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1. BA KG R U N N

1.1. Hensikt og mål med planen
Det ble høsten 2014 oversendt en prinsippforesp ørsel til Åfjord kommune vedr endring av eksisterende
reguleringsplan fra 2002 for Nygård gnr/bnr 3/3 i Åfjord kommune. Forespørselen omhandlet fradeling av
fem tomter til fritidsformål og en tomt til boligformål innenfor eksisterende reguleringsplan. Det faste
planutvalget har drøftet forespørselen i møte etter befaring 13.11.2014 og konkluder er med at det kan
igangsettes nytt planarbeid med tanke på fortetting av fritidstomter mellom de eksisterende tomter og
dyrkajord.

Det er et mål for planen at:

.. d et oppnås god landskaps tilpasning med tanke på utforming, utnytting og plassering. Formspråk
og utforming av ny bebyggelse skal være et resultat av områdets kvaliteter i forhold til sol, lys og
utsikt. Alle bygg og nye veger skal ligge godt i terrenget og terrenginngrep skal holdes på et
minimum. Dette skal ivaretas i detaljplankart og planbestem melser.
.. l andbruksinteressene ivaretas – dyrkajord holdes utenfor tiltaket
Friluftsinteressene i området og hensynet til registrert viktig naturmiljø langs strandsonen skal
ivaretas

1.2. F orslagsstiller
Tiltakshaver: Roger Tånes
Konsulent: Allskog , Ellen Kristin Moe, utdannet arealplanlegger fra UMB,

Universitetet for miljø og biovitenskap

2. P LAN OM RÅDET

2.1 B eliggenhet og områdebeskrivelse
Eiendommen Nygård ligger på nordvestenden av Tårneset ca 20 km fra Årnes sentrum.

Planområdets beliggenhet

Området ligger vendt mot nord - vest med sjøen som grenser mot nord og dyrkajord i sør. Terrenget er
småkupert kystlandskap med berg og engvegetasjon. Området har flott sjøutsikt og svært gode solforhold
hele året.
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Utsikt mot øst fra 3/20

Bebyggelse og bruk :
Det er tre hytter i området i dag som ble bygd fra 1991 - 2003, samt ei gammel hytte fra 1950 - tallet som ikke
er i bruk. Eiendommen ble etablert i siste halvdel av 1800 - tallet og næringsgrunnlaget var jordbruk og fiske.
Våningshus et ben yttes i dag til bolig/fritidsbolig. Det har fra gammelt av gått to traktorveier ned til sjøen
som fortsatt er i bruk. I tilknytning til traktorveiene er det etablert stikkveger fram til dagens hytter.

Utsikt mot vest fra gårdstunet

Arealet mellom dyrka jorda og sjøen består av småkupert strandsone. I miljødirektoratets naturbase inngår
deler av området i kartlagt sammenhengende friluftsområde. I området er det registrert gravplass, nærhet
til Bingsholmsråsa fuglefredningsområde og antall fuglearter er hø yt, havstrand og vakkert kulturlandskap.
Området ligger i nærhet til Vikafjæra hvor det er ei flott sandstrand og badetrand. Her er det lagt opp til
parkering for allmenheten ved Storvika. Areal som inngår i kartlagt område er avmerket under med rosa
farge .
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Kartlagt friluftsområde

Sjøarealet og deler av strandsonen er i Miljødirektoratets naturbase registrert som en svært viktig
naturtype – skjellsand med større sammenhengende forekomster (>200 000 m2) ned til 50 m dyp og med >
50 % innehold av skjell og skjellfragmenter.

Naturtype skjellsand

Sør - vest – men utenfor planområdet er det også i Naturbasen registrert et bløtbunnsområde gradert med
svært viktig verdi. Her er det mye vade - og andefugl. Området kan ha flere små bløtbunnsforekomster som
er e n del av en større gruppe. Forekomsten har fått verdi A fordi det samlede arealet i området er >500 000
m2.
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Registrert bløtbunnsområde

Grunnforhold:
Følgende er hentet fra NGU sin kartbase for løsmasser - se kart under. I hovedsak ligge området på fas t fjell
(rosa farge) . Deler av det sørlig e området – avmerket med mørk blå farge – se kart under, er m arin
strandavsetning, strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge - og
strømaktivitet i strandsonen, stedvis som strandvoller . Materialet er ofte rundet og godt sortert.
Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst. Strandavsetninger ligger som et
forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter. Areal avmerket med lyseblå farge er
finkorn ede , marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti - tall meter.
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2.2 Planstatus

I kommuneplanens arealdel inngår strandsonen som hensynssone naturmiljø og det resterende arealet som
LNF - R område.

