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Sakens bakgrunn og innhold: 

Etter behandling av klager, stadfestet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Åfjord kommunestyres 
vedtak om godkjenning av endret reguleringsplan for Ånnvika i Stokksund. Kommunen 
mottok vedtak om dette 14.10.2015. 

 
I sin klagebehandling bemerker Fylkesmannen at planen synes å mangle regulert 

byggegrense mot sjø. Han skriver: 
 

Fylkesmannen finner grunn til å bemerke at plankartet synes å mangle regulert  

byggegrense mot sjø. Vi kan heller ikke se at det er gitt en bestemmelse om 
byggegrensen mot sjø. Plan -og bygningsloven §1-8 oppstiller et forbud mot andre 

tiltak (tiltak definert i pbl. § 1-6) enn fasadeendringer i 100-metersbeltet langs sjøen. 
Dette forbudet gjelder «så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i 
kommuneplanenes arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2.» 

Selv om området er avsatt til utbyggingsformål vil altså lovens forbud mot tiltak i 
100- metersbeltet gjelde dersom det ikke er tatt inn slik byggegrense mot sjø i planen. 

Byggesaker i 100-metersbeltet innenfor denne planen vil så langt vi kan se kreve 
dispensasjon fra pbl. § 1-8. Fylkesmannen anbefaler kommunen å se på dette 
spørsmålet og om nødvendig vurdere en planendring. 

 
Ut fra dette, har vi 1.11.2015 fra Ole Jensen mottatt følgende krav: 

 
Vi ber kommunen spesielt merke seg formuleringen om at «selv om området er avsatt 
til utbyggingsformål vil altså lovens forbud mot tiltak i 100-metersbeltet gjelde 

dersom det ikke er tatt inn slik byggegrense mot sjø i planen.» 
Ut fra dette kreves at Fylkesmannens vedtak følges opp. Det kreves full ny 

høringsrunde enten det er ny reguleringsplan med fastsatt byggegrense mot 

sjø eller dispensasjonssak. 



Vi forutsetter at kommunen følger lovverket. 
Kommunen har derfor i samråd med Fylkesmannen sendt et forslag til endring i 

bestemmelsene ut på begrenset høring til sektormyndigheter og naboer. 
Endringsforslaget går ut på at det settes inn et nytt avsnitt i § 1 i planbestemmelsene med 
følgende ordlyd: 

 
Innenfor planens avgrensning skal ikke Pbl § 1-8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø 

og vassdrag gjelde. 
 
Brevet var datert 2. februar, og frist for uttalelser var satt til 26. februar. 

 
Det har kommet svar og merknader fra Solveig Johansen Jensen, Ole Jensen, Fosen 

Naturvernforening, Roan og Stokksund Fiskarlag, Fylkesmannen og fylkeskommunen. 
 
Vurdering: 

I høringsbrevet ga kommunen uttrykk for følgende: 
 

Den nye reguleringsplanen inneholder de samme formålene som den tidligere  

reguleringsplanen som ble godkjent i 1999. Da var det slik at en godkjent reguleringsplan 

automatisk opphevet byggeforbudet i strandsonen. 

På grunn av lovendring i 2009, ble det nødvendig å behandle byggeforbudet mot sjø og  

vassdrag særskilt i plandokumentene. Dermed får den nye loven på en måte tilbakevirkende  

kraft i denne saken. 

Solveig J. Jensen skriver: 
Dette er etter hva jeg forstår kommunens svar på saksbehandler Lillan Hoems (Fylkesmannens) 

etterlysning av manglende byggegrense mot sjø, i vedtaket fattet 06.10.2015. 

Men kan dette sies å være et svar på vedtakets spørs mål om byggegrense? 

 

Kan kommunen skrive inn i en plan at plan- og bygnings-lovens § 1-8 mot tiltak mv. 

langs sjø ikke skal gjelde? Hva menes egentlig med det? 

