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Sakens bakgrunn og innhold: 
Planforslaget som her tas til førstegangs behandling er en omregulering av deler av 
detaljregulering av Skaset, gnr. 8, bnr. 1. 
Planforslaget 
Forslaget til detaljregulering for Skaset II er mottatt fra Allskog SA på vegne av 
forslagsstiller Oddmund Frengen. Planforslaget består av: 
- Planbeskrivelse 
- ROS-analyse 
- Plankart i målestokk 1:2000 (A3-format), datert 28.02.2018, sist revidert 30.04.2018 
- Planbestemmelser datert, datert 28.02.2018, sist revidert 30.04.2018 
Hensikten med reguleringen 
Hensikten med omreguleringen er å legge til rette for nye boliger. Fritidsboliger i gjeldende 
plan erstattes med boligtomter, samtidig som det foretas en fortetting ved at flere tomter 
legges inn. I denne delen av gjeldende plan er det tre boligtomter og sju fritidsboligtomter. I 
ny plan planlegges det for 14 boligtomter. Bakgrunnen for ønske om omregulering er flere 



forespørsler om boligtomt i området samt bidra til etablering av ny bosetting og mer aktivitet 
i bygda. 
Eiendomsforhold 
Hjemmelshavere i området: 

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver 

8/1 Oddmund Frengen 

8/11 Ingrid Moen og Martin Troning 

8/17 Thomas Skarsvåg Adsen 

8/18 Lisa Happy E. Klingblom og Øystein Hegvik 

Forhold til overordnet plan 
I gjeldende kommuneplan er det aktuelle arealet avsatt til fritidsbebyggelse. Innenfor 
planområdet er det registrert et kulturminne, angitt med hensynssone bevaringsområde. 
Innkomne merknader til planoppstart 
Allskog SA varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 
planarbeidet til berørte parter i brev datert 22.05.2017 og kunngjorde det i Fosna-Folket 
ultimo mai 2017 samt på Åfjord kommunes hjemmeside. Det kom inn totalt fem uttalelser til 
varsel om planoppstart. Disse er vedlagt saken. 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 22.06.2017: 
Fylkesmannen legger til grunn at dyrka mark innenfor planområdet fremdeles reguleres til 
landbruksformål og at det for å unngå driftsulemper legges inn en buffer mellom bebyggelse 
og jordbruksareal. Det må gjøres rede for konsekvenser for landbruket og 
kulturlandskapsvirkninger. Adkomst til tilgrensende landbruksareal må sikres. 
Reguleringen vil bidra til etablering av boliger utenfor sentrumsområdet. Dette vi kreve 
skoleskyss og medføre økt trafikk i forbindelse med skyss til barnehage samt behov for gang- 
og sykkelveg mot sentrum. Korte avstander til servicetilbud er viktig i klimasammenheng. 
Fylkesmannen viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og 
transportplanlegging og mener det er uheldig å endre tidligere godkjent fritidsbebyggelse til 
boligformål. 
Fylkesmannen forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse. Avdekket risiko skal 
møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene, eller gjøres juridisk gjeldende på andre 
måter. 
Under maritim grense må det vises aktsomhet for mulige forekomster av skredfarlig 
kvikkleire. 
Relevante folkehelsetema må vurderes og ivaretas. Nødvendige avbøtende tiltak må hjemles i 
plankart og reguleringsbestemmelser. 
Det må avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessige areal for lekeområder for barn og unge. 
Tilrettelegging bør tas inn i rekkefølgebestemmelsene. 
Forslagsstillers kommentar: 
Areal som i dag benyttes til landbruksformål reguleres til landbruk. Det avsettes buffer mot 
boligbebyggelse og adkomst sikres.  
RPR sier følgende: I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer 
det som nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer 
differensiert bosettingsmønster. Åfjord kommune skriver følgende i kommuneplanen 
vedrørende spredt boligbygging: Det må tilrettelegges for at grendene gis 
utviklingsmuligheter slik at kulturlandskap, bokvalitet og trivsel blir opprettholdt. I planen er 
det ikke lagt ut spesielle områder for spredt boligbygging. Med bakgrunn i at det er relativt få 
tilfeller årlig, baserer en seg på at det gis dispensasjon fra kommunens arealdel. Det skal 



