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Sakens bakgrunn og innhold: 

I et samarbeid mellom Åfjord kommune og Nordbohus Systembygg AS fremmes det forslag 

til endring av reguleringsplanen i Prestgårdslia. Dagens situasjon er regulert gjennom planen 

«Regulering ved sykehjemmet» vedtatt i 1975. 

Dagens forhold er omtalt nærmere i planbeskrivelsen s. 5 – 7. 

 

Oppstartmøte ble holdt 01.12.2014, og igangsetting av planarbeidet ble annonsert i Fosna-

Folket 10.07.2015. 

Planforslaget har til formål å fortette boligområdet gjennom at to kommunale bolighus fra 

begynnelsen av 1960-tallet nå er revet. 

 

I beskrivelsen og ROS-analysen er det omtalt at det av Multiconsult er utført en geoteknisk 

vurdering av byggeområdene. Grunnforholdene vurderes som generelt gode, men at det 

forutsettes en geoteknisk prosjektering. Dette er også innlagt i forslag til bestemmelsene pkt. 

3.2. 

 

Det vises ellers til planbeskrivelsen for nærmere detaljer om hvordan utbyggingen tenkes. 

 

Vurdering: 

 

Generelt er man positiv til fortetting i boligområder. Her vil man imidlertid få en deling i 

eierform for adkomstveier på grunn av dette. Den nye felles veien (f-skv) får en annen status 

fordi en ikke ønsker å ha kommunalt vedlikeholdsansvar for den.  

Dette grepet er gjort for å få universell tilgang til alle leiligheter som skal bygges. Detaljer 

rundt vedlikehold osv. må løses gjennom egne avtaler. 

 



 

Oppsummering: 

 

Sektor for oppvekst har vært behørig inne i prosessen i innledende planarbeider. Planen kan 

tas opp til behandling og offentlig høring. 

 

Rådmannens innstilling: 

Det faste planutvalget vedtar å ta reguleringsplan for Prestgårdslia, planID 201504, opp til 

behandling. 

Planforslaget med tilhørende dokumenter legges ut for offentlig ettersyn i 6 uker, og 

oversendes Fylkesmannen, fylkeskommunen, Trønderenergi, Statens vegvesen, sektor 

oppvekst, sektor helse, driftsavdelingen og Åfjord kirke til uttalelse. 

 

 

Saksprotokoll i Åfjord - Det faste planutvalget - 21.01.2016  

Behandling: 

Forslag: Gro Kristiansen (AP) 

Med bakgrunn i at Komité for livsløp er i gang med et arbeid for å vurdere fremtidig behov 

og lokalisering av barnehagene i Åfjord, legges område BKS 2 mellom Maribo og Heggli 

barnehager, ut på høring med arealformål «bolig / tjenesteyting».  

 

Det faste planutvalget vedtar å ta reguleringsplan for Prestgårdslia, planID 201504, med 

endring som nevnt i 1. avsnitt, opp til behandling. Planforslaget med tilhørende dokumenter 

legges ut for offentlig ettersyn i 6 uker, og oversendes Fylkesmannen, fylkeskommunen, 

Trønderenergi, Statens vegvesen, sektor oppvekst, sektor helse, driftsavdelingen og Åfjord 

kirke til uttalelse. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Endelig vedtak: 

 

Med bakgrunn i at Komité for livsløp er i gang med et arbeid for å vurdere fremtidig behov 

og lokalisering av barnehagene i Åfjord, legges område BKS 2 mellom Maribo og Heggli 

barnehager, ut på høring med arealformål «bolig / tjenesteyting».  

 

Det faste planutvalget vedtar å ta reguleringsplan for Prestgårdslia, planID 201504, med 

endring som nevnt i 1. avsnitt, opp til behandling. Planforslaget med tilhørende dokumenter 

legges ut for offentlig ettersyn i 6 uker, og oversendes Fylkesmannen, fylkeskommunen, 

Trønderenergi, Statens vegvesen, sektor oppvekst, sektor helse, driftsavdelingen og Åfjord 

kirke til uttalelse. 

 

 

 