 

Hva åpner en slik unntaksbestemmelse opp for? Vil en slik generell 

unntaksbestemmelse fra plan- og bygningsloven ha innvirkning på andre lover og 

forskrifter også? 

 

Eksempelvis er Vannforskriften fastsatt med blant annet hjemmel i plan- og 

bygningsloven. Vil Vannforskriften påvirkes av at Plb § 1-8 ikke skal gjelde innenfor 

planens avgrensingsområde? I så fall hvordan? 

 

Dette virker for meg å være en uthuling av plan og bygningslovens § 1-8 intensjon og 

formål. Det virker også å gå mot nasjonale retningslinjer og føringer som plan og  

bygningslovens § 1-8 er ment å ivareta, at strandsonen skal bevares  for kommende 

generasjoner, den skal ikke nedbygges. 

Kan det gjøres? Står kommunenes selvstyre så fritt at man kan velge å gjøre det  

som passer og se bort fra hva resten av landet må forholde seg til? 

Dette synes urimelig. 

Jeg motsetter meg dette endringsforslaget fra kommunen. 
(Solveig J. Jensen gjentar i tillegg merknader hun har kommet med i tidligere uttalelser til 
planen. Disse blir ikke omtalt, da de er behandlet tidligere). 
 

Kommunens vurdering: 
 

Som det står i Fylkesmannens merknader til kommunen, og som er et sitat fra lovens § 1-8: 
Dette forbudet gjelder «så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i 
kommuneplanenes arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2. 

100 meterstreken fra sjø er å forstå som en byggegrense, og kan endres gjennom en slik 
reguleringsplan som vi har her. Denne endringen vil ikke ha noen betydning for 

Vannforskriftens intensjoner.  
 



Ole Jensen skriver: 
Saken omhandler en reguleringsendring av en gammel reguleringsplan fra 1999 som aldri ble iverksatt.  

Kommunen ønsker nå et bortfall av Pbl §1-8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, for nevnte 

område. 

I Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  fastsatt ved kgl.res. 

av 25. mars 2011, jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 6-2, står følgende å lese: 

«Kommunene skal vurdere om tidligere vedtatte, ikke utbygde områder for utbygging i strandsonen  

skal opprettholdes eller tas ut av kommuneplanen. I denne vurderingen skal lovens skjerpede krav og  

disse retningslinjene legges til grunn.» 

Dennes sides oppfatning er at saken ikke kun handler om en enkel fastsetting av byggegrense mot sjø,  

men om man skal skrinlegge reguleringsendringen fra 1999 som aldri ble gjennomført, og nå forholde  

seg til den nye og strengere bestemmelsen vedtatt i 2008-loven, slik at strandsonen bevares som den er 

i dag. Dette er i tråd med hensikten i den nye Pbl §1-8. 

Kommunen har signalisert at de her ikke ønsker å følge opp nasjonale føringer for dette området, om 

forbud mot bygging i s trandsonen innenfor 100-meters beltet. 

 
(Ole Jensen kommer også inn på tap av rettigheter for beboerne og allmennheten i 

forbindlese med planen. Dette er behandlet tidligere, og kommenteres derfor ikke her). 
 
Kommunens vurdering: 

Åfjord kommune har aldri hatt til hensikt å «skrinlegge» reguleringsplanen fra 1999. 
Utbyggingen stoppet fordi det oppsto forhold som betinget at sjøområdet også måtte ses i 

sammenheng. Derfor har en nå fått en ny reguleringsplan som ser både sjø og land i 
sammenheng. Av dette kommer det også at tidligere vedtatt plan er god nok på landsiden, 
bare man får justert bestemmelsene. 

 
Fosen naturvernforening  

tar også opp forhold rundt lovforståelse som er nevnt i Ole Jensens merknader. I tillegg forsøker de å 

komme tilbake til merknader de tidligere har gitt i saksbehandlingen. Bl.a. havnivåstigning, 

Vannforskriften og at buffersonen mot høyspentlinje og –kabel er for liten i henhold til Statens 

stråleverns regler. 

