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Sluttbehandling - mindre endring av detaljregulering for Måvika - plan-ID 2018003

Rådmannens innstilling:
Åfjord kommune, ved planutvalget, vedtar mindre endring av detaljregulering for Måvika, plan-ID 
2018003. Følgende endringer gjøres i plankart og reguleringsbestemmelser:
Plankartet

1. SV1 flyttes litt i forhold til opprinnelig plan, slik at den blir liggende der veien er opparbeidet 
utenfor næringsarealet. Veien krysser GN i traseen til eldre vei. I tillegg trekkes SV1 opp på 
begge sider av BFF3 slik at disse får veiadkomst fra oversiden.

2. BKB4 innlemmes i LJO2. Området er for lite til at det kan benyttes til næringsareal.
3. BKB1-3 slås sammen og benevnes «BKB». Dette gir et sammenhengende næringsareal.
4. SMO2 innlemmes i BBS, SMO1 benevnes SMO.
5. Ny SV3 tar av fra SV2 langs vestenden av BFT1 og frem til BBS. Denne veistubben er 

nødvendig for adkomst til BBS.
6. Formålsgrensen for BFF7 flyttes slik at den samsvarer med eiendomsgrensen for gnr. 165/47.
7. Hensynssone H370 reduseres etter flytting av høyspentlinjen i forbindelse med 

gjennomføring av detaljreguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden.
8. Det tas inn en ny tomt, BFF8, i område tidligere berørt av hensynssonen beskrevet ovenfor.
9. SPA1 utvides til 12 m bredde for å muliggjøre tverrgående parkering og SV2 forlenges slik at 

BFT2 får veiadkomst.
10. SPA3 endrer benevnelse til «SPA2».
11. GN1-GN15 endrer benevnelse til «GN».
12. Veiadkomst til BFF7 reguleres nordfra, fra SV1.

 
Planbestemmelsene

1. Pkt. 2.1 Bebyggelse og anlegg (Pbl §12-5. Nr. 1): «Fritidsbebyggelse (BFR)» tas ut. 
Benevnelsen «N/T» erstattes med «BKB».

2. Pkt. 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5. Nr. 2): «Molo (SMO)» tas inn.
3. Pkt. 3.2 Forhold til eksisterende planer: Utgår.
4. Pkt. 3.4 Områdestabilitet: Utgår.
5. Pkt. 3.3 Skred: Omnummereres til 3.2.
6. Pkt. 4.4 Ivaretakelse av eksisterende matjordlag: Utgår.
7. Pkt. 4.5 Estetiske hensyn: Omnummereres til 4.4.
8. Pkt. 5.1 Fritidsbebyggelse – frittliggende (BFF): Overskrift endres til «Fritidsbebyggelse – 

frittliggende (BFF1-BFF8)».
9. Pkt. 5.1.2 Antall enheter pr. område: Tillegg før siste avsnitt: «Det tillates oppført maksimalt 

1 hytte innenfor felt BFF8.»



10. Pkt. 5.2 Fritids- og turistformål (BFT): Overskrift endres til «Fritids- og turistformål (BFT1-
BFT2)». «Rorbuer for utleie/kommersiell drift», «rorbuer» og «rorbuene» erstattes med 
«utleieenheter» og «utleieenhetene».

11. Pkt. 5.2.1 Bebyggelse og estetikk: Første avsnitt erstattes med: «På området skal det 
oppføres bebyggelse i enhetlig stil. Bebyggelsen skal utformes i tråd med lokal byggeskikk 
forbundet med tradisjonell utforming.»

12. Tillegg til pkt. 5.3: «, herunder støpt rampe for båtutsett, fylling for adkomstvei og snuplass».
13. Pkt. 5.3.2 Molo: Omnummereres til 5.4 Molo (SMO). «eller flytemolo» tas inn etter 

steinmolo.
14. Pkt. 5.4, 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3 i gjeldende bestemmelser: Omnummereres til henholdsvis 5.5, 

5.5.1, 5.5.2 og 5.5.3.
15. Pkt. 6.1 Veg (SV): Endres til «Veg (SV1-SV3)».
16. Nytt pkt. 6.1.3 Avkjørsel til eiendommene: «Det tillates avkjørsel fra SV1 og SV2 til 

eiendommene i planområdet».
17. Pkt. 6.4 Parkering (SPA): Overskrift endres til «Parkering (SPA1-SPA2)».
18. Pkt. 6.4.2 Bruksrett på parkering: Første linje erstattes med «SPA1 er forbeholdt brukere av 

småbåtanlegget» i tråd med pkt. 5.2.6. «SPA3» endres til «SPA2».
19. Pkt. 8.1 Jordbruk (LJO): Overskrift endres til «Jordbruk (LJO1-LJO2)».