vises en positiv holdning til spredt boligbygging i grendene, men jordvern og trafikksikkerhet 
er viktige hensyn som må ivaretas. 
ROS-analyse er vedlagt planen 
Det forventes at boligfeltet vil ha en positiv innvirkning på folkehelsen – selv om feltet blir 
bilbasert med tanke på å komme seg til aktiviteter som foregår i Årnes, vil det være 
umiddelbar nærhet til natur, både sjø og fjell, med mulighet for å drive et aktivt friluftsliv. 
Det legges opp til sosiale møteplasser i feltet.  
Det reguleres inn to lekeplasser i feltet med opparbeiding for barn mellom 0-18 samt 
universell utforming.  
Området har universell tilgjengelighet.  
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen stiller seg i hovedsak bak merknadene fra forslagsstiller. Rådmannen ønsker å 
understreke kommuneplanens intensjon om å gi grendene utviklingsmuligheter i form av 
boligbygging. Statlige planretningslinjer åpner opp for differensiert bosettingsmønster i 
områder med lite utbyggingspress. Kommunen er innforstått med at dette medfører kostnader 
knyttet til skoleskyss med videre. 
Etter en revidering av planforslaget er det nå kun én lekeplass igjen innenfor planområdet. 
Arealet anses å ha tilstrekkelig størrelse og kvalitet til å betjene planområdet. 
Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 31.06.2017: 
Det er viktig at området gis god bokvalitet gjennom sosiale møteplasser, områder for 
nærfriluftsliv, områder for barns lek og aktivitet og sikker kryssing av veg. 
Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen. Det samme gjelder hensynet 
til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 
Fylkeskommunen viser til statlige planretningslinjer for samordnet areal og 
transportplanlegging og at dette området vil bli bilbasert for å nå skole og servicefunksjoner. 
Det anmodesom at spesialområde bevaring – steinalderboplass med tilhørende sikringssone 
videreføres i form av hensynssoner. For de aktuelle hensynssonene viser fylkeskommunen til 
konkrete bestemmelser som skal knyttes til disse. 
Forslagsstillers kommentar: 
Kommentarer ivaretas i planen.  
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er også av den oppfatning at det som bemerkes fra fylkeskommunen ivaretas i 
planforslaget. Det vises også til rådmannens kommentar til uttalelsen fra Fylkesmannen. 
Uttalelse fra Sametinget, datert 09.01.2018: 
Sametinget har ingen spesielle merknader til planforslaget. Det vises til at samiske 
kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet og den aktsomhetsplikten som er knyttet 
til dette. 
Forslagsstillers kommentar: 
Ingen kommentar. 
Rådmannens kommentar: 
Ingen kommentar. 
Uttalelse fra NVE, udatert: 
Grunnet begrenset kapasitet vil ikke NVE komme med konkrete innspill til meldinger om 
oppstart av planarbeid. I stedet legger NVE ved en sjekkliste som et bidrag til at kommuner 
og konsulenter selv kan vurdere hvordan NVEs forvaltningsområde kan ivaretas i 
planleggingen. 
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 Statens vegvesen, datert 15.06.2018: 
Åfjord kommune bes om å vurdere konsekvensene av å åpne for boligbygging i et område 
avsatt til fritidsboliger sett opp mot statlige planretningslinjer for samlet areal- og 
transportplanlegging. Kommunen er forpliktet til å ivareta trafikksikkerhet på en god måte i 
sin arealplanlegging. Foreslåtte boligområde ligger langt fra servicefunksjoner og skole, og 
det er ikke gang- og sykkelveg i området. 
Dersom kommunen ønsker å omregulere fritidsboliger til boliger anbefales det at det 
reguleres inn en bussholdeplass ved fylkesveg 58, med tanke på skolebuss. 
Forslagsstillers kommentar: 
