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MesterService AS 
Lundåsen 23 
7089 HEIMDAL 
          13.04.2021 
 
 
5058/106/4 - AVSLAG - Oppføring av brygge/utleiehytte - Turid og 
Asbjørn Lysø            
 
 

Eiendom: Gårdsnr./bruksnr. 106/4 Adresse: Linesvegeien  

Ansvarlig søker: Mesterservice AS D.sak: 94/21 

Tiltakshaver: Turid og Asbjørn Lysø Arkivsaknummer: 2020/3446 

Hjemmelshaver: Turid og Asbjørn Lysø Saksbehandler: BJØMUR 

  

Åfjord kommune viser til søknaden deres som vi mottok 02.12.2020. Søknaden gjelder riving av 
eksisterende naust og oppføring av ny brygge/utleiehytte på gårdsnummer (gnr.) 106 og 
bruksnummer (bnr.) 4. Søknaden er sendt på vegne av Turid og Asbjørn Lysø. Dere har søkt 
om dispensasjon fra reguleringsplan for Lines vestre og plan- og bygningsloven (pbl) § 1-8. 

Vedtak 

Åfjord kommune gir ikke i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra 
reguleringsplan for Lines vestre og pbl § 1-8 og gir dermed ikke byggetillatelse for oppføring av 
ny brygge/utleiehytte på gnr. 106 / bnr. 4 som omsøkt.  
Avslaget begrunnes med at en dispensasjon i vesentlig grad vil tilsidesette formålsparagrafen i 
plan- og bygningsloven. Tiltaket strider med reguleringsplanens arealformål og bestemmelser, 
og en dispensasjon vil være retningsgivende for framtidig arealbruk av området.     
En dispensasjon fra byggeavstand til sjø, fastsatt i kommuneplanens arealdel, jamfør plan- og 
bygningsloven § 1-8, femte ledd, vil i vesentlig grad tilsidesette formålet med bestemmelsen ved 
at interesser som naturmiljø, friluftsliv, landskapshensyn og allmenne interesser ikke blir 
ivaretatt i tilstrekkelig grad.  
 
Vedtaket er fattet etter følgende lovverk:  
Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 (søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av 
søknaden i kommunen) 
Vedtaket er fattet etter reglene i Åfjord kommunes delegeringsreglement. 
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Fakta om saken 
MesterService AS søker på vegne av Turid og Asbjørn Lysø om riving av eksisterende naust og 
oppføring av brygge/uleiehytte på gnr. 106 / bnr. 4 på Linesøya. Eiendommen er i 
reguleringsplan for Lines vestre, planID 200902, avsatt til naustbebyggelse. 
 
Tiltaket omfatter riving av eksisterende naust/brygge og oppføring av ny brygge/utleiehytte på 
samme sted. Det nye bygget er omsøkt med grunnflate som eksisterende, 55 m2 BYA og 
oppføres i to etasjer med mønehøyde på ca. 5,5 meter. Det er søkt om dispensasjon fra 
reguleringsplan for bruksendring fra naust/brygge til næring og plan- og bygningsloven § 1-8, 
bygge- og deleforbud i strandsonen. 
 
 
Ekstern høring 
Søknaden er oversendt Trøndelag fylkeskommune som i sin uttalelse i brev datert 02.03.2021 
sier følgende: 

Det søkes dispensasjon fra naustformålet i reguleringsplan for Lines vestre for oppføring 
av utleiebygg. Omsøkte tiltak ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet langs sjø og er 
i vedtatte reguleringsplan avsatt til naustformål. 
Det er kun naustbebyggelse det gjennom planarbeidet er tatt stilling til for bygging i 
strandsonen. 

Reguleringsplanen har ingen byggegrense mot sjø, og slik betinger søknaden om 
oppføring av ny bebyggelse, også dispensasjon fra PBL § 1-8. 
Naust må ut fra sin funksjon ligge i den nære strandsone. Et utleiebygg har helt andre 
funksjoner og vil krever adkomstvei og større grad av tekniske installasjoner enn et 
naust og er ikke funksjonsmessig knyttet til strandsonen. 

Fylkeskommunen har forståelse for grunneiers ønske om næringsvirksomhet. 
Utleievirksomhet er salg av overnattingstjenester. En vellykket satsing er avhengig av at 
de naturverdier som finnes i området og som lokker til seg turister, blir tatt vare på. 
Strandsonen er den viktigste ressursen i så måte. 

Innenfor planområdet er det etter våre vurderinger plass til oppføring av utleiebygg, som 
ikke kommer i konflikt med 100-meterbeltet langs sjø. Hele 100-metersbeltet langs sjøen 
er i utgangspunktet definert som et område av nasjonal interesse med bygge- deleforbud (pbl § 
1-8). Kommunene bør derfor unngå å gi dispensasjon for ny bebyggelse i dette området. 
Bakgrunnen for dette forbudet er at den nære strandsonen normalt bør holdes fri for bebyggelse 
ut fra allmennhetens interesser og av landskaps- og naturfaglige hensyn. 

Brygga vil ha funksjon som en fritidsbolig i den nære strandsonen. Erfaringsmessig ser vi at 
utleiebygg over tid går over til å bli private fritidsboliger. Dette medfører en 
legalisering av private hytter i den nære strandsonen på feil premisser. Slik blir 
strandsonen privatisert og allmennhetens tilgang til strandsonen reduseres. En 
bruksendring som foreslått vil gi presedens for lignende saker.  

 Ut fra overnevnte fraråder Trøndelag fylkeskommunen omsøkte dispensasjon fra 
reguleringsplan. Dersom kommunen likevel velger å gi dispensasjon ønsker vi vedtaket i 
saken tilsendt for å vurdere en mulig påklaging. Saken vil da bli behandlet politisk i 
fylkesutvalget. Dette til orientering. 
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Søknaden er oversendt Statsforvalteren i Trøndelag som i sin uttalelse i brev datert 15.03.2021 
sier følgende: 

Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse 

Bakgrunn 
Kommunen opplyser at tiltaket omfatter riving av eksisterende naust/brygge og oppføring av ny 
brygge/utleiehytte bygg på samme sted. Det nye bygget vil ha samme grunnflate som 
eksisterende, 55 m2 BYA og oppføres i to etasjer. Bygget får en mønehøyde på ca. 5,5 meter. 
Beskrivelse av tiltakets innhold og bruksområde er nærmere beskrevet av tiltakshaver og vedlagt 
dette brevet. 
Eiendommen er i reguleringsplan for Lines vestre, avsatt til naustbebyggelse. Det er søkt om 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og omdisponering fra naust/brygge til næring. 

Dispensasjonsadgangen 
Arealplanlegging skjer gjennom arealplaner som har gjennomgått en helhetlig vurdering etter en 
demokratisk prosess hvor berørte parter har hatt en mulighet til å medvirke. Alle tiltak innenfor 
planområdet skal følge de samme bestemmelsene for å kunne ivareta likebehandling. 
Dispensasjon er en snever unntaksregel som kan benyttes i enkeltstående tilfeller som ikke 
skaper uheldige presedensvirkninger som igjen kan ha som følge at de i praksis setter 
bestemmelser i plan til side. 

Den klare hovedregel er at bestemmelsene i en reguleringsplan skal overholdes inntil planen 
oppheves eller endres. Permanente avvik med generell gyldighet i reguleringsområdet skal 
gjøres gjennom reguleringsendring og ikke gjennom dispensasjoner. 

Uttalelse fra fagavdelingene 
Landbruk 
Omsøkte tiltak ligger nært et område registrert som innmarksbeite. Av flyfoto kan det imidlertid se 
ut til at også arealet øst for dette beites. Her har kommunen som landbruksmyndighet mer 
lokalkunnskap, og kan gjøre vurderinger av virkninger for beiteinteressene i området. I den 
forbindelse bør også påregnelige drifts- og miljømessige ulemper vurderes. En utleiehytte gir en 
annen bruk av området enn et rent naust - med potensielt større konfliktnivå. Ut fra dette er det 
viktig at beiteinteressene i området vurderes og hensyntas. Dersom tiltaket kan få negative 
virkninger for beiteinteressene, har vi faglig råd om å avslå dispensasjon som omsøkt. 

Klima og miljø 
Skråfotobilder samt flyfotokart viser at det trolig finnes kystlyngehei i området. Kystlynghei er en 
truet natururtype (EN) og særlig gode lokaliteter er har status som utvalgt naturtype. Rett nord for 
området finnes det i tillegg det som ser ut som beitemark dvs. naturtypen semi-naturlig eng. Dette 
er også en truet naturtype. Det ser ut som både kystlynghei og semi-naturlig eng er beitet i de 
senere årene. En endring til utleie fritidsbolig vil påvirke denne naturtypen negativt både gjennom 
selve tiltaket, men også gjennom aktiviteten både arbeid og bruk vil medføre. Videre vil det trolig 
ikke kunne beites i området noe som vil være negativt for begge naturtypene. En utleiebolig vil 
videre privatisere et urørt område med gode kvaliteter for utøvelse av friluftsliv. Det er planavklart 
flere fritidsboligtomter i bakkant av omsøkte tiltak. En etablering som omsøkt vil etter vårt syn 
privatisere «fellesområdene» potensielle hyttebyggere skal bruke. Vår erfaring er at slike tiltak 
gjør det vanskelig å få solgt de allerede planavklarte tomtene noe som er uheldig. Klima- og 
miljøavdelingen mener tiltaket strider mot de statlige planretningslinjene for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

Klima- og miljøavdelingen vil etter en samlet vurdering av tiltakets innvirkning på friluftsliv- og 
naturmangfoldverdier fraråde at det gis dispensasjon for omsøkte tiltak. Et positivt vedtak i saken 
vil bli vurdert påklaget. Vi ber om å bli orientert om vedtak og eventuell videre saksgang. 

Konklusjon 
Klima- og miljøavdelingen vil etter en samlet vurdering av tiltakets innvirkning på friluftsliv- og 
naturmangfoldverdier fraråde at det gis dispensasjon for omsøkte tiltak. 
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Vurdering av dispensasjon 
Sektormyndighetene er kritiske til tiltaket og varsler at et positivt vedtak vil bli vurdert påklaget. 
Dette er den strengeste konklusjonen som benyttes. I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2, 
4. ledd bør ikke kommunen gi dispensasjon i de tilfeller statlige eller regionale myndigheter har 
uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  
Juridisk utgangspunkt 
Gjeldende reguleringsplan er vedtatt i 2005, revidert i 2012 og en mindre endring vedtatt i 
Planutvalget i sak 15/21, datert 17.03.2021. Reguleringsplanen er blitt til gjennom omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det 
skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Reguleringsplan fastsetter framtidig 
arealbruk for området, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse 
av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6. Tiltak må ikke være i strid med 
planens arealformål og bestemmelser. 
Tiltaket ligger i hundremetersbeltet langs sjø og omfattes følgelig av forbudet mot tiltak i 
hundremetersbeltet langs sjø. Før tiltaket kan tillates fordrer det også dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. I 100-metersbeltet langs sjøen skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jf. pbl. § 1-8 første ledd. Det er 
disse hensynene som ikke må bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon fra byggeforbudet i 
pbl. § 1-8 annet ledd eller byggegrense mot sjø fastsatt i arealplan, jf. § 19-2 annet ledd. 
 
For at dispensasjon skal kunne gis er det tre vilkår som etter plan- og bygningsloven § 19-2 må 
være innfridd: 

− Hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig 
tilsidesatt. 

− Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 
− Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 
Brygga er omsøkt oppført innenfor reguleringsplanen på område avsatt til naustbebyggelse. 
Hensikten med kravet om utarbeidelse av reguleringsplan, er å få en samordnet utbygging av et 
større område med tanke på videre utnyttelse. Reguleringsplanen vil bl.a. avklare arealbruken, 
grad av utnytting (antall tomter), adkomstsystem m.m. En dispensasjon vil i dette tilfellet rive 
vekk grunnlaget for hensikten med reguleringsplanen hvis den ikke følges. En dispensasjon vil 
også skape uheldig presedens for å kunne ivareta likebehandling for tilsvarende saker om 
bestemmelsene i planen settes til side.     
Brygga har funksjon som en fritidsbolig og vil ha en klar privatiserende effekt, hvilket vil sette til 
side hensynet til allmenne interesser i strandsonen. Kommunen mener hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og/eller andre allmenne interesser blir vesentlig tilsidesatt 
dersom det gis dispensasjon til den omsøkte tiltak. 
Det er etter kommunens mening plass innenfor planområdet for tilsvarende bygg uten at det 
kommer i konflikt med 100-metersbeltet langs sjø eller reguleringsplanens arealformål og 
bestemmelser. 
Konklusjon:  
Administrasjonen mener etter en total vurdering at en dispensasjon i vesentlig grad vil sette til 
side hensynene i plan- og bygningslovens formålsparagraf, og hensikten med bestemmelsen 
det søkes om dispensasjon fra.  
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Gebyrer 
Alle gebyrene for byggesak finnes på afjord.kommune.no.  
Du betaler gebyrene som gjelder for det året søknaden leveres komplett. 
 

Frist for å klage på vedtaket er tre uker 
Hvis du, eller andre med klageadgang, ikke er enig i vedtaket, har du rett til å klage. Du må 
sende en skriftlig klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottok vedtaket.  
Send klagen til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller via e-post til 
postmottak@afjord.kommune.no 
I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du mener bør endres i vedtaket og 
begrunne hvorfor.  
Hvis kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
ÅFJORD KOMMUNE 
 
 
 
Trude Iversen Hårstad        
Fagleder  Bjørn Murvold 
                                                        Avdelingsingeniør      
                     
 
 
 
   
Kopi: 
Asbjørn Lysø 

Turid Lysø 

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
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E-postadresse: 
sftlpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.statsforvalteren.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  15.03.2021  2021/2303 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  16.02.2021  1718/2021//BJØMUR 
   

  
  
  
 
 
  

Åfjord kommune 
Øvre Årnes 7 
7170 ÅFJORD 
 
 

  

 

Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra reguleringsplan og pbl. § 1-8 for 
oppføring av brygge /utleiehytter - Lines vestre - Åfjord 106/4 

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har flere roller og oppgaver i henhold til plan- og bygningsloven. En 
viktig oppgave for Statsforvalteren som sektormyndighet, er å gi uttalelser i dispensasjonssaker hvor vi uttalelser oss 
som sektormyndighet innenfor flere fagområder. I tillegg skal Statsforvalteren sikre at kommunale vedtak i plan- og 
byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk. 

Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse  
 
Bakgrunn  
Kommunen opplyser at tiltaket omfatter riving av eksisterende naust/brygge og oppføring av ny 
brygge/utleiehytte bygg på samme sted. Det nye bygget vil ha samme grunnflate som eksisterende, 
55 m2 BYA og oppføres i to etasjer. Bygget får en mønehøyde på ca. 5,5 meter.  
Beskrivelse av tiltakets innhold og bruksområde er nærmere beskrevet av tiltakshaver og vedlagt 
dette brevet.  
Eiendommen er i reguleringsplan for Lines vestre, avsatt til naustbebyggelse. Det er søkt om 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og omdisponering fra naust/brygge til næring. 
 
Dispensasjonsadgangen  
Arealplanlegging skjer gjennom arealplaner som har gjennomgått en helhetlig vurdering etter en 
demokratisk prosess hvor berørte parter har hatt en mulighet til å medvirke. Alle tiltak innenfor 
planområdet skal følge de samme bestemmelsene for å kunne ivareta likebehandling.  
Dispensasjon er en snever unntaksregel som kan benyttes i enkeltstående tilfeller som ikke skaper 
uheldige presedensvirkninger som igjen kan ha som følge at de i praksis setter bestemmelser i plan 
til side.  
 
Den klare hovedregel er at bestemmelsene i en reguleringsplan skal overholdes inntil planen 
oppheves eller endres. Permanente avvik med generell gyldighet i reguleringsområdet skal gjøres 
gjennom reguleringsendring og ikke gjennom dispensasjoner.  
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  Side: 2/3 

Uttalelse fra fagavdelingene 
Landbruk 
Omsøkte tiltak ligger nært et område registrert som innmarksbeite. Av flyfoto kan det imidlertid se 
ut til at også arealet øst for dette beites. Her har kommunen som landbruksmyndighet mer 
lokalkunnskap, og kan gjøre vurderinger av virkninger for beiteinteressene i området. I den 
forbindelse bør også påregnelige drifts- og miljømessige ulemper vurderes. En utleiehytte gir en 
annen bruk av området enn et rent naust - med potensielt større konfliktnivå. Ut fra dette er det 
viktig at beiteinteressene i området vurderes og hensyntas. Dersom tiltaket kan få negative 
virkninger for beiteinteressene, har vi faglig råd om å avslå dispensasjon som omsøkt.  
 
Klima og miljø 
Skråfotobilder samt flyfotokart viser at det trolig finnes kystlyngehei i området. Kystlynghei er en 
truet natururtype (EN) og særlig gode lokaliteter er har status som utvalgt naturtype. Rett nord for 
området finnes det i tillegg det som ser ut som beitemark dvs. naturtypen semi-naturlig eng. Dette 
er også en truet naturtype. Det ser ut som både kystlynghei og semi-naturlig eng er beitet i de 
senere årene. En endring til utleie fritidsbolig vil påvirke denne naturtypen negativt både gjennom 
selve tiltaket, men også gjennom aktiviteten både arbeid og bruk vil medføre. Videre vil det trolig 
ikke kunne beites i området noe som vil være negativt for begge naturtypene. En utleiebolig vil 
videre privatisere et urørt område med gode kvaliteter for utøvelse av friluftsliv. Det er planavklart 
flere fritidsboligtomter i bakkant av omsøkte tiltak. En etablering som omsøkt vil etter vårt syn 
privatisere «fellesområdene» potensielle hyttebyggere skal bruke. Vår erfaring er at slike tiltak gjør 
det vanskelig å få solgt de allerede planavklarte tomtene noe som er uheldig. Klima- og 
miljøavdelingen mener tiltaket strider mot de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning 
av strandsonen langs sjøen.  
 
Vi har tidligere uttalt oss til saker om utleiefritidsboliger i Åfjord. Kommunen har tidligere 
bruksendret flere utleierorbuer til selveierfritidsboliger. Vi har derfor stilt spørsmål om behovet for 
flere utleiehytter i dette området. Vi viser bl.a. til vår uttalelse til deres sak: 1099/2020/5058/14 
1/159/SVEFJE datert 4.3.2020. Næringsaspektet i saken er derfor ikke vektlagt tungt i vår vurdering av 
saken.  
 
Klima- og miljøavdelingen vil etter en samlet vurdering av tiltakets innvirkning på friluftsliv- og 
naturmangfoldverdier fraråde at det gis dispensasjon for omsøkte tiltak. Et positivt vedtak i saken vil 
bli vurdert påklaget. Vi ber om å bli orientert om vedtak og eventuell videre saksgang.  
 
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Statsforvalteren minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene 
i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml. § 7). Før det fattes vedtak i saken, må det skriftlig redegjøres 
for hvordan prinsippene i bestemmelsene er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes 
som en saksbehandlingsfeil. 
 
 
Konklusjon 
 
 
 
 

Klima- og miljøavdelingen vil etter en samlet vurdering av tiltakets innvirkning på friluftsliv- og 
naturmangfoldverdier fraråde at det gis dispensasjon for omsøkte tiltak.
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  Side: 3/3 

Ved spørsmål til Statsforvalterens uttalelse, ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Anne Waagø-Hansen 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Thomas Aarskog – 74 16 80 75 
Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Kommunal  

 

 

ÅFJORD KOMMUNE 

Øvre Årnes 7 

7170 ÅFJORD 

  

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 02.03.2021 Vår referanse: 202110014-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse: 1717/2021 Heidi Beate Flatås 

Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan for Lines vestre 106/4 for oppføring av 
utleiebygg. Åfjord kommune 

Vi viser til deres oversendelse datert 16. februar 2021. 

Det søkes dispensasjon fra naustformålet i reguleringsplan for Lines vestre for oppføring 

av utleiebygg. Omsøkte tiltak ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet langs sjø og er 

i vedtatte reguleringsplan avsatt til naustformål.  

Det er kun naustbebyggelse det gjennom planarbeidet er tatt stilling til for bygging i 

strandsonen.  

 

Reguleringsplanen har ingen byggegrense mot sjø, og slik betinger søknaden om 

oppføring av ny bebyggelse, også dispensasjon fra PBL § 1-8. 

Naust må ut fra sin funksjon ligge i den nære strandsone. Et utleiebygg har helt andre 

funksjoner og vil krever adkomstvei og større grad av tekniske installasjoner enn et 

naust og er ikke funksjonsmessig knyttet til strandsonen. 

 

Fylkeskommunen har forståelse for grunneiers ønske om næringsvirksomhet. 

Utleievirksomhet er salg av overnattingstjenester. En vellykket satsing er avhengig av at 

de naturverdier som finnes i området og som lokker til seg turister, blir tatt vare på. 

Strandsonen er den viktigste ressursen i så måte. 

 

Innenfor planområdet er det etter våre vurderinger plass til oppføring av utleiebygg, som 

ikke kommer i konflikt med 100-meterbeltet langs sjø. Hele 100-metersbeltet langs sjøen 

er i utgangspunktet definert som et område av nasjonal interesse med bygge- deleforbud 

(pbl § 1-8). Kommunene bør derfor unngå å gi dispensasjon for ny bebyggelse i dette 

området. Bakgrunnen for dette forbudet er at den nære strandsonen normalt bør holdes 

fri for bebyggelse ut fra allmennhetens interesser og av landskaps- og naturfaglige 

hensyn. 

 

Brygga vil ha funksjon som en fritidsbolig i den nære strandsonen. Erfaringsmessig ser vi 

at utleiebygg over tid går over til å bli private fritidsboliger. Dette medfører en 

legalisering av private hytter i den nære strandsonen på feil premisser. Slik blir 

strandsonen privatisert og allmennhetens tilgang til strandsonen reduseres. En 

bruksendring som foreslått vil gi presedens for lignende saker. 
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Ut fra overnevnte fraråder Trøndelag fylkeskommunen omsøkte dispensasjon 

fra reguleringsplan. Dersom kommunen likevel velger å gi dispensasjon ønsker 

vi vedtaket i saken tilsendt for å vurdere en mulig påklaging. Saken vil da bli 

behandlet politisk i fylkesutvalget. Dette til orientering. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Caroline Haugan      Heidi Beate Flatås 

Seksjonsleder        Rådgiver 

 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 

 

 

 

 

 

Kopimottakere:  

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG  
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 B 01 
 

 

 

Søknad om dispensasjon 

Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven om byggeforbud i 

100-metersbeltet langs sjø. Videre søkes det om omdisponering fra naust til utleie-lokale. 

Denne er planlagt med samme areal som eksisterende bygning, og i størst mulig grad 

gjenbruk av materialene i eksisterende. 

Planen er å ha en nøktern stil uten innlagt vann og med forbrenningstoalett.  

Tiltakshaver planlegger en kombinasjon av yoga/massasje-salong og utleie.  

Fordeler for tiltakshaver: 

Det at man får oppført ny utleie-brygge/naust vil være med å øke inntektsgrunnlaget 

på bruket. 

Omsøkt tiltak skal benyttes til næring og en grunnflate på 55 m2 vil være mest 

hensiktsmessig for formålet. Det påpekes at dette er samme areal som på 

eksisterende naust som søkes revet. 

Ulemper for naboer: 

Vi kan ikke se noen ulemper av betydning for naboer.  

Konklusjon: 

Kravet om at tiltakshavers fordeler skal være vesentlig større enn naboers ulemper 

anses som oppfylt. 

Videre vil vi påstå at hverken hensynene i bestemmelsen eller hensynene i formåls-

bestemmelsene er satt vesentlig til side. 

 

 

 

Linesøya 22.11.2020 

 

 

    

Asbjørn Lysø (sign) Turid Lysø (sign) 
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Presisering av søknaden 

 

Det søkes om oppføring av et naust / brygge som skal benyttes til næring.  Dette innbefatter 

både utleie og til tider yoga-senter. 

 

Løsning for vann og avløp med tilhørende ansvarsretter vil vi komme tilbake til.  

 

Det skal monteres bio-toalett eller forbrennings-toalett. 

 

Eksisterende brygge søkes revet, og materialer fra denne skal i størst mulig grad benyttes til 

innvendig panelering. 

 

Tiltaket er  nabovarslet. 
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Svar på saksnummer 20/3446 

«FREDLYST», BRYGGE PÅ LINESØYA 

 

 

Her kommer svar på punktene i Midlertidig Svarbrev fra dere, dato 27.10.2020. 