 
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 og kommunens delegeringsreglement.

Det faste planutvalget 09.06.2022

Behandling

Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 7 stemmer (100%)  - AP 3, H 2, SP 2
Mot: 0 stemmer (0%) 

DFP - 072/22 vedtak
Åfjord kommune, ved planutvalget, vedtar mindre endring av detaljregulering for Måvika, plan-ID 
2018003. Følgende endringer gjøres i plankart og reguleringsbestemmelser:
Plankartet

1. SV1 flyttes litt i forhold til opprinnelig plan, slik at den blir liggende der veien er opparbeidet 
utenfor næringsarealet. Veien krysser GN i traseen til eldre vei. I tillegg trekkes SV1 opp på 
begge sider av BFF3 slik at disse får veiadkomst fra oversiden.

2. BKB4 innlemmes i LJO2. Området er for lite til at det kan benyttes til næringsareal.
3. BKB1-3 slås sammen og benevnes «BKB». Dette gir et sammenhengende næringsareal.
4. SMO2 innlemmes i BBS, SMO1 benevnes SMO.
5. Ny SV3 tar av fra SV2 langs vestenden av BFT1 og frem til BBS. Denne veistubben er 

nødvendig for adkomst til BBS.
6. Formålsgrensen for BFF7 flyttes slik at den samsvarer med eiendomsgrensen for gnr. 165/47.
7. Hensynssone H370 reduseres etter flytting av høyspentlinjen i forbindelse med 

gjennomføring av detaljreguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden.
8. Det tas inn en ny tomt, BFF8, i område tidligere berørt av hensynssonen beskrevet ovenfor.
9. SPA1 utvides til 12 m bredde for å muliggjøre tverrgående parkering og SV2 forlenges slik at 

BFT2 får veiadkomst.
10. SPA3 endrer benevnelse til «SPA2».
11. GN1-GN15 endrer benevnelse til «GN».
12. Veiadkomst til BFF7 reguleres nordfra, fra SV1.

 



Planbestemmelsene
1. Pkt. 2.1 Bebyggelse og anlegg (Pbl §12-5. Nr. 1): «Fritidsbebyggelse (BFR)» tas ut. 

Benevnelsen «N/T» erstattes med «BKB».
2. Pkt. 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5. Nr. 2): «Molo (SMO)» tas inn.
3. Pkt. 3.2 Forhold til eksisterende planer: Utgår.
4. Pkt. 3.4 Områdestabilitet: Utgår.
5. Pkt. 3.3 Skred: Omnummereres til 3.2.
6. Pkt. 4.4 Ivaretakelse av eksisterende matjordlag: Utgår.
7. Pkt. 4.5 Estetiske hensyn: Omnummereres til 4.4.
8. Pkt. 5.1 Fritidsbebyggelse – frittliggende (BFF): Overskrift endres til «Fritidsbebyggelse – 

frittliggende (BFF1-BFF8)».
9. Pkt. 5.1.2 Antall enheter pr. område: Tillegg før siste avsnitt: «Det tillates oppført maksimalt 

1 hytte innenfor felt BFF8.»
10. Pkt. 5.2 Fritids- og turistformål (BFT): Overskrift endres til «Fritids- og turistformål (BFT1-

BFT2)». «Rorbuer for utleie/kommersiell drift», «rorbuer» og «rorbuene» erstattes med 
«utleieenheter» og «utleieenhetene».

11. Pkt. 5.2.1 Bebyggelse og estetikk: Første avsnitt erstattes med: «På området skal det 
oppføres bebyggelse i enhetlig stil. Bebyggelsen skal utformes i tråd med lokal byggeskikk 
forbundet med tradisjonell utforming.»