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel

Det foreligger en e ksisterende reguleringsplan fra 2002 med 3 hyttetomter. Se kart under .

Eksisterende reguleringsplan

Åfjord kommune stiller ikke krav om konsekvensutredning for tiltaket.
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3. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

3.1. Om planprosessen 

Det ble avholdt oppstartmøte med Åfjord kommune, ALLSKOG og grunneier den 17.03.16. Igangsetting av 
planarbeidet annonseres i Fosna-Folket og informasjon om saken/annonsering ble lagt ut på Åfjord 
kommune sin hjemmeside i ukene 16-19. Statlige instanser, andre berørte, samt tilgrensede naboer ble 
tilskrevet med brev med frist til uttale på 4 uker.  

3.2. Oppsummering av innspillene 

Alle innspill er vedlagt planen. Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene som ble adressert: 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag brev datert 18.05.2016:  

 Viktig at det søkes løsninger som minimerer landbruksmessige virkninger – herunder virkninger for 
beiteinteresser og kulturlandskap. I planforslaget må det gjøres rede for hvordan dette er vurdert.  

 Planområdet ligger innenfor Ytre Åfjord beitelag sine grenser. Generelt vil det i områder med sterke 
beiteinteresser oppstå behov for inngjerding av enhetene i hytteområdet. Det er derfor viktig at 
planen tar stilling til dette. Dersom en ønsker å tillate gjerder i et regulert område, bør det stilles 
krav om omfang av inngjerdet areal for å begrense konflikten mot beiteinteressene.  

 Etterspørsel etter nye områder for fritidsbebyggelse bør i hovedsak styres til areal satt av til dette 
formålet i kommuneplanens arealdel. Slik sett er det uheldig at det nå foreslås nybygging her.  
Dersom det likevel lages en reguleringsplan for Nygård på Tårnes er det viktig at det legges vekt på 
å ivareta verdiene i området. Dette er sjønært område av stor verdi både som friluftsområde og for 
naturmangfold. I melding om oppstart står det at «nye tomter skal ta hensyn til og holdes utenfor 
areal avsatt til friluftsområde og viktig naturtype i naturbasen» Det må heller ikke foreslås tiltak 
som medfører tyngre inngrep i 100-metersbeltet langs sjøen.  

 Forholdet til evt båtplasser naust må vurderes.  

 Tiltaket må vurderes i for hold til Naturmangfoldloven  

 ROS-analyse må medfølge  

 Ved høring bør det være belyst i hvilken grad allmennhetens adgang til 
strandsonen/friluftslivsområder påvirkes. Når det etableres hytter er det også trafikksikkerhet et 
folkehelserelevant tema som bør vurderes. 
 

Kommentar:  

Beite: benyttes ikke som beiteområde og det er ikke kjent at det har vært benyttet som beiteområde 
tidligere 

Friluftsliv: Ny bebyggelse holdes utenfor område kartlagt som friluftsområde. Fire tomter, T1-T3 og T7 blir 
liggende innenfor 100-m beltet langs sjøen. På T1 står det i dag ei gammel hytte. Den skal rives og det skal 
settes opp ei ny i hovedsak på samme tuftene. T2 og T3 er trukket bakover og det er satt ei byggelinje for å 
sikre at bebyggelsen trekkes lengst mulig vekk fra sjøen. Arealet mellom fritidstomter og sjøen er regulert til 
friluftsområde.  T7 vurderes å ikke virke privatiserende på strandsonen - avstanden fra tomtegrense til 
strandsonen er 72m. Området langs sjøen benyttes i svært liten grad til fritidsformål. Eiendommen grenser 
mor Vikafjæra som er en populær badeplass. De samme badeforholdene er ikke tilstede i området som 
søkes regulert.  Besøkende til Vikafjæra benytter adkomst fra vei og parkeringsplass tilknyttet badeplassen. 
Ingen benytter adkomst fra området som reguleres. 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune brev datert 02.05.2016 

 En fortetting med 7 nye hyttetomter i området framstår som en betydelig utbygging i et sårbart 
område. I kommuneplanens arealdel er området vist som LNFR- område og store deler av 
planområdet inngår i hensynsone naturmiljø, og innenfor 100-metersbeltet langs sjø. 
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 For allmennheten er 100-metersbeltet et viktig rekreasjonsområde. Strandsonen er et svært viktig 
oppvekstområde for spesielle planter- og dyrearter i tillegg til at den har landskapsmessige verdier. 
Selv om en vedtatt reguleringsplan delvis opphever bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet langs 
sjø, er intensjonen bak loven gjeldende. Vi viser til den europeiske landskapskonvensjonen, som 
trådte i kraft 1.mars 2004. Den innebærer at Norge forplikter seg til å vektlegge og ta hensyn til 
landskapet i all planlegging. Dette vil være et særlig viktig hensyn i mange hyttesaker fordi hyttene 
ofte legges i særlig verdifulle eller eksponerte landskap. Dersom hyttebygging skal kunne tillates i 
områder med lite vegetasjon, bør det skje som fortetting etter en grundig vurdering av 
landskapsvirkningene.  