 

Punkt 1: Turid Lysø skal avtale møte med Erlend Aune i uke 47 ang endring av planen for areal 
på hyttene som bygges på hyttetomter utskilt fra gnr.106/04. Det er ønskelig at arealet økes 
for å møtes dagens hyttestandard. 

Bryggen blir bygget på samme sted der den står i dag og det er derfor bare å se bort ifra 
ønsket om å flytte bygget noen meter lenger syd slik som foreslått tidligere. Ved å bygge slik 
den står i dag vil det også være enklere å innstallere solceller på tak. 

 

Punkt 2: Det blir søkt om økt areal på alle hyttene på hyttefeltet, og om dette innvilges vil 
bryggens areal være innenfor planen. Hvis ikke vil det bli søkt om dispensasjon. 

 

Punkt 3: Nabovarsel vil bli sendt ut. 

 

Punkt 4: Vann og kloakk. Vann vil bli tilført hytten via vannslange til vegg, og vinterstid må 
vann medbringes. Siden det ikke blir innlagt vann, vil vanlig kloakk også bli en utfordring. 
Dette er planlagt løst med forbrenningsovn, separett eller utedo. Er det behov for 
utslippstillatelse for dette, kommer vi selvsagt til å søke om det. Ønsket med den enkle 
byggeformen er å oppnå minst mulig inngripen i naturen, og siden det er en gammel brygge 
ønsker vi at den holdes i enklest mulig standard. Bryggen er ment for at man skal kunne 
komme til et sted for å finne ro og stillhet. Det enkle liv. Det er perfekt sammen med yoga og 
meditasjon:-D! (Til informasjon så er jeg utdannet yogainstruktør og har drevet med yoga i 20 
år.) Med tanke på utleie så er dette et produkt for de som søker det orginale hyttelivet slik 
man finner det i feks Turistforeningen og iNatur. 
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Dette beskriver beskrivelse av utvikling av en brygge som står på gården 
til Asbjørn og Turid Lysø på Linesøya for utleie. (Gnr.106 bnr 4.) Bygget 
er per dags dato falleferdig. 

Målet er minst mulig inngrep naturen og det skal stå plassert på samme sted som det gamle 
bygget.  

Bryggen skal være et tilbud for de som søker stillhet, nærhet til naturen og enkelhet. I et 
samfunn hvor alt går stadig raskere kan det enkle hyttelivet bli til et sted hvor man henter seg 
inn og stopper litt opp. Den vil derfor være driftet med solcelle, vedfyring og gass. Det vil også 
være en vannslange ned til Bryggen hvor man kan tappe ferskvann vår, sommer og høst. Blir 
hytten benyttet vinterstid må vann medbringes for hånd.  

Utleie er i første omgang hovedfokus. Enten å leie hytten per se, eller som en pakke hvor 
yoga/mat er en del av opplevelsen. Siden jeg har odel på mine foreldres gård er dette et ledd i å 
finne frem til et konsept vi kan ha som næring den dagen vi overtar gården.  

Soverommet i første etasje blir utformet slik at det kan romme en benk benyttet til massasje.  

Det er flere elementer fra det gamle bygget som blir med inn i det nye, blant annet det 
gråmelerte ytterpanelt som vil bli benyttet til innvendig panel. 

Navnet på hytten blir Fredlyst , og det stammer fra flere skilt funnet i bryggen med dette 
navnet. Disse skiltene ble tidligere satt ut på holmer og skjær for å forhindre at andre enn 
grunneier høstet egg og dun fra de enkelte fulgekoloniene, samt at fuglene skulle få være mest 
mulig i fred.  

Håper dette gir dere som behandler saken et lite innblikk i hva som er tanken rundt bryggen. 
Har dere flere spørsmål er det bare å ta kontakt. 
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Arkiv:  2020/3432-10 
Dato:  26.05.2021 
Saksbehandler:  Erlend Aune

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
50/21 Planutvalget 09.06.2021 

 
 

 
5058/30/9 - KLAGEBEHANDLING - FESTEGRUNN FOR 
REDSKAPSHALL - NEDRE BY 58 - FRIDA FAGERGÅRD STJERN 
 
Rådmannens innstilling 
Planutvalget opprettholder vedtak i sak 29/21 vedtatt den 21.04.2021 da det ikke er 
innkommet nye momenter som gjør at planutvalget skal endre tidligere vedtak i saken. 
 
Mottatt klage tas ikke til følge, og saken sendes til endelig avgjørelse hos 
Statsforvalteren i Trøndelag. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Høsten 2020 ble det søkt om oppretting av festegrunn, punktfeste, for ny redskapshall 
på eiendommen gnr. 30/9. Hallen skal bygges og eies av Egil Stjern Maskinstasjon AS. 
Søknaden ble behandlet i planutvalget den 21.04.2021, sak 29/21 med følgende 
vedtak: 
 

Åfjord kommune, ved Det faste planutvalget, viser til vedtak i sak 30/2021, 
herunder de begrunnelsene som ligger til grunn for vedtaket, og gir ut fra dette 
dispensjon fra kommuneplanens arealformål, byggeavstand til vassdrag, og 
plan- og bygningsloven (pbl) § 29-4. Planutvalget gir tillatelse til oppretting av ny 
festegrunn i tilknytning til ny redskaps-/verkstedhall på gnr. 30 / bnr. 9 på Nedre 
By.  
 
Vedtaket gis oppsettende virkning, slik at det ikke kan foregå arbeid på området, 
før klagefristen på 3 uker er gått ut. 
 

Vedtaket ble påklaget av Statsforvalteren i Trøndelag den 20.05.2021. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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KLAGEBEHANDLING 
 
I ettertid av kommunens behandling den 21.04.2021 har Statsforvalteren påklaget 
kommunens vedtak. Statsforvalteren skriver følgende i sin begrunnelse for å klage: 
 

Vi støtter Planutvalget i vurderingen av at det er svært alvorlig at det settes i 
gang byggearbeider av denne størrelsen uten at tiltaket er varslet eller omsøkt 
av tiltakshaver, og ikke minst godkjent. Statsforvalteren vil samtidig understreke 
at vi uttaler oss til tiltaket som om det ikke var igangsatt. Det at tiltaket allerede 
er påbegynt er altså ikke et hensyn som er vektlagt i våre faglige vurderinger. 
 
Omsøkt plassering beslaglegger ikke produktivt areal, men ligger tett opp i tunet 
og med dyrka mark på flere kanter, noe som i seg selv kan medføre drifts- og 
miljømessige ulemper. 
Landbruksmyndighetene har erfaring med at ulike virksomheter i 
landbruksområdene kan vokse seg større og gi utilsiktede miljø- og 
samfunnsvirkninger. I dette tilfellet ser vi at det allerede er snakk 
om et utvidelsesbehov, ved at en igangværende virksomhet trenger mer areal. 
Tiltaket vil dermed etter hvert kunne legge press på de omkringliggende 
jordressursene. Som vi påpekte i forhåndsuttalelsen innebærer den omsøkte 
plasseringen også at landbrukseiendommen ikke lenger har noe utvidelsesareal 
uten å komme i konflikt med dyrka mark. Dette bekreftes av rådmannen. 
Sånn sett vil en dispensasjon også kunne være begrensende for ønskede 
endringer i framtidig landbruksdrift. 
 
Når det i tillegg opprettes festetomt, kan det på sikt resultere i drivere uten 
tilknytning til gården. Et eventuelt salg av punktfeste vil kunne ha uheldige 
konsekvenser, og øke konfliktpotensialet mellom landbruks- og 
næringsinteressene. Dette støttes også av rådmannen, som for så vidt ser at 
samarbeidet mellom virksomheten og grunneier går bra pr dags dato, men at 
dette ikke er en selvfølge i fremtiden og da er det uheldig at det er oppført et 
lagerbygg på eiendommen som ikke eies av grunneier. 
 
Generelt er Statsforvalteren opptatt av at næringsvirksomhet styres til 
planavklarte områder. Slik vi ser det, er ikke dette en egnet lokalisering for et 
næringsareal. Aktivitet i og rundt gårdstunene bør primært forbeholdes 
landbruksproduksjon og ikke minst styres av gårdbrukeren selv. En 
dispensasjon her kan dermed gi betydelig presedensvirkning. Kommunen bør 
derfor være svært nøye med hvilke virksomheter de tillater gjennom 
dispensasjonsbehandling. 
 
Samlet sett, både av hensyn til konfliktpotensialet mellom landbruks- og 
næringsinteressene med tilhørende drifts- og miljømessige ulemper, og framtidig 
press på omkringliggende dyrka mark, vurderer vi at landbrukshensynene i 
området kan bli skadelidende. Vi kan heller ikke se at lovens 
kriterier for å kunne gi dispensasjon er til stede. Vi merker oss i stedet 
rådmannens innstilling i saken, hvor det fremgår at en dispensasjon vil i 
vesentlig grad tilsidesette formålsparagrafen i plan og bygningsloven ved at 
bærekraftig utvikling til beste for samfunnet og framtidige generasjoner 
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ikke er tilstrekkelig dokumentert. Videre at en dispensasjon fra arealformålet i 
kommuneplanens arealdel vil i vesentlig grad tilsidesette formålet med denne 
bestemmelsen ved at det vil kunne gi et økt, framtidig press på dyrkamark. Ut fra 
dette har ikke rådmannen funnet det nødvendig å vurdere hvorvidt fordelene 
med tiltaket er klart større enn ulempene. 
 
Vi merker oss at tiltaket kan gi arbeidsplasser, og ser at det argumenteres med 
andre gevinster knyttet til tiltaket. Videre at landbruksmyndigheten lokalt ønsker 
at det skal legges til rette for at virksomheten fortsatt skal levere gode tjenester 
til landbruket i kommunen, og at det er behov for en ny hall. Etter vår vurdering 
bør dette løses på andre måter enn gjennom en dispensasjonsbehandling som 
omsøkt. Slik vi ser det, vil en såpass stor bygning primært til næringsvirksomhet, 
på sikt kunne forringe landbruksfaglige interesser for denne eiendommen og gi 
potensielle ulemper for framtidig drift. Disse ulempene forsterkes ytterligere av at 
det åpnes for et punktfeste, som kan gi andre enn gårdbrukeren rettigheter i 
tunområdet. 

 
Hele dokumentet fra Statsforvalteren er på litt over to sider, og ligger vedlagt 
saksfremlegget.  
 
Rådmannens vurdering av klagen 
 
Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag har som skrevet påklaget 
kommunens vedtak om byggetillatelse og dispensasjon for oppføring av redskaps-
/verkstedhall i sak 30/21, samt kommunens vedtak om oppretting av festetomt for 
hallen i sak 29/21. Da sakene har en så stor sammenheng blir det brukt samme 
vurdering klagebehandlingene.  
 
Klagen er innkommet innen klagefristen og rettidig framsatt. 
 
Klager er fortsatt negativ til å tillate oppføring av hallen som omsøkt. I forbindelse med 
høringen av saken var landbruksavdelingen hos Statsforvalteren negativ og ville 
vurdere å påklage et positivt vedtak.  
 
Mye av det som Statsforvalteren kommer med i klagen er det samme som ble skrevet i 
uttalelsen i forkant av behandlingen. Statsforvalteren er skeptisk til at plasseringen av 
tiltakene vil skape drifts- og miljømessige ulemper for driften på gården. Eierne av 
gården er med i samdriften som ligger rett øst for eiendommen, og eierne ser ikke for 
seg behovet for utvidelse av eksisterende fjøs på eiendommen. Hallen som er omsøkt 
oppført, vil bli bygget på en slik måte at bygget kan bli benyttet i landbruket om det 
skulle bli nødvendig med utvidelse på gården. Skulle det bli behov for ytterligere 
utvidelse ut over eventuelt den nye hallen, er det mulig å utvide dagens fjøsbygning 
sørover, alternativt på andre deler av tunet. 
 
Festetomt er omsøkt for at hallen skal stå på egent gnr./bnr. Hallen og punktet skal 
eies av maskinstasjonen. Hvis maskinstasjonen ønsker å selge har grunneiere og 
maskinstasjonen allerede avtale som sikrer at eiere av gnr. 30/9 har forkjøpsrett, og 
sånn sett fortsatt vil eierne kunne kontrollere bruken av eiendommen etter et eventuelt 
salg. Eierne av grunneiendommen har relativt nylig tatt over gården og de har tatt 
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høyde for at inntektsmulighetene som følger med i forbindelse med skal være en del av 
den totale økonomien på gården. 
 
Rådmannens ser at det kan bli høyt konfliktsnivå, mellom landbruks- og 
næringsinteressene. I dette tilfeller har maskinstasjonen hatt eiendommen som sitt 
hovedsete siden oppstarten. Slik bygget er tenkt oppført, vil bygget kunne benyttes i 
landbrukssammenheng om maskinstasjonen ønsker å flytte driften, og da har 
grunneierne forkjøpsrett på punktfeste og hallen. 
 
Hallen er en del av utviklingen til maskinstasjonen og vil være med på å skape 
arbeidsplasser ut over det som er i dag. Bedriften har vokst de siste årene og er en stor 
aktør innenfor landbruket i Åfjord kommune da de leier ut arbeidskraft til bønder. Ideelt 
burde hallen vært plassert på et område regulert til næringsvirksomhet, alternativt 
regulert området. Rådmannen mener at ny hall bør plasseres i nærheten av gården da 
maskinstasjonen har utspring fra gården, og at det å starte en reguleringsprosess for 
punktfestet og hallen er en stor prosess for så lite når bygget kan ende opp som et 
landbruksbygg en gang i fremtiden. 
 
Konklusjon 
I klagen av 20.05.2021 framkommer det ingen momenter som etter Rådmannens 
skjønn har bragt nye momenter inn i saken som ikke er vurdert tidligere. Rådmannen 
anbefaler at planutvalget ikke tar klagen til følge, og at vedtak i sak 29/21, datert 
21.04.2021 opprettholdes. 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Klage - vedtak gnr 30 bnr 9 - Åfjord kommune 
2 5058/30/9 - Festegrunn for redskapshall - Nedre By 58 - Frida Fagergård Stjern 
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Klage - vedtak i sak 30/21 om oppføring av redskaps-/verkstedshall og sak 29/21 om 
opprettelse av ny festegrunn – gbnr 30/9 – Åfjord kommune 

Vi viser til orientering om vedtak i sak 30/21 og 29/21 i brev datert hhv. 29.4.21 (mottatt her 30.4.21) 
og brev datert 4.5.21 (mottatt samme dag). Begge vedtakene ble fattet i planutvalget 21.4.21.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9, 3. ledd klager Statsforvalteren i Trøndelag 
v/landbruksavdelingen på Åfjord kommune sine vedtak i sak 30/21 og 29/21, om å gi 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for hhv. oppføring av redskaps-/verkstedshall og 
tilhørende ny festegrunn, på gbnr 30/9.  
 
Bakgrunn 
Eiendommen er avsatt til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel (KPA). Hoveddelen av bygget er 
tenkt til lager, mens en del lengst vest innredes til verkstedsdrift. Bygget får en grunnflate på 900 m2 
og mønehøyde på bygget er ca. 10 meter. Etter det vi forstår drev virksomheten fra starten med 
landbruksrelaterte oppgaver, noe de også gjør i dag. I tillegg driver virksomheten innenfor bygg- og 
anleggsbransjen med grunn- og terrengarbeider, og har utviklet seg til å bli en middels stor 
maskinentreprenør. Det fremgår at hovedvirksomheten ikke faller inn under landbruksformålet.   
 
Kommunen skal i sin plan- og byggesaksbehandling ivareta nasjonale og viktige regionale interesser, 
samt lokale interesser og hensyn, herunder skal også landbruks- og jordvernhensyn ivaretas. 
Statsforvalteren skal påse at nasjonale og viktige regionale hensyn ikke blir skadelidende. Med 
hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § 1-9, 3. ledd kan statlig organ påklage et vedtak dersom 
vedtaket direkte berører vedkommende myndighets saksområde.  
 
Statsforvalterens landbruksavdeling har ansvar for viktige regionale og nasjonale jordvern- og 
landbruksinteresser, og påklager på denne bakgrunn den vedtatte dispensasjonen. Vi frarådet å gi 
dispensasjon for fradeling i denne saken, jf. vår uttalelse av 4.12.20. Videre bad vi om å bli orientert 
om kommunens vedtak i saken, for å vurdere å påklage.  
 
Åfjord kommune fattet et enstemmig vedtak, mot rådmannens innstilling, om å gi tillatelse til å 
etablere redskaps-/verkstedhall og opprette tilhørende festegrunn. I vedtakene ble det lagt vekt på 
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at tiltaket ikke forringer landbruksfaglige hensyn, at tiltaket sikrer arbeidsplasser i et ellers 
næringsfattig område, og i et firma som nylig har gjennomgått et generasjonsskifte. Videre at det er 
mulig å etablere avbøtende tiltak for å hindre forurensing til det nærliggende vassdraget. Det ble i 
den forbindelse satt vilkår knyttet til etablering av oljeutskiller, kantvegetasjon og flettverksgjerde.  
 
Statsforvalterens begrunnelse for klagen 
Vi støtter Planutvalget i vurderingen av at det er svært alvorlig at det settes i gang byggearbeider av 
denne størrelsen uten at tiltaket er varslet eller omsøkt av tiltakshaver, og ikke minst godkjent. 
Statsforvalteren vil samtidig understreke at vi uttaler oss til tiltaket som om det ikke var igangsatt. 
Det at tiltaket allerede er påbegynt er altså ikke et hensyn som er vektlagt i våre faglige vurderinger.  
 
Omsøkt plassering beslaglegger ikke produktivt areal, men ligger tett opp i tunet og med dyrka mark 
på flere kanter, noe som i seg selv kan medføre drifts- og miljømessige ulemper. 
Landbruksmyndighetene har erfaring med at ulike virksomheter i landbruksområdene kan vokse 
seg større og gi utilsiktede miljø- og samfunnsvirkninger. I dette tilfellet ser vi at det allerede er snakk 
om et utvidelsesbehov, ved at en igangværende virksomhet trenger mer areal. Tiltaket vil dermed 
etter hvert kunne legge press på de omkringliggende jordressursene. Som vi påpekte i 
forhåndsuttalelsen innebærer den omsøkte plasseringen også at landbrukseiendommen ikke lenger 
har noe utvidelsesareal uten å komme i konflikt med dyrka mark. Dette bekreftes av rådmannen. 
Sånn sett vil en dispensasjon også kunne være begrensende for ønskede endringer i framtidig 
landbruksdrift.  
 
Når det i tillegg opprettes festetomt, kan det på sikt resultere i drivere uten tilknytning til gården. Et 
eventuelt salg av punktfeste vil kunne ha uheldige konsekvenser, og øke konfliktpotensialet mellom 
landbruks- og næringsinteressene. Dette støttes også av rådmannen, som for så vidt ser at 
samarbeidet mellom virksomheten og grunneier går bra pr dags dato, men at dette ikke er en 
selvfølge i fremtiden og da er det uheldig at det er oppført et lagerbygg på eiendommen som ikke 
eies av grunneier.  
 
Generelt er Statsforvalteren opptatt av at næringsvirksomhet styres til planavklarte områder. Slik vi 
ser det, er ikke dette en egnet lokalisering for et næringsareal. Aktivitet i og rundt gårdstunene bør 
primært forbeholdes landbruksproduksjon og ikke minst styres av gårdbrukeren selv. En 
dispensasjon her kan dermed gi betydelig presedensvirkning. Kommunen bør derfor være svært 
nøye med hvilke virksomheter de tillater gjennom dispensasjonsbehandling.  
 
Samlet sett, både av hensyn til konfliktpotensialet mellom landbruks- og næringsinteressene med 
tilhørende drifts- og miljømessige ulemper, og framtidig press på omkringliggende dyrka mark, 
vurderer vi at landbrukshensynene i området kan bli skadelidende. Vi kan heller ikke se at lovens 
kriterier for å kunne gi dispensasjon er til stede. Vi merker oss i stedet rådmannens innstilling i 
saken, hvor det fremgår at en dispensasjon vil i vesentlig grad tilsidesette formålsparagrafen i plan- 
og bygningsloven ved at bærekraftig utvikling til beste for samfunnet og framtidige generasjoner 
ikke er tilstrekkelig dokumentert. Videre at en dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens 
arealdel vil i vesentlig grad tilsidesette formålet med denne bestemmelsen ved at det vil kunne gi et 
økt, framtidig press på dyrkamark. Ut fra dette har ikke rådmannen funnet det nødvendig å vurdere 
hvorvidt fordelene med tiltaket er klart større enn ulempene.  
 
Vi merker oss at tiltaket kan gi arbeidsplasser, og ser at det argumenteres med andre gevinster 
knyttet til tiltaket. Videre at landbruksmyndigheten lokalt ønsker at det skal legges til rette for at 
virksomheten fortsatt skal levere gode tjenester til landbruket i kommunen, og at det er behov for 
en ny hall. Etter vår vurdering bør dette løses på andre måter enn gjennom en 
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dispensasjonsbehandling som omsøkt. Slik vi ser det, vil en såpass stor bygning primært til 
næringsvirksomhet, på sikt kunne forringe landbruksfaglige interesser for denne eiendommen og gi 
potensielle ulemper for framtidig drift. Disse ulempene forsterkes ytterligere av at det åpnes for et 
punktfeste, som kan gi andre enn gårdbrukeren rettigheter i tunområdet.  
 
 
Med hilsen 
 
Tore Bjørkli (e.f.) 
landbruksdirektør 

 
 
 
 
 

 
 
 
Magnhild Melandsø 
seksjonsleder 
 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Arkiv:  2020/3432-4 
Dato:  13.04.2021 
Saksbehandler:  Sverre Fjellheim

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
 Planutvalget  

 
 

 
5058/30/9 - FESTEGRUNN FOR REDSKAPSHALL - NEDRE BY 58 - 
FRIDA FAGERGÅRD STJERN 
 
Rådmannens innstilling 
 
Åfjord kommune, ved planutvalget gir ikke dispensjon fra kommuneplanens arealformål, 
byggeavstand til vassdrag, og plan- og bygningsloven (pbl) § 29-4. Det gis heller ikke 
tillatelse til oppretting av ny festegrunn i tilknytning til ny redskaps-/verkstedhall på gnr. 30 / 
bnr. 9 på Nedre By.  
 
Avslaget begrunnes med at tiltaket ikke er i henhold til kommuneplanens arealdel. En 
dispensasjon vil i vesentlig grad tilsidesette formålsparagrafen i plan- og bygningsloven ved 
at bærekraftig utvikling til beste for samfunnet og framtidige generasjoner ikke er 
tilstrekkelig dokumentert. Videre sikrer ikke en dispensasjonsbehandling åpenhet, 
forutsigbarhet eller medvirkning på samme måte som en eventuell planprosess ville gjort. 
En dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel vil i vesentlig grad 
tilsidesette formålet med denne bestemmelsen ved at det vil kunne gi et økt, fremtidig 
press på dyrkamark. En dispensasjon fra byggeavstand fra vassdrag, fastsatt i 
kommuneplanens arealdel, jamfør plan- og bygningsloven § 1-8, femte ledd, vil i vesentlig 
grad tilsidesette formålet med bestemmelsen ved at interesser som naturmiljø, friluftsliv og 
landskapshensyn ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Når hensynene nevnt ovenfor 
vurderes som vesentlig tilsidesatt, er det ikke behov for å vurdere hvorvidt fordelene med 
tiltaket er klart større enn ulempene da alle kriterier må være innfridd for at dispensasjon 
skal kunne gis. 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
 
Frida Fagergård Stjern søker 12.10.2020 om oppretting av festegrunn, punktfeste, for 
ny redskapshall som ønskes oppført av Egil A. Stjern Maskinstasjon AS. Det ble 
samtidig søkt om dispensasjon fra kommuneplanen. Denne begrunnes med at 
maskinstasjonen trenger mere lagringsplass i form av en lagerhall. Maskinstasjonen er 
en stor inntektskilde for gården, og viktig for gårdens utvikling. 
 
På det vedlagte kartet til søknaden var det vist en redskapshall som var plassert ut mot 
skråningskanten av Stordalselva. 
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I brev av 2.11.2020 ble søker gjort oppmerksom på dette og ba om å se på annen 
plassering, da det er tvilsomt om NVE vil gi tillatelse til utfylling mot elva. 
Samtidig lurte vi på om ikke vanlig fradeling var en bedre løsning. 
 
