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Sakens bakgrunn og innhold: 

 

Forslag til detaljplan Løvø sørvest ble tatt opp til første gangs behandling i det faste 

planutvalget 10.09.2015. Det ble da gjort følgende vedtak: 

 

Det faste planutvalget vedtar å ta forslag til detaljplan for «Løvø sørvest», planid 

201302, med plankart datert 25.06.2015 og beskrivelse og bestemmelser datert 

19.12.2014 opp til behandling. 

 

Før neste behandling må det gjøres følgende endringer: 

 

1. Utbygger må legge opp til mindre fortetting enn det planforslaget legger 

opp til. Dette gjelder særlig med tanke på bærekraft i forhold til jordvern, 

bokvalitet, friluftsareal og infrastruktur i feltet. 



2. Veiføringene må endres med tanke på å unngå gjennomkjøring, jfr. 

vurderingene i saken. 

3. Det må utarbeides oversikt på hvordan vann- og avløpssystemene tenkes 

lagt. 

4. Eksisterende eiendomsforhold i planområdet må bringes i orden. 

 

For øvrig må bestemmelsene justeres og presiseres i henhold til saken. 

 

Planutvalget vil presisere at utbygger må være med å ta en del av kostnadene for å 

sikre tilstrekkelig vannforsyning inn til feltet, noe som innebærer oppgradering av 

hovedvann-forsyningen til Lauvøya. 

 

Vann- og avløpsplan må utarbeides for godkjenning av kommunen etter at 

reguleringsplanen er sluttbehandlet. 

 

Planforslag med beskrivelse og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, 

og oversendes Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen, LU-nemnda og 

kommunens driftsavdeling til uttalelse. 

 

Saksframlegget til første gangs behandling er vedlagt. 

 

Planforslaget med bestemmelser og redegjørelser ble så lagt ut til offentlig gjennomsyn i 

tidsrommet 25.09.15 – 09.11.15. 

 

Planmaterialet manglet ROS – analyse. Dette måtte foreligge før materialet kunne sendes 

over til sektormyndighetene.  

Et nytt plankart med enkelte justeringer blant annet på veger og avgrensning mot 

landbruksformål ble tatt opp som drøftingssak sammen med enkelte innkomne uttalelser i 

samband med befaring 12.05.16. Der ble det understreket at det fortsatt var for mange nye 

fritidstomter. 

 

På grunn av noe problemer med å få ordnet rette overføringsfiler til Kartverkets 

planforslagsbase, ble plandokumentene ikke oversendt sektormyndighetene før 14.03.17. 

 

Uttalelser og vurderinger: 

 

Uttalelser  

Sydvesten velforening:  

 

Det faste planutvalget i Åfjord kommune sendte 10.09.2015 forslag til detaljplan for Løvø Sørvest ut til 

offentlig ettersyn. Sydvesten Velforening Lauvøya, naboer, og andre som er berørt av denne planen, har 

diskutert planen og kommet fram til at vi samstemt anbefaler kommunen å avvise hele planen.  

Vi har følgende innsigelser til den:  

Generelt  
Bebyggelsen på øya består i dag av et lite antall fastboende og et større antall fritidseiendommer, og øya 

kan derfor allerede omtales som et meget tett utbygd hytteområde. I tillegg er det flere (rundt 20?) 

allerede godkjente hyttetomter som ikke er utbygd på øya, og noen titalls tomter for «rorbuer».  

Den aktuelle planen vil øke antall hytter med 38.  

Kommunen må foreta en grundig vurdering før utbygging av nye hytteområder og tomter blir godkjent. I 

et enstemmig vedtak i Planutvalget i 2008 (Sak 1630/67/19) ble Lauvøya omtalt slik:  

«Lauvøya har blitt den delen av kommunen som er tettest bebygget med fritidshus».  

gsplan omhandler er det i dag rundt 25 hytter. Sammen 

 



med en utbygging av tidligere godkjente tomter vil det foreliggende forslaget mer enn fordoble antallet 

hytter i området, til rundt 70.  

I denne allerede tettest utbygde delen av området legger planen opp til mer enn en fordobling av antall 

hytter.  

Planforslaget legger også opp til fortetting av nærliggende områder, ved å plassere klynger av 

hyttetomter til dels meget tett inntil eksisterende hytter.  

Godkjenning av denne planen vil øke trafikkgrunnlaget ytterligere. Dette vil skape store utfordringer 

knyttet til ferdsel i forhold til dagens dimensjonering av molo og veinettet forøvrig på øya.  

tilgang til sjøen?  

Siden man må anta at de aller fleste som søker seg til Lauvøya er interessert i sjø og båtliv, vil de også 

ønske:  

▪ Båtplass i havn. En storstilt utvidelse av antall båtplasser må ivaretas ved utbygging av nye anlegg. Det 

er i dag 2 fellesanlegg for flytebrygger  

Ved moloen. Dette er et privat område, hovedsaklig for folk som har naust i dette området. Det er 

vanskelig å forestille seg en vesentlig utbygging her, om noen.  

Kabelvågen, som består av 2 anlegg; et for båtforeningen, og et der eieren leier ut plasser. Eieren av 

dette anlegget ønsker å utvide kapasiteten, men mulighetene er begrenset, slik at en utvidelse neppe 

kommer til å tilby mange plasser.  

▪ Naust. Disse må være av en slik størrelse at mindre båter (opptil rundt 5 meter) kan dras inn, for å 

kunne lagres forsvarlig når båteieren ikke er på hytta, og spesielt gjennom høst/vinter-stormene.  

-7 meter langt. 30-35 kvadratmeter anses derfor å være en rimelig størrelse.  

og for dyre/fugleliv?  

utsikt mot havet?  

◦ Dette er sannsynligvis en hovedgrunn for å søke seg til Lauvøya, og er i hovedsak en utfordring ved 

fortetting av allerede utbygde hytteområder. Dette betyr at folk har betalt for en vare (hyttetomt/hytte) 

med havutsikt som blir forringet ved den nye planen.  

Spesielt for Sydvestens område.  
En utbygging av de tomtene som allerede er regulert inn, men ikke bebygd ennå, vil også gi et betydelig 

bidrag til fortetting og utsikt mot vest og nordvest. Medregnet disse øker det totale antallet i dette 

området til ca. 26.  

Planforslaget inneholder også en omregulering av det allerede regulerte naustområdet, ved at det totale 

arealet blir noe større, men at maks. størrelse per enhet blir redusert fra 35 til 20 kvm.  

Rimelig størrelse på naust er omtalt tidligere i dette skrivet, under de generelle punktene.  

Medlemmene av Sydvesten Velforening har for ei tid siden laget planer om utbygging av naustområdet. 

Utbyggingen er godkjent av kommunen, men har blitt trenert av grunneieren, under henvisning til at en 

del av hytteeierne ikke har tinglyst sin naustrett.  

Naustretten er imidlertid allerede offentlig via den gjeldende reguleringsplanen, noe som grunneieren 

selvfølgelig var kjent med da han kjøpte området, og dette kan derfor ikke bestrides.  