 Fylkeskommunen forutsetter at steingjerdet bevares. 

 Fylkeskommunen har tidligere befart planområdet. Det ble ved befaringen ikke observert 
automatisk fredete kulturminner i området. Vi vil minne om den generelle aktsomhetsplikten etter § 
8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig 
fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

 Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sør-Trøndelag fylkeskommune, og 
viser til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Kommentar: Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskapet og ikke forringe, men berike området. Dette gjøres 
ved stedstilpasset arkitektur og hytter som er tilpasset tomter og det miljø de skal inngå i. 
Reguleringsbestemmelsene ivaretar at hytter skal terreng tilpasses, lav mønehøyde, og et fargevalg som 
bidrar til lite synlighet. Vedr benyttelse av området i frilufts sammenheng vises det til punkt over vedr 
innspill FM.  

Steingjerdet ble revet på 60-70 tallet.  

 

Statens vegvesen brev datert 03.05.2016 

 Ingen merknader.  

 

Sametinget brev datert 27.04.2016 

 Ikke behov for befaring men minner om aktsomhetsplikten 

 

NVE brev datert 30.08.2016:  

 Etter det vi kan se av løsmassekartet i NVE Atlas er de ytre delene av planområdet bestående av 
typisk kystlandskap med lite løsmasser og delvis berg i dagen. Fjell er selvsagt utmerket byggegrunn 
og plassering av fritidseiendommer her er uproblematisk ifht skredfare. 

 Lenger sør i planområdet viser løsmassekartet marine avsetninger. Disse er også delvis oppdyrket. 
Dersom det ønskes lokalisert hytter eller etablert tyngre tekniske inngrep som veger eller var-anlegg 
i disse områdene må forholdet til geoteknikk vurderes nærmere i ROS-analysen til planforslaget for 
å oppfylle kravene til sikker byggegrunn. 
 

Kommentar: Ny bebyggelse plasseres i hovedsak på fjellgrunn. Det er lagt ned vann og avløp langs T4 og T5 
ned mot dyrka mark. Ned mot dyrka mark er det grusmasse, mens det er fjell nesten opp i dagen på tomt 
T4 mot adkomstveg til 3/15. 

 

Jan Marius Grøtting brev datert 20.05.2016 

 Bemerker flytting av plangrense på sørsiden av fylkesvegen  

 
Kommentar: Ivaretatt i planen.  
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

  4.1. Plankart 
 

Det reguleres inn 6 nye tomter og for fritidsbebyggelse i området. Ei eksisterende hytte (T1) får avsatt tomt 
til fritidsbebyggelse.  

 
Detaljplankart  
 
Det reguleres til følgende formål:  
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1): 
1121 - Fritidsbeb. - frittliggende 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 2):  
2011 – Kjøreveg 
2082 - Parkering 
 
LANDBRUK, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL – SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, nr. 4):  
5111 - Jordbruk 
5130 - Friluftsformål 
6720 - Friluftsområde i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone 
 
HENSYNSSONE 
HensynSone, 560 - bevaring naturmiljø 
RpSikringSone H140 frisikt 
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  4.2. Planens dokumenter 

 Plankart m /tegnforklaring   

 Planbeskrivelse    

 Planbestemmelser   

 Vedlegg 
 1. Innspill 
 2. ROS-analyse 

4.3. Planavgrensning 
Plangrensen følger reguleringsplangrense fra eksisterende reguleringsplan fra 2002.  
 

5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

5.1  Byggeskikk og estetikk 
 
Eksisterende forhold: 
Den gamle hytta som er vist på bildet under er tenkt revet og ny hytte bygges med utgangspunkt i de gamle 
tuftene. Under vises også bilder fra den nyere bebyggelse.  
 

  
 
Bilde av to av de eksisterende hytter er bygd i perioden 1991-2013 
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Det åpnes opp for to bygg på hver tomt –hytte, uthus/eller anneks. Det tas sikte på å legge til rette for en 
moderne profil på hyttene med løsninger som også ivaretar feltets kvaliteter med tanke på sol – og 
utsiktsforhold. Det åpnes både for flatt tak, saltak og pult-tak.  
 