I tilsvar mottatt 6.11.2020 sies følgende: 

 Det ene punktet i brevet er at det ser ut på kartet som bygget er tenkt helt ned i skråningen mot elva, 
med hindring av mulig passasje mellom bygget og elva. Dette stemmer ikke, da det er passasje for storfe 
til beite der. 
Vi ser at bygningen vi tegnet på kartet kan være litt misvisende på akkurat dette. Derfor har vi laget et 
oppdatert kart som skal speile virkeligheten bedre. Dette ligger vedlagt denne eposten. 
Vi vil også føye til at det er over 5 meter høydeforskjell fra vannstand i elva og opp til gulvnivå i bygget. 
Dette er målt 03.11.20, og vannstand på dette tidspunktet er også noe høyere enn vanlig. Derfor ser vi 
minimal/ingen risiko for at flom skal bli noe problem her.  
Vi ønsker også å trekke fram at av brannsikkerhetshensyn er det fordelaktig å plassere bygget med såpass 
avstand fra andre bygg på gården. 
Videre i brevet er det et punkt om at punktfeste for et slikt bygg er en dårlig ide. Vi har diskutert dette 
med banken, som ikke ser noe problem med dette. Se vedlagt epost fra Inge Hårstad datert 04.11.20. Vi 
var også i kontakt med ansatte på teknisk før vi sendte søknaden, som mente at dette skulle være greit. 
Vi er også i kontakt med advokat som setter opp kontrakten for utleie av festetomta, slik at dette skal bli 
helt riktig. Vi håper derfor at dette er OK for dere. 
Vi håper på snarlig tilbakemelding på vår søknad, da vi ønsker å komme i gang før vinteren kommer for 
fullt. Vi ser frem til deres positive svar. 
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Kartutsnitt mottatt 6.11.2020: 
 

 
 
Etter tips 11.11.2020 om uvanlig aktivitet på eiendommen, ble det dagen etter gjort 
befaring. Det ble da konstatert at omfattende søknadspliktig arbeid var på gang uten at 
det var gitt tillatelse. 
Det ble muntlig gitt pålegg om øyeblikkelig stans i arbeidet. Dette ble igjen gitt skriftlig 
17.11.2020. 
Saksbehandler ble kontaktet av søkers advokat 24.11.2020 om framdriften i 
behandlingen av punktfestet. Vedkommende ble da gjort oppmerksom på det ulovlige 
arbeidet som var stoppet av oss, og at behandlingen av denne saken ble stilt i bero 
inntil nærmere behandling av byggesaken. Det ble oversendt bilder fra befaringen 
12.11.2020. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
 
Denne søknaden må være tett koplet til behandlingen av byggesaken. Det legges 
derfor opp til at denne behandles i etterkant av byggesaken i planutvalget. 
 
Alle vurderinger i byggesaken er relevante for denne saken. Det samme gjelder 
sektormyndighetenes uttalelser. (dette er avklart i alle fall med Statsforvalteren). Det 
vises derfor til saksframlegget i byggesaken, datert 26.01.2021, sak 2020/3765. 
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Arkiv:  2021/1133-2 
Dato:  02.06.2021 
Saksbehandler:  Kjell Vingen

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
51/21 Planutvalget 09.06.2021 

 
 

 
MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERING FOR STOKKHAUGEN - 
PLAN-ID 201101, FØRSTE GANGS BEHANDLING 
 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommune, ved planutvalget, vedtar at sak om mindre endring av detaljregulering 
for Stokkhaugen – plan-ID 201101, fremmes og at endringsforslaget sendes på høring 
til berørte myndigheter og andre som blir berørt av endringsforslaget. 

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 12-14. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Reguleringsplan for Stokkhaugen ble første gang vedtatt av Åfjord kommunestyre den 
22.06.2011. Planområdet grenser til Stokkhaugen II. De to planene har noe ulike 
bestemmelser og det er et ønske fra Snorre Storvik, som forslagsstillere, at 
bestemmelsene innenfor de to planene synkroniseres mer når det gjelder 
utnyttingsgrad og høyder. Det fremmes forslag til mindre endring av reguleringsplanen. 
Endringene som foreslås er i sin helhet knyttet til reguleringsbestemmelsene: 
− 2.1 

Setningen «På T9 er bygging igangsatt» tas ut. 
− 2.1.1 

Første avsnitt endres til: 
Arealgrenser. Største bruksareal (BRA) per hytte settes til 110 m2, mens bod ikke 
må overstige 20 m2 (parkeringsareal kommer i tillegg). Bygningene kan føres opp i 
1,5 etasje med saltak der 22 og 30 grader settes som minste og største takvinkel. 
Maksimal gesimshøyde er 3,1 meter for hytte og 2,8 meter for uthus. Maksimal 
mønehøyde er 5,2 meter for hytte og 4,4 meter for uthus. Terrasse skal ikke 
overstige 12 m2. 

− 4.1 
Utgår i sin helhet. 

 
− 4.3 

Utgår i sin helhet. 
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Hensikten med endringsforslaget 
Det er et ønske å ha mest mulig like bestemmelser innenfor reguleringsplanene 
Stokkhaugen og Stokkhaugen II. Områdene grenser mot hverandre og er å betrakte 
som ett hyttefelt. Bestemmelsene er ulikt oppbygd, så det lar seg ikke gjøre å 
synkronisere alle bestemmelser ved å endre kun den ene planbestemmelsen og 
samtidig oppnå ønsket resultat. I denne saken fremmes forslag til endring av 
bestemmelsene i Stokkhaugen for å synkronisere utnyttingsgrad og bygningshøyder. 
I tillegg er det foreslått endring av noen bestemmelser som streng tatt ikke har noen 
hensikt eller som også kan virke noe forvirrende. 
Endring av reguleringsbestemmelsene vil kunne redusere fremtidige 
dispensasjonsbehandlinger for avvik som anses som uproblematiske. 
Eiendomsforhold 
Eiendommer innenfor planområdet: 
Gnr./bnr. Hjemmelshaver 
104/3 Snorre Johan Storvik 
104/65, 104/76 Øystein Molden 
104/66 Knös Erik A. R. Henriksson og Dagny Margrethe Tokle 
104/67 Svein Kristian Stjern 
104/68,104/69 Bård Arne Nytveit 
104/71 Arild Marvin og Lena Sumstad 
104/77 Thomas Morken 
104/78 Arild Molden 
104/79 Torill Sneve 

 
Forhold til andre planer 
I kommuneplan for Åfjord er arealet angitt med detaljeringssone «Reguleringsplan skal 
fortsatt gjelde». Reguleringsplanen grenser som nevnt til reguleringsplan for 
Stokkhaugen II, plan-ID 201403, i tillegg til reguleringsplan for Fagerskogan, plan-ID 
199301. 
Folkehelsevurdering 
Vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på folkehelsen. 
Administrasjonens vurdering 
De foreslåtte endringene i reguleringsbestemmelsene vil ikke endre hovedprinsippene i 
den eksisterende planen i vesentlig grad. De to planene Stokkhaugen og Stokkhaugen 
II er å anse som ett hytteområde og det er fornuftig at bestemmelser knyttet til 
utnyttingsgrad og bygningshøyder synkroniseres. Hyttestørrelsene i Stokkhaugen II og 
som nå foreslås også innenfor Stokkhaugen anses som nøktern. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Reguleringsbestemmelser - forslag til endring 
2 Reguleringsbestemmelser - opprinnelig 
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Dato:  
Saksnr/løpenr:   
Klassering:  
 
 
REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) STOKKHAUGEN HYTTEFELT  
ÅFJORD KOMMUNE  
REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 22.06.2011 
 
Forslagsstiller:      Snorre Storvik 
Planforslagets dato:   
PlanID 201403  
Saksbehandling: 
1.gang formannskapet     
Offentlig ettersyn i perioden            
2.gang formannskapet    13.04.2011 
Kommunestyret, vedtak   22.06.2011 
 
Revisjoner: 
Vedtak i kommunestyret den dd.mm.14 
 
 

1 PLANFORMÅL 

Det regulerte området er vist med plangrenser på plankart datert 10.03.2011. Planområdet 
er på ca. 56 dekar og utgjør en mindre del av eiendommen 104/3. 

2 REGULERINGSFORMÅL 

Planområdet er som vist på plankartet inndelt med følgende reguleringsformål: 

− Bebyggelse og anlegg  (PBL. § 12-5. Ledd nr. 1) 
− Samferdsel og infrastruktur (PBL. § 12-5. Ledd nr. 1) 
− Landbruks- og naturområder (PBL. § 12-5. Ledd nr. 1) 
− Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL. § 12-5. Ledd nr. 1) 

2.1 Bebyggelse og anlegg 
Fritidsboliger er vist med fargekode 1122, og arealene er merket på plankartet som T1 til 
T14. T1 og T7 er bebygd. 

2.1.1 Nye fritidsboliger 

Arealgrenser. Største bruksareal (BRA) per hytte settes til 110 m2,mens bod ikke må 
overstige 20 m2 (parkeringsareal kommer i tillegg). Bygningene kan føres opp i 1,5 etasje 
med saltak der 22 og 30 grader settes som minste og største takvinkel. Maksimal 
gesimshøyde er 3,1 meter for hytte og 2,8 meter for uthus. Maksimal mønehøyde er 5,2 
meter for hytte og 4,4 meter for uthus. Terrasse skal ikke overstige 12 m2. 
 
Utforming. Bebyggelsen skal gis form og farge som ikke skaper kontraster til landskapet. 
Takene skal tekkes med torv. Ved behandling av byggesøknader skal kommunen legge 
vekt på at bebyggelsen får en stedstypisk form, farge og materialbruk samt blir tilpasset 
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terreng. Bygningene skal fundamenteres på ringmur eller plate på mark. Pilarer eller 
kjeller som fundamentering aksepteres ikke. 
 
Terreng. Utsprengt fjell og løsmasser skal fraktes ut av området. Skjemmende fyllinger 
aksepteres ikke. Skader på vegetasjon skal så langt det er mulig utbedres. Planting av trær 
og stauder som er fremmede for området er ikke tillatt. For områdene D og E aksepteres 
ikke gjerder eller andre former for stengsler som kan begrense beitedyrs ferdsel i 
området. Sesongplassering av campingvogner, fritidsbåter og tilsvarende som er til 
sjenanse for naboer, kan bygningsmyndigheten kreve fjernet. 

2.1.2 Utleiebrygger/hytter er merket med fargekode 1171 i plankartet. 

Området nyttes til brygger som skal utformes i tre med saltak der takvinkelen skal ligge 
mellom 30 og 34 grader. Bygningen kan oppføres i 1,5 etasjer. Største bebygget areal: 80 
m2. Bygges på peler, uten sprengning eller annen sjenerende inngripen i naturen. Det skal 
utformes vindusåpninger hovedsakelig i gavl. Bebyggelsen skal preges av den stedstypiske 
arkitekturen som finnes ved kysten. 
 
Uteareal må planlegges samtidig med bygningene. 

2.1.3 Naustområde er vist med fargekode 1589 i plankartet. 

Nye naust skal oppføres med saltak, 25-30 grader, og med gavl mot sjøen. Største 
bebygget areal: 45 m2. Bygges uten sprenging eller annen sjenerende inngripen i naturen. 
Naustene skal ha farger som er stedstypiske for kystbebyggelse. Naustene kan ikke 
innredes for beboelse og heller ikke fradeles. 
 
Eksisterende naust skal inngå i planen og bevares. 
 
Strandsonen foran bygningene skal være åpne for allmenn ferdsel. 

2.2 Samferdsel og infrastruktur 

2.2.1 Kjøreveg er vist med fargekode2011 i plankartet. 

 
Kjøreveger opparbeides fram til fritidsboligene. Veger utføres med bredde 3,6 meter, med 
drensgrøft mot stigende terreng. 
 
Fram til planområdet er det utarbeidet gårdsveg som skal tåle tyngre trafikk. Vegrett over 
eiendommen «Betania», gnr. 104, bnr. 30, skal sikres med tinglyst erklæring. 

2.2.2 Parkeringsplasser er vist med fargekode 2082 i plankartet. 

Parkeringsplass i nord skal benyttes av oppsittere. 
 
Parkeringsplass ved badeområde og naust kan også benyttes av allmennheten. 

2.2.3 Infrastruktur 

Fritidsbebyggelse og brygger skal bygges ut med vann og avløp. Egen VA-plan er godkjent, 
og utslippstillatelse er gitt for felles utslipp til sjø i planområdet. Vann, avløp, el.kraft og 
svakstrøm skal legges i vegtrasèen. 

2.3 Landbruks og naturområder 
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2.3.1 Landbruksområder er vist med frgekode 5111 i plankartet. 

På områdene tillates ikke bygninger eller veger utenom hva som skal benyttes til 
landbruksdrift. 

2.3.2 Friluftsområde på land er vist med fargekode 5130 i plankartet. Innenfor 
friluftsområdene både på land og i sjø legges det ned forbud mot motorisert 
ferdsel. 

Strandstrekningene skal ryddes slik at de er egnet for barn. 

2.3.3 Fredet område 

Området er på plankartet markert med «R» for gravrøys/bevaringsområde for 
kulturminner, og angitt med rutenett for hensynssone. Nødvendige tiltak i 
bevaringsområdet må godkjennes av kulturminnemyndighetene. 

2.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

2.4.1 Ferdselsområde i sjø er vist med fargekode 6100 i plankartet. 

Området skal benyttes ved båttrafikk til og fra naustområdet. Her kan også legges 
sommerutlegg for båter. Grensen mot friluftsområde i sjø skal avmerkes på land. 

2.4.2 Friluftsområde i sjø er i plankartet vist med fargekode 6720. 

Innenfor friluftsområdene både på land og i sjø legges det ned forbud mot motorisert 
ferdsel. Her er det heller ikke tillatt med sommerutlegg for båter, eller annet anlegg som 
er til hinder for fiske-, natur- og friluftsaktiviteter. 

3 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 All ny bebyggelse og anlegg i planområdet skal godkjennes av bygningsmyndigheten. 

3.2 Søknad om byggetillatelse skal vise: 
− Bebyggelse med tilhørende ansvarsrett for prosjektering og utførelse. 
− Tilknytning til tekniske anlegg. 
− Biloppstillingsplass. 
− Bebyggelsens tilpasning til terreng, som dokumenteres med terrengsnitt sammen med 

snitt av bebyggelsen. 

3.3 Tomtesalg 
Grunneier skal påse at det ved opprettelse av skjøte legges inn vilkår som er i pakt med 
intensjonene i planen og de krav som stilles i reguleringsbestemmelsene. 

4 ANDRE FORHOLD 

4.1 Etter at reguleringsbestemmelsene er trådet i kraft, er det ikke tillatt å etablere forhold som 
er i strid med bestemmelsene med private servitutter. 
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Arkiv:  2021/1519-2 
Dato:  02.06.2021 
Saksbehandler:  Erlend Aune

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
52/21 Planutvalget 09.06.2021 

 
 

 
5058/30/9 - AVSLAG - BRUKSENDRING AV BOLIG TIL FRITIDSBOLIG 
- REVSNESKLEIVA - GUNN KARIN JOHNSRUD 
 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommune, ved planutvalget gir ikke dispensjon fra reguleringsplan for Revsnes 
sentrum. Det gis heller ikke tillatelse til bruksendring av bolig til fritidsbolig på  
gnr. 96 / bnr. 11 på Revsnes. 
 
Avslaget begrunnes med at tiltaket ikke er i henhold til reguleringsplan for 
Revsneskleiva. En dispensasjon vil i vesentlig grad tilsidesette formålsparagrafen i 
plan- og bygningsloven ved at bærekraftig utvikling til beste for samfunnet og framtidige 
generasjoner ikke er tilstrekkelig dokumentert. Videre sikrer ikke en 
dispensasjonsbehandling åpenhet, forutsigbarhet eller medvirkning på samme måte 
som en eventuell planprosess ville gjort.  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Det er søkt om bruksendring fra bolig til fritidsformål for bolig med garasje på 
eiendommen gnr. 96 / bnr. 11 på Revsnes. Eiendommen er i reguleringsplan for 
Revsnes sentrum regulert til boligformål, og en bruksendring til fritidsformål krever at 
det gis dispensasjon fra reguleringsplanen. 
 

 
Bilde 1: Utsnitt fra reguleringsplanen 
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I dag brukes eiendommen til fritidsformål da eier bor lengre sør i landet. Søker kjøpte 
eiendommen i 2007, og har siden da benyttet eiendommen til fritidsformål. Søker har 
betalt kommunale avgifter for fritidsbolig siden da.  
 
Ekstern høring 
Kommunen anser ikke at saken berører interessene til regionale høringsinstanser. 
Saken er derfor ikke sendt på ekstern høring. 
 
Administrasjonens vurdering 
 
Naturmangfoldloven 
Bruksendringen vil ikke berøre naturmangfoldloven i noen grad. 
Kulturminneloven:  
Ingen merknader 
Skred/flom/rasfare/havnivåstigning:  
Byggene står der i dag, og det er ikke registrert hendelser som følge av skred pr dags 
dato. Eiendommen ligger høyt over havnivået, og det er ikke fare for oversvømmelse. 
 
Vurdering av dispensasjon 
For at dispensasjon kan gis er det et vilkår at hensynene det dispenseres fra ikke blir 
«vesentlig tilsidesatt» jf. pbl. § 19-2, 1 ledd. Vilkåret «vesentlig tilsidesatt» er et strengt 
vilkår. Terskelen for at et hensyn er vesentlig tilsidesatt anses som høy.  
Den videre vurderingen er om fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet 
vurdering vil være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon, jf. pbl. § 19-2, 2 
ledd. Dette innebærer at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for å gi 
dispensasjon. 
I dette tilfellet er det søkt om bruksendring fra boligformål til fritidsformål. Kommunen 
har ikke innført boplikt i kommunen, noe man spesielt ser i området Stoksund / 
Stokkøya der eiere av eldre boliger som gjerne har gått i arv benyttes som fritidsboliger. 
I dette området har det over tid vært mangler på boliger, og det har vært vanskelig å 
finne boliger for tilflyttere. 
 
Boligen ligger sentralt til på Revsnes, og det er synd at bygget er mørklagt store deler 
av året. Ser man på bebyggelsen i boligfeltet er det ikke mange bygg som strider med 
reguleringsplanens arealformål.  
 

 
Bilde 2: F-Fritidsbolig, B-Bolig 
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Rådmannen skjønner at det er skattemessige årsaker til at søker ønsker å bruksendre 
fra bolig til fritidsbolig, da søker i dag benytter eiendommen som en fritidseiendom og 
betaler kun kommunale avgifter for fritidsbolig. Et alternativ rådmannen ser for seg er at 
kommunen avslår søknaden om bruksendring, og tillater at søker fortsatt betaler 
kommunale avgifter som for fritidsbolig. Da vil en kunne sikre en mer forutsigbar bruk 
av eiendommen i fremtiden, da den på nytt må omsøkes bruksendret til fritidsbolig hvis 
det skulle bli aktuelt. 
I dette tilfellet vil en dispensasjon sette til side hensynene i plan- og bygningslovens 
formålsparagraf, eller bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra i vesentlig grad. 
Ulempene med å gi dispensasjon vurderes som større enn fordelene. 
 
 
Vedlegg 
1 Vedlegg_1_Søknad om dispensasjon 
2 Vedlegg_2_Oversiktskart 
3 Vedlegg_3_Situasjonskart målestokk 1-10000 
4 Vedlegg_4_Nabovarsel 
5 Vedlegg_5_Nabovarsel 
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FJ ORD
KOMMUNE

MOTTATT

11 MAI 2021
AF J OR D KOMMUNE

Tiltakshaver:

Telefon (dagtid):

Postnr.:

351

Mobiltelefon:

SØKNAD OM DISPENSASJON, PBL § 19-1

Det søkes om dispensasjon for følgende eiendom:

Gnr. Bnr .

I l
Fnr . Snr. Eiendommens adresse

Det søkes med dette dispensasj on fra:

 
 
)

 
 
 

Pb! § 1-8 (Byggeforbud langs sjø, vassdrag eller lignende)

Pb! § 29-4 (Avstandsbestemmelser)

Kommuneplanens arealdel/ delplan (LNF-område, plankrav eller lignende)

Regulerings- eller bebyggelsesp lane- I bestemmelser

Teknisk forskrift (TEK IO/TEK 17)

Annet: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Side 1 av 2
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ÅFJORD
KOMMUNE

MOTTATT

11 MAI 2021
AFJ ORD KOMMUNE

Det søkes om dispensasj on for følgende tiltak :

Begrunnelse for å søke dispensasj on er (angi evt. fordeler/ulemper dispensasj onen medfører):

I enkelte tilfeller må dispensasj onen sendes på høring til Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag
fylkeskommune, Statens vegvesen, Fiskeridepartementet, Reindriftsnæringa og/eller andre
statlige høringsinstanser. Høringsfristen er 4 uker.

Tiltakshavers underskri ft

Sted og dato

J

au ] 5 -2l

Underskrift

Side 2 av 2
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31.5.2021 Utskrift

https://kart.fosen.net/webinnsyn/Content/printDynaLeg.aspx?Left=544135.3276450444&Bottom=7092409.00999569&Right=560535.3276450444… 1/1

SITUASJONSKART

Eiendom:
Gnr: 96 Bnr: 11 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Revsneskleiva 8, 7177 REVSNES

Hj.haver/Fester:  

ÅFJORD
KOMMUNE

Dato: 31/5-2021   Sign: Målestokk
1:100000

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer
m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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31.5.2021 Utskrift

https://kart.fosen.net/webinnsyn/Content/printDynaLeg.aspx?Left=550722.8748148557&Bottom=7100760.425090029&Right=552362.874814855… 1/1

SITUASJONSKART

Eiendom:
Gnr: 96 Bnr: 11 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Revsneskleiva 8, 7177 REVSNES

Hj.haver/Fester:  

ÅFJORD
KOMMUNE

Dato: 31/5-2021   Sign: Målestokk
1:10000

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer
m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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IE"en
Opplysninger gitt i nabovarsel
(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl $ 21-3

MOTTATT I
11 MAI? # oils till

AF J ORD KOMMUNE  ]
sendes kommunen sammen med søkn aden

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

L e so SkilVreklame

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

D Endring av fasa de

D Innhegning mot veg

[] Antenn esystem

[J aws
[] s o senarn o Oppretting/endring av matri kkel enh et [_] Annet

(eiendomsdeling) eller bortfeste

Dispe nsa sjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

P an- og bygning s oven ] (7q
med forskrifter Kommunale vedtekter Arealplaner [ veo oven

Ved leg g nr.
B-

Arealdispo nering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan [X] Reguleringsplan D Bebyggelsesplan D Eventuelt andre planer

Navn på plan

Beskriv nærmere hva nabovars let gjelder

I 
Ved legg nr.

Q -

Spø rsmål ved rørende nabovarsel rettestil
Foretak/tiltakshaver

Kontaktperson, navn E-post ITelefon IMobil

Søknaden ka n ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknader sendes til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sa mmen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn Postadresse

Postnr. I Poststed E-post

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - til
Ikke

relevant

Dispensa sjonssøknad/vedtak B - n
Situasjonsplan D - n
Tegninger snitt , fasade E - n
Redegjørelser/kart F - r l
Andre vedlegg Q - n
Underskrift

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabova rsel til berørte naboer og gjenboe re.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Blankett 5155 Bokmal u tgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.10.2020 Side 1 av 1
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r [ - av

Kvittering for nabovarsel se ndes kommunen sa mme n med søkn ade n

MOTTATT

11MAliisti
AFJORD KOMMUNE

Nabo varsel kanenten sendes so m rekommandert sending , ove rleveres personlig mot kvittering eller sendes pae-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes ene-post franabolgjenboer so m bekrefter aha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse paat va rslet er mottatt. Det ka n ogsasigneres paat ma n gir sa mtykke til tilta ket.

Tilta ke t gjelder

Eiendom/
bygg ested

Gnr. Bnr.

9, 1
Festenr. Seksjon snr. Bygningsnr . Bolignr. Kommune

8
Postnr. Poststed

Folgende naboe r har mott att el lerfatt rek . sending av ved lagt e nabo varselmed tilhorende ved legg:

Nabo-lgjenboe reiendom Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

" . " Festenr. Seksjonsnr. Dato sendt e-post

Kv ittering ve d legges

Poststedets reg.nr.

Nabo-Igjenboereiendom

"9 Bnr.

/ 0
Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Kv itte ring vedlegges

Poststedets reg .nr.

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/lesters navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedleg ge s

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato

mottatt va rse l

Sign.

sa mtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-Igjenboere iendom Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvitte ring ved legges

Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for IDato ISign. Pionlig kvittering for IDato ISign.

7 mottatt va rse l sa mtykke til t iltaket

Nabo-Igjenboere iendom Eler/fes ter av nabo-Igjenboereiendom
Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kv itte ring ve d legges

Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed Poststed ets reg.nr.