Kjøper av eiendom plikter forøvrig å sette seg inn i hvilke bestemmelser som gjelder for eiendommen, 

herunder reguleringsplaner. Dette har også kjøperne av hytteeiendommer gjort. Det er derfor meget 

tvilsomt om grunneieren kan ta fra oss retten til å bygge naust der vi allerede via reguleringsplan og 

opplysninger ved kjøp av eiendom har blitt forespeilet denne retten.  

Sydvesten Velforening Lauvøya ønsker derfor at punktet i reguleringsplanen  som omhandler 

naustbygging avvises, slik at formuleringene i gjeldende reguleringsplan fremdeles gjelder.  

Naust for tomter som eventuelt blir vedtatt i senere planer plasseres ved å utvide eksisterende område, 

eller på eget område. Størrelsen blir maks 35 kvm, og andre bestemmelser for disse naustene blir som i 

allerede godkjent reguleringsplan. Dette punktet må imidlertid også ses nøye på med hensyn til 

trafikkbelastningen på Landhaugveien.  
 

Grunneieren har trenert vår utbygging av naustområdet, tydeligvis i den hensikt å skaffe seg kontroll 

over det, slik at han kan ta det i bruk i foreliggende forslag til reguleringsplan. Dette oppleves av våre 

medlemmer som noe i nærheten av tyveri. Ved kjøp av hytter/hyttetomter har vi av grunneier blitt 

forespeilet naust på opptil 35 kvm, men nå forøker han altså å ta tilbake nesten halve størrelsen, slik at 

vi står igjen med naust av en størrelse som for mange av oss er ubrukbar. Vi har dermed kjøpt noe som 

grunneieren via forslaget til reguleringsplan i neste øyeblikk forsøker å ta fra oss. Dette kan vel ikke 

Åfjord kommune hjelpe ham med?  

 

 
  



Trond Utheim, eier av 67/97: 
 

I forslag til reguleringsplan for Løvø sørvest er det innledningsvis en orientering 

som skal forklare bakgrunn, prosess og beskrivelse i tilknytning til forslaget.  

En del av informasjonen gir ikke et fullstendig, og til dels uriktig bilde av 

bakgrunnen. Det kommenteres derfor på følgende punkter på samme vilkår som i 

forslaget.  

1. «Grunneier overtok en eiendom som har tilhørt familien i generasjoner» - Dette 

medfører begrenset riktighet, og omfatter ca. halvdelen av det berørte området i 

forslaget. Den andre delen ble kjøpt til «beitepris» fra tidligere grunneier Hammer 

for få år siden. Denne delen omfatter i hovedsak alle medlemmene i Sydvesten 

velforening.  

2. Det vises ellers også til «Etter overtakelse av eiendommen har Walter Sundland 

blitt oppmerksom på uregelmessigheter når det gjelder hytteeiendommer i 

området.» Dette gjelder området tilhørende forrige grunneier. En eiendom som har 

vært i forrige grunneiers families eie i generasjoner.  

3. Da grunneier overtok familiens eiendom satset han på sauedrift med beite i 

området. Dette var også tema i en tilfeldig samtale med undertegnede like etter at 

han hadde overtatt eiendommen. Det ble gitt positiv tilbakemelding som et 

velkomment tiltak for å redusere den pågående gjengroingen av øya.  

Når det deretter beskrives en bakgrunn i mangel på inngjerding, konflikter og bruk 

av begrepet «syndebukk», er dette fullstendig ukjent for undertegnede. Hverken 

grunneier, eller kommunen har tatt kontakt om dette temaet, eller planlegging av 

bruksendring til fritidsbebyggelse siden undertegnede arvet eiendommen g.nr. 67 

b.nr. 97 i 2008.  

4. I forklaringen står det omtalt kontakt mellom grunneier og kommunale  

instanser, i tillegg til «Sydvesten» velforening. Det kan se ut for at både grunneier 

og kommunen har kommunisert ensidig med velforeningen Sydvesten. Som nevnt 

omhandler dette i hovedsak eiere av fritidsboliger bygd på området til tidligere 

grunneier med interesser i felles vedlikehold av vei. Dette betyr at frittstående 

interessenter i resten av området ikke har hatt  

tilgang på nødvendig informasjon, og vært avskåret fra muligheten til å delta i 

dialog om planene for endret bruk av tilstøtende eiendom.  

BAKGRUNN, TIL ORIENTERING.  
Lauvøya har gjennomgått store endringer gjennom de 45 årene som har gått siden 

undertegnede og familien kom hit første gang. Friluftsområder med kystlandskap i 

form av myrer og lyngheier er vesentlig redusert gjennom nydyrking av 

landbruksområder, bygging av fritidsboliger og leplanting med gjengroing som 

konsekvens.  

Det har vært to parallelle prosesser gjennom disse årene, hvor reduksjon av 

tilgjengelig friluftsareal har skjedd i takt med økning i antall brukere av øya. I 

tillegg til nye fritidsboliger har øya de siste årene fått økt trafikk ved at den øvrige 

befolkningen i Åfjord i økende grad bruker den til turgåing, jogging, sykling og 

rulleskitrening.  

 

Dette er en utvikling som både kommunen og fylkeskommunen har vært 

oppmerksomme på. Det gjenspeiler seg blant annet i vurdering fra 2008 i 

kommunens planutvalgssak 59/08:  

«Det vanskeligste med planforslaget er de to ekstra hyttetomtene (F19 og F20). Å 

fortette etablerte byggeområder er alltid en kilde til misnøye. Lauvøya har blitt 

den del av kommunen som er tettest bebygd med fritidshus. Her er det også et 

svært attraktivt område å ha fritidshus i, og de blir ofte benyttet. Det må derfor 

utvises større forsiktighet her enn andre deler av kommunen.»  

Videre omtaler konsekvensutredning vedrørende kommuneplanens arealdel 2009-

20, datert 12.03.10, «Grønne interesser» på Lauvøya på følgende måte:  

«Generelt svært viktige naturforvaltningsinteresser på Lauvøya».  

I tilbakemelding på et nytt planforslag datert 28.06.2013 skriver Sør-Trøndelag 

fylkeskommune 17.07.2013:  

«En fortetting innenfor eksisterende hyttefelt er å foretrekke framfor å ta i bruk 

nye arealer. Slik kan man benytte eksisterende infrastruktur, men en bør også 

vurdere om fortettingen forringer de kvalitetene eksisterende hyttefelt innehar i 

dag og om hvor mye Lauvøya som helhet kan tåle av belastning»  

Disse utsagnene viser at både kommunale og fylkeskommunale myndigheter har 

stilt spørsmål ved om dagens antall fritidsboliger allerede har nådd det maksimale 

antall innen et så avgrenset område som Lauvøya er.  

 



Planforslaget sier på s. 51 i saksframlegget:  

«Indeks 2 er brukt på Skogahaugen/eksisterende hyttefelt. Her foreslås 22 nye 

tomter. Fra før ligger her 7 ubebygde tomter og 25 hytter/boliger.»  