12. Tillegg til pkt. 5.3: «, herunder støpt rampe for båtutsett, fylling for adkomstvei og snuplass».
13. Pkt. 5.3.2 Molo: Omnummereres til 5.4 Molo (SMO). «eller flytemolo» tas inn etter 

steinmolo.
14. Pkt. 5.4, 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3 i gjeldende bestemmelser: Omnummereres til henholdsvis 5.5, 

5.5.1, 5.5.2 og 5.5.3.
15. Pkt. 6.1 Veg (SV): Endres til «Veg (SV1-SV3)».
16. Nytt pkt. 6.1.3 Avkjørsel til eiendommene: «Det tillates avkjørsel fra SV1 og SV2 til 

eiendommene i planområdet».
17. Pkt. 6.4 Parkering (SPA): Overskrift endres til «Parkering (SPA1-SPA2)».
18. Pkt. 6.4.2 Bruksrett på parkering: Første linje erstattes med «SPA1 er forbeholdt brukere av 

småbåtanlegget» i tråd med pkt. 5.2.6. «SPA3» endres til «SPA2».
19. Pkt. 8.1 Jordbruk (LJO): Overskrift endres til «Jordbruk (LJO1-LJO2)».

 
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 og kommunens delegeringsreglement.

Sakens bakgrunn og innhold:
Fosen Plan og Miljø AS fremmer, på vegne av forslagsstiller Per Gipling, forslag til mindre endring av 
detaljregulering for Måvika, plan-ID 2018003.
 
Endringsforslaget baserer seg på faktiske forhold etter at arbeidet knyttet til detaljregulering for 
fylkesvei 6312 Berfjorden er sluttført. Utføringen av dette tiltaket har gitt noen mindre avvik fra 
planen som det er ønskelig å endre sånn at kart og virkelighet stemmer overens. Sluttføringen av 
arbeidet med fylkesvegen og endring av kraftledning i området har i tillegg gitt mulighet for bedring 
av enkelte løsninger, først og fremst veiføringer og adkomst til enkelte hyttetomter. Videre foreslås 
vei til småbåthavn, med bestemmelser om båtopptrekk og snuplass. For ytterligere opplysninger om 
bakgrunn for endringsforslaget vises til vedlagte oversendelsesbrev fra Fosen Plan og Miljø AS av 
10.02.2022.
 
De endringene som foreslås i plandokumentene gjengis nedenfor.
 
Plankartet



1. SV1 flyttes litt i forhold til opprinnelig plan, slik at den blir liggende der veien er opparbeidet 
utenfor næringsarealet. Veien krysser GN i traseen til eldre vei. I tillegg trekkes SV1 opp på 
begge sider av BFF3 slik at disse får veiadkomst fra oversiden.

2. BKB4 innlemmes i LJO2. Området er for lite til at det kan benyttes til næringsareal.
3. BKB1-3 slås sammen og benevnes «BKB». Dette gir et sammenhengende næringsareal.
4. SMO2 innlemmes i BBS, SMO1 benevnes SMO.
5. Ny SV3 tar av fra SV2 langs vestenden av BFT1 og frem til BBS. Denne veistubben er 

nødvendig for adkomst til BBS.
6. Formålsgrensen for BFF7 flyttes slik at den samsvarer med eiendomsgrensen for gnr. 165/47.
7. Hensynssone H370 reduseres etter flytting av høyspentlinjen i forbindelse med 

gjennomføring av detaljreguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden.
8. Det tas inn en ny tomt, BFF8, i område tidligere berørt av hensynssonen beskrevet ovenfor.
9. SPA1 utvides til 12 m bredde for å muliggjøre tverrgående parkering og SV2 forlenges slik at 

BFT2 får veiadkomst.
10. SPA3 endrer benevnelse til «SPA2».
11. GN1-GN15 endrer benevnelse til «GN».

 
Planbestemmelsene

1. Pkt. 2.1 Bebyggelse og anlegg (Pbl §12-5. Nr. 1): «Fritidsbebyggelse (BFR)» tas ut. 
Benevnelsen «N/T» erstattes med «BKB».