Lokalisering av tomtene er har hatt som mål å tilpasse seg terrenget, kulturlandskapet, areal avsatt til 
hensynssone naturmiljø i kommuneplanens arealdel (som strekker seg inn på deler av området), hensynet 
til strandsonen og friluftsliv langs sjøen. Dette gjennom:  

 Lokalisering: Å holde tomter unna høydedrag og forhindre/redusere behovet for terrenginngrep. 
T1, T6 og T7 vil likevel være direkte synlig fra sjøen og strandsonen. T2 og T3 kan bli synlige fra vest. 
Det er derfor ekstra viktig at hyttene på disse tomtene tilpasses terrenget på en god måte. På T1, T2 
og T3 skal bygglinje sikre at hytter trekkes bak på tomta samt at mønehøyden settes lavere enn på 
de andre tomtene. T7 er foreslått nord for åsryggen -og ikke på, konsekvensen er derimot at den blir 
liggende innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Det samme gjelder T2 og T3. Foreslåtte lokalisering 
er derimot vurdert å ikke redusere allmennhetens frie ferdsel langs strandsonen og heller ikke 
forringe naturmiljøet i området. Arealet mellom tomtene og sjøen reguleres til frilufts formål og 
hensynssone. Nye tomter berører ikke dyrkajord.  

 Estetikk: Fargevalg kan bidra til å redusere eksponering. Alle nye hytter i feltet skal derfor ha 
naturfarger.  Utforming av hyttene er også viktig moment for å bidra til at feltet går fint inn i 
kulturlandskapet. T1- T3 er de tomtene som blir liggende mest eksponert og nærmes sjøen. 
Mønehøyden er derfor satt lavt og får max høyde 3,5m. Under vises et eksempel på hyttemodell, 
Kvist, fra Rindalshytter som kan være egnet for tomtene.  Maks mønehøyde er 3,36 og takvinkelen 
er på 30 gr.  

 
 Hyttemodellen Kvist fra Rindalshytter 
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Det ble vurdert regulert område for n aust ved areal som i dag benytte s til båtutsett. A v hensyn til
naturmiljø og friluftsli vi nteressene er dette derimot prioritert bort.

5.2 Trafikkforhold

Eksisterende:
Området en adkomst fra fylkesve g 56. Adkomsten har god sikt i begge retninger og det er lite trafikk i
området.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Nye tomter skal benytte eksisterende adkomst fra fylkesvegen som skal oppfyl le vegvesenet siktkrav. T1 vil
få egen adkomst. Her er det også svært god sikt i begge retninger. Siktkrav ivaretas på plankart og i
planbestemmelsen gjennom regulering av hensynssone og ved r krav ved utforming av avkjørsler.
Vegbredde på kjøreveg inn i feltet er på maks 4 m inkl veggrøft. Avkjørsler til hver tomt i feltet skal legges
der dette er mest hensiktsmessig med tanke på plassering av hus, hustype og terreng på tomt. Ivaretas i
byggesøknaden.

5. 3 Friluftsliv

Eksisterende forhold:
Strandsonen inngår, som det fremgår tidligere i planbeskrivelsen, som kartlagt friluftslivsområde i
Miljødirektoratets naturbase. Området benyttes i svært liten grad til fritidsformål og brukes i dag ikke av
andre enn de som har hytte der. Eiendo mmen grenser mo t Vikafjæra som er en populær badeplass. De
samme badeforholdene er ikke tilstede i området som søkes regulert. Besøkende til Vikafjæra benytter
adkomst fra vei og parkeringsplass tilknyttet badeplassen. Ingen benytter adkomst fra området s om
reguleres.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Ingen tomter er planlagt innenfor kartlagt friluftslivsområde. Fire tomter, T1 - T3 og T7 blir liggende innenfor
100 - m beltet langs sjøen. Det forventes ikke at nye hytter skal privatisere strandsonen, redusere
opplevelseskvaliteten eller tilgjengeligheten. Arealet langs sjøen avsettes til frilufts formål i detaljplanen og
her skal det ikke etableres bygg eller installasjoner som kan være til hinder allmennhetens frie ferdsel.
Eksisterende traktorveger og adkomster ned til sjøen bevares som i dag men avmerkes ikke som egne
arealformål i planen. Båtutsett skal kunne benyt tes som i dag. Under vises område som i dag benyttes til
båtopplag og arealet til venstre for odden benyttes til båtutsett.

Området som benyttes til båtopplag i dag
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Eksisterende adkomstveger til hytter og båtplass kan benyttes av allmenheten. Ikke behov for 
parkeringsplass til allmennheten, da området kun benyttes av de som har hytter i området. 