Dette viser at det allerede er regulert inn flere tomter som foreløpig ikke er 

bebygd, noe som innebærer at området vil bli mer belastet allerede etter dagens 

gjeldende reguleringsplaner.  

Dette bør være vektige moment i beslutningen om øya og området har nådd et 

«tak» for hva som er mulig av belastning for øyas eksisterende befolkning av fast- 

og fritidsbeboere, eller om det er forsvarlig at antall fritidsboliger i området økes 

til mellom det dobbelte og tredobbelte av dagens situasjon.  

 

GENERELLE INNVENDINGER.  
I saksframlegget (s.47) hevdes det at:  

«Det har vært et av hovedpoengene med den nye planen å rydde opp i ulovlig 

byggevirksomhet, hvor hytteeiere har bygget for nært tomtegrense og sogar i 

tilfeller overskredet denne»  

Det bør i denne sammenhengen vises til at dette gjelder eiendommer innen 

området for Sydvesten velforening, og da har skjedd i forståelse med forrige 

grunneier. Når det gjelder andre tomteeiere utenfor dette området er ikke 

undertegnede på noen måte gjort kjent med at det forekommer uregelmessigheter.  

Fylkesmannen 13.08.2013:  

«Fortetting er positivt fordi det «sparer» andre områder for utbygging. Det er 

likevel viktig å se til at tettheten ikke blir for stor, slik at det går på bekostning av 

friluftsliv og landskap. Det er mye dyrka mark rundt hytteområdet som gjør at 

området ikke er tilgjengelig for alminnelig ferdsel. Det må derfor sikres område 

innad i hyttefeltet som er tilgjengelig for hytteboerne og andre som vil bruke 

området. Skogholt og utsiktspunkter er områder som benyttes mye, både til 

rekreasjon og lek. Det bør derfor sikres flere slike områder innad i feltet som 

reguleres til grøntstruktur»  

Det er vanskelig å se at denne uttalelsen er tatt hensyn til når det gjelder forslaget 

til reguleringsplan. Tvert imot er planen tydelig på et ønske om å regulere inn et 

maksimalt antall nye tomter.  

På s. 50 i planforslaget står det:  

«I foreliggende planforslag ønsker man å utnytte områdenes potensiale så optimalt 

som mulig.»  

Dette betyr at utsiktspunktene i tilknytning til tomteforslagene 2.21, 2.22 og 2.6, 

2.7 omkranses av fritidsboliger, noe som vil redusere areal og tilgjengelighet for 

alminnelig ferdsel i vesentlig grad. I tillegg vil tomtene 1.4, 1.5, 1.7 og 1.8 

omkranse et gammelt utsiktspunkt og attraksjon på øya, «Storsteinen».  

Planforslaget vil medføre at flere utsiktsområder med preg av opprinnelig 

kystlandskap i området avgrenses og får dårligere tilgjengelighet. Dette er forhold 

som ikke bare berører eksisterende fastboende og hytteeiere, men kanskje i enda 

større grad andre som vil se seg rundt på øya.  

Forslaget vil medføre at areal disponibelt friluftsområde pr. beboer på øya 

reduseres vesentlig.  

Reduserte muligheter for friluftsliv på land kan føre til at trafikken på sjøen øker 

betydelig.  

I planforslaget s. 50 hevdes det:  

«I forslaget til fortetting er det gjort nøye vurderinger av landskap, topografi og 

eksisterende bebyggelse» Det beskrives videre at «Landskapet som danner 

utgangspunkt for denne planen med aktivitet og bebyggelse er variert mht. 

topografi, vegetasjon, tilgjengelighet og utsiktskvaliteter. Dette er forhold som 

burde være viktige parametere for utnyttelse av tomt og utforming av bygninger.» 

(s.51)  

Lauvøya er en av de flateste øyene på denne kyststrekningen, og derfor også en 

jordbruksøy med store arealer dyrket mark. Gårdbruker Sørdal har nylig investert i 

en topp moderne driftsbygning for melk og kjøttproduksjon, og signaliserer aktiv 

næringsvirksomhet på øya i årene fremover. I motsetning til andre hyttefelt i 

kommunen som har mulighet for plassering av hytter i skrånende terreng, er 

Lauvøya under 25 moh. på det høyeste punktet. I området for nytt 

reguleringsforslag er høyeste punkt ca. 14 – 15 moh. Dette legger begrensninger 

på mulighetene for å opprettholde gode utsiktskvaliteter og områder for rekreasjon 

i et område som fortettes mer enn det allerede er.  

 

 



 

I planforslaget s. 54, om arealbruk foreslås det:  

«1.4 Eksisterende vegetasjon innfor byggeområdene skal bevares i størst mulig 

grad. Det tillates likevel at det utføres noe nødvendig tynning for å begrense 

tilveksten.»  

Dette vil i så fall bety ytterligere begrensning av muligheten for sikt til sjøen, som 

er:  

«…………….. den overordnete kvaliteten» (s.46)  

I vedtaket om gjeldende arealplan for Åfjord kommune hevdes det at den bør 

gjelde i 12 år, altså fra 2009 til 2020. Hensikten er å gi forutsigbarhet for alle 

berørte parter i området. Det kan allikevel være rom for justeringer i løpet av 

perioden. Kommunen må vel i dette tilfelle definere hvordan justeringer tolkes, 

slik at det blir mulig å ha en forutsigbarhet for alle de som eier tomter og boliger i 

det berørte området.  

 

SPESIELLE INNVENDINGER. 

 

I planforslaget s. 45 hevdes det:  

«Som utgangspunkt har landskapet lagt føring for utplassering av bebyggelsen. I 

den sammenheng er karakteristiske koller holdt fri for bebyggelse.»  

Ved å bebygge foreslåtte tomter 2.5 og 2.6, samt etablere foreslåtte tilførselsveier 

vil den nærmeste karakteristiske kolle få sterkt redusert tilgjengelighet og redusert 

verdi som kystlandskap for friluftsliv.  

Forslaget viser videre til at:  

«Plassering er gjort med tanke på at eksisterende hytter fortsatt skal gi gode 

utsiktskvaliteter»» (s.45)  

Dette er vanskelig å tolke i forhold til undertegnedes eiendom. Tomtene 2.6 og 2.7 

er plassert direkte i siktlinjen mot sjøen fra g.nr 67 b.nr. 97. En bebyggelse av 

disse tomtene vil komme noen få meter fra sørveggen av huset, og hindre siste rest 

av sjøutsikt. Utsikten i denne retningen er allerede preget av taket på eksisterende 

hytte, mens vegetasjon hindrer utsikt i andre retninger.  

Det står også på s. 46 at: «Nye hytter er plassert gruppevis i bakkant av feltet. 