2. Pkt. 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5. Nr. 2): «Molo (SMO)» tas inn.
3. Pkt. 3.2 Forhold til eksisterende planer: Utgår.
4. Pkt. 3.4 Områdestabilitet: Utgår.
5. Pkt. 3.3 Skred: Omnummereres til 3.2.
6. Pkt. 4.4 Ivaretakelse av eksisterende matjordlag: Utgår.
7. Pkt. 4.5 Estetiske hensyn: Omnummereres til 4.4.
8. Pkt. 5.1 Fritidsbebyggelse – frittliggende (BFF): Overskrift endres til «Fritidsbebyggelse – 

frittliggende (BFF1-BFF8)».
9. Pkt. 5.1.2 Antall enheter pr. område: Tillegg før siste avsnitt: «Det tillates oppført maksimalt 

1 hytte innenfor felt BFF8.»
10. Pkt. 5.2 Fritids- og turistformål (BFT): Overskrift endres til «Fritids- og turistformål (BFT1-

BFT2)». «Rorbuer for utleie/kommersiell drift», «rorbuer» og «rorbuene» erstattes med 
«utleieenheter» og «utleieenhetene».

11. Pkt. 5.2.1 Bebyggelse og estetikk: Første avsnitt erstattes med: «På området skal det 
oppføres bebyggelse i enhetlig stil».

12. Pkt. 5.2.4 Byggehøyde: Setningene «Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 7 meter målt 
fra gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelse skal utformes med saltak med en maksimal 
takvinkel på 30 grader» erstattes med «Maksimal møne- eller gesimshøyde skal ikke 
overstige 7 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen skal ha en maksimal 
takvinkel på 30 grader».

13. Tillegg til pkt. 5.3: «, herunder støpt rampe for båtutsett, fylling for adkomstvei og snuplass».
14. Pkt. 5.3.2 Molo: Omnummereres til 5.4 Molo (SMO). «eller flytemolo» tas inn etter 

steinmolo.
15. Pkt. 5.4, 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3 i gjeldende bestemmelser: Omnummereres til henholdsvis 5.5, 

5.5.1, 5.5.2 og 5.5.3.
16. Pkt. 6.1 Veg (SV): Endres til «Veg (SV1-SV3).
17. Nytt pkt. 6.1.3 Avkjørsel til eiendommene: «Det tillates avkjørsel fra SV1 og SV2 til 

eiendommene i planområdet».
18. Pkt. 6.4 Parkering (SPA): Overskrift endres til «Parkering (SPA1-SPA2)».
19. Pkt. 6.4.2 Bruksrett på parkering: Første linje erstattes med «SPA1 er forbeholdt brukere av 

småbåtanlegget» i tråd med pkt. 5.2.6. «SPA3» endres til «SPA2».
20. Pkt. 8.1 Jordbruk (LJO): Overskrift endres til «Jordbruk (LJO1-LJO2)».

 



I endringsforslaget som ble sendt på begrenset høring har kommunen valgt å fremme alternativt 
forslag der tradisjonell utforming av utleieenhetene beholdes. Det alternative forslaget er likt 
endringsforslaget, men med slik ordlyd i punktene 5.2.1 (ingen endring fra gjeldende plan) og 5.2.4.:
 
5.2.1
På området skal det oppføres bebyggelse i enhetlig stil. Bebyggelsen skal utformes i tråd med lokal 
byggeskikk forbundet med tradisjonell utforming.

Bebyggelsen skal plasseres vinkelrett mot sjøen.
 
5.2.4
Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 7 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 
Bebyggelse skal utformes med saltak med en maksimal takvinkel på 30 grader. Høyde på ferdig gulv i 
1 etasje skal ikke være lavere enn kote +3 m (NN2000).
 
Høringsuttalelser
Endringsforslaget anses som en mindre endring og er sendt på begrenset høring til Statsforvalteren i 
Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE), Tensio og parter i saken. Det har kommet inn sju uttalelser til 
endringsforslaget. Nedenfor er gjengitt hovedpunktene i uttalelsene, sammen med rådmannens 
kommentar. Fullstendige høringsuttalelser følger saken som vedlegg.
 

Høringsuttalelse Rådmannens kommentar
Statsforvalteren i Trøndelag  
Landbruk  
I forbindelse med sammenslåing av BKB og 
omlegging av vei, vil veien så vidt gå inn i 
jordbruksområdet, LJO2. Vi ber om at 
omdisponeringen av jordbruksareal i forbindelse 
med omleggingen minimeres.

