget. Tiltaket er vurdert å ikke få 
negative følger for bløtbunnsområdet. 
Det skal ikke etableres nye adkomstveger i forbindelse med tiltaket. Anlegget skal fraktes 
sjøvegen. Ved evt behov for parkering skal det skje innenfor eksisterende hyttefelt og evt ved 
parkeringsområde hos Oddmund Frengen. Anlegget skal ha flytende konstruksjoner og ikke 
etterlate seg fysiske spor. Skaset Båtforening har inngått avtale med eier av gnr 61, bnr 2 som 



har småbåthavn på Eid, ca 1,5 km over sjøen, om at medlemmene får bruke eierens anlegg for 
opp- og nedsett av båtene. Det vil også være mulighet for båteierne å leie lagerplass her. 
Området er godt egnet til småbåtanlegg da det er skjermet for vær og vind og har nødvendig 
dybde. 
Rådmannens kommentar: 
Anlegget er i første rekke tenkt å betjene folk som har tilhørighet i området. Det vil naturlig 
nok føre til mer gangtrafikk i området for å komme til småbåtanlegget, samt at noe mer 
biltrafikk må påregnes til det som angis som parkeringsplasser, utenfor planområdet. Det er 
unektelig et behov for småbåtanlegg her, og etablering vil nødvendigvis medføre økt trafikk. 
Sånn vil det være uansett hvor et småbåtanlegg skal etableres. Det er et ønske at 
småbåtplasser samles i anlegg med en viss kapasitet fremfor etablering av enkeltbrygger. 
Rådmannen er av den oppfatning at den økte trafikkbelastningen etableringen av dette 
anlegget medfører er innenfor akseptable grenser. 
Rådmannen kan ikke se at vinterlagringen av småbåtanlegget, slik det går fram av 
planbeskrivelsen, vil være synlig fra eiendommen gnr. 8, bnr. 4. 
Slik det går fram av plandokumentene skal det skje en utbygging som skal være nokså 
skånsom mot naturen. Det må nødvendigvis noe forankring til, så noen spor etter anlegget, 
når det er tatt bort for vinteren, må nok påregnes. 
Av planbeskrivelsen går det fram at anlegget skal fraktes sjøvegen og at det i perioden fra 
oktober til april skal lagres på land. Dette vil skje på eiendommen gnr. 8, bnr. 1 og anlegget 
er tenkt slept på land ved hjelp av traktor, inn på dyrket mark. Rådmannen synes også det er 
uheldig at areal til vinteropplag ikke er avklart gjennom planprosessen. Det burde inngått i 
planforslaget. En midlertidig lagring over vinteren må anses som et søknadspliktig tiltak. Når 
det i tillegg ligger i hundremetersbeltet langs sjø vil det kreve en dispensasjonsbehandling. 
Dispensasjonsbehandling kunne vært unngått dersom slik arealbruk var avklart gjennom 
reguleringen. 
Slik det er beskrevet i plandokumentene vil ikke vinteropplag av anlegget, eller arbeid i 
forbindelse med dette, berøre andre eiendommer enn de som er nevnt i plandokumentene. 
Uansett vil ikke eiendomsretten endres gjennom en regulering, og tiltak som berører en 
eiendom må avklares med grunneier. 
Det stemmer at det går en vannledning i området. Denne synes å ligge vest for den planlagte 
småbåthavna, men det er viktig at en er oppmerksom på denne ved etablering av anlegget 
sånn at den holdes skadefri. Det vil være tiltakshavers, eller ansvarlig søkers, ansvar å påvise 
eventuelt andre kabler i området før anlegget etableres. 
Når det gjelder Skasetbukta befinner denne seg innenfor Skråfjordstrømmen. Det må antas at 
de fleste med båt i området ønsker seg utover i fjorden. Rådmannen anser ikke en plassering 
av småbåthavn innenfor Skråfjordstrømmen som et godt alternativ, selv om en havn i 
Skasetbukta i seg selv kunne vært godt egnet. 
Vurdering 
Byggeplaner 
Det planlegges etablering av et småbåtanlegg med rundt 30 båtplasser. Tiltaket skal 
gjennomføres på en mest mulig skånsom måte for naturen og omgivelsene, og er først og 
fremst rettet mot folk med tilhørighet i området. Anlegget, også flytende landgang, skal 
fjernes i vinterhalvåret. 
Det anses å være behov for et småbåtanlegg i dette området. Det er tidligere bygd en molo 
rett vest for planområdet. Rådmannen ser det som fordelaktig om flere kan dra nytte av den 
skjermingen den etablerte moloen gir, i form av flere småbåtplasser. 



Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarer over. Merknadene vil 
i det vesentlig kunne innarbeides i planforslaget. 
Infrastruktur 
Det skal etableres et turdrag gjennom planområdet for adkomst til landgangen og 
småbåtanlegget. Denne legges utenom dyrket mark, men berører et naturområde som er 
verdivurdert som lokalt viktig. 
Det vises til at parkering skal skje utenfor planområdet. Behovet for parkeringsplasser er noe 
uklart, men småbåtanlegget er i første rekke tenkt å betjene personer med tilhørighet i 
området og som kan nå området uten bruk av bil. 
Konsekvensutredning 
Planforslaget er i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», 
vurdert til ikke å falle inn under kriteriene for konsekvensutredning. 
Naturmangfoldloven 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Naturbasen viser at store deler av sjøområdene som berøres av planen er registrert med en 
svært viktig naturtype, bløtbunnsområder i strandsonen. I Åfjord kommune er det totalt sett et 
forholdsvis stort areal av denne naturtypen. Den aktuelle lokaliteten er registrert med et areal 
på 1844 daa. Tiltaket det planlegges for berører kun en liten del av det registrerte området og 
er planlagt på en sånn måte at det ikke vil medfører vesentlig, varig forringelse av naturtypen. 
Sommeren 2018 ble det gjennomført kartlegging av naturmangfoldet på landarealene. På 
fastlandssiden er det registrert et område med strandeng som er gitt verdivurderingen lokalt 
viktig. Et turdrag gjennom dette området, som er smalt, vil naturlig nok påvirke naturtypen. 
Imidlertid er det ikke planlagt noen form for opparbeiding av sti, sånn at påvirkning må 
vurderes som akseptabel. 
Ut fra de kartleggingene som er gjennomført i senere tid og det som finnes av registreringer i 
naturbasen, anses kunnskapsgrunnlaget å være tilstrekkelig. 
§ 9 Føre-var-prinsippet 
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig og føre-var-prinsippet kommer ikke til 
anvendelse. 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Som nevnt over berøres kun en liten del av naturtypen av denne utbyggingen, samtidig som 
det skjer på en skånsom måte. Det er heller ikke kjent at lokalitetene, verken den i sjø eller 
den på land, er berørt av andre vesentlige inngrep. Gjennom sjøområdet går det en 
vannledning, som etter at den er gravd ned berører området i liten grad. Den samlede 
belastningen på naturtypen og lokaliteten anses som liten. 
§ 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 av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater. 
Sakens vurdert i folkehelseperspektiv 
Å gi folk tilgang til båtplass og mulighet til å ha båt, for å komme seg på sjøen og drive med 
ulike aktiviteter vil være trivselsfremmende og positivt for folkehelsen. Økt ferdsel i området, 
som oppleves som sjenerende for beboere og hyttefolk, kan tenkes å ha en negativ 
innvirkning på folkehelsen. Imidlertid er tiltaket i første rekke myntet på de som har en 



tilhørighet i området. Ut fra dette er rådmannens vurdering at tiltaket i sum har en klart 
positiv innvirkning på folkehelsen. 

Samlet vurdering: 
Det registreres at det lokalt er ulikt syn på etablering av småbåthavn her. Det er liten tvil om 
at behovet for en småbåthavn i området er tilstede og det er flere forhold som tilsier at dette 
kan være et egnet området. En småbåthavn av dette omfanget i Skråfjorden bør ligge på 
utsiden av Skråfjordstrømmen. Det er etablert en molo rett vest for planområdet. Det må 
anses som fordelaktig om den planlagte småbåthavna kan dra nytte av skjermingen som det 
allerede gjennomførte tiltaket i strandsonen gir. 
Tiltaket skal gjennomføres på en skånsom måte og vil bli fjernet fra området i vinterhalvåret. 
Påvirkningen på de registrerte naturtypene i området vurderes å være innenfor akseptabelt 
nivå. 
Det er en svakhet ved planforslaget at areal for vinteropplag av anlegget ikke inngår i 
planområdet. 
Åfjord kommune har en vannledning som ligger i sjøen i dette området. Nøyaktig plassering 
av denne er uklar, og det er usikkert om den berører planområdet. Det bør stilles krav til 
tiltakshaver om at denne påvises og holdes skadefri ved etablering av anlegg i området. 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-11 vedtar Åfjord kommune, ved det faste 
planutvalget, å sende detaljregulering for Skaset småbåthavn, plan-ID 201705, på høring og 
legge den ut til offentlig ettersyn, etter at følgende endringer er gjennomført i 
plandokumentene: 
Reguleringsbestemmelsene: 
- Det tas inn et nytt punkt, 2.2 Miljøhensyn: 

Området skal holdes ryddig og miljøhensyn skal ivaretas. Det må legges til rette for enkle 
muligheter til å kvitte seg med avfall. 

- Under 1587 – Småbåtanlegg i sjø og vassdrag settes et fjerde kulepunkt inn: 
Før tiltak i sjø igangsettes må vannledningen i området påvises og tas hensyn til i 
prosjekteringen sånn at den ikke skades. 

Saksprotokoll i Åfjord - Det faste planutvalget - 01.11.2018  
Behandling: 
Liv Hugdal (KrF) foreslo at det tas inn i bestemmelsene et punkt om størst mulig grad 
av tilgjengelighet til området. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Endelig vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-11 vedtar Åfjord kommune, ved det 
faste planutvalget, å sende detaljregulering for Skaset småbåthavn, plan-ID 201705, på 
høring og legge den ut til offentlig ettersyn, etter at følgende endringer er gjennomført i 
plandokumentene: 
Reguleringsbestemmelsene: 
 
- Det tas inn et nytt punkt, 2.2 Miljøhensyn: 

Området skal holdes ryddig og miljøhensyn skal ivaretas. Det må legges til rette for 
enkle muligheter til å kvitte seg med avfall. 

- Under 1587 – Småbåtanlegg i sjø og vassdrag settes et fjerde kulepunkt inn: 



Før tiltak i sjø igangsettes må vannledningen i området påvises og tas hensyn til i 
prosjekteringen sånn at den ikke skades. 

 
-  Et punkt om størst mulig grad av tilgjengelighet til området. 
 
Vedtaket var enstemmig.   
 
 

 

 