Disse ligger stort sett bak eksisterende bebyggelse og vil derfor i liten grad 

påvirke dagens situasjon, hvor utsikt mot sjøen er den overordnete kvaliteten»  

Dette stemmer ikke i forhold til eiendom g.nr 67 b.nr. 97. Ut fra forslaget kan det 

se ut for at konsekvenser for denne eiendommen ikke er tatt i betraktning. Dette 

forsterkes ytterligere på s. 50: «I forslaget til fortetting er det gjort nøye 

vurderinger av landskap, topografi og eksisterende bebyggelse. (………) Ny 

bebyggelse vil nødvendigvis begrense noe av utsikten for de som allerede er 

etablert, men det er lagt stor vekt på at alle fortsatt skal ha gode utsiktskvaliteter i 

viktige retninger.  

Videre heter det: «Alle nye tomter er relativt store, og har god kjøreatkomst. 

Parkeringsbehovet forutsettes derfor ivaretatt på den enkelte tomt.» (s.51)  

Det legges opp til parkering og bygging av uthus eller garasje på tomtene, noe 

som vil hindre sikt mot sjøen i enda større grad.  

Dette forsterkes på s. 54: «1.14 Bebyggelsen skal benyttes til boligformål samt 

tilhørende garasje/uthus.»  

I fortsettelsen av sitatet fra s. 50 står det: «Fortetting skjer i uproduktive deler av 

eiendommen og langs eksiterende veisystem.»  

Tomteforslagene i området Skogahaugen, spesielt tomt 2.6 medfører ny innkjørsel 

fra Lauvøyveien rett etter bakketopp ved undertegnedes eiendom. Dette kan kun 

være basert på manglende kunnskap om trafikkbildet forbi Lauvøyveien 670. 

Avkjørslene fra hovedvei i dette området vil medføre en økt risiko for uhell, og 

kan ikke bli vurdert som forsvarlig av trafikksikkerhetshensyn.  

I tillegg viser saksbehandler Fjellheim til at avkjørsel til foreslått eiendom 2.6 går 

over eiendommen til undertegnede. Dette kommer i et litt merkelig lys siden et av 

argumentene for forslaget til ny reguleringsplan er at: «Det har vært et av 

hovedpoengene med den nye planen å rydde opp i ulovlig byggevirksomhet, hvor 

hytteeiere har bygget for nært tomtegrense og sogar i tilfeller overskredet denne» 

s.47.  

 

 

 

 

 



 

OPPSUMMERING.  
Undertegnede ber Åfjord kommune, i første omgang ved planutvalget ta stilling til 

følgende spørsmål:  

1. Har Lauvøya allerede nådd et tak for fortetting av fritidsboliger inkludert 

ubebygde og usolgte tomter i gjeldende regulerings- og arealplaner, eller mener 

kommunen at det er forsvarlig med en dobling til tredobling av antall 

fritidsboliger på det foreslåtte området av øya?  

2. Har Lauvøya en topografi som kan håndtere ytterligere fortetting av 

hytteområder, og samtidig opprettholde utsikt mot sjøen som en overordnet 

kvalitet?  

3. Er det ønskelig at eiendommer innkjøpt og prissatt for jordbruksformål skal 

endre potensiale til hyttetomter for at en grunneier skal optimalisere fortjeneste av 

området?  

4. Dersom dette er tilfelle, hvordan skal det forstås at andre grunneiere ikke får 

regulert inn nye tomter for å utløse kapital til investering i fremtidsrettet 

næringsvirksomhet?  

5. I vedtaket om gjeldende arealplan for Åfjord kommune hevdes det at den bør 

gjelde i 12 år, altså fra 2009 til 2020. Hensikten er å gi forutsigbarhet for alle 

berørte parter i området. Det kan allikevel være rom for justeringer i løpet av 

perioden. Kan kommunen definere hvordan «justeringer» tolkes, slik at det blir 

mulig å ha en forutsigbarhet for alle de som eier tomter og boliger i det berørte 

området?  

6. Anser Åfjord kommune at plasseringen av tomtene 2.6 og 2.7 i forhold til 

eiendom g.nr. 67, b.nr. 97 er i samsvar med krav til-, og innholdet i forslag til ny 

detaljplan for Løvø sørvest? 
 

Per Belsaas-Eriksen:  
Etter møtet i forsamlingshuset på Lauvøya samt besøk på ditt kontor, har vi noen anmerkninger.  

Vi eier Skogahaugen 21, gnr.67 bnr.133, Åfjord kommune.  

Vi fikk et plankart av deg, men ser ikke tomtenummer, så vi forklarer oss så godt vi kan. Bak oss, mot 

sydøst, ser vi det er inntegnet en tomt med innkjøring fra Skogahaugen, dvs ny tilkjørselsvei over et 

friområdet i dag. Den nye tomta blir veldig nær vår hyttevegg, det er jo på den siden vi har frokost/soleplass 

utover dagen. Med denne tomta blir det en stor reduksjon i bruksverdien for oss. Dessuten vil ny 

tilkjørselsvei redusere dagens friområde.  

Vi har fra før ganske nære naboer og ytterligere fortetting enn planlagt på kjøpstidspunktet, anser vi som en 

stor ulempe. Vi kjøpte hytta for å slippe å ha naboer tett innpå oss på alle sider, men hvis denne planen går 

igjennom blir det tettere enn eksempelvis villaområdet på Stubban i Trondheim.  

Fortetting på en ferieøy kan vel ikke bety tettere enn i en by, vi har forhåpentligvis krav på litt mer "Space" 

her ute?  

Vi håper på forståelse for dette.  

  

 

Jan Roger Hildrum:  
Generelt:  
Jeg støtter meg på innsendte innsigelser fra Trond Utheim, Sydvesten Velforening Lauvøya med flere. Der 

beskrives de meste av mine tanker om denne utbyggingen. Ser ingen grunn til å gjenta disse i dette brev. 

Men….  

Viktige momenter om utbyggingen og Lauvøya:  

Det er pr dato et 20 – 25 tomter og tomme hus/hytter som enda ikke er tatt i bruk. Det vil si at øya, 

som føles overbefolket allerede, har innen noen år ca 50-100 nye naboer med bil, husdyr og gjester i 

vente som i dag er godkjent. Ser man 10 – 20 år fram i tid og antar at ubygde hytter og tomme hus blir 

befolket samtidig som man kan prøve å se for seg generasjonsskiftene som står foran oss bør man 

allerede nå se den befolkningsøkningen som er i vente. Dette uten at det blir godkjent en eneste ny 

hytte etter 2015. Det er også utleie her samt at flere utleiehytter  

kommer.  

Tanker:  
Det ble 1. mars 2007 skrevet i Adresseavisen en artikkel om 12.000 ledige drømmetomter i Midt-Norge noe 

som Åfjord er en del av. Salg av eksisterende hytter i dag er tregt. Tomter blir ikke solgt. Man kan da si at det 

ikke eksisterer et «press» for nye hyttetomter. Skal man legge til rette for flere hyttebeboere i Åfjord eller 

andre kommuner så bør man ha en helhetlig plan der folk vet hva man kjøper og ikke får sine investeringer 

forringet pga av noen få sine interesser. Kjøpte denne tomt på grunn av at det ikke skulle bygges rundt den. 