De konkluderer med: Det må presiseres nok en gang at utbyggingen her, og nå med fastsettelse av 

byggegrense mot sjø, vil være vanskelig med tanke på forventet havstigning og sikkerhetssoner rundt 

høyspentledningene. Miljøtilstanden i vannforekomsten tilsier heller ingen utbygging. Fiskeri og 

landskapshensyn må tillegges vekt. Ut fra en behovsvurdering må også tiltaket avslås.  

 

Kommunens vurdering: 
Planen forutsetter at det på land skal oppføres kun lette bygg for lagring av sjøutstyr, og som 
kan utstå høy vannstand. I og med at det ikke skal bygges for beboelse i området, er Statens 

stråleverns regler ikke relevante med tanke på sikkerhetsavstand fra høyspent. Da er det 
byggeavstandene som er vist i planen som gjelder. 

 
Roan og Stokksund Fiskarlag 

Omtaler den skepsis de tidligere har uttrykt i planprosessen. Nærmere bestemt at det er både gode 

fiske- og låssettingsplasser i nærheten som kan skape konflikt, og at det sannsynligvis er mer enn nok 

båtplasser i Stokksundsområdet. 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ingen merknader. 
 

Fylkesmannen uttaler: 
 

I vår tidligere uttalelse til reguleringsplanen, datert 22.5.2014, har vi bemerket at en åpning for 

en utvidelse av byggeområdene for naust ikke vil være vesentlig i strid med de hensyn som 
ligger til grunn for plan- og bygningslovens bestemmelser om å unngå nye inngrep i 100—
metersbeltet Iangs sjøen. I og med at det går vei helt ned til sjøen, og at det allerede er 

etablert flere naust i området vurderes det slik at utvidelse av antall naust kan aksepteres. Det  
frarådes likevel etablering av småbåthavn i dette området, jf. vår tidligere uttalelse. 
 

Med denne bakgrunn er det ingen merknad til Åfjord kommunes forslag til  
endring av planbestemmelsene for områdene satt av til uthus/naust/badehus.  



 
Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen anbefaler at det gjøres en vurdering av om reguleringsendringen 

vil ha betydning for samfunnsikkerheten i området. Eksisterende ROS-analyse 
kan benyttes og evt. oppdateres. 
 

Med henvisning til eksisterende ROS-analyse viser vi samtidig til Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og flom, for 
oppfølging av eventuelle fareområder for skred i planområdet. Vi vil anbefale 

kommunen å ta kontakt med NVE som skredfaglig myndighet dersom 
kommunen er i tvil om den reelle skredfaren i området. Vi gjør samtidig 
oppmerksom på at NVE bør få planen til høring dersom det skal gjøres tiltak i sjøen. 

Kommunens vurdering: 
Det er fra forslagsstillerne ikke kommet noen ønsker om andre tiltak i sjø enn ordinære 

forankringer for flytebrygger og bølgebrytere. 
Dersom det senere blir snakk om annet, må det skje gjennom en dispensasjonsbehandling 
som automatisk vil innkople NVE. Kommunen vil her naturlig stille krav om 

grunnundersøkelse. 
 

Oppsummering: 

 
Hensikten med den foreslåtte endringen i bestemmelsene er først og fremst at man skal slippe 

en omfattende dispensasjonsbehandling fra byggeforbudet i et område som man regulerer til 
utbyggingsformål! 

Selv om to av naboene ikke er enige, kan en ikke se at man nå skal legge opp til en 
vanskeligere prosess enn den som har vært tidligere i området. 
 

 
Rådmannens innstilling: 

 
Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til nye planbestemmelser datert 27.01.2016 for 
reguleringsplan for Ånnvika, Stokksund, planid 201207.  

 
 

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.03.2016   
 
 

Endelig vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til nye planbestemmelser datert 27.01.2016 for 
reguleringsplan for Ånnvika, Stokksund, planid 201207.  
Vedtaket var enstemmig.   

 
 

 