Personlig kvittering for IDato ISign. Pionlig kvittering for IDato ISign.

l norat va rse l samtykke ti l ti ltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign. 0
Bl a n k e tt 5 1 56 Bokmal U t g i tt a v D i re kt or a t e t f o r by g g kv al i t et 01.07.2015 Side 1 av 1151



IE"en
Opplysninger gitt i nabovarsel
(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl $ 21-3

MOTTATT I
11 MAI? # oils till

AF J ORD KOMMUNE  ]
sendes kommunen sammen med søkn aden

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

L e so SkilVreklame

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

D Endring av fasa de

D Innhegning mot veg

[] Antenn esystem

[J aws
[] s o senarn o Oppretting/endring av matri kkel enh et [_] Annet

(eiendomsdeling) eller bortfeste

Dispe nsa sjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

P an- og bygning s oven ] (7q
med forskrifter Kommunale vedtekter Arealplaner [ veo oven

Ved leg g nr.
B-

Arealdispo nering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan [X] Reguleringsplan D Bebyggelsesplan D Eventuelt andre planer

Navn på plan

Beskriv nærmere hva nabovars let gjelder

I 
Ved legg nr.

Q -

Spø rsmål ved rørende nabovarsel rettestil
Foretak/tiltakshaver

Kontaktperson, navn E-post ITelefon IMobil

Søknaden ka n ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknader sendes til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sa mmen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn Postadresse

Postnr. I Poststed E-post

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - til
Ikke

relevant

Dispensa sjonssøknad/vedtak B - n
Situasjonsplan D - n
Tegninger snitt , fasade E - n
Redegjørelser/kart F - r l
Andre vedlegg Q - n
Underskrift

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabova rsel til berørte naboer og gjenboe re.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Blankett 5155 Bokmal u tgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.10.2020 Side 1 av 1
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r [ - av

Kvittering for nabovarsel se ndes kommunen sa mme n med søkn ade n

MOTTATT

11MAliisti
AFJORD KOMMUNE

Nabo varsel kanenten sendes so m rekommandert sending , ove rleveres personlig mot kvittering eller sendes pae-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes ene-post franabolgjenboer so m bekrefter aha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse paat va rslet er mottatt. Det ka n ogsasigneres paat ma n gir sa mtykke til tilta ket.

Tilta ke t gjelder

Eiendom/
bygg ested

Gnr. Bnr.

9, 1
Festenr. Seksjon snr. Bygningsnr . Bolignr. Kommune

8
Postnr. Poststed

Folgende naboe r har mott att el lerfatt rek . sending av ved lagt e nabo varselmed tilhorende ved legg:

Nabo-lgjenboe reiendom Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

" . " Festenr. Seksjonsnr. Dato sendt e-post

Kv ittering ve d legges

Poststedets reg.nr.

Nabo-Igjenboereiendom

"9 Bnr.

/ 0
Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Kv itte ring vedlegges

Poststedets reg .nr.

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/lesters navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedleg ge s

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato

mottatt va rse l

Sign.

sa mtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-Igjenboere iendom Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvitte ring ved legges

Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for IDato ISign. Pionlig kvittering for IDato ISign.

7 mottatt va rse l sa mtykke til t iltaket

Nabo-Igjenboere iendom Eler/fes ter av nabo-Igjenboereiendom
Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kv itte ring ve d legges

Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed Poststed ets reg.nr.

Personlig kvittering for IDato ISign. Pionlig kvittering for IDato ISign.

l norat va rse l samtykke ti l ti ltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign. 0
Bl a n k e tt 5 1 56 Bokmal U t g i tt a v D i re kt or a t e t f o r by g g kv al i t et 01.07.2015 Side 1 av 1153



Arkiv:  2021/1301-10 
Dato:  02.06.2021 
Saksbehandler:  Sverre Fjellheim

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
53/21 Planutvalget 09.06.2021 

 
 

 
10398 SEISKJÆRA - ENDRING AV ANLEGG FOR MATFISK, LAKS 
ØRRET OG REGNBUEØRRET - REFSNES LAKS AS - DISPENSASJON 
FRA KOMMUNEPLANEN 
 
Rådmannens innstilling 
Planutvalget gir dispensasjon fra kommuneplanen til Refsnes Laks AS for 
arealutvidelse på lokaliteten 10398 Seiskjæra slik de søker om.  
Dette begrunnes med at tiltaket er et ledd i å samordne driften av oppdrettsanleggene i 
kommunen, og at sektormyndighetene ikke har vesentlige innvendinger. 
Planutvalget forutsetter likevel at fortøyningslinjene mot nordøst, mot midten av fjorden 
ikke endres. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Refsnes Laks AS søker i brev av 28.04.2021 om dispensasjon fra kommuneplanen for 
å kunne utvide arealet på sin lokalitet 10398 Seiskjæra. Samtidig søker de også om 
permanent tillatt fiskemengde på 3.120 tonn MTB.  
Som bakgrunn for dette skriver de blant annet: 

 Refsnes Laks ønsker å gjøre om driften på matfiskanleggene sine slik at sonestrukturen for 
oppdrett på Fosen kan endres. Samtidig vil en få en mer rasjonell og effektiv drift hos Refsnes 
Laks. For å få dette til er det inngått et samarbeid med SalMar Farming AS om 
samlokalisering. Refsnes Laks går da fra fire til to lokaliteter i bruk. En vil fortsette driften på 
lokalitetene Seiskjæra og Takflua. For å opprettholde produksjonen er en avhengig av å øke 
lokalitetenes MTB på disse to. Ved å gjøre dette grepet vil det bli en sone mindre på Fosen. 
Dette er positivt for alle oppdrettsaktørene i området, da en vil få et større område med felles 
brakklegging. Dette er også positivt for å minske lusepåvirkningen fra oppdrettsvirksomheten 
til villfisk. 

 
Det vises ellers til søknaden som er vedlagt. 
 
Endringen medfører at anlegget utvides med 6 bur mot nordvest. Se kartbilde under. 
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Dette betyr at det hovedsaklig er forankringene mot nordvest som blir flyttet med ca 
100 meter i sjøen. 
 
For denne søknaden er det lagt opp til at søknaden om arealutvidelse og dispensasjon 
skal behandles parallelt. 
 
Annonse om dette kom i Fosna-Folket og Adresseavisen 30.04.2021, og søknadene 
har ligget til offentlig ettersyn fram til 31.05.2021. 
 
Høringsuttalelser: 
Kystverket: 
Refsenes Laks AS ynskjer å utvide eksisterande akvakulturanlegg på lokalitet Seiskjæra 
frå 12 til 18 merdar ved å auke anlegget i lengde og breidde. Utvidinga av anlegget vert 
liggande utanfor areal avsett til akvakultur og det vert difor søkt om dispensasjon frå 
arealplan til føremålet. 
Med omsyn til framkomeleg farvatn, trygg ferdsle, sikker navigasjon og andre omsyn 
Kystverket skal ivareta i medhald av Lov om havner og farvann har ikkje Kystverket noko å 
innvende til ein dispensasjon frå kommuneplan til føremålet på lokaliteten slik anlegget er 
vist i tiltakshavar sin søknad. 
 
Trøndelag fylkeskommune: 
Det søkes dispensasjon fra NFFF-2 formålet i kommuneplanens arealdel for utvidelse av 
oppdrettsanlegg ved Seiskjæra. Lokaliteten har vært i drift siden 1998. 
Åfjord kommune mener at dagens plassering er den beste ut fra et totalhensyn, og at en 
utvidelse her bør tillates. 
Fylkeskommunen har ikke merknader til omsøkte utvidelse. 
 
Statsforvalteren i Trøndelag: 
Klima og miljø 
Seiskjæret har en lang historikk. Vi gir derfor et sammendrag av saken så langt: 
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 Statsforvalteren (SF) påla viltkartlegging i området 31.12.2010 (sak 2009/7017) 
o Evt. hekkelokaliteter for rovfugl 
o Yngleområder for oter (jf. e-post 15.03.2011) 
 Rapport fra faunakartlegging ble mottatt 08.04.2011 (sak 2009/7017) 
 SF frarådde utviding 04.07.2011 – av hensyn til vill anadrom laksefisk 
 SF frarådde utviding - av hensyn til vill anadrom laksefisk i 2017 (se vedlegg). 
 Refsnes laks AS fikk kun midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til utviding i 2017 – 
utvidingen fra 2340 tonn til 3120 tonn går ut 20.06.2021 (vedtak 01.06.2017 og oppdatert 
vedtak 03.11.2020) 
 SF aksepterte en arealendring på lokaliteten 09.04.2019 (ingen utviding av produksjon). 
 Fdir har pålagt bedriften å gjennomføre biologiske undersøkelser i elv, rapport er mottatt, 
men vi har ikke fått kopi (jf. brev datert 14.04.2021) 
 Den sist innsendte resipientundersøkelsen ved lokaliteten viser samlet sett tilstandsklasse III, 
moderat. 
Med bakgrunn i resipientundersøkelsen fra 2019, må SF gjøre nøyere vurderinger av søknaden om 
utviding, før vi kan konkludere om det forurensningsmessig er akseptabelt å tillate utviding av 
produksjonen på lokaliteten. At SF evt. ikke har innvendinger til økt arealbruk, vil dermed ikke bety at 
bedriften kommer til å få tillatelse til økt produksjon gjennom behandlingen etter 
forurensningsloven. 
Vi har etter plan og bygningsloven ingen vesentlige merknader. 
Fiskeridirektoratet: 
 
Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 
Fiskeridirektoratet er statlig sektormyndighet for forvaltningen av akvakultur i medhold 
av lov av 17. juni 2005 nr. 79: Lov om akvakultur, og den marine ressursforvaltningen 
hjemlet i lov av 6. juni 2008 nr. 37: Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar 
(havressurslova). 
Vår oppgave er å ivareta fiskeri- og havbruksnæringens interesser i planprosesser, 
herunder ivaretakelse av marint biologisk mangfold, ved å tilstrebe en balansert og 
bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 
Bakgrunn 
Refsnes Laks As søker om dispensasjon fra kommunens arealdel for å utvide anlegget 
med en burrekke med 6 bur/merder på den nordvestlige langsiden av anlegget. 
Selskapet søker i tillegg om permanent tillatelse til 3120 tonn MTB på lokaliteten. 
Søknaden om utvidelsen er begrunnet med at selskapet ønsker å fjerne en 
generasjonssone på Fosen, samt rasjonalisere driften. Dette innebærer at selskapet vil 
redusere antallet lokaliteter fra fire til to. For å kunne drifte med to lokaliteter er 
selskapet derfor avhengig av å øke MTB på de to gjenværende lokalitetene. 
Omsøkt ny anleggsplassering ligger hovedsakelig i NFFF 2- område i kommuneplanens 
arealdel. En mindre del av lokaliteten ligger i BV-1, hvor akvakultur tillates. Følgende 
bestemmelser gjelder for NFFF-2 områder: 
Akvakulturanlegg tillates ikke i disse områdene. Tiltak i områdene skal undergis en streng 
vurdering. 
Kommunens foreløpige vurdering er at dispensasjon fra kommuneplanen bør gis. 
 
Vurdering av søknaden 
Fiskeridirektoratet region Midt vil i denne saken gi en faglig uttalelse om 
konfliktpotensialet knyttet til fiskeri- og akvakulturinteressene og marint biologisk 
mangfold. 
Fiskeriinteresser 
I Fiskeridirektoratets karttjeneste er det registrert flere fiskeriinteresser i og i nærheten 
av omsøkt ny lokalitetsplassering. 
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Det er registrert et rekefelt («Skjørafjorden sør») i samme område som det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplan. Det ligger i tillegg to andre rekefelt omtrent parallelt 
med dette feltet, henholdsvis 315 meter («Skjørafjorden nord») og 1300 meter 
(«Gneiset») nordøst for omsøkt anlegg. De to førstnevnte feltene er beskrevet som gode 
rekefelt. Det er to fartøy fra Åfjord kommune, og tre fartøy fra Møre og Romsdal som 
benytter/vil kunne benytte rekefeltene. Rekefeltene vurderes derfor som regionalt 
viktige. I tillegg foregår det fiske med garn etter torsk og sei i det samme området, samt 
fiske med snurpenot etter sild og makrell. Fiskeridirektoratets kartlegging i Åfjord 
kommune ble oppdatert i 2019. 
 
Våre registeringer kan hentes på Fiskeridirektoratet sin hjemmeside: 
https://portal.fiskeridir.no/fiskeri (velg kystnære fiskeridata). 
 
I forbindelse med en tidligere dispensasjonssøknad i samme område var vi i kontakt 
med Roan og Stokksund Fiskarlag. Vi fikk da opplyst at det tråles sammenhengende 
gjennom rekefeltene «Skjørafjorden sør» og «Skjørafjorden nord», og at feltene derfor 
må betraktes som ett rekefelt. På grunn av en undervannsrygg i den sørlige delen av 
«Skjørafjorden sør», så tråles det ikke i dette området. Fartøyene dreier her rundt 
undervannsryggen på østsiden og tråler videre sørover i «Skjørafjorden nord». Siden 
lokaliteten ligger delvis over denne undervannsryggen så er ikke det eksisterende 
anlegget i konflikt med reketrålfisket når det gjelder arealbruk. De nordøstlig orienterte 
fortøyningslinjene ligger også slik at det er mulig for reketrålerne å komme forbi. 
 
I tillegg til arealbrukskonflikter, har Roan og Stokksund tidligere uttalt at etablering av 
akvakulturanlegg i eller nært rekefelt, fører til at rekene forsvinner fra området, og peker 
på bruken av kjemikalier til avlusning som en mulig årsak. I tillegg er Fiskarlaget 
kritiske til at akvakulturanlegg beslaglegger gode fiskeplasser for garn og line i 
nærheten av land, områder som de er avhengig av når det er dårlig vær. 
 
Det opplyses i søknaden at anlegget utvides med en burrekke på den nordvestlige 
langsiden, og at dette medfører at fortøyningsliner strekkes cirka 100 meter 
nordvestover. På grunn av den nevnte undervannsryggen tråles det ikke i dette området. 
De nordøstlig orienterte fortøyningene endres ikke. 
Når det gjelder garnfisket, så foregår dette over et større område i Skjørafjorden. 
Innmeldt faststående bruk og AIS- data fra 2020 viser at denne aktiviteten er 
konsentrert langs skråningen nord-nordvest for eksisterende anlegg. En utvidelse som 
omsøkt vil derfor kunne legge noen begrensninger på fisket i dette området. 
Akvakulturinteresser 
Det er ingen andre akvakulturlokaliteter i sjø i nærheten av omsøkt lokalitet. Det 
nærmeste landanlegget ligger cirka 3 kilometer sørøst for lokaliteten (23735 Sunnskjør). 
Marint biologisk mangfold 
I forbindelse med marint biologisk mangfold har fiskerimyndighetene særlig fokus på 
kartlagte gyteområder for kysttorsk, ålegressenger som oppvekstområder for marine 
fiskeslag, og fare for tilslamming av områder med rike forekomster av korall og svamp 
som også er viktige oppvekstområder for fisk. 
Havforskningsinstituttet (HI) har registrert et middels viktig gytefelt for torsk i 
Skjørafjorden, i samme område som omsøkt ny lokalitetsplassering. 
I Naturbase er det registrert større tareskogforekomster som er verdivurdert som svært 
viktig, cirka 1,8 kilometer nordvest for lokaliteten. Vi kjenner ikke til andre 
registreringer av marint biologisk mangfold i nærområdet, men vi gjør oppmerksom på 
at det er registrert en verneverdig bestand av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 
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Sunnskjørvassdraget. 
 
Generelt 
Fiskeridirektoratet region Midt ser helst at spørsmål om endring av kommuneplanens 
arealdel blir tatt opp gjennom revisjon av planen i stedet for gjennom 
dispensasjonssøknader. Vi vil minne om at arealbruken i dagens godkjente plan er 
vurdert gjennom en omfattende beslutningsprosess hvor de ulike interessene har hatt 
anledning til å delta. Bruk av dispensasjoner må ikke undergrave planen som 
informasjons- og beslutningsgrunnlag. Med bakgrunn i dette, samt at Åfjord kommune 
har en relativt ny kommuneplan (vedtatt i 2019) skal det ikke være enkelt å fravike fra 
denne gjennom dispensasjon. 
Oppsummering 
Refsnes Laks AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2019-2030 for å 
utvide lokalitet Seiskjæra fra 12 til 18 bur. Store deler av området er avsatt med 
arealformål «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone», med 
kombinertformål hvor akvakultur ikke tillates. Kommunens foreløpige vurdering er at 
de vil gi dispensasjon fra kommuneplanen. 
 
Fiskeridirektoratet region Midt ser helst at spørsmål om endring av kommuneplanens 
arealdel blir tatt opp gjennom revisjon av planen i stedet for gjennom 
dispensasjonssøknader. Vår vurdering er at omsøkt dispensasjon ikke vil medføre 
vesentlig større negativ effekt for reketrålerne med tanke på bruk av området, men at 
utvidelsen vil legge noen begrensninger på garnfisket nordvest for omsøkt 
arealutvidelse. 
Med tanke på sameksistens er det ikke ønskelig at området for passive redskap 
beslaglegges mer en høyst nødvendig. Fortøyningslinjer mot nordvest må derfor 
begrenses så mye som mulig, slik at de legger minst mulig arealbeslag på området for 
passive redskap. Vi forutsetter at fortøyningslinjene mot nordøst, ut mot midten av 
fjorden, ikke endres, slik at det ikke legges større beslag på rekefeltet øst for anlegget. 
Fiskeridirektoratet region Midt har ut over dette ingen andre merknader til 
dispensasjonssøknaden. 
 
Administrasjonens vurdering 
 
Konsesjon for lokaliteten Seiskjæra ble gitt i 1999. 
 
Etter kommuneplanen for gamle Åfjord kommune som gjaldt fra 2009, var åfjordsdelen 
av Skjørafjorden angitt som NFFFA-område, dvs områder for natur, friluftsliv, ferdsel, 
fiske og akvakultur. 
 
Under revideringen av kommuneplanen i 2018 – 19 ble nye registreringer lagt til grunn 
for at Skjørafjorden ikke lenger kunne defineres som akvakulturområde. I møte med 
Refsnes Laks i den forbindelse, ble det ikke gitt signaler fra dem om noe behov for 
utvidelse. 
 
Utsnitt med plassering av anlegget i «ny» kommuneplan: 
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Statsforvalteren gir en kort oversikt over det offentliges behandling med lokaliteten. 
Han har ingen vesentlige merknader til å gi dispensasjon, men framhever at de må 
gjøre egne vurderinger på om det skal gis utslippstillatelse for permanent økning i tillatt 
biomasse. 
 
Fiskeridirektoratet påpeker en del mindre konsekvenser utvidelsen kan få for 
tradisjonelt fiske, og forutsetter at fortøyningene ut mot midten av fjorden ikke endres. 
 
Administrasjonen slutter seg til Fiskeridirektoratets vurderinger. I tillegg vil en vektlegge 
at næringens samarbeid om lokalisering og reduksjon i antall anlegg, og samordne 
driften, vil gi bedre rom og forhold for tradisjonelt fiske.  
Selv om dette lokalt kan gi mer forurensning, vil det i utgangspunktet også gi mulighet 
for mindre spredning og bedre kontroll. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Annonse 290421 
2 Kartpakke til søknad 
3 Oversendelse fra TFK 
4 Søknad 280421 
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Fosna-Folket v. Ida Røssland 
 
  
 
 
 
Deres ref. Vår ref. Dato 
 5643/2021//SVEFJE 29.04.2021  
 

Innsetting av annonse i Fosna-Folket og Adresseavisen 
 
Viser til henvendelse tidligere i dag, og ber om å få innsatt følgende annonse i begge aviser på 
fredag 30.04.2021.Samme utforming som i annonse fredag 26.02.2021. 

Tekst: 

 HAVBRUK  
(logo)  
Sektor landbruk og tekniske tjenester har mottatt søknad fra Refsnes Laks AS om å få øke arealbruken til 
å utvide fra 12 til 18 merder, samt permanent tillatt fiskemengde på 3120 tonn MTB på sin lokalitet 
10398, Seiskjæra.  
Posisjon for anleggets midtpunkt: N 640 05.580 Ø 010006.943Ø 
Kartdatum: Euref89/WGS84.  
Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn på Åfjord kommunes hjemmesider i tidsrommet 30.04.2021 til 
31.05.2021.  
Det søkes samtidig om dispensasjon fra kommuneplan. Dette vil bli behandlet parallelt med 
konsesjonen. 
Eventuelle merknader sendes innen denne datoen til:  
Åfjord kommune, Sektor landbruk og tekniske tjenester  
7170 Åfjord  
Epost: postmottak@afjord kommune.no 

 Faktura sendes:  
 

Refsnes Laks AS, 7177 REVSNES 

 

Trude Iversen Hårstad  
fagleder Sverre Fjellheim  
 Avdelingsingeniør   
      

Kopi: 
 

REFSNES LAKS AS 
Trøndelag fylkeskommune 
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Kartpakke til søknad 
Søknad om endring av eksisterende anlegg og økt MTB 

For 

10398 - Seiskjæra 

Åfjord kommune, Trøndelag fylke 

 

 

 

Refsnes Laks AS 

 

Rapportdato: 28.042021 

 

Rapport nr: 101986-02-001
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Introduksjon 
Kartpakken sin hensikt er å tilfredsstille krav til vedleggsett som presenteres i «Veileder for utfylling av 

søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg» utgitt av 

fiskeridirektoratet i 2005.   

 

Lokaliteten Seiskjæra ligger i Åfjord kommune i Trøndelag fylke (figur 1). 
 

 
Figur 1. Oversiktskart; plassering av lokaliteten, markert med lilla sirkel. Kilder: Geodata AS (2021) bakgrunnskart; Olex AS 

(2021) programvare og Åkerblå AS (2021) design og plan. 
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Vedleggsinformasjon 
Oppsummert dekkes følgende krav i veilederen i gitt vedlegg (tabell 1). Mer utfyllende informasjon om 

hva de ulike vedleggene dekker er oppgitt i kapitlene under.  

Tabell 1. Innholdet i hvert vedlegg og hvilke krav de dekker i veilederen.  

Vedlegg 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

Krav 

Andre Akvakulturlokaliteter   X X      

Kabler, rørledninger    X      

Terskler og andre forhold av betydning for vannutskifting    X      

Anlegget avmerket (inkl. evt. flåte etc) X X X X X X    

Lakseførende vassdrag og utløpspunkt    X      

Kommunens arealplan  X        

Utslipp fra kloakk og industri    X      

Oppdatert kystkontur X   X      

Koordinatfestede anleggspunkter X         

Plassering av strømmåler X         

Anlegget skissert med f.eks. fortøyningssystem, krager, lys      X    

Farled og lyktesektorer   X       

Egenmålte bunndata (olex)      X    

Oversikt over disponible lokaliteter       X   

Dagens plassering og omsøkt plassering        X  

Signeringsdokument         X 

 

 

Målestokk 
Hva som illustreres på en gitt målestokk er avhengig av hvilken størrelse bakgrunnen har - mye mer 

vises på en A3-flate enn en A4-flate med samme målestokk. Derfor bør ikke målestokk være førende 

for hvordan figurer illustreres. Enkelte kart vil derfor presenteres med flere utsnitt, for å lettere vise 

både detaljer og oversiktsbilde av området.  

 

Sidestørrelser 
I dette dokumentet er sidene justert som både A4- og A3-format, og i liggende eller stående format. 

Dette er for å kunne illustrere gjeldende figurer mest hensiktsmessig og med tilstrekkelig høy 

oppløsning.  
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Vedlegg 1.1 – Kart i N-5-serie 
Innhold: Figur som illustrerer anlegget (med evt. flåte) skissert med festepunkt, rammepunkt, 

senterpunkt etc. sammen med oppdatert kystkontur og med en tilhørende liste over koordinatene 

(tabell V.1.1). Det presenteres to kartutsnitt, et oversiktskart og et nærbilde.  

Utfyller krav: «Det skal her oppgis koordinater for midtpunktet av det planlagte anlegget med 

geografisk datum WGS84/Euref-89.» og «Søknaden/kartbillag skal også inneholde koordinatfestede 

ytterpunkt av anlegget i overflaten …» og «Det samme gjelder i noen grad koordinater for 

fortyningssystemets festepunkter». Videre oppgis strømmålerposisjon etter pkt. 4.3.4 Strømmåling om 

at «Strømmålerens posisjon skal tegnes inn i forhold til anleggets plassering…». Iht pkt. 1.3.5 

I hovedsak vises anlegget (med flåte etc.) slik det er tiltenkt å ligge, nært nok til å kunne identifisere 

individuelle ankerpunkt for eksempel.  Skal generelt vise litt av nærliggende landkonturer iht. Pkt. 6.1.3.  