Dette ble lovt av daværende grunneier. Hans sønn Bjørn Sundland bekreftet dette mens han levde. Selv er jeg 

vokst opp med at et ord er et ord og man står for det man er blitt enig om. Dette ser man i etterkant var dumt.  

Spørsmål jeg stiller meg og dere:  
Jeg er kjent med at Sydvesten Velforening Lauvøya med flere, er blitt tatt med på møter og invitert inn i 

 



saken. Jeg er, sammen med Trond Utheim, den som får størst utbygging rundt meg om jeg sammenligner 

dagens situasjon med situasjonen som kan komme om planen skulle gå igjennom. Burde ikke vi blitt invitert 

inn på samme linje som velforeningen? Jeg er heller ikke blitt kontaktet av grunneier om hans planer, ei 

heller at jeg er involvert i konfliktforhold som det trengs opprydding i (reguleringsplanen Walther Sundland). 

Jeg personlig har alltid tatt kontakt med grunneier når det har vært noe med sauene hans, hjulpet sau som satt 

fast og vært med på å sanke de inn igjen sammen grunneiers kone. Så jeg har ingen konflikt angående hans 

dyrehold eller som ny grunneier.  

Til ettertanke:  
Rundt min hytte kan det se ut som at det etableres et hyttefelt. I min «nye utsikt» mot sjøen får jeg 11 nye 

hytter. Bak meg kommer det 4 nye hytter og 2 hustomter om denne planen går igjennom. Dette kan ikke 

reverseres om planen går igjennom. I motsatt fall kan det reverseres om det i framtiden skulle bli et  

stort press på hyttetomter og alle andre plasser i Åfjord er like befolket som øya her er allerede i dag.  

Det som blir bestemt i denne saken blir skrevet inn i historien til mange her på øya, alle langs veien hit, 

fastboende, næringsdrivende og bestemmende myndigheter. Konsekvensene er store.  
Kom meg, via rykter, på et møte holdt på samfunnshuset Lauvøya med ordføreren som møteholder. Der hun 

klart sa: Åfjord – Trivsel. Dette er ikke trivsel slik jeg og veldig mange andre ser det.  

Ønsker at det blir fred og ro på øya igjen slik at det blir «Åfjord-Trivsel» for alle sammen inkludert 

grunneier.  

 

John Olav Engelsen: 

Jeg viser til hyggelig telefonsamtale i forrige uke.  

Vi har foreløpig følgende bemerkninger til planutkastet.  

1. Utkastet er på flere punkter i strid med den nylig vedtatte arealdelen til kommuneplanen.  

2. Vi ser ingen grunn til at vår eiendom er trukket inn i Sundlands regplanutkast. I et slikt tilfelle 

vil vi automatisk falle innenfor reguleringsbestemmelsene som har en rekke beskrankninger, se 

feks pkt 1.6, 1.8, 1.12, 1.15 m fl. Vi krever å bli holdt utenfor planen.  

Overfor vår eiendom har kommunen allerede i dag det planverktøy den trenger i plan- og 

bygningsloven og tilhørende forskrifter. Hvorfor han trekker oss inn er neppe gjennomtenkt og i 

alle fall ikke nødvendig.  

3. Avkjørselen som er foreslått rett vest for vår eiendom til 4 nye tomter er svært uheldig 

trafikksikkerhetsmessig sett. Dette er det eneste stedet Lauvøyveien er uoversiktlig på grunn av 

kantvegetasjonen på stedet. Her har det funnet sted trafikkulykker dessverre. Det er 80 km lovlig 

fart på stedet.  

4. Lauvøyveien har ikke kapasitet og kvalitet til å ta i mot et uendelig antall ny hytte- og 

boligbebyggelse. Så vidt skjønnes er det på plankartet lagt inn et 30-tall nye tomter. Dessuten 

foreligger det allerede en rekke godkjente men ikke-bebygde hyttetomter på øya. Kommunen 

bør hindre en videre nedbygging av øya vår ved å foreta en bred og grundig vurdering av 

hvor mange hytter som er 

ønskelig totalt sett. Hva tåler øya totalt sett. Andre betydelige grunneiere 

som Sørdahl, Ovesen og Arnesen vil kanskje også kaste seg rundt med 

ønske om utparsellering. Hva gjør kommunen om en slik situasjon skulle 

dukke opp? Derfor bør kommunen allerede nå ta en diskusjon om hvor 

mange nye hyttebygg øya egentlig tåler. Sørvest på øya står vi strengt tatt 

allerede i dag å stamper i et metningspunkt. Flere snakker om å selge. 

Dagens situasjon er at her står hyttene tett nok.  

Andre deler av øya hadde tålt bedre nye hytter enn her i sørvest.  

Men igjen; Øya har et metningspunkt på hytter.  

  

 

Magne Ødegård Nilsen og Ellen Strømland Nilsen (4.11.15)  

Undertegnede er eier av Skogahaugen 58 7170 Åfjord. 67/130. Og vår 

tomt og hytte grenser inni mot den nye reguleringsplan som er ute for 

høring.  

Etter å ha lest vedleggene som er ulagt og fått en muntlig gjennomgang av 

Sverre Fjellheim, har vi kommet til bemerkning på følgende.  

*Planen i sin helhet er for stor. Øya blir ikke den samme i ettertid hvis en 

plan på denne størrelsen får godkjennelse. Og hva hvis eiere av grunn på 

andre arealer på øya søker om lignede utbygginger!  

*Skogahaugen veien er planlagt som en vei med gjennomkjøring i planen 

fra utbygger. Dette er i uttalelsen fra «kommunen» ikke et ønske. Det er 

derfor kommet et utspill på at det i stedet skal stenge veien 250 meter over 

 



vår hytte.  

( ref Sverre Fjellheim)  

Skogahaugen 58 har siden vi kjøpe tomta hatt tinglyst veirett over 

hovedbrukets eiendom . Dette er da tidligere Bjørn Sundland sin eiendom. 

Vi har opparbeidet denne veien med store kostnader. Inkl. grøfting og 

drenering, brukt den og vedlikeholdt denne hele året. Veien er også mye 

brukt til turgåing. For at denne veien ikke skal gå inn i en vei med 

rundkjøring. Så må veien bli som den er i  

dag. Og ikke bygges sammen med veisystemet sørøst for oss. Eventuelle 

nye tomter må da ha tilkjøring fra andre siden. Vi påroper oss retten til å 

bruke denne veien videre.- for å komme ned til vår hytte.  

*Vann inn til alle hyttene i område er basert på private forgreninger. Det er 

små dimensjoner på eksisterende vannforgreninger øst for oss. Dette 

gjorde vi etter anbefaling av Trond Aune (som la vannledningene i « 

sydvesten» )fikk lagt egen vannledning helt fra hovedveien. Vi la da ned 

500m egen forgrening. 3 hyttenaboer har siden fått knyte seg på denne. 

Denne ledning ligger i bunnen av  

Skogahaugen veien. Nye tomter inn i området vil kunne knytte seg på 

eksisterende ledninger. Det er ikke kapasitet i det private ledningsnettet.  

Kapasiteten på vann inn til øya vil også bli en stor utfordring.  