Tas til orientering.

Punkt 4.4 Ivaretakelse av eksisterende matjordlag, 
tas ut av reguleringsbestemmelsen. Dette er 
matjord som skulle tas vare på i forbindelse med 
anleggsgjennomføringen på vestsiden av Fv 14, og 
skulle tilføres jordbruksområde i 
detaljreguleringsplanen Måvika. Slik vi har forstått 
dette, tas punktet ut av bestemmelsen fordi det er 
gjennomført. Vi forutsetter derfor at dette er 
gjennomført.

Omplasseringen av matjord er gjennomført.

Klima og miljø  
Klima- og miljøavdelingen stiller seg bak 
kommunens vurdering om punkt 5.2.1 og 5.2.4 om 
utforming. Den sjønære beliggenheten gjør det 
viktig at utleieenhetene får en utforming som står i 
stil med resten av kulturmiljøet langs kysten i 
området. Vi legger merke til at begrepet «rorbu» er 
tatt ut av bestemmelsen. Dette må ikke bli et 
påskudd for å unngå å bygge i tradisjonell stil.

Tas til orientering.

Klima- og miljøavdelingen gir faglig råd om at 
endringen av punkt 5.3 der det tilrettelegges for 
båtutsetting med støpt rampe, fylling for 
adkomstvei og snuplass, ikke vedtas. Et slikt tiltak 
medfører betydelige inngrep i fjæra, og er mer 

Forslagsstiller viser til at han ikke har tilgang til 
eksisterende anlegg for utsetting av båt i Roan 
havn. Det vil også være uhensiktsmessig for 
tiltakshaver som yter sjørelatert service i sin 
virksomhet på området for næring og tjenesteyting 



omfattende og miljøskadelig enn de tiltak som 
nevnes i bestemmelsen fra før. Det er et 
eksisterende anlegg for å sette ut båt ved Roan 
havn 3 km lengre nord. Klima- og miljøavdelingen 
mener derfor at inngrepet et slikt tiltak utgjør ikke 
står i forhold til behovet.

innenfor planområdet. Rådmannen tilrår 
at endringsforslaget på dette punktet vedtas.

Kommunen ønsker å legge til tillatelser til avkjørsler 
fra adkomstveiene i reguleringsbestemmelsene. 
Dette fraråder vi ikke direkte, men vi forutsetter at 
disse ikke blir etablert på en slik måte at kystlynghei 
eller andre truede naturtyper blir forringet. Vi 
forutsetter også at disse avkjørslene ikke blir 
etablert i 100-metersbeltet langs sjøen.

Dette dreier seg i all hovedsak om avkjørsler til 
tomter som grenser til adkomstveiene.

Trøndelag fylkeskommune  
Det er foreslått endret adkomst til BFF3. 
Fylkeskommunen savner en beskrivelse av hvordan 
foreslått vegløsning til og rundt BFF3 tenkes løst i 
praksis. Vegene er foreslått etablert i svært bratt 
terreng, og det vil være behov for omfattende 
terrenginngrep for å bygge vegene slik de er tegnet 
inn i planforslaget.

De aktuelle adkomstene ligger i område som fylt 
opp med overskuddsmasse fra vegprosjektet. 
Høydekurvene i kartet viser terrenget før 
oppfylling, og gir ikke et riktig bilde av dagens 
situasjon. Det er på tidligere tidspunkt gitt 
dispensasjon for adkomstvegene og tillatelse til 
grovplanering av tomtene. Etter befaring i området 
er det krevende å få et fullgodt og detaljert bilde av 
hvor veiene er regulert på det oppfylte arealet og 
hvorvidt de berører arealer som ligger ovenfor 
(høyere i terrenget) enn det oppfylte området og 
om dette krever ytterligere terrenginngrep. Både 
planlegger og forslagsstiller har muntlig bekreftet at 
veiene er regulert på det oppfylte området og at 
stigningsforhold er akseptable.

Det foreligger to alternative forslag til utforming av 
utleieenheter, bestemmelsenes punkt og 
Fylkeskommunen støtter planutvalgets forslag til 
bestemmelser, da bestemmelsene er mer presise.

Tas til orientering.