Utfyller ikke: Utslipp fra kloakk etc. (dekkes i vedlegg 1.4), kabler etc. (dekkes i vedlegg 1.4). 

Kilde: Geodata AS (2021) bakgrunnskart; Kartverket (2021) kystkontur; Olex AS (2021) programvare og Åkerblå AS (2021) 

design og plan. 
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FA-3b 

Kart i N-5 Serie 

Firma: Refsnes Laks AS 
Målestokk: 1:4500 
Dato: 28.04.2021 

Tegner: ESL 
Format: A3 

Filnavn: RL_Seiskjeret_0121 
Prosjektnummer: 101986-02-001 

Revidert: 
Godkjent: AK 

Vedlegg 1.1 

167



 

Side 6 av 28 
 

Kart i N-5 Serie 

Firma: Refsnes Laks AS 
Målestokk: 1:2000 
Dato: 28.04.2021 

Tegner: ESL 
Format: A3 

Filnavn: RL_Seiskjeret_0121 
Prosjektnummer: 101986-02-001 

Revidert: 
Godkjent: AK 

Vedlegg 1.1 
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Tabell V.1.1 Koordinater fra anleggs- og fortøyningsplassering. SM viser til strømmålerposisjoner. SP henviser til 

senterpunkt for anlegg (A) og flåte (F), mens AA henviser til ankerpunkt eller bolt for anleggsvarp og A henviser 

til hjørnekoordinater for anlegget. FA henviser til ankerpunkt eller bolt for flåtevarp, mens F henviser til 

hjørnekoordinater for flåten. Koordinater har datum WGS84. 

  
 

Koordinater 

Hva Nummer / Merking Nord Øst 

Strømmåler SM 64° 5,633' 10° 6,829' 

Senterpunkt SP, anlegg 64° 5,580' 10° 6,943' 

SP, flåte 64° 5,502' 10° 7,086' 

Anleggsankerpunkt AA-1 64° 5,910' 10° 7,140' 

AA-2 64° 5,872' 10° 7,283' 

AA-3 64° 5,820' 10° 7,426' 

AA-4 64° 5,778' 10° 7,583' 

AA-5 64° 5,564' 10° 7,706' 

AA-6 64° 5,539' 10° 7,711' 

AA-7 64° 5,516' 10° 7,526' 

AA-8 64° 5,407' 10° 7,559' 

AA-9 64° 5,470' 10° 7,314' 

AA-10 64° 5,365' 10° 7,417' 

AA-11 64° 5,332' 10° 7,401' 

AA-12 64° 5,316' 10° 7,077' 

AA-13 64° 5,387' 10° 6,813' 

AA-14 64° 5,414' 10° 6,725' 

AA-15 64° 5,442' 10° 6,646' 

AA-16 64° 5,475' 10° 6,563' 

AA-17 64° 5,540' 10° 6,465' 

AA-18 64° 5,583' 10° 6,389' 

AA-19 64° 5,671' 10° 6,464' 

AA-20 64° 5,724' 10° 6,515' 

AA-21 64° 5,762' 10° 6,596' 

AA-22 64° 5,810' 10° 6,721' 

AA-23 64° 5,822' 10° 6,752' 

Anleggsramme A1 64° 5,732' 10° 7,003' 

A2 64° 5,649' 10° 7,255' 

A3 64° 5,428' 10° 6,883' 

A4 64° 5,510' 10° 6,630' 

Flåteankerpunkt FA-1 64° 5,645' 10° 6,906' 

FA-2 64° 5,654' 10° 6,989' 

FA-3 64° 5,519' 10° 7,694' 

FA-4 64° 5,493' 10° 7,706' 

FA-5 64° 5,321' 10° 7,232' 

FA-6 64° 5,322' 10° 7,182' 

FA-7 64° 5,536' 10° 6,763' 

FA-8 64° 5,557' 10° 6,793' 

Flåteramme F1 64° 5,509' 10° 7,080' 
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F2 64° 5,502' 10° 7,101' 

F3 64° 5,496' 10° 7,093' 

F4 64° 5,503' 10° 7,071' 
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Vedlegg 1.2 – Arealplan – Åfjord kommune 
Innhold: Figur som illustrerer anlegget sammen med kommunens arealplan.  

Utfyller krav: Vise hvordan anlegget ligger i forhold til kommunens egne soner etter veilederens Pkt. 2 

Planstatus og arealbruk. For eksempel kan dette være kommunens definerte akvakultursoner, 

fiskerisoner osv. 

Kilde: Geodata AS (2021) bakgrunnskart; Kartverket (2021) dybdedata; Kommunen sin arealplan (Kommunekart. No, 2021) 

Olex AS (2021) programvare og Åkerblå AS (2021) design og plan. 
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Kommunen sin arealplan 

Firma: Refsnes Laks AS 
Målestokk: 1:15 000 
Dato: 28.04.2021 

Tegner: ESL 
Format: A3 

Filnavn: RL_Seiskjeret_0121 
Prosjektnummer: 101986-02-001 
Revidert: 
Godkjent: AK 

Vedlegg 1.2 
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Vedlegg 1.3 – Sjøkart del 1 [1:50 000] – Lyktesektorer og farled 
Innhold: Figur som i hovedsak illustrerer anlegget sammen med andre lyktesektorer, farled og andre 

akvakulturlokaliteter.  

Utfyller krav: Vise hvordan anlegget ligger i forhold til kartobjekter som i hovedsak forvaltes av 

kystverket; farleder og lyktesektorer. Kartet oppgir derfor informasjon i henhold til veilederens Pkt. 

4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs. Spesielt ihht. Pkt.4.4.1 Minste avstand til trafikkert led/Areal 

og Pkt. 4.4.4 Anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter.   

Utfyller ikke: Egenmålte bunndata (dekkes av vedlegg 1.6), men offentlige bunndata dekkes av 

sjøkartet i vedlegg 1.4. Sjøkabler, vann- avløps og andre rørledninger dekkes også i hovedsak av 

vedlegg 1.4. 

Kilde: Fiskeridirektoratet (2021) akvakulturlokaliteter; Geodata AS (2021) bakgrunnskart; Kystverket (2021) Hoved- og biled 

og Navigasjonsinstallasjoner; Olex AS (2021) programvare og Åkerblå AS (2021) design og plan. 

 

Tabell V.1.3.1 Avstand fra anlegg og nærliggende farled og farled arealavgrensning. og annet av interesse.   

Hva Avstand (m) Andre kommentarer 

Farled Ikke i nærheten av farled  
   
Farled arealavgrensing Ikke i nærheten av farled  
   
Blaksektor  I grønn sektor 
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Sjøkart del 1 [1:50 000] Lyktesektorer og farled 

Firma: Refsnes Laks AS 
Målestokk: 1:50 000 
Dato: 28.04.2021 

Tegner: ESL 
Format: A3  

Filnavn: RL_Seiskjeret_0121 
Prosjektnummer: 101986-02-001 
Revidert: 
Godkjent: AK 

Vedlegg 1.3 
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Vedlegg 1.4 – Sjøkart del 2 [1:50 000] – Dybder, kabler og utslipp 
Innhold: Figur som illustrerer anlegget sammen med offentlige dybdedata og oppdatert kystkontur, 

kabler, utslipp og andre akvakulturlokaliteter.  

Utfyller krav: Vise hvordan anlegget ligger i nærheten til andre lokaliteter, utslippsområder og om det 

er terskler som kan «lukke» anlegget inn (bunntopografi). Kartet oppgir derfor informasjon i henhold 

til veilederens Pkt. 4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs. Spesielt ihht. Pkt.4.4.3 som omhandler 

kraft og sjøkabler i tillegg til avløp og utslipp i hht Pkt. 4.1 Hensyn til folkehelse; ekstern forurensing. I 

hovedsak gjelder sistnevnte punkt et område inntil 5 km fra anlegget (Pkt. 6.1.3).  

Utfyller ikke: Egenmålte bunndata (dekkes av vedlegg 1.6), farleder og sektorer fra fyr og lykter.   

Kilde: Fiskeridirektoratet (2021) akvakulturlokaliteter; Geodata AS (2021) bakgrunnskart; Kartverket (2021) dybdedata og 

kystkontur; Miljødirektoratet (2021) avløpsdata; Norges vassdrags- og energidirektorat (2021) sjøkabler og kraftlinjer; Olex 

AS (2021) programvare og Åkerblå AS (2021) design og plan. 

Tabell V.1.4.1 Avstand fra anlegg og nærliggende avløp, industri, lakseførendevassdrag, kabler og annet av 

interesse.   

Hva Avstand (km) Andre kommentarer 

Avløp  Ingen avløp i området 

Industri  Ingen industri i området 
Kabler  Ingen kabler i området 
Lakseførende vassdrag 2,8 km i sør, 3,4 km i øst  
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Sjøkart del 2 [1:50 000] Dybder, kabler og utslipp 

Firma: Refsnes Laks AS 
Målestokk: 1:50 000 
Dato: 28.04.2021 

Tegner: ESL 
Format: A3 

Filnavn: RL_Seiskjeret_0121 
Prosjektnummer: 101986-02-001 

Revidert: 
Godkjent: AK 

Vedlegg 1.4 
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Vedlegg 1.5 – Anleggsskisse 
Innhold: Skisse av anlegget.   

Utfyller krav: Vise en illustrativ skisse med anleggets hovedkomponenter. Spesifikt hva som er med i 

en slik skisse er avhengig av tilgjengelig informasjon, men skal generelt dekke anlegget inkl. flåte, 

fortøyninger med festepunkt, eventuelle gangbroer, Markeringslys, flytekrager og eventuelt andre 

flytende konstruksjoner.  

Kilde: Åkerblå AS (2021) design og plan. 
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Anleggsskisse 

Firma: Refsnes Laks AS 
Målestokk: - 
Dato: 28.04.2021 

Tegner: ESL 
Format: A3 

Filnavn:  
Prosjektnummer: 101986-02-001 
Revidert: 
Godkjent: AK 

Vedlegg 1.5 
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Vedlegg 1.6 – Undervannstopografi 
Innhold: Figurer som illustrerer anlegget sammen med egenmålte bunndata.   

Utfyller krav: Vise hvordan anlegget ligger i forhold mer nøyaktig egenoppmålt bunntopografi ihht. Pkt. 

6.1.4. Dekker i hovedsak behovet for økt kunnskap om lokalitetens undervannstopografi som er 

nødvendig for å vurdere lokalitetens resipientkapasitet, og for å kunne planlegge fortøyningssystemet.  

Kilde: Olex AS (2021) programvare og Åkerblå AS (2021) design og plan.
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Figur V1.6.1 Anleggsplassering med bunndata. Kartet er orientert mot nord og mørkere blå farge representerer større dyp. Datum WGS84. Programvaren til Olex AS (2021).   

180



  

Side 19 av 28 
 

 
Figur V1.6.2 Tredimensjonal visning av anleggsramme plassert over egenmålte bunndata. Kartet er orientert mot sør, sørvest og mørkere blå farge representerer større dyp. 
Datum WGS84. Egenmålte bunndata (Åkerblå AS) gjennom programvaren til Olex AS (2021). Forskjellen mellom dybdekoter er skalert X3 for bedre visualisering. 
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Figur V1.6.3 Anleggsramme plassert over egenmålte bunndata av relativ hardhet. Varme farger representerer relativt harde, mens kaldere farger viser relativt mykere 
bunnforhold. Kartet er orientert mot nord og datum er WGS84. Egenmålte bunndata (Åkerblå AS) gjennom programvaren til Olex AS (2021).
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Figur V1.6.4 Anleggsramme plassert over egenmålte bunndata – oppløsning (loddskudd). Kartet er orientert mot nord og datum er WGS84. Egenmålte bunndata (Åkerblå AS) 
gjennom programvaren til Olex AS (2021). 
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Figur V1.6.5 Dybder i tall. Detaljbilde av sørlig ramme som viser punktvise dybdedata. Kartet er orientert mot nord og datum er WGS84. Egenmålte bunndata (Åkerblå AS) 
gjennom programvaren til Olex AS (2021). 
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Figur V1.6.6 Dybder i tall. Detaljbilde av nordlig ramme som viser punktvise dybdedat. Kartet er orientert mot nord og datum er WGS84. Egenmålte bunndata (Åkerblå AS) 
gjennom programvaren til Olex AS (2021).
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Vedlegg 1.7 – Lokalitetsoversikt 
Innhold: Tabell som viser eksisterende lokaliteter med tilleggsinformasjon.   

Utfyller krav: Gir oversikt over disponible lokaliteter i henhold til søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg pkt 3.5.1.  

Kilde: Fiskeridirektoratet (2021) akvakulturlokaliteter og Åkerblå AS (2021) design og plan. 

Tillatelse Produksjon Art Tillatelse (TN) Lokalitet Kommune 

STAA0005 MATFISK Laks 3120 SEISKJÆRA ÅFJORD 

STAA0005 MATFISK Laks 2340 SANDØYA III ÅFJORD 

STAA0005 MATFISK Laks 3120 JEKTHOLMEN ÅFJORD 

STAA0005 MATFISK Laks 3120 RATVIKA ÅFJORD 

STF0061 MATFISK Laks 3120 OLAUSSKJÆRET FRØYA 

STAA0005 MATFISK Laks 2340 BRANDSFJORDEN ÅFJORD 

STAA0005 MATFISK Laks 3120 TAKFLUA ÅFJORD 
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Vedlegg 1.8 – Dagens plassering og godkjent plassering 
Innhold: Figur som illustrerer anlegget med dagens godkjente plassering. 

Utfyller krav: Ikke direkte definert i veilederen. 

Kilde: Olex AS (2021) programvare og Åkerblå AS (2021) design og plan, Kartverket (2021) dybdedata og kystkontur 
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Dagens plassering og godkjent plassering 

Firma: Refsnes Laks AS 
Målestokk: 1:8000 
Dato: 28.04.2021 

Tegner: ESL 
Format: A3 

Filnavn: RL_Seiskjeret_0121 
Prosjektnummer: 101986-0»-001 

Revidert: 
Godkjent: AK 

Vedlegg 1.8 
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Vedlegg 1.9 - Signeringsdokument 
Innhold: Figur som illustrerer anlegget i en layout som kan signeres/stemples i forbindelse med 

godkjenning av anleggsplasseringen.   

Utfyller krav: Ikke direkte definert i veilederen, men nyttig for stempling/signering av godkjent 

anleggsplassering.   

Kilde: Olex AS (2018) programvare og Åkerblå AS (2018) design og plan. 
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Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Næring  

 

 

ÅFJORD KOMMUNE 

Øvre Årnes 7 

7170 ÅFJORD 

  

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 29.04.2021 Vår referanse: 202116165-3 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Lill Connie Furu 

Refsnes Laks AS 980649598 - Søknad om arealutvidelse og 

permanent tillatelse 3120 tonn MTB på lokalitet 10398 Seiskjæra - 

offentlig ettersyn og kommunal behandling 

 

Vi viser til vedlagte søknad m/vedlegg fra Refsnes Laks AS datert 28.04.2021. 

Søknaden gjelder endring av anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på  

følgende lokalitet i Åfjord kommune: 

 

nr.  navn:   ny midtpunktposisjon i grader og desimalmin.  kartdatum 

10398 Seiskjæra  64˚05,580’ N 10˚ 06,943’ E    Euref89/WGS84 

 

Refsnes Laks AS søker om å utvide fra 12 til 18 merder, samt permanent tillatelse til 

3120 tonn MTB på sin lokalitet 10398, Seiskjæra. Lokaliteten er permanent godkjent for 

2340 tonn MTB, og har midlertidig tillatelse til 3120 tonn som går ut i juni i år. 

 

Deler av anlegget ligger i arealformålet NFFF 2, hvor akvakultur ikke tillates. Øvrige  

deler ligger i BV 1, hvor akvakultur tillates. Selskapet/søker har allerede sendt over en  

søknad om dispensasjon til kommunen.  

 

Selskapet har inngått avtale med SalMar Farming AS som medfører endringer i  

driftsopplegget sitt. Det søkes nå om endring til et anlegg med 18 bur i ramma. Det vil 

maks bli benyttet 14 av de 18 burene. Burene midt i anlegget vil ikke bli brukt. En får da 

større avstand mellom merdene, og selskapet mener det i tillegg er gunstig å kunne ha 

mulighet til å flytte merdene mellom burene for å minske punktbelastningen på bunnen.  

 

Våren 2021 ble det søkt om å flytte anlegget lengre ut i fjorden. Det kom innsigelser fra 

lokalt fiskerlag og Fiskeridirektoratet på at denne flyttingen kom i konflikt med 

fiskeriinteressene i området. På grunn av dette valgte Refsnes Laks å trekke tilbake 

søknaden om flytting av anlegget, og heller søke om en utvidelse av dagens anlegg. 

 

Selskapet bruker i dag fire lokaliteter, der man har utsett på to lokaliteter pr år. En 

ønsker å sette ut på en lokalitet i året. Selskapet trenger da kun to lokaliteter. For å få 

det til er en avhengig av å øke anleggsstørrelsen og lokalitets MTB på de to lokalitetene 

som en skal ha utsett på hvert andre år fremover. Det er inngått en 

samlokaliseringsavtale med SalMar Farming AS for å få dette til, som også inkluderer 

bedre og lettere tilgang til Salmar sine båt- og behandlingskapasiteter. Med dette 
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opplegget vil en få en generasjonssone mindre i Fosen. Sone Skjørafjorden vil komme i 

samme sone som Fosen Nord. Dette er gunstig for alle aktørene i området. 

 

Offentlig ettersyn og kommunal behandling 

Trøndelag fylkeskommune er tildelingsmyndighet i akvakultursaker og har bl.a. ansvar  

for å oversende søknaden til kommunen. Søker skal etter anvisning fra kommunen sørge  

for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn i fire uker. Dette skal kunngjøres i Norsk  

Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet. Utlysningsteksten må være  

fullstendig og godt synlig.  

 

Det er planlagt å ta i bruk lokaliteten 10398 Seiskjæra for nytt utsett i september. Med 

bakgrunn i de endrede rammebetingelsene og de nye samarbeidsavtalene som er 

inngått, samt at det er forholdsvis kort tid til neste utsett, er det en fordel om kommunen 

kan gjøre en parallell behandling av søknaden om dispensasjon og behandling på 

vanlig måte etter akvakulturloven. 

 

Vi ber med dette om at Åfjord kommune bistår Refsnes Laks AS med at søknaden legges 

ut til offentlig ettersyn og kunngjøres. Det kan med fordel opplyses i 

annonsen/kunngjøringsteksten at søknaden også er en dispensasjonssak. 

 

Vi ber om at eventuelle uttalelser som kommer inn ved offentlig ettersyn sendes til  

Trøndelag fylkeskommune sammen med kommunen sin dispensasjonsbehandling og  

eventuelle uttalelse.  

 

Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06- 

21-854). Dersom berørte parter mener tiltaket kan få vesentlige virkninger, og disse  

virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i søknaden, må dette meldes til  

fylkeskommunen innen 4 uker. Vi minner om at det er fagmyndigheten for de respektive  

kriteriene som skal vurdere om de mener tiltaket kan få vesentlige virkninger innenfor  

sitt område og eventuelt melde dette inn til fylkeskommunen. 

 

Vennligst ta kontakt ved spørsmål eller uklarheter. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lill Connie Furu   

Seniorrådgiver    

 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
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Vedlegg: 

Søknad arealutvidelse og permanent MTB-tillatelse lokalitet 10398 Seiskjæra, Refsnes 

Laks AS.msg 

10398 Seiskjæra Søknad arealutvidelse og permanent tillatelse 3120T MTB 04.2021.pdf 

Vedlegg 1.1 til 1.9 Kartpakke til Søknad, RL Seiskjæra 101986-02-001.pdf 

Vedlegg 6.1.2 Strøm 5 og 15 m Seiskjæra0719-ver01.pdf 

Vedlegg 6.1.2 Strøm spred og bunn seiskjæret0516-ver01.pdf 

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan ver 1.1 inkl beredskapsavtale.pdf 

Vedlegg 6.1.6 Behovsvurdering KU-vurdering Seiskjæra 101356-01-000.pdf 

Vedlegg 6.2.1 B-rapport Seiskjæret 0519.pdf 

Vedlegg 6.2.1 C-undersøkelse Seiskjæret 2019.05.09 rev 1.pdf 

Vedlegg 6.3.1 2021.04.27 Helseuttalelse Seiskjæra.pdf 

Vedlegg 6.3.3 Samtykke samlokalisering Seiskjæra.pdf 

Vedlegg 6.3.5 Prosedyrer.pdf 

Vedlegg 6.3.2 Forundersøkelse Seiskjæra 101716-01-001 april 21 

 

 

 

Kopimottakere:  

REFSNES LAKS AS  
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Refsnes Laks AS 
Stoksundveien 1376 
7177 Revsnes 
 
Åfjord kommune 
postmottak@afjord.kommune.no            Revsnes 28.04.2021 
     
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealplan for lokalitet  
10398 Seiskjæra. 
 
Bakgrunn og behov for dispensasjon 
Refsnes Laks ønsker å gjøre om driften på matfiskanleggene sine slik at sonestrukturen for 
oppdrett på Fosen kan endres. Samtidig vil en få en mer rasjonell og effektiv drift hos Refsnes 
Laks. For å få dette til er det inngått et samarbeid med SalMar Farming AS om 
samlokalisering. Refsnes Laks går da fra fire til to lokaliteter i bruk. En vil fortsette driften på 
lokalitetene Seiskjæra og Takflua. For å opprettholde produksjonen er en avhengig av å øke 
lokalitetenes MTB på disse to. Ved å gjøre dette grepet vil det bli en sone mindre på Fosen. 
Dette er positivt for alle oppdrettsaktørene i området, da en vil få et større område med felles 
brakklegging. Dette er også positivt for å minske lusepåvirkningen fra oppdrettsvirksomheten 
til villfisk. 
 
I utgangspunktet søkte Refsnes Laks om å flytte anlegget litt lengre ut i fjorden, ca 800 meter. 
Fiskeridirektoratet frarådde å tillate flytting av eksisterende anlegg med bakgrunn i at det 
omsøkte arealet beslagla ett større areal som vanskeliggjør reketrålfiske og garnfiske. 
 
På bakgrunn av uttalelsen fra Fiskeridirektoratet i den forbindelse, søker vi herved om å 
utvide eksisterende anlegg med en burrekke. 
 

 
Kart 1.  Grått og rosa anlegg er henholdsvis dagens godkjente anleggsplassering og planlagt endret plassering.  
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Eksisterende godkjente anlegg har plass til 12 merder/bur. Omsøkt plassering har plass til 18 
merder/bur, men i praksis vil kun maksimalt 14 merder/bur kunne benyttes, da de midtre bur 
ikke vil bli tilgjengelig. Fleksibilitet vil kunne bli ivaretatt ved en slik utvidelse, ved at det 
fortsatt gir mulighet til å behandle/flytte enkeltmerder, og at det blir større avstand mellom 
merdene.  Det vil ikke blir brukt mer enn ca 12 merder på full produksjon.   
 
Den planlagte utvidelsen vil i liten grad øke arealet fortøyningene går over. Fortøyningene på 
langsiden ut fjorden vil bli flyttet under 100 meter lengre ut fra dagens plassering av anlegget. 
 

 
Kart 2. Utsnitt av arealplan for Åfjord kommune med inntegnet ny planlagt utvidelse og eksisterende anlegget. 
 
Annen bruk av området  
Det er fiskeri i området i dag rundt anlegget.  Utvidelse av anlegget vil legge beslag på et noe 
større område, men det vil fortsatt være mulig å fiske rundt anlegget. I uttalelsen fra 
Fiskeridirektoratet vedrørende tidligere søknad om flytting av hele anlegget ble det påpekt at 
det da ville vanskeliggjøre bl.a reketrålfiske. Ved å nå søke om utvidelse av eksisterende 
anlegg, vil et mindre areal enn opprinnelig tenkt bli benyttet.  
 
Ut fra vårt ståsted har vi listet opp argumenter MOT og FOR til å gi dispensasjon fra 
arealplanen. Se vedlegg 1. 
 
For å kunne utvide anlegget på Seiskjæra må det søkes om dispensasjon fra Åfjord 
kommune sin arealplan. Det er et sterkt ønske fra Refsnes Laks at 
dispensasjonssøknaden og den ordinere søknaden kjøres samtidig.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Ivar Refsnes 
Refsnes Laks AS 
 

195



Vedlegg 1.     
Innspill fra Refsnes Laks på MOT og FOR å kunne gi dispensasjon fra arealplan for endringen 
av anlegget på Seiskjæra. 
 
Aspekter som taler MOT dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
 

a. En ordinær planprosess vil gi bred demokratisk medvirkning i kommunen, - mens en 
dispensasjonsprosess ikke gir en så omfattende vurdering/medvirkning.   

b. Den omsøkte endringen medfører at anlegget beslaglegger et litt større område for fiske.   