RPR sier følgende: I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer 
det som nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer 
differensiert bosettingsmønster. Buss-stopp – ønsker at dagens løsning med av-påstigning i 
eksisterende avkjørsel fortsetter. Dette vurderes som den sikreste løsningen. 
Rådmannens kommentar: 
Når det gjelder bosettingsmønster og forholdet til statlige planretningslinjer for samordnet 
areal og transportplanlegging vises til kommentar under merknad fra Fylkesmannen. 
Kommunen mener det av trafikksikkerhetsmessige hensyn må etableres busstopp langs 
fylkesvegen. Dette er tatt inn i revidert plankart, med en lomme på hver side av vegen. 
Rådmannen er av den oppfatning at disse ligger unødvendig langt fra hverandre, noe som kan 
skape mer uoversiktlige forhold med tanke på sikker kryssing av fylkesvegen. Dersom 
busstopp på nordsiden av fylkesvegen legges øst for avkjørsel og busstopp på sørsiden legges 
vest for avkjørsel, vil avstanden mellom busstoppene bli kortere. Dette vil redusere aktuell 
strekning for kryssing av fylkesvegen og gi noe tryggere kryssingsforhold. 
Vurdering: 
Rådmannen er av den oppfatning at planforslaget vil gi attraktive boligtomter med høy 
bokvalitet. 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarer over og er i det langt 
vesentlige imøtekommet i planforslaget. 
Planen har rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av lekeplass og etablering av 
busstopp før det gis brukstillatelse på neste bolig. 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII, med tilhørende 
forskrift, og vurderes ikke å falle inn under krav om konsekvensutredning. 
Sakens vurdert i folkehelseperspektiv: 
Hensynet til folkehelse synes å være godt ivaretatt i planforslaget. Som nevnt vurderes 
planforslaget å gi tomter med høy bokvalitet. Det eneste rådmannen vil peke på som en 
forbedring er plassering av busslommene som nevnt over, for å oppnå tryggere kryssing av 
fylkesvegen. 
Oppsummering: 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor tilrår rådmannen at planforslaget detaljregulering for 
Skaset II, planID 201702, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Før høring og 
offentlig ettersyn bør plassering av busstopp endres på plankartet, som nevnt ovenfor. 
Rådmannens innstilling: 
1. I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-11 vedtar Åfjord kommune, ved det 

faste planutvalget, å sende detaljregulering for Skaset II, planID 201702, på høring og 
legge den ut til offentlig ettersyn. 



Før planen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn må rådmannen sørge for at 
forslagsstiller oppdaterer plankartet vedrørende busstopp som nevnt i dette 
saksframlegget. 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av detaljregulering for Skaset, planID 200710, vedtatt 
07.11.2007, som overlappes av detaljregulering for Skaset II, planID 201702, ved endelig 
vedtak av denne. 

 
 
Saksprotokoll i Åfjord - Det faste planutvalget - 24.05.2018  
Behandling: 
 
 
 
Endelig vedtak: 
 

1. I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-11 vedtar Åfjord kommune, ved det 
faste planutvalget, å sende detaljregulering for Skaset II, planID 201702, på høring og 
legge den ut til offentlig ettersyn. 

Før planen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn må rådmannen sørge for at 
forslagsstiller oppdaterer plankartet vedrørende busstopp som nevnt i dette 
saksframlegget. 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av detaljregulering for Skaset, planID 200710, vedtatt 
07.11.2007, som overlappes av detaljregulering for Skaset II, planID 201702, ved endelig 
vedtak av denne. 

 
Vedtaket var enstemmig.   
 

 

 