5.4       Landbruk 
 
 Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Eksisterende landbruksareal blir i svært liten grad berørt av tiltaket.  T1 «sneier» litt av dyrkajorda for å 
oppnå litt tomt mor sør og øst – det er snakk om ca. 165kvm. Fem tomter blir liggende tett på dyrkajorda – 
men det skal ikke medføre driftsmessige ulemper for bonden.  

5.5  Lokalklima 
 
Sol – og vindforhold:  
 
Eksisterende forhold:  
Området ligger vendt mot nord-vest og mot sør og er svært solrikt. Området kan derimot være vindutsatt.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:  
Det er viktig at det legges opp til lune uteplasser som skjermer mot vær og vind.   
 

 5.6  Biologisk mangfold, naturmangfoldloven 
 
Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven:  
 

§8.Kunnskapsgrunnlaget 

Reguleringsområdet og tilstøtende områder er sjekket ut i henhold til krav i naturmangfoldloven §8. 

I Miljødirektoratets naturbase er følgende registrert:  

 Sjøarealet og deler av strandsonen er i Miljødirektoratets naturbase registrert som en svært viktig 
naturtype – skjellsand 

 Sør-vest for området: et bløtbunnsområde gradert med svært viktig verdi. Her er det mye vade- og 
andefugl.   
 

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Vedr naturtype skjellsand – tiltaket berører ikke naturtypen. Det arealet som er registrert innenfor 
planområder er avsatt som hensynssone naturmiljø med tilhørende planbestemmelser. Vedr 
bløtbunnsområdet er dette arealet utenfor planområder og det forventes ikke at tiltaket vil berøre  
området.   

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

Det vurderes slik at tiltaket ikke vil få en samlet negativ konsekvens for naturmangfoldet da registrert 
naturtype, skjellsand, holdes utenfor område avsatt til utbygging.   

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Ikke relevant 

 5.7 Teknisk infrastruktur 
 
Eksisterende: 
VA: kommunal vannledning, felles septiktank for de tre hyttene, hovedhuset har egen septiktank  
(kommunalt avløp eksisterer ikke i området). 
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Strøm: innlagt strøm på gårdsbruket og hyttene, koblet til offentlig strømnett 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Vann: Vann kobles til kommunalt anlegg 
Avløp: Avløpsfrie løsninger - septik med gråvann som har felles utslipp til sjø fra eksisterende ledning.  
Renovasjon: hytterenovasjon i kommunen 
Kobles til offentlig strømnett 

 5.8   Kulturminner:  
Fylkeskommunen har tidligere befart planområdet. Det ble ved befaringen ikke observert automatisk 
fredete kulturminner i området men minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. 

 5.9   Risiko- og sårbarhet 
Risiko- og sårbarhetsanalyse følger vedlagt planen.  
 

 5.10  Konklusjon – valg av plangrep 
Det er foreslått bebyggelse i et område som ligger i nærhet til registrert naturturtype og kartlagt 
friluftsområde, delvis innenfor område avsatt til naturmiljø i kommuneplanens arealdel og delvis innenfor 
100m sonen mot sjøen og nærhet til dyrkajord. Planen har forsøkt å tilpasse de ulike interessene på best 
mulig måte gjennom en smidig lokalisering av nye tomter og reguleringsbestemmelser som setter strenge 
krav til utforming av hyttene. Ingen tomter berører areal som inngår i kartlagt friluftsområde. Det avsettes 
areal for frilufts formål langs strandsonen. Veger og nye tomter er plassert utenfor landbruksområdet. 
Hytter skal terreng tilpasses og T2 og T3 har spesielt strenge krav om lav mønehøyde.   
 
Naturtypen avsatt i Miljødirektoratets naturbase berøres ikke. Miljødirektoratets avgrensning av naturtype 
omfatter et mindre areal enn arealet for hensynssone naturmiljø som inngår i kommuneplanens arealdel. 
Åfjord kommune kjenner ikke til bakgrunn og begrunnelse for kommunens avgrensning. Dette arealet 
inngår likevel i detaljplanen, og berører spesielt T4-T7. Hensynssonen innbefatter derimot ikke et 
byggeforbud men at det tas hensyn ved planlegging av tiltak i området. Detaljplanen har på best mulig måte 
forsøkt å ivareta denne interessen – beskrevet tidligere i teksten. Den nyeste hytta som er bygd innenfor 
området er også godkjent innenfor hensynssonen etter at hensynssonen var etablert.   
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 VEDLEGG  

 

Vedlegg 1: Innspill 

Vedlegg 5: ROS-analyse 

 

 

 
 
 
 