 
Aspekter som taler FOR dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  

a. Området har i lengre tid blitt benyttet til akvakulturformål og vi anser derfor at den planlagte 
endringen ikke vil medføre større brukskonflikter.  

b. Det er ikke avsatt område for akvakultur virksomhet i fjorden selv om anlegget har vær i drift i 
mange år.  

c. Med å spre merdene over et større område vil en få en mindre punktbelasting på bunnen.  
d. Det er god plass til eksisterende skipstrafikk og der er tidligere ikke erfart utfordringer ift 

denne.  Justeringen vil ikke legge hinder for båttrafikk. 
e. Har ikke vært hverken hendelser eller interesseulikheter med fritids-/yrkesfiskere med dagens 

installasjon. 
f. Området er i bruk til akvakultur. Ingen episoder eller uavklarte interesseulikheter i forhold til 

bruken av området. 
g. Endringen føre til en mer rasjonell og effektiv drift for Refsnes Laks AS som er en viktig 

bedrift i kommunen..  
h. Da omleggingen vil medføre at en får en sone mindre på Fosen vil dette ha positiv effekt med 

at et stort område på Fosen vil ha felles brakkleggingstid. Det er meget positivt for reduksjon 
av smitte av lakselus mellom oppdrettsanleggene og fra oppdrettsanleggene til villfisk. 

i. Endringen av anlegget vil medføre at anlegget blir oppdatert etter nye krav til dimensjonering 
av anlegget og faren for havari med rømming av fisk som kan påvirke anadrom bestand vil bli 
redusert. 
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Arkiv:  2020/3446-12 
Dato:  02.06.2021 
Saksbehandler:  Bjørn Murvold

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
54/21 Planutvalget 09.06.2021 

 
 

 
5058/106/4 - KLAGEBEHANDLING - OPPFØRING AV 
BRYGGE/UTLEIEHYTTE - TURID OG ASBJØRN LYSØ 
 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommune ved planutvalget opprettholder tidligere vedtak i D.sak 94/21, datert 
13.04.2021 om avslag på dispensasjonssøknaden, da en ikke kan se at det foreligger 
nye opplysninger i saken som tilsier at vedtaket skal endres. 
 
Mottatt klage tas ikke til følge, og saken sendes til Statsforvalteren i Trøndelag for 
endelig avgjørelse. 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
MesterService AS har på vegne av Turid og Asbjørn Lysø søkt om riving av 
eksisterende naust og oppføring av brygge/uleiehytte på gnr. 106 / bnr. 4 på Linesøya. 
Eiendommen er i reguleringsplan for Lines vestre, planID 200902, regulert til 
naustbebyggelse. 
 
Tiltaket omfatter riving av eksisterende naust/brygge og oppføring av ny 
brygge/utleiehytte på samme sted. Hovedfokuset med bryggen er næring i form av 
yoga og meditasjonskurs på weekwndbasis. For å sikre prosjektets økonomiske ramme 
vil det i perioder uten kursvirksomhet bli utleie av bryggen. 
  
Det nye bygget er omsøkt med grunnflate som eksisterende, 55 m2 BYA og oppføres i 
to etasjer med mønehøyde på ca. 5,5 meter. Det er søkt om dispensasjon fra 
reguleringsplan for bruksendring fra naust/brygge til næring, og plan- og bygningsloven 
§ 1-8, dele- og byggeforbud i strandsonen. 
 
 
Søknaden har vært oversendt til sektormyndighetene for uttalelse. (høringsuttalelsene 
er i sin helhet vedlagt saksfremlegget) 
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Sektormyndighetene er i sine uttalelser kritiske til tiltaket og varsler at et positivt vedtak 
vil bli vurdert påklaget. Dette er den strengeste konklusjonen som benyttes. I henhold til 
plan- og bygningsloven § 19-2, 4. ledd bør ikke kommunen gi dispensasjon i de tilfeller 
statlige eller regionale myndigheter har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
  
Søknaden ble behandlet delegert i D.sak 94/21, datert 13.04.2021 med følgende 
vedtak: 

Åfjord kommune gir ikke i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra 
reguleringsplan for Lines vestre og pbl § 1-8 og gir dermed ikke byggetillatelse for 
oppføring av ny brygge/utleiehytte på gnr. 106 / bnr. 4 som omsøkt.  

Avslaget begrunnes med at en dispensasjon i vesentlig grad vil 
tilsidesette formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. Tiltaket strider med 
reguleringsplanens arealformål og bestemmelser, og en dispensasjon vil være 
retningsgivende for framtidig arealbruk av området.     
En dispensasjon fra byggeavstand til sjø, fastsatt i kommuneplanens arealdel, jamfør 
plan- og bygningsloven § 1-8, femte ledd, vil i vesentlig grad tilsidesette formålet med 
bestemmelsen ved at interesser som naturmiljø, friluftsliv, landskapshensyn og 
allmenne interesser ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad.  
 

Vedtaket er oversendt Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. 
 
 
 
 
KLAGEBEHANDLING 
 
Tiltakshaver har påklager kommunens vedtak i brev datert 05.05.2021. Klagen er 
innkommet innen klagefristen og er rettidig fremsatt. Klagen er vedlagt saksframlegget i 
sin helhet. 
 
Rådmannens vurdering til klagen 
 
Klager anfører at det «ikke kreves dispensasjon fra byggeavstand til sjø da denne er i 
samsvar med reguleringsplanens byggelinje mot sjø for regulert naust». 
Reguleringsplanen for Lines Vestre har ikke opphevet byggegrense mot sjø og dette 
krever følgelig en dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8, dele og byggeforbud i 
strandsonen. Klagers henvisning til «byggelinje mot sjø» er i dette tilfellet 
reguleringsplanens avgrensning og ikke en byggelinje. 
 
Klager opplyser at arealet innenfor det berørte området, registrert som innmarksbeite 
ikke er benyttet til dette på flere tiår. Uavhengig av dette er arealet i reguleringsplanen 
avsatt til jord- og skogbruk, og dette endres ikke om arealet i dag ikke benyttes til 
formålet.  
 
Tiltakshaver opplyser at brygga kun skal ha sommervann tilført med slange inn til vegg, 
samt regnoppsamling, og at brygga er ikke tiltenkt benytte vinterstid. Dette virker lite 
tilfredsstillende da behov for vann- og tilsvarende avløp anses å være en nødvendighet 
ut fra opplysninger om virksomhet og bruk av brygga. At den ikke er tiltenkt benyttet 
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vinterstid virker noe spesielt all den tid brygga skal være et bidrag til eiendommens 
næringsgrunnlag. Det vil da være naturlig at brygga også et kan benyttes i 
vinterhalvåret for å kunne gi størst mulig økonomisk bidrag.    
 
   
Konklusjon 
I klagen av 05.05.2021 framkommer det ingen momenter som etter Rådmannens 
skjønn har bragt nye momenter inn i saken som ikke er vurdert tidligere. Rådmannen 
anbefaler at planutvalget ikke tar klagen til følge, og at vedtak i D.sak 94/21, datert 
13.04.2021 opprettholdes. 
 
 
 
Vedlegg 
1 5058/106/4 Klage på - AVSLAG - for oppføring av brygge/ utleiehytte -Turid og 

Asbjørn Lysø 
2 Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra reguleringsplan og pbl. § 1-8 for 

oppføring av brygge /utleiehytter - Lines vestre - Åfjord 106/4 
3 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for 

Lines vestre 106/4 for oppføring av utleiebygg. 
4 Klage på avslag 
5 Oversiktskart 
6 Situasjonskart 
7 Fasadetegninger 
8 Plan og snitt 
9 Dispensasjonssøknad 
10 Presisering av søknad 
11 Tilleggsinformasjon til søknad 
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MesterService AS 
Lundåsen 23 
7089 HEIMDAL 
          13.04.2021 
 
 
5058/106/4 - AVSLAG - Oppføring av brygge/utleiehytte - Turid og 
Asbjørn Lysø            
 
 

Eiendom: Gårdsnr./bruksnr. 106/4 Adresse: Linesvegeien  

Ansvarlig søker: Mesterservice AS D.sak: 94/21 

Tiltakshaver: Turid og Asbjørn Lysø Arkivsaknummer: 2020/3446 

Hjemmelshaver: Turid og Asbjørn Lysø Saksbehandler: BJØMUR 

  

Åfjord kommune viser til søknaden deres som vi mottok 02.12.2020. Søknaden gjelder riving av 
eksisterende naust og oppføring av ny brygge/utleiehytte på gårdsnummer (gnr.) 106 og 
bruksnummer (bnr.) 4. Søknaden er sendt på vegne av Turid og Asbjørn Lysø. Dere har søkt 
om dispensasjon fra reguleringsplan for Lines vestre og plan- og bygningsloven (pbl) § 1-8. 

Vedtak 

Åfjord kommune gir ikke i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra 
reguleringsplan for Lines vestre og pbl § 1-8 og gir dermed ikke byggetillatelse for oppføring av 
ny brygge/utleiehytte på gnr. 106 / bnr. 4 som omsøkt.  
Avslaget begrunnes med at en dispensasjon i vesentlig grad vil tilsidesette formålsparagrafen i 
plan- og bygningsloven. Tiltaket strider med reguleringsplanens arealformål og bestemmelser, 
og en dispensasjon vil være retningsgivende for framtidig arealbruk av området.     
En dispensasjon fra byggeavstand til sjø, fastsatt i kommuneplanens arealdel, jamfør plan- og 
bygningsloven § 1-8, femte ledd, vil i vesentlig grad tilsidesette formålet med bestemmelsen ved 
at interesser som naturmiljø, friluftsliv, landskapshensyn og allmenne interesser ikke blir 
ivaretatt i tilstrekkelig grad.  
 
Vedtaket er fattet etter følgende lovverk:  
Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 (søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av 
søknaden i kommunen) 
Vedtaket er fattet etter reglene i Åfjord kommunes delegeringsreglement. 
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Fakta om saken 
MesterService AS søker på vegne av Turid og Asbjørn Lysø om riving av eksisterende naust og 
oppføring av brygge/uleiehytte på gnr. 106 / bnr. 4 på Linesøya. Eiendommen er i 
reguleringsplan for Lines vestre, planID 200902, avsatt til naustbebyggelse. 
 
Tiltaket omfatter riving av eksisterende naust/brygge og oppføring av ny brygge/utleiehytte på 
samme sted. Det nye bygget er omsøkt med grunnflate som eksisterende, 55 m2 BYA og 
oppføres i to etasjer med mønehøyde på ca. 5,5 meter. Det er søkt om dispensasjon fra 
reguleringsplan for bruksendring fra naust/brygge til næring og plan- og bygningsloven § 1-8, 
bygge- og deleforbud i strandsonen. 
 
 
Ekstern høring 
Søknaden er oversendt Trøndelag fylkeskommune som i sin uttalelse i brev datert 02.03.2021 
sier følgende: 

Det søkes dispensasjon fra naustformålet i reguleringsplan for Lines vestre for oppføring 
av utleiebygg. Omsøkte tiltak ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet langs sjø og er 
i vedtatte reguleringsplan avsatt til naustformål. 
Det er kun naustbebyggelse det gjennom planarbeidet er tatt stilling til for bygging i 
strandsonen. 

Reguleringsplanen har ingen byggegrense mot sjø, og slik betinger søknaden om 
oppføring av ny bebyggelse, også dispensasjon fra PBL § 1-8. 
Naust må ut fra sin funksjon ligge i den nære strandsone. Et utleiebygg har helt andre 
funksjoner og vil krever adkomstvei og større grad av tekniske installasjoner enn et 
naust og er ikke funksjonsmessig knyttet til strandsonen. 

Fylkeskommunen har forståelse for grunneiers ønske om næringsvirksomhet. 
Utleievirksomhet er salg av overnattingstjenester. En vellykket satsing er avhengig av at 
de naturverdier som finnes i området og som lokker til seg turister, blir tatt vare på. 
Strandsonen er den viktigste ressursen i så måte. 

Innenfor planområdet er det etter våre vurderinger plass til oppføring av utleiebygg, som 
ikke kommer i konflikt med 100-meterbeltet langs sjø. Hele 100-metersbeltet langs sjøen 
er i utgangspunktet definert som et område av nasjonal interesse med bygge- deleforbud (pbl § 
1-8). Kommunene bør derfor unngå å gi dispensasjon for ny bebyggelse i dette området. 
Bakgrunnen for dette forbudet er at den nære strandsonen normalt bør holdes fri for bebyggelse 
ut fra allmennhetens interesser og av landskaps- og naturfaglige hensyn. 

Brygga vil ha funksjon som en fritidsbolig i den nære strandsonen. Erfaringsmessig ser vi at 
utleiebygg over tid går over til å bli private fritidsboliger. Dette medfører en 
legalisering av private hytter i den nære strandsonen på feil premisser. Slik blir 
strandsonen privatisert og allmennhetens tilgang til strandsonen reduseres. En 
bruksendring som foreslått vil gi presedens for lignende saker.  

 Ut fra overnevnte fraråder Trøndelag fylkeskommunen omsøkte dispensasjon fra 
reguleringsplan. Dersom kommunen likevel velger å gi dispensasjon ønsker vi vedtaket i 
saken tilsendt for å vurdere en mulig påklaging. Saken vil da bli behandlet politisk i 
fylkesutvalget. Dette til orientering. 
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Søknaden er oversendt Statsforvalteren i Trøndelag som i sin uttalelse i brev datert 15.03.2021 
sier følgende: 

Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse 

Bakgrunn 
Kommunen opplyser at tiltaket omfatter riving av eksisterende naust/brygge og oppføring av ny 
brygge/utleiehytte bygg på samme sted. Det nye bygget vil ha samme grunnflate som 
eksisterende, 55 m2 BYA og oppføres i to etasjer. Bygget får en mønehøyde på ca. 5,5 meter. 
Beskrivelse av tiltakets innhold og bruksområde er nærmere beskrevet av tiltakshaver og vedlagt 
dette brevet. 
Eiendommen er i reguleringsplan for Lines vestre, avsatt til naustbebyggelse. Det er søkt om 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og omdisponering fra naust/brygge til næring. 

Dispensasjonsadgangen 
Arealplanlegging skjer gjennom arealplaner som har gjennomgått en helhetlig vurdering etter en 
demokratisk prosess hvor berørte parter har hatt en mulighet til å medvirke. Alle tiltak innenfor 
planområdet skal følge de samme bestemmelsene for å kunne ivareta likebehandling. 
Dispensasjon er en snever unntaksregel som kan benyttes i enkeltstående tilfeller som ikke 
skaper uheldige presedensvirkninger som igjen kan ha som følge at de i praksis setter 
bestemmelser i plan til side. 

Den klare hovedregel er at bestemmelsene i en reguleringsplan skal overholdes inntil planen 
oppheves eller endres. Permanente avvik med generell gyldighet i reguleringsområdet skal 
gjøres gjennom reguleringsendring og ikke gjennom dispensasjoner. 

Uttalelse fra fagavdelingene 
Landbruk 
Omsøkte tiltak ligger nært et område registrert som innmarksbeite. Av flyfoto kan det imidlertid se 
ut til at også arealet øst for dette beites. Her har kommunen som landbruksmyndighet mer 
lokalkunnskap, og kan gjøre vurderinger av virkninger for beiteinteressene i området. I den 
forbindelse bør også påregnelige drifts- og miljømessige ulemper vurderes. En utleiehytte gir en 
annen bruk av området enn et rent naust - med potensielt større konfliktnivå. Ut fra dette er det 
viktig at beiteinteressene i området vurderes og hensyntas. Dersom tiltaket kan få negative 
virkninger for beiteinteressene, har vi faglig råd om å avslå dispensasjon som omsøkt. 

Klima og miljø 
Skråfotobilder samt flyfotokart viser at det trolig finnes kystlyngehei i området. Kystlynghei er en 
truet natururtype (EN) og særlig gode lokaliteter er har status som utvalgt naturtype. Rett nord for 
området finnes det i tillegg det som ser ut som beitemark dvs. naturtypen semi-naturlig eng. Dette 
er også en truet naturtype. Det ser ut som både kystlynghei og semi-naturlig eng er beitet i de 
senere årene. En endring til utleie fritidsbolig vil påvirke denne naturtypen negativt både gjennom 
selve tiltaket, men også gjennom aktiviteten både arbeid og bruk vil medføre. Videre vil det trolig 
ikke kunne beites i området noe som vil være negativt for begge naturtypene. En utleiebolig vil 
videre privatisere et urørt område med gode kvaliteter for utøvelse av friluftsliv. Det er planavklart 
flere fritidsboligtomter i bakkant av omsøkte tiltak. En etablering som omsøkt vil etter vårt syn 
privatisere «fellesområdene» potensielle hyttebyggere skal bruke. Vår erfaring er at slike tiltak 
gjør det vanskelig å få solgt de allerede planavklarte tomtene noe som er uheldig. Klima- og 
miljøavdelingen mener tiltaket strider mot de statlige planretningslinjene for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

Klima- og miljøavdelingen vil etter en samlet vurdering av tiltakets innvirkning på friluftsliv- og 
naturmangfoldverdier fraråde at det gis dispensasjon for omsøkte tiltak. Et positivt vedtak i saken 
vil bli vurdert påklaget. Vi ber om å bli orientert om vedtak og eventuell videre saksgang. 

Konklusjon 
Klima- og miljøavdelingen vil etter en samlet vurdering av tiltakets innvirkning på friluftsliv- og 
naturmangfoldverdier fraråde at det gis dispensasjon for omsøkte tiltak. 
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Vurdering av dispensasjon 
Sektormyndighetene er kritiske til tiltaket og varsler at et positivt vedtak vil bli vurdert påklaget. 
Dette er den strengeste konklusjonen som benyttes. I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2, 
4. ledd bør ikke kommunen gi dispensasjon i de tilfeller statlige eller regionale myndigheter har 
uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  
Juridisk utgangspunkt 
Gjeldende reguleringsplan er vedtatt i 2005, revidert i 2012 og en mindre endring vedtatt i 
Planutvalget i sak 15/21, datert 17.03.2021. Reguleringsplanen er blitt til gjennom omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det 
skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Reguleringsplan fastsetter framtidig 
arealbruk for området, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse 
av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6. Tiltak må ikke være i strid med 
planens arealformål og bestemmelser. 
Tiltaket ligger i hundremetersbeltet langs sjø og omfattes følgelig av forbudet mot tiltak i 
hundremetersbeltet langs sjø. Før tiltaket kan tillates fordrer det også dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. I 100-metersbeltet langs sjøen skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jf. pbl. § 1-8 første ledd. Det er 
disse hensynene som ikke må bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon fra byggeforbudet i 
pbl. § 1-8 annet ledd eller byggegrense mot sjø fastsatt i arealplan, jf. § 19-2 annet ledd. 
 
For at dispensasjon skal kunne gis er det tre vilkår som etter plan- og bygningsloven § 19-2 må 
være innfridd: 

− Hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig 
tilsidesatt. 

− Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 
− Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 
Brygga er omsøkt oppført innenfor reguleringsplanen på område avsatt til naustbebyggelse. 
Hensikten med kravet om utarbeidelse av reguleringsplan, er å få en samordnet utbygging av et 
større område med tanke på videre utnyttelse. Reguleringsplanen vil bl.a. avklare arealbruken, 
grad av utnytting (antall tomter), adkomstsystem m.m. En dispensasjon vil i dette tilfellet rive 
vekk grunnlaget for hensikten med reguleringsplanen hvis den ikke følges. En dispensasjon vil 
også skape uheldig presedens for å kunne ivareta likebehandling for tilsvarende saker om 
bestemmelsene i planen settes til side.     
Brygga har funksjon som en fritidsbolig og vil ha en klar privatiserende effekt, hvilket vil sette til 
side hensynet til allmenne interesser i strandsonen. Kommunen mener hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og/eller andre allmenne interesser blir vesentlig tilsidesatt 
dersom det gis dispensasjon til den omsøkte tiltak. 
Det er etter kommunens mening plass innenfor planområdet for tilsvarende bygg uten at det 
kommer i konflikt med 100-metersbeltet langs sjø eller reguleringsplanens arealformål og 
bestemmelser. 
Konklusjon:  
Administrasjonen mener etter en total vurdering at en dispensasjon i vesentlig grad vil sette til 
side hensynene i plan- og bygningslovens formålsparagraf, og hensikten med bestemmelsen 
det søkes om dispensasjon fra.  
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Gebyrer 
Alle gebyrene for byggesak finnes på afjord.kommune.no.  
Du betaler gebyrene som gjelder for det året søknaden leveres komplett. 
 

Frist for å klage på vedtaket er tre uker 
Hvis du, eller andre med klageadgang, ikke er enig i vedtaket, har du rett til å klage. Du må 
sende en skriftlig klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottok vedtaket.  
Send klagen til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller via e-post til 
postmottak@afjord.kommune.no 
I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du mener bør endres i vedtaket og 
begrunne hvorfor.  
Hvis kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
ÅFJORD KOMMUNE 
 
 
 
Trude Iversen Hårstad        
Fagleder  Bjørn Murvold 
                                                        Avdelingsingeniør      
                     
 
 
 
   
Kopi: 
Asbjørn Lysø 

Turid Lysø 

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
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E-postadresse: 
sftlpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.statsforvalteren.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  15.03.2021  2021/2303 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  16.02.2021  1718/2021//BJØMUR 
   

  
  
  
 
 
  

Åfjord kommune 
Øvre Årnes 7 
7170 ÅFJORD 
 
 

  

 

Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra reguleringsplan og pbl. § 1-8 for 
oppføring av brygge /utleiehytter - Lines vestre - Åfjord 106/4 

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har flere roller og oppgaver i henhold til plan- og bygningsloven. En 
viktig oppgave for Statsforvalteren som sektormyndighet, er å gi uttalelser i dispensasjonssaker hvor vi uttalelser oss 
som sektormyndighet innenfor flere fagområder. I tillegg skal Statsforvalteren sikre at kommunale vedtak i plan- og 
byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk. 

Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse  
 
Bakgrunn  
Kommunen opplyser at tiltaket omfatter riving av eksisterende naust/brygge og oppføring av ny 
brygge/utleiehytte bygg på samme sted. Det nye bygget vil ha samme grunnflate som eksisterende, 
55 m2 BYA og oppføres i to etasjer. Bygget får en mønehøyde på ca. 5,5 meter.  
Beskrivelse av tiltakets innhold og bruksområde er nærmere beskrevet av tiltakshaver og vedlagt 
dette brevet.  
Eiendommen er i reguleringsplan for Lines vestre, avsatt til naustbebyggelse. Det er søkt om 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og omdisponering fra naust/brygge til næring. 
 
Dispensasjonsadgangen  
Arealplanlegging skjer gjennom arealplaner som har gjennomgått en helhetlig vurdering etter en 
demokratisk prosess hvor berørte parter har hatt en mulighet til å medvirke. Alle tiltak innenfor 
planområdet skal følge de samme bestemmelsene for å kunne ivareta likebehandling.  
Dispensasjon er en snever unntaksregel som kan benyttes i enkeltstående tilfeller som ikke skaper 
uheldige presedensvirkninger som igjen kan ha som følge at de i praksis setter bestemmelser i plan 
til side.  
 
Den klare hovedregel er at bestemmelsene i en reguleringsplan skal overholdes inntil planen 
oppheves eller endres. Permanente avvik med generell gyldighet i reguleringsområdet skal gjøres 
gjennom reguleringsendring og ikke gjennom dispensasjoner.  
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Uttalelse fra fagavdelingene 
Landbruk 
Omsøkte tiltak ligger nært et område registrert som innmarksbeite. Av flyfoto kan det imidlertid se 
ut til at også arealet øst for dette beites. Her har kommunen som landbruksmyndighet mer 
lokalkunnskap, og kan gjøre vurderinger av virkninger for beiteinteressene i området. I den 
forbindelse bør også påregnelige drifts- og miljømessige ulemper vurderes. En utleiehytte gir en 
annen bruk av området enn et rent naust - med potensielt større konfliktnivå. Ut fra dette er det 
viktig at beiteinteressene i området vurderes og hensyntas. Dersom tiltaket kan få negative 
virkninger for beiteinteressene, har vi faglig råd om å avslå dispensasjon som omsøkt.  
 