Statens vegvesen  
Statens vegvesen savner en vurdering om hvordan 
foreslått vegløsning til og rundt BFF3 tenkes løst i 
praksis. Noen strekninger legges nærmest vertikalt 
opp og ned fjellveggen, og det vil være behov for 
omfattende terrenginngrep for å bygge vegene slik 
de er tegnet inn i planforslaget. Det vil også være 
stor fare for at biler sklir ned mot vegkryss eller 
fritidsbebyggelse på BFF2 på vinterstid. Vi anbefaler 
derfor at tiltakshaver utarbeider vegprofiler som 
viser at planlagt vegløsning kan bygges i henhold til 
vegnormene gjengitt i håndbok N100.

Høydekurvene i kartet stemmer ikke med dagens 
faktiske forhold da området er fylt opp av 
overskuddsmasser fra vegprosjektet. Det vises til 
kommentar til merknad fra Trøndelag 
fylkeskommune ovenfor.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Vi kan ikke se at våre interesser skulle kunne bli 
vesentlig berørt av de foreslåtte endringene og har 
derfor ingen innvendinger til endringsforslaget.

Tas til orientering.

Eva Sørgård Kregnes  
Vi har ingen innsigelser til endringen, men vil 
benytte anledningen til å bemerke at det ikke er 
angitt adkomst til vår eiendom (G.nr 165/Br.nr 47) i 

Det foreslås at det reguleres adkomst til denne 
tomta.



planen. Vi har siden hytta ble oppført hatt 
parkeringsplass på sørsiden av eiendommen. Dette 
er nå ikke lengre mulig i og med at veien her er lagt 
nærmere vår eiendom for å få nok svingradius 
videre til hyttene i feltet BFF6. Etter samtale med 
Per Gipling fikk vi inntrykk av at ny adkomst skulle 
bli som vi ønsket, fra nordsiden med parkering inne 
på vår eiendom, og at dette skulle angis på 
reguleringsplanen.
Kristin Hunstad og Bjørn Kristiansen  
Det er angitt i 5.1.6 at det skal avsettes minst en 
biloppstillingsplass pr. fradelt fritidseiendom. SPA2 
er felles for eksisterende hyttetomter innenfor BFF1 
(165/54 og 165/127), men det er ikke beskrevet 
hvor mange biloppstillingsplasser SPA2 skal 
inneholde. 165/127 har tinglyst rett på parkering, 
ikke et bestemt antall biloppstillingsplasser. Vil ha 
konkretisert antall biloppstillingsplasser på SPA2.

Bestemmelsen i 5.1.6 er gitt for å sikre at det tas 
høyde for parkering på den enkelte eiendommen, 
ved utnyttelse av tomta. Dette er tomter som ikke 
har parkering løst i form av felles parkeringsplasser. 
Når det gjelder SPA2 er det angitt et konkret 
område som skal benyttes til parkering for de 
eiendommene som ikke har veiadkomst til 
tomtegrensen. Det er ikke grunn til å konkretisere 
antallet parkeringsplasser ytterligere i 
bestemmelsene, og dette har heller ikke vært en 
del av endringsforslaget. På dette punktet endres 
heller ikke parkeringsmulighetene i forhold til 
gjeldende reguleringsplan og rokker heller ikke ved 
tinglyste rettigheter.

Med vei over til holmen – SV3 – blir det etter vår 
vurdering ikke tatt hensyn til eksisterende terreng 
og landskap. Veien vil bli et så betydelig inngrep at 
hele området blir ødelagt/rasert. Det antas at veien 
bl.a. vil ha stor innvirkning på opprettholdelse av 
sandstranda i området/rett ved holmen.

Anleggelse av veien vil gjøre inngrep i landskapet. 
Arealet helt inn til stranda er i gjeldende 
reguleringsplan avsatt til småbåthavn og sånn sett i 
stor grad arealmessig disponert allerede. Veid opp 
mot det hensiktsmessige med vei og båtutsett i 
tilknytning til småbåthavna tilrår rådmannen at den 
foreslåtte veien tas inn i reguleringsplanen.