*Tilgang til kysten. De første årene vi hadde hytte var det stor gåtrafikk 

langs strendene på Lauvøya. Dette er nå helt fraværende, det er for mange 

stengsler.  

*Trivsel og Samhold. En grunneier som skal bygge ut og ha et større antall 

beboere på sitt område må jobbe sammen med disse. Dette ser ikke til å 

fungere i dag.  
 

Henry Eide, eier av 67/149: 

Han uttrykker sterk skepsis til fortettingen rundt seg ved å kommentere noen bilder. 

Hans merknad er vedlagt i sin helhet. 

 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune: 

 

I forslag til reguleringsplan er hytteområdet vesentlig fortettet. Vi anbefaler at det opprettholdes en 

minsteavstand på 50 meter mellom ny og eksisterende bebyggelse. Dette har vist seg å fungere med 

tanke på å unngå konflikter. En fortetting er ofte å foretrekke framfor å ta i bruk nye arealer. Slik 

kan man benytte eksisterende infrastruktur, men en bør også vurdere om fortettingen forringer de 

kvalitetene eksisterende hyttefelt innehar i dag og om hvor mye Lauvøya som helhet kan tåle av 

belastning. Planforslaget kommer ikke i konflikt med regionale eller nasjonale interesser 

fylkeskommunen skal ivareta. 

 

En reguleringsplan skal være forutsigbar for alle parter og skal ta sikte på å få den best mulige 

arealbruken totalt sett etter en samordnet avveining av de ulike interesser. En reguleringsplan er en 

juridisk bindende avtale mellom berørte parter og bør gi en viss 

forutsigbarhet i fht arealbruken. Slik er det særs viktig å hensynta de som allerede er etablert i 

området. 

I oversendelsen påpeker kommunen flere forhold ved fortettingen av området som kan være 

gjenstand for konflikt. Dette er forhold fylkeskommunen ikke tar stilling til da vi vurderer de 

forholdene til å kun har lokale konsekvenser. 

Som faglig råd foreslår vi at tomt 2.12. og tomt 2.11 tas ut av planen. Slik hyttene/tomtene er lagt, 

brytes sikten ned mot sjøen og adkomst mot friluftsområdet/sjø reduseres. En god adkomst der alle 

kan gå uten at det oppleves som å gå på privat grunn er en viktig faktor for 

å stimulere til økt friluftsliv. Ved å ta ut disse to tomtene kan Landhaugveien (V1) avsluttes ved 

eiendommen 67/70 og området framstår som åpent og allment tilgjengelig. 

 

 

 



 

Automatisk fredete kulturminner 

Den store gravrøysen nordøst i planområdet er godt ivaretatt gjennom hensynssoner og 

bestemmelser, jfr. vår uttalelse 11.11.2014. 

Imidlertid er ikke spesialområde bevaring fra foregående plan, Skogahaugen II vedtatt 12.11.2008, 

nedfelt i plankartet. Vi har ikke omtalt dette spesialområde bevaring spesifikt i nevnte uttalelse, 

men har nok tatt det for gitt den ville videreføres ny plan. Vi ber om at dette 

bevaringsområdet videreføres som hensynssone c) i omsøkte reguleringsplan. 

 

 

 

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 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. 

 

Vilkår for egengodkjenning: 

Ingen, men ut fra overnevnte ber vi om at bevaringsområdet videreføres som hensynssone c, videre 

foreslår vi at tomt 2.12.og tomt 2.11 tas ut av planen. 

 

 

Fylkesmannen: 

 

Som nevnt i vår forhåndsuttalelse, datert 13.8.2013, mener Fylkesmannen at fritidsbebyggelse ikke 

er en viktig nok samfunnsinteresse til at jordvernet kan vike. På denne bakgrunn uttrykte vi at 

forslag om fritidsbebyggelse på dyrka mark som ikke tidligere er planavklart, må tas ut av planen. 

Dette er vurderinger som fremdeles står ved lag. 

 

Et større område på 9,5 daa med eksisterende fritidsbebyggelse ned mot sjøen er lagt inn som 

byggeområde i planen. Det er ikke lagt inn byggegrense mot sjø i planforslaget og i saksframlegget 

er det vurdert å ta inn en bestemmelse om at byggeforbudet langs sjø og vassdrag ikke skal gjelde. 

I nasjonal produktspesifikasjon (NPS) står det at det må legges inn en forbudsgrense, enten som 

byggegrense eller som bestemmelsesområde. 

Fylkesmannen mener det imidlertid ikke kan åpens for nye tomter innenfor området 

«Landhaugan», utover det som er godkjent gjennom tidligere bebyggelsesplan. Slik plankartet nå 

er fremstilt vil dette åpne for ny bebyggelse innenfor dette område og arealet er utvidet i forhold til 

 



kommuneplanens arealdel. Med bakgrunn i mål om å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig 

bygging langs sjøen jf. pbl. 1-8 og de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen må kun de eksisterende fritidseiendommene vises som byggeområde i 

området «Landhaugan». 

 

Den foreslåtte fritidsboligen 2.12 ligger eksponert i landskapet og ligger uheldig plassert i forhold 

til adkomsten ut til odden sørvest i planområdet. Tomten ligger innenfor området avsatt til 

fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, delplan Lauvøya.  

 

Gjennom detaljplanleggingen skal imidlertid hensynet til strandsonen 

vektlegges og hvor allmenne interesser skal gis fortrinn. Fylkesmannen mener at plasseringen er 

uheldig og at reguleringsplanen ikke bør åpne for en tomt til fritidsbebyggelse her. 

 

Det går tre adkomstveger inn i den vestre delen av planområdet, veg 1, 2 og 3. Veg 1 og 3 er koblet 

sammen lengst mot vest slik at det åpnes for gjennomkjøring i byggeområdet. Adkomstvegene 

åpner for gjennomkjøring som kan gi økt trafikk og støy i området. I Åfjord kommunes 

saksframlegg er det også pekt på at en slik sammenkobling av veiene vil være uheldig. 

Adkomstveg 3 bør stoppes ved den eksisterende fritidseiendommen 67/132, slik at veg 2 blir 

adkomst til de fleste eiendommene sørvest i planområdet, inkl. 67/130. For å sikre verdiene i 

kulturlandskapet og redusere antall adkomstveger bør veg 3 stoppe ved eiendommen 67/132, jf. 

kommunens saksframlegg. 

 

De eksisterende eiendommene ned mot sjøen (Landhaugan) har adkomst via veg 1. Inn mot 

fritidseiendommene har denne vegen kun traktorvegstandard. 

Deler av vegen ligger i 100-metersbeltet langs sjøen, og en opparbeiding til bilvegstandard vil 

medføre store inngrep. Det bør vurderes å stoppe vegen ved nedkjøringa til naustområdet. Fra 

vegen og inn til eiendommene 67/24, 67/70, 

67/115, 67/112 og 67/165 bør vegstandarden reduseres til traktorveg, slik den er i dag.  

For å unngå gjennomkjøring og redusere inngrepene i strandsonen bør adkomstveg 1 stoppe ved 

eiendommen 67/70. 