Klima og miljø 
Skråfotobilder samt flyfotokart viser at det trolig finnes kystlyngehei i området. Kystlynghei er en 
truet natururtype (EN) og særlig gode lokaliteter er har status som utvalgt naturtype. Rett nord for 
området finnes det i tillegg det som ser ut som beitemark dvs. naturtypen semi-naturlig eng. Dette 
er også en truet naturtype. Det ser ut som både kystlynghei og semi-naturlig eng er beitet i de 
senere årene. En endring til utleie fritidsbolig vil påvirke denne naturtypen negativt både gjennom 
selve tiltaket, men også gjennom aktiviteten både arbeid og bruk vil medføre. Videre vil det trolig 
ikke kunne beites i området noe som vil være negativt for begge naturtypene. En utleiebolig vil 
videre privatisere et urørt område med gode kvaliteter for utøvelse av friluftsliv. Det er planavklart 
flere fritidsboligtomter i bakkant av omsøkte tiltak. En etablering som omsøkt vil etter vårt syn 
privatisere «fellesområdene» potensielle hyttebyggere skal bruke. Vår erfaring er at slike tiltak gjør 
det vanskelig å få solgt de allerede planavklarte tomtene noe som er uheldig. Klima- og 
miljøavdelingen mener tiltaket strider mot de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning 
av strandsonen langs sjøen.  
 
Vi har tidligere uttalt oss til saker om utleiefritidsboliger i Åfjord. Kommunen har tidligere 
bruksendret flere utleierorbuer til selveierfritidsboliger. Vi har derfor stilt spørsmål om behovet for 
flere utleiehytter i dette området. Vi viser bl.a. til vår uttalelse til deres sak: 1099/2020/5058/14 
1/159/SVEFJE datert 4.3.2020. Næringsaspektet i saken er derfor ikke vektlagt tungt i vår vurdering av 
saken.  
 
Klima- og miljøavdelingen vil etter en samlet vurdering av tiltakets innvirkning på friluftsliv- og 
naturmangfoldverdier fraråde at det gis dispensasjon for omsøkte tiltak. Et positivt vedtak i saken vil 
bli vurdert påklaget. Vi ber om å bli orientert om vedtak og eventuell videre saksgang.  
 
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Statsforvalteren minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene 
i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml. § 7). Før det fattes vedtak i saken, må det skriftlig redegjøres 
for hvordan prinsippene i bestemmelsene er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes 
som en saksbehandlingsfeil. 
 
 
Konklusjon 
 
 
 
 

Klima- og miljøavdelingen vil etter en samlet vurdering av tiltakets innvirkning på friluftsliv- og 
naturmangfoldverdier fraråde at det gis dispensasjon for omsøkte tiltak.
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Ved spørsmål til Statsforvalterens uttalelse, ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Anne Waagø-Hansen 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Thomas Aarskog – 74 16 80 75 
Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Kommunal  

 

 

ÅFJORD KOMMUNE 

Øvre Årnes 7 

7170 ÅFJORD 

  

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 02.03.2021 Vår referanse: 202110014-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse: 1717/2021 Heidi Beate Flatås 

Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan for Lines vestre 106/4 for oppføring av 
utleiebygg. Åfjord kommune 

Vi viser til deres oversendelse datert 16. februar 2021. 

Det søkes dispensasjon fra naustformålet i reguleringsplan for Lines vestre for oppføring 

av utleiebygg. Omsøkte tiltak ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet langs sjø og er 

i vedtatte reguleringsplan avsatt til naustformål.  

Det er kun naustbebyggelse det gjennom planarbeidet er tatt stilling til for bygging i 

strandsonen.  

 

Reguleringsplanen har ingen byggegrense mot sjø, og slik betinger søknaden om 

oppføring av ny bebyggelse, også dispensasjon fra PBL § 1-8. 

Naust må ut fra sin funksjon ligge i den nære strandsone. Et utleiebygg har helt andre 

funksjoner og vil krever adkomstvei og større grad av tekniske installasjoner enn et 

naust og er ikke funksjonsmessig knyttet til strandsonen. 

 

Fylkeskommunen har forståelse for grunneiers ønske om næringsvirksomhet. 

Utleievirksomhet er salg av overnattingstjenester. En vellykket satsing er avhengig av at 

de naturverdier som finnes i området og som lokker til seg turister, blir tatt vare på. 

Strandsonen er den viktigste ressursen i så måte. 

 

Innenfor planområdet er det etter våre vurderinger plass til oppføring av utleiebygg, som 

ikke kommer i konflikt med 100-meterbeltet langs sjø. Hele 100-metersbeltet langs sjøen 

er i utgangspunktet definert som et område av nasjonal interesse med bygge- deleforbud 

(pbl § 1-8). Kommunene bør derfor unngå å gi dispensasjon for ny bebyggelse i dette 

området. Bakgrunnen for dette forbudet er at den nære strandsonen normalt bør holdes 

fri for bebyggelse ut fra allmennhetens interesser og av landskaps- og naturfaglige 

hensyn. 

 

Brygga vil ha funksjon som en fritidsbolig i den nære strandsonen. Erfaringsmessig ser vi 

at utleiebygg over tid går over til å bli private fritidsboliger. Dette medfører en 

legalisering av private hytter i den nære strandsonen på feil premisser. Slik blir 

strandsonen privatisert og allmennhetens tilgang til strandsonen reduseres. En 

bruksendring som foreslått vil gi presedens for lignende saker. 
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 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Kommunal 

202110014-2 side 2 av 2 

 

Ut fra overnevnte fraråder Trøndelag fylkeskommunen omsøkte dispensasjon 

fra reguleringsplan. Dersom kommunen likevel velger å gi dispensasjon ønsker 

vi vedtaket i saken tilsendt for å vurdere en mulig påklaging. Saken vil da bli 

behandlet politisk i fylkesutvalget. Dette til orientering. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Caroline Haugan      Heidi Beate Flatås 

Seksjonsleder        Rådgiver 

 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 

 

 

 

 

 

Kopimottakere:  

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG  
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5058/106/4 Klage på vedtak om avslag brygge/utleiehytte.                             05.mai.2021  

 

Vi ønsker med dette å levere en klage på vedtak om avslag for utnyttelse av bryggehus på 
eiendommen på Lines Vestre, 106/4, på Linesøya. Beklageligvis var vi ikke klar over behovet 
for mengden utfyllende informasjon rundt bryggeprosjektet i den første søknaden, og ser at 
en søknad om kun rivning og utleie ikke var god nok grunn for Åfjord Kommune til å 
godkjenne et bygg i strandsonen. Bryggen er i veldig dårlig stand slik den står per dags dato 
og den må restaureres for ikke å falle helt sammen, noe vedlagte bilder viser. 

Det kommer også utfyllende kommentarer til selve avslagspunktene som kan være nyttige å 
ha kjennskap til med tanke på ny gjennomgang av prosjektet. 

 

Dispensasjon - plansituasjon 

Det anføres at omsøkte formål ikke er i strid reguleringsplanen arealformål og det er ikke 
korrekt at tiltaket vil stride imot formålsparagrafen i plan- og bygningsloven.  

Tiltaket krever ikke dispensasjon fra byggeavstand til sjø da denne er i samsvar med 
reguleringsplanens byggelinje mot sjø for regulerte naust.  

 Omsøkte tiltak med brygge/utleie er knyttet til stedbunden næring og er tilsvarende dagens 
naust/brygge som var knyttet til tidligere bruk/næringsgrunnlag. 

På grunn av begrensede arealressurser vil et fremtidig næringsgrunnlag knyttet til en 
bosetting kreve en alternativt utnytting av de begrensede ressurser som ligger på 
eiendommen. En utnytting og oppbygging av dagens brygge på 55 kvadratmeter til næring 
vil kunne gi et positivt grunnlag for videre bosetting.  

Det bestrides at bryggen vil medføre en privatiserende effekt men vil sikre en utnytting 
innenfor regulert område hvor eksisterende naust vil videreføres med en bruk knyttet til 
eiendommens næringsgrunnlag.  

 

Kommentar til uttalelse fra Landbruk ang beiting: 

Området er registrert som innmarksbeite, men har ikke blitt benyttet som dette på flere tiår 
da gårdsdriften,(melk), ble nedlagt i 1988. Orkanen skadet det gamle driftsbygningen i så 
stor grad i 1992 at den kort tid etter ble revet. Landbruksarealet, som var gammel 
beitemark, har siden ligget brakk. Området er i per i dag i ikke nyttbart som beiteområde, da 
det mangler driftsbygning på gården og dermed beitedyr.  Arealet ble benyttet sporadisk 
som ekstra oppholdssted for hobbyhester til naboens barn, men disse ble solgt for flere år 
siden. Det er også blitt bygget flere hytter i samme området siden hestene forsvant. Siden 
dette ikke lenger er et nyttbart beiteområde vil derfor ikke utnyttelse av bryggen gi noen 
negative konsekvenser i så henseende. 
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Klima og miljø: 

Det er allerede en traktorvei ned til bryggen, og selve bryggen står på berggrunn hvor det 
heller ikke er kystlynghei. Kystlynghei finnes i store mengder lengre nord-vest, hvor det nylig 
har blitt godkjent mye ny bebyggelse. 

En brygge vil ikke hindre ferdsel av noen art, men heller legge dette mer til rette for de som 
allerede oppholder seg i området fra før, slik som hytteeiere. Det er som nevnt tidligere en 
traktorvei ned til bryggen som brukes jevnlig av gårdens eier, så heller ikke her er det behov 
for store endringer i naturen. Hytteeierne vil selv kunne dra nytte av muligheten til å låne en 
enkel innkvarteringsmulighet i umiddelbar nærhet om de skulle ha behov for flere 
sengeplasser. Alle hytteeierne også har godtatt nabovarselet og er positive til prosjektet.  

 

Bryggeprosjektet. 

Vi ønsker med dette å komme med en utdypende tekst rundt hvorfor avslaget til ny brygge 
bør få en ny gjennomgang, da det er del momenter som ikke ble med i tidligere 
søknadsprosess siden vi ikke har kunnskapen som skal til for å vite hvor mye informasjon 
som er nødvendig i slike saker.  

Her er en detaljert beskrivelse av hva som er planen med bryggen. Håper dette kan klargjøre 
spesielt momentet rundt påstanden om privat hytte ved sjøen, da dette ikke er aktuelt. 

Den som står for prosjektet er Aina Iren Lysø, vår datter. Som eldste barn har hun odel på 
gården som hun kommer til å benytte seg av. I flere år har hun planlagt å starte sitt eget 
yoga -og velvære-sted på Linesøya, et sted hvor mennesker kan komme og finne tilbake til 
roen og seg selv, og som kan bli en arbeidsplass for seg selv og kanskje andre etter hvert. 
Planen er å starte i det små, og det er her bryggen kommer inn. (Hun er allerede utdannet 
yogalærer og homeopat.) 

Tanken bak prosjektet er som følger: 

Med sine 55 kvadratmeter og mønehøyde på 5,5meter vil det være nok areal til 3-4 små 
soverom på loftet beregnet på en person i hvert rom. Siden alle soverommene er oppe, vil 
mye av gulvarealet nede være frigjort til en romslig yogaflate, et lite kjøkken og et bad/ 
teknisk rom(gass/batterier.) Dette vil være perfekt for en liten gruppe på 3-4 personer da 
man har mulighet til å trekke seg tilbake til eget rom ved behov.  

Selve byggingen kommer til å gi minimalt med inngrep i naturen da dette er noe hun selv 
ønsker som en del av et naturlige konsept slik at bryggen fremstår i størst mulig grad slik den 
gjør i dag. Ingen sprengning av berg eller ødeleggelse av naturen rundt er aktuelt da 
svabergene og selve naturen rundt bryggen er det som gjør konseptet attraktivt.  

Alt av strøm og varme er tenkt å bli forsynt med solcelle, batteri og vedfyring. Dette av flere 
årsaker: mindre inngrep i naturen, ‘roligere’ atmosfære inne i selve bygget, samt lavere 
bygge-kostnader. Etter flere turer i fjellet med overnattinger på hytter uten vann og strøm er 
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hennes egen erfaring at slike rolige og enkle boforhold gir optimale forhold for yoga og 
meditasjon med tanke på balansen mellom komfortsone og tilstedeværelse. 

Toalettløsningen er utgangspunktet ønsket som et forbrenningstoalett med urinavskiller. 
Dette lar seg forandre til en annen løsning om kommunen ønsker dette. (Slik kommunen 
tidligere har antydet at de ønsker.)  Septik/ vakuumtoalett kan være et enkelt alternativ. 

Sommervann er planlagt tilført med slange inn til hytteveggen, samt regnoppsamler. Et 
alternativ er også regnoppsamler og medbragt vann til matlaging/ drikke. Bryggen er ikke 
tiltenkt benyttet vinterstid. 

Det ble kommentert i avslaget at utbyggingen vil hindre ferdsel for andre om bryggen bygges 
ut. Den ligger allerede i nærheten av både hyttefelt og naust som er i bruk, og ingen 
hindringer vil bli satt opp for å stanse fortsatt fri ferdsel i naturen akkurat som før. Bryggen 
ligger oppe på en høyde, og alle kan ferdes fritt både rundt og under ved fjære sjø om 
ønskelig. 

I avslaget ble det skrevet at man kunne bygge på en annet sted inne på eiendommen for å 
unngå å komme i konflikt med strandsonen. Området bryggen ligger på nå vil bli 
spektakulært som yogalokale med tanke på nærhet til sjø og natur og vil kunne gjøre det 
mye lettere å markedsføre yogakursene som eksklusive attraktive med tanke på beliggenhet. 
Ref. Strandbaren og Bygda 2.0 som drar enorme fordeler av sin beliggenhet, uten 
sammenligning forøvrig. 

Hovedfokuset med bryggen er næring i form av yoga og meditasjonskurs på weekendbasis. 
Utleie uten kursvirksomhet er kun tiltenkt når den står ledig for å sikre prosjektet 
økonomisk. I starten vil dette være en binæring til hennes eksisterende arbeid, men har sin 
egen arbeidsplass som mål noen år frem i tid.  

Blir prosjektet vellykket er planen å utvide. Hun kommer med årene til å overta bolighuset 
på gården, et hus som er fra 1650, kanskje Åfjords eldste bevarte bygg(?) som er fullt av sjel. 
Sammen med bryggen vil dette bli en nydelig bygg- kombinasjon med muligheter for litt 
større grupper.  Mye av utleie og rorbuer ved kysten baserer seg på fisketurisme, men dette 
prosjektet henvender seg mot et helt annet segment av befolkningen. Det vil heller ikke 
komme i konkurranse med andre etablerte næringer på Stokkøya og Revsnes men heller 
være et supplement til allerede eksisterende bedrifter da dette prosjektet vil gjelde små, 
lukkede grupper som kommer for å finne roen og gå innover i seg selv, et avbrekk fra 
hverdagens stress. Kursene som holdes kommer til å være rusfrie og maten enkel vegetarisk 
med fokus på detox. Dette er noe hun selv begynte å praktisere for over 20 år siden og har 
stor kunnskap om. 

Aina jobber for tiden som kabinansatt i Norwegian og er en av få som ikke er permittert nå 
under pandemien og pendler for tiden mellom Værnes og Gardermoen. Det er stor uvisshet 
om Norwegian kommer til å starte opp med base på Værnes igjen etter pandemien og skulle 
ikke det skje er tiden kommet for å starte med noe nytt. 
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Hyttetomtene som ligger med utsyn mot bryggen er allerede solgt, og eierne av disse har gitt 
samtykke ved nabovarsel. 

Håper denne forklaringen har gjort prosjektet tydeligere og at det kan vekke interesse for å 
la prosjektet Fredlyst se dagens lys. Vi har full forståelse for at det er bekymring fra 
kommunen sin side om at dette skal bli en privat hytte, men dette er ikke tilfellet.  

Kom gjerne med forslag til hva dere trenger fra vår side for ytterligere utdypning av 
momenter som skulle være uklare? Er det behov for mer informasjon og det er spørsmål 
rundt det som er beskrevet her, eller annet, så er det bare å ta kontakt. Ta da kontakt med 
datteren vår, Aina Iren Lysø. 

 Legger ved bilder fra selve bryggen og området rundt slik at det er lettere å danne seg en 
oversikt. 

Er det behov for å komme til Linesøya for befaring, så er de som måtte ønske dette 
velkommen. Åfjord kommune var på befaring i fjor, så det er kanskje ønskelig for Klima og 
Miljø og Landbruk fra Trøndelag Fylkeskommune å få en oversikt også. 

Det er ønskelig med skriftlig svar til oss når det er fattet vedtak i saken, da vi ikke er så kjente 
med bruken av elektroniske Altinn. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Turid og Asbjørn Lysø 

Linesvegen 997 

7176 Linesøya. 

Mob:93230240 

topsy.lys@gmail.com 

 

Aina Iren Lysø 

Havdalsveien 15 

7517 Hell 

M:99055090 

ainairen@yahoo.com 
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 B 01 
 

 

 

Søknad om dispensasjon 

Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven om byggeforbud i 

100-metersbeltet langs sjø. Videre søkes det om omdisponering fra naust til utleie-lokale. 

Denne er planlagt med samme areal som eksisterende bygning, og i størst mulig grad 

gjenbruk av materialene i eksisterende. 

Planen er å ha en nøktern stil uten innlagt vann og med forbrenningstoalett.  

Tiltakshaver planlegger en kombinasjon av yoga/massasje-salong og utleie.  

Fordeler for tiltakshaver: 

Det at man får oppført ny utleie-brygge/naust vil være med å øke inntektsgrunnlaget 

på bruket. 

Omsøkt tiltak skal benyttes til næring og en grunnflate på 55 m2 vil være mest 

hensiktsmessig for formålet. Det påpekes at dette er samme areal som på 

eksisterende naust som søkes revet. 

Ulemper for naboer: 

Vi kan ikke se noen ulemper av betydning for naboer.  

Konklusjon: 

Kravet om at tiltakshavers fordeler skal være vesentlig større enn naboers ulemper 

anses som oppfylt. 

Videre vil vi påstå at hverken hensynene i bestemmelsen eller hensynene i formåls-

bestemmelsene er satt vesentlig til side. 

 

 

 

Linesøya 22.11.2020 

 

 

    

Asbjørn Lysø (sign) Turid Lysø (sign) 
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 Q 01 
 

 

 

Presisering av søknaden 

 

Det søkes om oppføring av et naust / brygge som skal benyttes til næring.  Dette innbefatter 

både utleie og til tider yoga-senter. 

 

Løsning for vann og avløp med tilhørende ansvarsretter vil vi komme tilbake til.  

 

Det skal monteres bio-toalett eller forbrennings-toalett. 

 

Eksisterende brygge søkes revet, og materialer fra denne skal i størst mulig grad benyttes til 

innvendig panelering. 

 

Tiltaket er  nabovarslet. 
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Svar på saksnummer 20/3446 

«FREDLYST», BRYGGE PÅ LINESØYA 

 

 

Her kommer svar på punktene i Midlertidig Svarbrev fra dere, dato 27.10.2020. 

 

Punkt 1: Turid Lysø skal avtale møte med Erlend Aune i uke 47 ang endring av planen for areal 
på hyttene som bygges på hyttetomter utskilt fra gnr.106/04. Det er ønskelig at arealet økes 
for å møtes dagens hyttestandard. 

Bryggen blir bygget på samme sted der den står i dag og det er derfor bare å se bort ifra 
ønsket om å flytte bygget noen meter lenger syd slik som foreslått tidligere. Ved å bygge slik 
den står i dag vil det også være enklere å innstallere solceller på tak. 

 

Punkt 2: Det blir søkt om økt areal på alle hyttene på hyttefeltet, og om dette innvilges vil 
bryggens areal være innenfor planen. Hvis ikke vil det bli søkt om dispensasjon. 

 

Punkt 3: Nabovarsel vil bli sendt ut. 

 

Punkt 4: Vann og kloakk. Vann vil bli tilført hytten via vannslange til vegg, og vinterstid må 
vann medbringes. Siden det ikke blir innlagt vann, vil vanlig kloakk også bli en utfordring. 
Dette er planlagt løst med forbrenningsovn, separett eller utedo. Er det behov for 
utslippstillatelse for dette, kommer vi selvsagt til å søke om det. Ønsket med den enkle 
byggeformen er å oppnå minst mulig inngripen i naturen, og siden det er en gammel brygge 
ønsker vi at den holdes i enklest mulig standard. Bryggen er ment for at man skal kunne 
komme til et sted for å finne ro og stillhet. Det enkle liv. Det er perfekt sammen med yoga og 
meditasjon:-D! (Til informasjon så er jeg utdannet yogainstruktør og har drevet med yoga i 20 
år.) Med tanke på utleie så er dette et produkt for de som søker det orginale hyttelivet slik 
man finner det i feks Turistforeningen og iNatur. 
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Dette beskriver beskrivelse av utvikling av en brygge som står på gården 
til Asbjørn og Turid Lysø på Linesøya for utleie. (Gnr.106 bnr 4.) Bygget 
er per dags dato falleferdig. 

Målet er minst mulig inngrep naturen og det skal stå plassert på samme sted som det gamle 
bygget.  

Bryggen skal være et tilbud for de som søker stillhet, nærhet til naturen og enkelhet. I et 
samfunn hvor alt går stadig raskere kan det enkle hyttelivet bli til et sted hvor man henter seg 
inn og stopper litt opp. Den vil derfor være driftet med solcelle, vedfyring og gass. Det vil også 
være en vannslange ned til Bryggen hvor man kan tappe ferskvann vår, sommer og høst. Blir 
hytten benyttet vinterstid må vann medbringes for hånd.  

Utleie er i første omgang hovedfokus. Enten å leie hytten per se, eller som en pakke hvor 
yoga/mat er en del av opplevelsen. Siden jeg har odel på mine foreldres gård er dette et ledd i å 
finne frem til et konsept vi kan ha som næring den dagen vi overtar gården.  

Soverommet i første etasje blir utformet slik at det kan romme en benk benyttet til massasje.  

Det er flere elementer fra det gamle bygget som blir med inn i det nye, blant annet det 
gråmelerte ytterpanelt som vil bli benyttet til innvendig panel. 

Navnet på hytten blir Fredlyst , og det stammer fra flere skilt funnet i bryggen med dette 
navnet. Disse skiltene ble tidligere satt ut på holmer og skjær for å forhindre at andre enn 
grunneier høstet egg og dun fra de enkelte fulgekoloniene, samt at fuglene skulle få være mest 
mulig i fred.  

Håper dette gir dere som behandler saken et lite innblikk i hva som er tanken rundt bryggen. 
Har dere flere spørsmål er det bare å ta kontakt. 
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Arkiv:  2021/632-9 
Dato:  02.06.2021 
Saksbehandler:  Bjørn Murvold

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
55/21 Planutvalget 09.06.2021 

 
 

 
5058/5/2 - NY GRUNNEIENDOM - DISPENSASJON HYTTETOMT - 
BEKKAVATNET - HENNY HUMSTAD 
 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommune, ved planutvalget gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven § 1-8 for 
fradeling av ca. 500 m2  grunn til hyttetomt fradelt gnr. 5/2 ved Bekkavatnet.  
 
Dispensasjon begrunnes med at en dispensasjon vil ikke i vesentlig grad sette til side 
hensynene i plan- og bygningslovens formålsparagraf, eller bestemmelsen det søkes 
om dispensasjon fra. Fordelene med en dispensasjon vurderes å være klart større enn 
ulempene. Begrunnelse og vurderinger er gitt lenger ned i saken.   
 
 
Andre ting dere bør ta hensyn til 

1. Tillatelsen til fradeling faller bort dersom det ikke er rekvirert 
oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. Tillatelsen faller også 
bort dersom matrikkelføring vil være i strid med Lov om eigedomsregistrering. 

 
2. Hvis man støter på et mulig fredet kulturminne, skal arbeidet stanses med en 

gang. Fylkeskommunen og/eller Sametinget skal varsles. 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Henny Humstad søker om fradeling av parsell på ca. 500 m2 til fritidsformål på 
eiendommen gnr. 5, bnr. 2 ved Bekkavatnet. Omsøkte tomt er planlagt i nordenden av 
Bekkavatnet og ligger ca. 30-60 m fra, og ca. 10 m over vannet. Dagens grunneier har 
en hytteeiendom liggende i nærheten, og noe nærmere vannet. Kjøpere av omsøkte 
tomt er datter og svigersønn av dagens grunneier.  
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Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (LNFR-område med 
hensyn friluftsliv) og plan- og bygningsloven § 1-8, dele- og byggeforbud langs 
vassdrag. Den omsøkte tomta ligger innenfor konsesjonsområde for Kvenndalsfjellet 
vindkraftverk, og det er inngått grunneieravtale mellom Fosen Vind DA og grunneier 
der grunneier beholder retten til å utnytte avtaleområdet til andre formål enn 
vindkraftanlegg. 
 
