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1630 DETALJPLAN VARGÅSEN OG BREKKHAUGEN, TØRHAUG - ANDRE 

GANGS BEHANDLING  

 

Vedlegg 

1 1630/  Detaljplan Vargåsen, Tørhaug 

2 Hyttefelt Vargåsen-A2-L(1) 

3 Bolig Brekkhaugen-A3-L (2) 

4 Reguleringsbestemmelser Vargåsen og Brekkhaugen revidert 300816 

5 Planbeskrivelse Tørhaug pr 16-5-14 redigert 

6 10-07 (3) Tørrhogg, Norge i Bilder, reguleringsgrense rettet 

7 10-07 (2) Tørrhaug regulering, snitt gj landskapet 

8 10-07 (7) Illustrasjon som viser hytte og omgivelser 

9 10-07 (13) Forslag til bebyggelse på tomta 

10 10-07 (12) Forslag til bebyggelse på tomta 

11 10-07 (11) Forslag til bebyggelse på tomta 

12 10-07 (10) Forslag til bebyggelse på tomta 

13 10-07 (9) Utnyttingsgrad, Vargåsen Skjematisk framstilling 

 

 

Sakens bakgrunn og innhold: 

Det faste planutvalget vedtok i møte 26.02.2015 å ta «detaljplan Vargåsen og bolig 

Brekkhaugen», planid 201405, opp til behandling. 

Planforslaget lå ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 6. mars til 17. april 2015. 

 

Følgende uttalelser har kommet inn: 

Fylkesmannen: 

 
Miljøvern 

Planområdet er bratt, og eksponert mot vest. Det må tas landskapsmessíge 

hensyn ved plasseringen av fritidsboligene, spesielt fritidsbolig nr 5. 

Jf. planbeskrivelse og planbestemmelser er det viktig at stiadkomst til de enkelte 

fritidsboligene legges skånsomt i terrenget, og at det ikke åpnes for biladkomst 

fra parkeringsplassen til de enkelte eiendommene. 

Universell utforming 

Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et ansvar for å 



ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har nå inngått avtale med 

fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker. 

Landbruk og bygdeutvikling 

Ingen merknad ut ifra landbrukshensyn. 

Samfunnssikkerhet 

Ingen merknad. 

 

Fylkeskommunen: 

 

 
Statens vegvesen: 

 

Statens vegvesen har ingen merknader til planens formål, men plankartet mangler inntegnet avkjørsel, 

og dertil siktlinjer. Parkering må anlegges utenfor vegens sikkerhetssone, og avkjørsel opparbeides i 

henhold til våre krav til blant annet fri sikt, fall og stigning. 

Det er heller ikke tegnet inn en byggegrense langs vegen, noe som vil medføre en generell byggegrense 

på 50 meter fra midten av FV 56. Dette vil også omfatte parkeringsplass. Vi anbefaler derfor Åfjord 

kommune å tegne inn en byggegrense langs vegen. 

Vilkår for egengodkjenning 

 

Vilkår for egengodkjenning fremmes på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune som 

vegeier, og er hjemlet i Statens vegvesens håndbok N100. 

 

Vilkår: Avkjørsel med siktlinjer må tegnes inn på plankartet. 

 

Adv. Ola Oldren: 

 
Undertegnede representerer Jan M Grøtting og Gerd Taarnes. 

 

I forbindelse med behandling av reguleringsplan for hytteområdet på Tårnes/Tørrhaug opplyses for 

ordens skyld at Jan M Grøtting og Gerd Taarnes har begjært grensegang for jordskifteretten for å få 

fastlagt grensen i det aktuelle området som omfattes av forslaget til reguleringsplan. 

 

 

Vurdering: 

 

Videre behandling har vært avventet på grunn av behandlinger av grensesaken både i 

jordskifteretten og lagmannsretten. Lagmannsrettens kjennelse ble utsendt 16.11.2015.  

Grøtting og Taarnes sin begjæring ble avvist. Grensene i kartet er rettskraftige. 

 

Etter dette har planlegger hatt runder med vegvesenet og kommunen med tanke på utforming 

av felles parkering og justeringer av bestemmelser og datafiler. 

 

Fylkesmannens merknad om at det må tas landskapsmessige hensyn under opparbeiding av 

tomtene mener vi er ivaretatt gjennom nøye utformete bestemmelser for byggeområdene. 



 

Fylkeskommunens bemerkning om å ta inn formulering om mulig fredete kulturminner har 

en tatt til følge, ved å redigere inn en egen paragraf 7 i bestemmelsene. 

 

Prinsippene for universell utforming kommer i liten grad til anvendelse her, da det her 

forutsettes stiadkomst uten de begrensninger i stigningsforhold og så videre som universell 

utforming stiller. 

 

Oppsummering: 

 

Planforslaget er nå klart for godkjenning 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner reguleringsplan hyttefelt Vargåsen med bolig Brekkhaugen, 

planid 201405, sist revidert 02.05.2016, med tilhørende bestemmelser, beskrivelse og 

anvisninger. 

 

 