 

Det foreslås en betydelig fortetting i et etablert fritidsboligområde. Som også nevnt under landbruk 

er det viktig at fortettingen skjer på en slik måte at verdiene for de som allerede er etablerte i 

området ivaretas på en best mulig måte. Dvs. at det tas hensyn både til landskap og grønnstruktur. 

For å ivareta et åpent kulturlandskap og deler av grønnstrukturen bør det vurderes å ta ut de 

foreslåtte fritidsboligene 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15 og 2.19. 

 

Planen for Løvø sørvest har tatt lang tid, og mange ulike interesser skal 

hensyntas. Fylkesmannen deltar gjerne i en dialog for å finne løsninger som ivaretar de ulike 

interessene på en best mulig måte. 

 

Samfunnssikkerhet 

Det foreligger en begrenset risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i form av en sjekkliste. 

Fylkesmannen viser til DSB sin nye veileder: ”Samfunnssikkerhet i  arealplanlegging” og vil 

påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse ikke er å anse som en ROS-analyse. 

 

I planbeskrivelsen er utfordringer knyttet til potensielle naturrelaterte skader lite vurdert. Dette 

gjelder blant annet i forhold til vind og stormflo. En slik vurdering må også ta høyde for 

ekstremvær og havnivåstigning. Dette gjelder spesielt for naustrekken. Reguleringsbestemmelsene 

kunne med fordel ha inneholdt spesifikke krav til plassering av naustene. I plan- og bygningsloven 

(pbl.) § 3-1 bokstav g, skal kommunens planer ta klimahensyn. I lovforarbeidene 

(Ot.prp.nr.32 (2007-2008)) til bestemmelsen går det fram at arealdisponering skal sikres mot 

ekstremværhendelser og at det må tas hensyn til konsekvenser av havnivåstigning. I veiledning til 



Teknisk forskrift (TEK 10), kapittel 7 redegjøres det for betydningen av klimaendringer med 

nærmere bestemmelser i forhold til naturpåkjenninger. For oppdaterte tall på stormflo og 

havnivåstigning viser vi til ny veileder på havnivåstigning og stormflo utarbeidet av Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Videre er det i planbeskrivelsen og ROS-analysen kort nevnt at vanntilførsel må oppgraderes. Dette 

kunne ha blitt utdypet nærmere. I forhold til kapasitet for slukkevann bør dette rådføres med det 

lokale brannvesenet. 

ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, og avdekket 

risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på 

andre måter. 

Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar for å godkjenne 

ROS-analysen i henhold til Pbl. § 4-3. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Fylkesmannen fremmer følgende vilkår for egengodkjenning til reguleringsplanen: 

 

1. Med bakgrunn i jordloven § 9 må planforslaget endres slik at det ikke medfører ny   

omdisponering av dyrka mark. 

2. Med bakgrunn i mål om å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen jf. 

pbl. 1-8 og de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

må kun de eksisterende fritidseiendommene vises som byggeområde i området «Landhaugan». 

Vi minner om at vilkår for egengodkjenning innebærer at det er innsigelse til planen dersom 

vilkårene ikke imøtekommes. Vi oppfordrer kommunen til å ta kontakt for en videre dialog om 

hvordan vilkårene best kan imøtekommes. 

Fylkesmannen fremmer følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. For å unngå privatisering av strandsonen bør den foreslåtte fritidseiendommen 2.12 tas ut av 

planen. 

2. For å unngå inngrep i kulturlandskapet og strandsonen, samt unngå gjennomkjøring, bør 

adkomstvegene reduseres i utstrekning jf. vurderingene under Miljøvern. 

3. For å ivareta grønnstrukturen, landskapet og verdiene i kulturlandskapet bør enkelte 

fritidseiendommer tas ut av planen, jf. vurderingene under miljøvern. 

 

Vi viser til brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 24.09.2013 og 13.02.2014 om at Sør-

Trøndelag er utpekt som pilot for samordning av statlige uttalelser og at Fylkesmannen er gitt 

ansvaret for samordningen. Fylkesmannen har i denne saken mottatt uttalelser fra Statens 

vegvesen.  

De har ingen merknad til planforslaget. 

 

Med henvisning til planutvalgets vedtak i første gangs behandling, behandles «forbedringspunktene» i 

det følgende: 

 

Vurderinger og kommentarer 

Mindre fortetting. 

I medhold av Fylkesmannens og fylkeskommunens råd, er tomt 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15 og 2.19 tatt ut av 

planforslaget. 

I medhold av Trond Utheims argumenter for å bevare utsiktspunktene på øya, er tomtene 2.5 og 2.6 tatt 

ut av planen. I tillegg til utsikt tas disse bort fordi de forutsatte adkomst over hans eiendom. 

Både Trond Utheim og Henry Eide uttrykker bekymring med tanke på både nærhet til og utsikt fra egne 

eiendommer når det gjelder tomtene 2.7, 2.21 og 2.22. For å minimere virkningene av nye bygg her, 

settes det inn en betingelse i bestemmelsenes pkt. 1.9. Den går ut på at bygninger der kan kun ha en 

etasje og lav takvinkel. 

Jan Roger Hildrum har mange tanker om fortettingen rundt seg, men på grunn av en viss høydeforskjell 

nedover mot vest, og ca 50 meter avstand til ny bebyggelse mot øst, har en funnet fortettingen her 



forsvarlig. De nye boligene vil ikke etter vår vurdering bli synlige fra hans hytte. 

 

Jordvern og plangrenser. 

Tomtene 1.8 og 1.9 er nå redusert i areal, og grensa mot øst er i henhold til kommunedelplan for Løvøya. 

Videre er tomtene 3.5 og 3.6 tatt ut med samme begrunnelse. En har her valgt å beholde et tilleggsareal 

til tidligere ubebygd hyttetomt 67/78. 

Fylkesmannens ønske om å begrense arealet for bebyggelse slik det framgår av «bebyggelsesplan for 

Landhaugan» er også etterkommet med noen mindre justeringer rundt eksisterende fritidshus. 

John Olav Engelsens krav om å bli tatt ut av planen er etterkommet. 

Frisiktsonene mot Lauvøyveien er tatt inn i planområdet. 

 

Veger. 

Som følge av at tomtene 2.11 og 2.12 er tatt ut, er også Veg 1 avsluttet ved grensen til 67/70. Videre som 

følge at dette, avsluttes Veg 3 med snuhammer ved tenkt avkjørsel til tomt 2.9, og vegbom. Veg videre er 

kun adkomst til 67/130, Magne Ødegård Nilsen. 

Videre er veg 5 delt opp slik at en ikke får «rundkjøring» der. 

 

Naustområder. 

Sydvesten velforening er naturlig nok opptatt av naustbygging i det de mener alle tomter innenfor 

reguleringsplan for Skogahaugen II har rett til nausttomt. Dette har ikke grunneier gitt noe tilsagn om – 

bare til de som har tinglyst rett til nausttomt. Denne diskusjonen har stor grad av privatrettslig 

karakter. Kommunen kan derfor ikke gi noen føringer her. 