Vi har ikke vesentlig innvendinger av endringer til 
utforming av utleieenhetene annet enn at punkt 
5.1.1 ( ny bebyggelse skal fremstå arkitektonisk 
tilfredsstillende og godt tilpasset eksisterende 
terreng) også skal gjelde for BFT1 – BFT2

Tas til orientering.

Vi vil at det settes en tidsfrist for ferdigstillelse av 
området for at punkt 4.4 «Estetiske hensyn» blir 
ivaretatt, eventuelt delfrister.

For søknadspliktige tiltak, som større 
terrenginngrep alltid vil være, ivaretas dette av 
bestemmelser i plan- og bygningsloven. Dersom et 
igangsatt tiltak har et opphold i framdrift på mer 
enn to år, faller tillatelsen bort. Om nødvendig gir 
plan- og bygningsloven også hjemmel til retting 
eller fjerning av tiltak som ikke fullføres og spesielt 
hvis de er til fare for omgivelsene. Det er ikke 
naturlig å gi ytterligere bestemmelser om dette i 
reguleringsbestemmelsene.

Bjørn Ivar Oppheim og Bjørg Kristiansen  
Spa 2 Parkering er for lite til parkering til hytter i 
området BFF 1. Tinglyst gammel parkering på 
opparbeidet område for 65/54 og 65/127 er ikke 
inntegnet. Vi ønsker ikke avkjøring fra SV 2 og til 
65/54 og mot sjøen. SGG må feil. Dette er 
stiadkomst fra opparbeidet parkering og til 65/54-

Det nevnes en rekke forhold som er vedtatt i 
gjeldende reguleringsplan. Ingen av de foreslåtte, 
mindre endringene berører noe i denne delen av 
planområdet og gir ikke endringer ut fra dagens 
regulerte situasjon. Det anses ikke som relevant å 
ta inn noen av disse endringene gjennom denne 



187. Gangvei fra dagens parkering og til 65/127 er 
ikke inntegnet og heller ikke beskrevet. 
Septikanlegg i området BFF1 er ikke hensyntatt i 
reguleringsplanen. El-kabel i lufttrekk ser ikke ut til 
å være hensyntatt ved oppsett av hytter i området 
BFF1.

behandlingen når dette ikke har vært en del av den 
begrensede høringen.

Til informasjon er BFF8 bebygd med ny trafo og ny 
innkjøring til 65/46 er også over dette området.

Tomt 65/46 (som sikkert skal være 165/46 etter 
kommunesammenslåingen) ligger langt unna dette 
planområdet. Sannsynligvis er dette en tastefeil og 
at det siktes til eiendommen 165/47. I 
endringsforslaget har ikke denne regulert adkomst. 
Det er naturlig å legge inn adkomst til denne 
tomten. Det er ikke konflikt mellom ny trafo og 
BFF8, heller ikke med adkomst til BFF7.

 
Saken vurdert i et klima- og miljøperspektiv, herunder FNs bærekraftsmål:
Det er veien ned til småbåthavna som berører nye områder i størst grad. Denne kan tenkes å berøre 
to av FNs bærekraftsmål:
14 Livet i havet.
Tiltaket kan tenkes å påvirke vannkvaliteten i sjøområdet og derigjennom livet i havet. Det 
forutsettes at tiltaket både i anleggs- og driftsfasen gjennomføres på en slik måte at det har marginal 
påvirkning på livet i havet.
 
15 Livet på land.
Delmål 15.5 sier at vi skal iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av 
habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør 
ut, blir berørt ved etablering av veien. Veien vil gå noe inn på en registrert naturtypelokalitet av 
hagemark, av middels verdi.
 
Rådmannens vurderinger:
For vurderinger av innkomne merknader fra den begrensede høringen, vises det til rådmannens 
kommentarer ovenfor.
 
Rådmannen står fast ved at det er en bedre estetisk løsning at utleieenhetene på områdene BFT1 og 
BFT2 gis en tradisjonell utforming. Det tilrås at kommunens alternative ordlyd i 
reguleringsbestemmelsenes punkt 5.2.1 og 5.2.4 vedtas.
 
Rådmannens konklusjon:
Endringsforslaget berører i liten grad hovedprinsippene i planen, Rådmannen tilrår at 
endringsforslaget, med kommunens alternative forslag for reguleringsbestemmelsene punkt 5.2.1 og 
5.2.4, vedtas.
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