 

Videre er det diskusjon om størrelsen på naust. I 2008 ble bestemmelsene for Skogahaugen II endret slik 

at størrelsen på naust som kunne bygges økte fra 20 m² til 35 m² BYA. I det nye forslag til bestemmelser 

er størrelsen på naust igjen redusert til 20 m². Velforeningen vil naturlig nok beholde muligheten til å 

bygge naust på 35 m² og argumenterer sterkt for det. 

Men igjen: En finner det vanskelig å gi noen føringer all den tid det er snakk om en rettighet grunneier 

vil gi. Småbåter kan få plass i et naust på 20 m² (F.eks 5,5m x 3,6m). 

Vannforsyning. 

Som flere påpeker, har vannforsyningen til Lauvøya allerede sine utfordringer. Fylkesmannen påpeker 

at ROS-analysen og planbeskrivelsen burde behandlet dette mer inngående. En ytterligere utbygging på 

Lauvøya som også denne planen klart legger opp til, betyr at kommunen må se på muligheter for og 

kostnader med kapasitetsøkning. 

Administrasjonen foreslår her at kommunen sammen med utbygger må komme fram til en avtale om et 

anleggsbidrag for bygging på ubebygde tomter som belastes tiltakshaverne etter hvert. 

Avløp. 

Innenfor planområdet er det i dag flere private avløpsanlegg – felles- eller enkeltløsninger. Ny utbygging 

betyr økt belastning på eksisterende eller behov for nye løsninger. Det er fra forslagstillers side ikke 

antydet noe om hvordan de ser for seg hvordan utslipp skal handteres. 

Innenfor plankartets avgrensning vil det når alle tomter er bebygd være ca 70 boenheter. Dette betyr en 

utslippsmengde på maksimum 300 – 350 personekvivalenter. Dette tilsvarer det utslipp kommunen 

bygger ut for på Revsnes i dag. 

Administrasjonen foreslår derfor her at planutvalget diskuterer en eventuell kommunal utbygging av 

avløp på søndre del av Lauvøya. Videre bør en også i denne sammenheng ha nærmere avtale om 

anleggsbidrag i forbindelse med ny utbygging av fritidshus.  

 

 

 

Oppsummering: 

 

Det foreliggende planforslaget har redusert antall nye hyttetomter fra 37 til 26. Dette for å 

kunne ivareta behov for åpninger og allmenn ferdsel mellom bebyggelsen. Videre er det lagt 

en del føringer gjennom bestemmelsene på enkelte tomter med tanke på byggehøyde. 

Det er også tatt inn en passus om at innenfor byggeområdene så skal ikke byggeforbudet i Pbl 

§ 1-8 gjelde. 



 

Ved første gangs behandling ble det bestemt at vann- og avløpsplan må utarbeides og 

godkjennes av kommunen etter reguleringsplanen er ferdigbehandlet. For å sikre at bygging 

etter planen ikke kan utføres før vann- og avløpsplan er godkjent, er det tatt inn en 

rekkefølge-bestemmelse, pkt E til slutt i planbestemmelsene. 

 

Kommunen bør invitere tiltakshaver til samtaler om eventuell utbyggingsavtale for å sikre 

betryggende vann- og avløpsforhold i området. 

 

Etter behandlingen i planutvalget 12.10.17 har administrasjonen avtalt at forslagsstiller 

oppdaterer kart etter at kommunestyret har gjort endelig godkjenning.   

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner forslag til detaljplan for Løvø sørvest, planid 201302, med 

plankart sist revidert 06.10.2017, og med bestemmelser og beskrivelse revidert 05.10.17 og 

med endringer vedtatt i det faste planutvalget 12.10.2017. 

Disse lyder:  Følgende tomter tas ut av plana, 2.7, 2.8, 2.21 og 2.22. 

Revidert plankart godkjennes av ordfører når det foreligger.   

 

Det må utarbeides vann- og avløpsplan for området som skal høres og godkjennes før det kan 

igangsettes nye byggetiltak i planområdet. 

 

Tiltakshaver(ne) inviteres til samtale om nærmere vilkår og rammer rundt utbyggingen.  

Det vises til vedtak gjort i planutvalg ved 1. gangs behandling, hvor planutvalget presiserte at 

utbygger må være med å ta en del av kostnadene for å sikre tilstrekkelig vannforsyning inn til 

feltet. I og med at omfang og kostnader ikke er kjent foreslår planutvalget at en eventuell 

kostnad begrenses oppad til kr. 50 000,- pr. tomt. 

 

Saksprotokoll i Åfjord - Det faste planutvalget - 12.10.2017  

Behandling: 

Håkan Berdahl (H) foreslo at tomtene 2.7, 2.8, 2.21 og 2.22 tas ut av plana. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.   

 

Endelig vedtak: 

 

Det faste planutvalget godkjenner forslag til detaljplan for Løvø sørvest, planid 201302, med 

plankart sist revidert 06.10.2017, og med bestemmelser og beskrivelse revidert 05.10.17. 

Følgende tomter tas ut av plana:  2.7, 2.8, 2.21 og 2.22 

 

Det må utarbeides vann- og avløpsplan for området som skal høres og godkjennes før det kan 

igangsettes nye byggetiltak i planområdet. 

 

Tiltakshaver(ne) inviteres til samtale om nærmere vilkår og rammer rundt utbyggingen. Det 

vises til vedtak gjort i planutvalg ved 1. gangs behandling, hvor planutvalget presiserte at 

utbygger må være med å ta en del av kostnadene for å sikre tilstrekkelig vannforsyning inn til 



feltet. I og med at omfang og kostnader ikke er kjent foreslår planutvalget at en eventuell 

kostnad begrenses oppad til kr. 50 000,- pr. tomt. 

 

Vedtaket var enstemmig.   

 

 

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 01.02.2018  

Endelig vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner forslag til detaljplan for Løvø sørvest, planid 201302, med 

plankart sist revidert 06.10.2017, og med bestemmelser og beskrivelse revidert 05.10.17 og 

med endringer vedtatt i det faste planutvalget 12.10.2017. 

Disse lyder:  Følgende tomter tas ut av plana, 2.7, 2.8, 2.21 og 2.22. 

Revidert plankart godkjennes av ordfører når det foreligger.   

 

Det må utarbeides vann- og avløpsplan for området som skal høres og godkjennes før det kan 

igangsettes nye byggetiltak i planområdet. 

 

Tiltakshaver(ne) inviteres til samtale om nærmere vilkår og rammer rundt utbyggingen.  

Det vises til vedtak gjort i planutvalg ved 1. gangs behandling, hvor planutvalget presiserte at 

utbygger må være med å ta en del av kostnadene for å sikre tilstrekkelig vannforsyning inn til 

feltet. I og med at omfang og kostnader ikke er kjent foreslår planutvalget at en eventuell 

kostnad begrenses oppad til kr. 50 000,- pr. tomt. 

 

Vedtaket var enstemmig.   

 

 

 

 