 
Ekstern høring: 
Søknaden har vært oversendt til sektormyndighetene på høring. Følgende uttalelser er 
mottatt av sektormyndighetene (Høringsuttalelsene er i sin helhet vedlagt 
saksfremlegget): 
 
Trøndelag fylkeskommune 

I kommunedelplanen for Åfjord pkt. 4.1 med retningslinje fremgår det at det ikke er satt 
av LNFR-områder hvor det tillates spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Denne 
type utbygging henvises til dispensasjonsbehandling. 

Hytta planlegges oppført ca 50 meter fra Bekkavatnet (Vann-NettID 135-91-R). 
Søknaden informerer ikke noe om løsning på sanitærfasiliteter. Vi forutsetter at det 
gjennomføres tiltak for å forhindre avrenning. Det skal ikke foregå noe avrenning som 
kan påvirke vannkvaliteten til Bekkavannet (jf. vannforskriftens §4). 

Videre opplyser søknaden om planer for kultiveringstiltak i vannforekomsten. Vi minner 
om at slike tiltak må søkes sektormyndighet etter lakse- og innlandsfiskeloven. 
Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet et felles 
søknadsskjema for utsetting av fisk. Søknadsskjemaet finnes på linken nedenfor: 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/klima-og-miljo/innlandsfisk/ 

Fylkeskommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 
8. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

Trøndelag fylkeskommune har ut over dette ingen merknader til søknaden om 
dispensasjon. 
 

Statsforvalteren i Trøndelag 
Landbruk 
Det framgår ingen landbruksfaglige vurderinger av tiltaket. Vi legger imidlertid til grunn 
at eventuelle virkninger for skog- og beiteinteresser vurderes og hensyntas. Generelt 
vurderes en fragmentering av LNFR-områdene som uheldig. I utgangspunktet bør ny 
fritidsbebyggelse styres til områder avklart til dette formålet i kommuneplanens arealdel. 
Ved å dispensere som omsøkt kan man over tid uthule kommuneplanen som 
styringsverktøy. Vi vil ut fra dette fremme faglig råd om å avslå dispensasjon som 
omsøkt. 

Klima og miljø 
En fradeling som omsøkt vil virke privatiserende i et område som er registrert som et 
viktig friluftsområde. Vi har derfor faglig råd om å avslå søknaden. 

Samfunnssikkerhet 
Det er avmerket aktsomhetsområde for flom på kartet rundt Bekkavatnet og tiltakshaver 
bør planlegge et eventuelt nybygg utenfor denne sonen. 
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Man må framover forvente økt ekstremnedbør, samt flere og større regnflommer. Hvis 
tiltaket legges innenfor aktsomhetsområdet anbefaler Statsforvalteren at det gjøres en 
vurdering av reell flomfare i området og hvordan klimaendringer kan påvirke tiltaket. 

Dersom det avdekkes reell risiko for flom må dette hensyntas iht. krav til sikkerhet mot 
flom og stormflo i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2. Vi viser samtidig til § 28-1 i plan- 
og bygningsloven som sier at grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller 
endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge 
av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller 
vesentlig ulempe som følge av tiltak. Dette gjelder også for grunn, bygg og andre 
tilstøtende områder som kan bli påvirket av et nytt tiltak.  

Videre viser vi til NVE, sektormyndighet på skred og flom, og forutsetter at deres 
retningslinjer og anbefalinger blir hensyntatt i behandling av søknaden. 

Vi vil på bakgrunn av dette gi faglig råd om å avslå dispensasjon som omsøkt. 

Reindrift 
Vi mener at alle nye hytter i utgangspunktet må avklares gjennom kommuneplanens 
arealdel. Bygging gjennom dispensasjoner gir en bit-for-bit-utbygging, som i sum kan 
medføre store negative konsekvenser for reindriften. Området benyttes i utgangspunktet 
som tidlig vinterbeite for Fosen reinbeitedistrikt, nordgruppen og det går en flyttlei rett 
nord for omsøkt hytte. Per i dag gir vindkraftverket utfordringer for utnyttelsen av 
reinbeite her, men dette kan endre seg i fremtiden. 

Utbygging av hytter i området kan medføre økt ferdsel som gir forstyrrelser for rein, slik 
at den får utnyttet beite i området. Det at det allerede er gjennomført inngrep som er 
svært uheldig for reindrifta legitimerer ikke at det dispenseres og/eller legges til rette for 
ytterlige tiltak i reinbeiteområdet. Med utgangspunkt i det omfattende tap av 
reinbeiteområder på Fosen er det spesielt viktig at kommuneplanen brukes som 
styringsverktøy, og at den så langt det lar seg gjøre følges uten utstrakt bruk av 
dispensasjoner. Vi vil på bakgrunn av dette fremme et faglig råd om å avslå den 
omsøkte dispensasjonen 

  
Konklusjon 
Statsforvalteren gir faglig råd om å avslå dispensasjon som omsøkt, se uttalelser fra 
fagavdelingene over. 
 

Fosen Vind DA 
Statkraft har som operatør for Kvenndalsfjellet vindkraftverk mottatt til uttalelse en 
disposisjonssøknad for en hytte ved Bekkavatnet. Herværende uttalelse fra 
Statkraft er på vegne av Fosen Vind DA som er konsesjonær for vindkraftverket. 

Konsesjon for bygging og drift av Kvenndalsfjellet vindkraftverk ble gitt av Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) ved vedtak av 7. juni 2010. Olje- og 
energidepartementet (OED) stadfestet NVEs vedtak den 26. august 2013. 

Den omsøkte tomta ligger innenfor det konsesjonsgitte området for vindkraftverket. 
Anleggskonsesjon for Kvenndalsfjellet vindkraftverk ble gitt virkning som statlig plan 
i OEDs vedtak av 26.08.2013. 

Det er inngått en grunneieravtale mellom Fosen Vind og grunneier Henny Humstad 
for arealet der hytta er planlagt oppført. I avtalen fremgår det at grunneier beholder 
retten til å utnytte avtaleområdet til andre formål enn vindkraftanlegg. Slik annen 
utnyttelse skal være sekundær i forhold til Fosen Vinds bruk, og skal bare foregå i 
den grad slik bruk ikke er til hinder eller ulempe for Fosen Vinds virksomhet. 

Utarbeidede støyanalyser for vindkraftverket viser at planlagt oppført hytte trolig blir 
liggende i gul støysone. 
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Etter vår vurdering vil hytten ellers ligge med tilstrekkelig avstand fra 
vindkraftverkets tekniske installasjoner slik at den ikke vil være til hinder eller 
ulempe for Fosen Vinds virksomhet. Avstanden til nærmeste turbin er ca. 650 
meter, og hytten er lokalisert utenfor risikosone for iskast. Fosen Vinds forutsetning for å 
støtte foreliggende dispensasjonssøknad er at etableringen ikke må medføre 
restriksjoner for driften av vindkraftverket eller på annen måte påføre Fosen Vind 
kostnader, f.eks. ifm. eventuelle støyavbøtende tiltak på hytta. Det forutsettes at 
grunneier og tiltakshaver er innstilt på å inngå en privatrettslig avtale som sikrer Fosen 
Vind i så måte. Fosen Vind vil ta initiativ ovenfor partene mht. å få en slik avtale etablert 
før en eventuell byggesøknad skal behandles. 
 

Nord-Trøndelag reinbeiteområde (Fovsen Njaake sijte) 
Viser til søknad om oppføring av fritidsbolig på gnr 5 bnr 2 ved Bekkavatnet. 

Området er vinterbeite for nord-gruppen i Fovsen Njaarke sijte. Det går ei flyttlei nord for 
omsøkt tomt, ved sørenden av Bjørnabakkvatnet. Distriktet har ingen større 
motforestillinger mot søknaden. 

Det presiseres at alle dispensasjoner vurderes individuelt, og at tilbakemeldingen i 
denne saken legges til grunn ved lignende søknader senere. Kommunen må heller ikke 
senke terskelen for å innvilge dispensasjoner i LNF-R-områder i tilknytning til 
vindkraftverkene. Teoretisk sett skal jo planområdene for vindkraftverk tilbakeføres til 
naturlig tilstand (og egnet reinbeite) når konsesjonsperioden er over. 

 
 
Nabovarsel  
Tiltaket berører ikke naboer eller gjenboere og det er følgelig ikke utstedt nabovarsel. 
 
  
Administrasjonens vurdering 
 
Naturmangfoldloven 
Det er ikke registreringer i Naturbase eller Artskart som hindrer tiltaket.  
Søknaden omhandler forvaltning av fast eiendom. Ifølge naturmangfoldloven § 7 skal da 
lovens § 8-12 legges til grunn som retningslinjer. 
Kommunen anser Naturbase og Artskart som gode nok informasjonskilder 
(kunnskapsgrunnlag), jamfør naturmangfoldloven § 8.  
Siden kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok, vil føre var-prinsippet i lovens § 9 ikke 
benyttes. 
Samlet belastning på økosystemet anses å være liten, jamfør lovens § 10. 
Tiltaket medfører ikke så stor skade på naturmangfoldet, at tiltakshaveren må betale for 
å hindre eller begrense skadene, jamfør naturmangfoldloven § 11.  
Det vil ikke brukes teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet så mye 
at det krever særlige tiltak, jamfør naturmangfoldloven § 12. 
 
 
 
Kulturminneloven: Ingen merknader.  
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Skred/flom/rasfare/havnivåstigning: Ifølge skrednett.no og sehavnivå.no ligger 
tiltaket innenfor område for skred/flom/rasfare/havnivåstigning. 
Området rundt Bekkavatnet er avmerket som aktsomhetsområde for flom, men tomta 
ligger ca. 10 m over vannflaten i Bekkavatnet og risikoen for flom opp mot hyttetomta 
anses som svært usannsynlig.   
 
Dispensasjonsvurdering 
For at dispensasjon kan gis er det et vilkår at hensynene det dispenseres fra ikke blir 
«vesentlig tilsidesatt» jf. pbl. § 19-2, 1 ledd. Vilkåret «vesentlig tilsidesatt» er et strengt 
vilkår. Terskelen for at et hensyn er vesentlig tilsidesatt anses som høy.  
Den videre vurderingen er om fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet 
vurdering vil være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon, jf. pbl. § 19-2, 2 
ledd. Dette innebærer at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for å gi 
dispensasjon. 
Juridisk utgangspunkt: 
Tiltak i strid med arealformålet i kommuneplanen kan ikke gjennomføres med mindre 
det gis dispensasjon fra arealformålet, eventuelt at arealet reguleres. Omsøke tiltak 
krever en slik behandling. Tiltaket ligger i hundremetersbeltet langs vassdrag og 
omfattes følgelig av forbudet mot tiltak i hundremetersbeltet langs vassdrag. Før tiltaket 
kan tillates fordrer det også dispensasjon fra denne bestemmelsen. 
 
Kommuneplanens arealdel:  
Tiltaket krever dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel. LNFR-
formålet skal verne om landbruk-, natur- og friluftsarealer, samt arealer for reindrift.   
Det ligger flere underformål under, som skogbruk og vern av kulturmiljø. Hensikten bak 
formålet er å verne om naturressursene våre og primærnæringene som utnytter seg av 
disse. 
Tiltaket vil i liten grad påvirke landbruksinteressene negativt da området i hovedsak 
består av steingrunn med lite produktivt areal. De landbruksmessige interesser 
vurderes å være lite berørt ut over at områder ligger innenfor interesseområde for 
reindriftsnærina. Søknaden er forelagt det lokale reinbeitedistriktet som i sin uttalelse 
ikke har større motforeltillinger mot tiltaket.  
Det vurderes med det at tiltaket ikke tilsidesetter hensynene bak bestemmelsen og 
fordelene ved å gi en dispensasjon her er klart større enn ulempene. 
 
 
Plan- og bygningsloven § 1-8                                                                                            
I 100-metersbeltet langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jf. pbl. § 1-8 første ledd. Det er disse 
hensynene som ikke må bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon fra byggeforbudet 
i pbl. § 1-8 annet ledd eller byggegrense mot sjø fastsatt i arealplan, jf. § 19-2 annet 
ledd. 
 
Som utgangspunkt er det en restriktiv holdning til bebyggelse i 100-meterbeltet. I dette 
tilfellet ligger en annen hytteeiendom like i nærheten, og noe nærmer vannet. Omsøkte 
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hyttetomt vil ikke berøre friluftsliv eller hindre allmenn ferdsel i området eller langs 
vannet. Med bakgrunn i de gjeldende forhold på stedet anses det at vilkårene for å gi 
dispensasjon er oppfylt.  
Konklusjon 
Rådmannens samlede vurdering er, ut fra de vurderinger som er gjort overfor, at en 
dispensasjon ikke i vesentlig grad vil sette til side hensynene i plan- og bygningslovens 
formålsparagraf, eller bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Videre vurderes 
fordelene med at det gis dispensasjon som klart større enn ulempene. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon 
2 Oversiktskart 
3 Situasjonskart 
5 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for  oppføring av hytte på 

Bekkavatnet 5058/5/2 
5 Statsforvalterens Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av hytte 

ved Bekkavatnet - Åfjord 5/2 
6 2021-04-15 Uttalelse fra Fosen Vind - Dispensasjon for hytte ved Bekkavatnet i 

Åfjord kommune 
7 Hytte ved Bekkavatnet signert avtale 
8 Uttalelse reinbeitedistriktet 
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Vår dato: 22.03.2021 Vår referanse: 202111714-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse: 3166/2021//BJØMUR Anniken Hastadklev 

Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for 
oppføring av hytte på Bekkavatnet 5058/5/2 - Åfjord kommune  

 

Vi viser til deres oversendelse datert 10.03.2021.  

 

Det søkes om dispensasjon fra LNFR-formålet med hensynsone friluftsliv i 

kommuneplanens arealdel og fra plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring av hytte.  

 

I kommunedelplanen for Åfjord pkt. 4.1 med retningslinje fremgår det at det ikke er satt 

av LNFR-områder hvor det tillates spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Denne 

type utbygging henvises til dispensasjonsbehandling.  

 

Hytta planlegges oppført ca 50 meter fra Bekkavatnet (Vann-NettID 135-91-R). Søknaden 

informerer ikke noe om løsning på sanitærfasiliteter. Vi forutsetter at det gjennomføres 

tiltak for å forhindre avrenning. Det skal ikke foregå noe avrenning som kan påvirke 

vannkvaliteten til Bekkavannet (jf. vannforskriftens §4).  

 

Videre opplyser søknaden om planer for kultiveringstiltak i vannforekomsten. Vi minner 

om at slike tiltak må søkes sektormyndighet etter lakse- og innlandsfiskeloven. 

Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet et felles 

søknadsskjema for utsetting av fisk. Søknadsskjemaet finnes på linken nedenfor:  
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/klima-og-miljo/innlandsfisk/ 

 

Fylkeskommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 

8. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 

kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

 

Trøndelag fylkeskommune har ut over dette ingen merknader til søknaden om 

dispensasjon.  
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 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Kommunal 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Anne Caroline Haugan Anniken Hastadklev 

  

seksjonsleder seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 

 

 

Saksbehandler vannforvaltning: Ina Catharina Storrønning 

 

 

 

Kopimottakere:  

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG  
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Åfjord kommune 
Øvre Årnes 7 
7170 ÅFJORD 
 
 

  

 

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av hytte ved 
Bekkavatnet - Åfjord 5/2 

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har flere roller og oppgaver i henhold til plan- og bygningsloven. En 
viktig oppgave for Statsforvalteren som sektormyndighet, er å gi uttalelser i dispensasjonssaker hvor vi uttalelser oss 
som sektormyndighet innenfor flere fagområder. I tillegg skal Statsforvalteren sikre at kommunale vedtak i plan- og 
byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk. 

Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse.  
 
Bakgrunn  
Det søkes om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig.  
 
Dispensasjonsadgangen  
Arealplanlegging skjer gjennom arealplaner som har gjennomgått en helhetlig vurdering etter en 
demokratisk prosess hvor berørte parter har hatt en mulighet til å medvirke. Alle tiltak innenfor 
planområdet skal følge de samme bestemmelsene for å kunne ivareta likebehandling.  
Dispensasjon er en snever unntaksregel som kan benyttes i enkeltstående tilfeller som ikke skaper 
uheldige presedensvirkninger som igjen kan ha som følge at de i praksis setter bestemmelser i plan 
til side.  
 
Uttalelse fra fagavdelingene 
Landbruk 
Det fremgår ingen landbruksfaglige vurderinger av tiltaket. Vi legger imidlertid til grunn at eventuelle 
virkninger for skog- og beiteinteresser vurderes og hensyntas. Generelt vurderes en fragmentering 
av LNFR-områdene som uheldig. I utgangspunktet bør ny fritidsbebyggelse styres til områder avklart 
til dette formålet i kommuneplanens arealdel. Ved å dispensere som omsøkt kan man over tid 
uthule kommuneplanen som styringsverktøy. Vi vil ut fra dette fremme faglig råd om å avslå 
dispensasjon som omsøkt.  
 
Klima og miljø 
En fradeling som omsøkt vil virke privatiserende i et område som er registrert som et viktig 
friluftsområde. Vi har derfor faglig råd om å avslå søknaden.  
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Samfunnssikkerhet 
Det er avmerket aktsomhetsområde for flom på kartet rundt Bekkavatnet og tiltakshaver bør 
planlegge et eventuelt nybygg utenfor denne sonen.  
 
Man må framover forvente økt ekstremnedbør, samt flere og større regnflommer. Hvis tiltaket 
legges innenfor aktsomhetsområdet anbefaler Statsforvalteren at det gjøres en vurdering av reell 
flomfare i området og hvordan klimaendringer kan påvirke tiltaket.  
 
Dersom det avdekkes reell risiko for flom må dette hensyntas iht. krav til sikkerhet mot flom og 
stormflo i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2. Vi viser samtidig til § 28-1 i plan- og bygningsloven som 
sier at grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder 
for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. Dette gjelder også for 
grunn, bygg og andre tilstøtende områder som kan bli påvirket av et nytt tiltak. 
 
Videre viser vi til NVE, sektormyndighet på skred og flom, og forutsetter at deres retningslinjer og 
anbefalinger blir hensyntatt i behandling av søknaden. 
 
Vi vil på bakgrunn av dette gi faglig råd om å avslå dispensasjon som omsøkt.  
 
Reindrift 
Vi mener at alle nye hytter i utgangspunktet må avklares gjennom kommuneplanens arealdel. 
Bygging gjennom dispensasjoner gir en bit-for-bit-utbygging, som i sum kan medføre store negative 
konsekvenser for reindriften. Området benyttes i utgangspunktet som tidlig vinterbeite for Fosen 
reinbeitedistrikt, nordgruppen og det går en flyttlei rett nord for omsøkt hytte.  
Per i dag gir vindkraftverket utfordringer for utnyttelsen av reinbeite her men dette kan endre seg i 
fremtiden.  
 
Utbygging av hytter i området kan medføre økt ferdsel som gir forstyrrelser for rein, slik at den får 
utnyttet beite i området. Det at det allerede er gjennomført inngrep som er svært uheldig for 
reindrifta legitimerer ikke at det dispenseres og/eller legges til rette for ytterlige tiltak i 
reinbeiteområdet. Med utgangspunkt i det omfattende tap av reinbeiteområder på Fosen er det 
spesielt viktig at kommuneplanen brukes som styringsverktøy, og at den så langt det lar seg gjøre 
følges uten utstrakt bruk av dispensasjoner. Vi vil på bakgrunn av dette fremme et faglig råd om å 
avslå den omsøkte dispensasjonen 
 
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Statsforvalteren minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene 
i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml. § 7). Før det fattes vedtak i saken, må det skriftlig redegjøres 
for hvordan prinsippene i bestemmelsene er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes 
som en saksbehandlingsfeil. 
 
Konklusjon 
 
 
 
 

Statsforvalteren gir faglig råd om å avslå dispensasjon som omsøkt, se uttalelser fra 
fagavdelingene over. 
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Ved spørsmål til Statsforvalterens uttalelse, ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Thomas Møller (e.f.) 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Anne Waagø-Hansen 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Thomas Aarskog – 74 16 80 75 
Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73 
Reindrift: Julie Vesterhus – 74168054 
Samfunnssikkerhet: Lars Petter Løkken – 74 16 81 76 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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Åfjord kommune 
Øvre Årnes 7 
7170 Åfjord 

POSTADRESSE 
Fosen Vind DA 
Postboks 200 Lilleaker 
0216 Oslo 
Norway  

 
BESØKSADRESSE 
Lilleakerveien 6 
0283 Oslo 
 
SENTRALBORD 
24 06 70 00 
 
ORG. NR.:  NO-916 456 077 
 

 

DERES REF./DATO:   VÅR REF.: STED/DATO: 
3166/2021//BJØMUR  Oslo, 15.04.2021 

 
 
5058/5/2 – Høringsuttalelse – Dispensasjonssøknad for hytte – 
Bekkavatnet – Ann Iren og Roar Olden. 
 
Statkraft har som operatør for Kvenndalsfjellet vindkraftverk mottatt til uttalelse en 
disposisjonssøknad for en hytte ved Bekkavatnet. Herværende uttalelse fra 
Statkraft er på vegne av Fosen Vind DA som er konsesjonær for vindkraftverket. 
 
Konsesjon for bygging og drift av Kvenndalsfjellet vindkraftverk ble gitt av Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) ved vedtak av 7. juni 2010. Olje- og 
energidepartementet (OED) stadfestet NVEs vedtak den 26. august 2013. 
 
Den omsøkte tomta ligger innenfor det konsesjonsgitte området for vindkraftverket. 
Anleggskonsesjon for Kvenndalsfjellet vindkraftverk ble gitt virkning som statlig plan 
i OEDs vedtak av 26.08.2013.  
 
Det er inngått en grunneieravtale mellom Fosen Vind og grunneier Henny Humstad 
for arealet der hytta er planlagt oppført. I avtalen fremgår det at grunneier beholder 
retten til å utnytte avtaleområdet til andre formål enn vindkraftanlegg. Slik annen 
utnyttelse skal være sekundær i forhold til Fosen Vinds bruk, og skal bare foregå i 
den grad slik bruk ikke er til hinder eller ulempe for Fosen Vinds virksomhet. 
 
Utarbeidede støyanalyser for vindkraftverket viser at planlagt oppført hytte trolig blir 
liggende i gul støysone. 
 
Etter vår vurdering vil hytten ellers ligge med tilstrekkelig avstand fra 
vindkraftverkets tekniske installasjoner slik at den ikke vil være til hinder eller 
ulempe for Fosen Vinds virksomhet. Avstanden til nærmeste turbin er ca. 650 
meter, og hytten er lokalisert utenfor risikosone for iskast.  
 
Fosen Vinds forutsetning for å støtte foreliggende dispensasjonssøknad er at 
etableringen ikke må medføre restriksjoner for driften av vindkraftverket eller på 
annen måte påføre Fosen Vind kostnader, f.eks. ifm. eventuelle støyavbøtende 
tiltak på hytta. Det forutsettes at grunneier og tiltakshaver er innstilt på å inngå en 
privatrettslig avtale som sikrer Fosen Vind i så måte. Fosen Vind vil ta initiativ 
ovenfor partene mht. å få en slik avtale etablert før en eventuell byggesøknad skal 
behandles. 
 
 
Med vennlig hilsen 
For Fosen Vind DA 

 
Mattis Vidnes 
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Fra: Svein Bjørk (svein.bjork@snasa.kommune.no)
Sendt: 16.04.2021 15:34:14
Til: Murvold Bjørn
Kopi: Terje Haugen; Elise Holtan Pavall

Emne: 5058/5/2 - Oversendelse for uttalelse - Dispensasjonssøknad for hytte - Bekkavatnet - Ann Iren og Roar
Olden
Vedlegg: 

Hei,
Viser til søknad om oppføring av fritidsbolig på gnr 5 bnr 2 ved Bekkavatnet.

Området er vinterbeite for nord-gruppen i Fovsen Njaarke sijte. Det går ei flyttlei nord for omsøkt tomt, ved sørenden av
Bjørnabakkvatnet. Distriktet har ingen større motforestillinger mot søknaden.

Det presiseres at alle dispensasjoner vurderes individuelt, og at tilbakemeldingen i denne saken legges til grunn ved lignende
søknader senere. Kommunen må heller ikke senke terskelen for å innvilge dispensasjoner i LNF-R-områder i tilknytning til
vindkraftverkene. Teoretisk sett skal jo planområdene for vindkraftverk tilbakeføres til naturlig tilstand (og egnet reinbeite) når
konsesjonsperioden er over.

mvh.

For Fovsen Njaarke sijte,
 
Svein Bjørk
Soejkesjekonsulente båatsoesïjtide Noerthte-Trööndelagesne
Plankonsulent | Nord-Trøndelag reinbeiteområde
Tlf: 416 08 487
Besøksadresse: Sørsivegen 6, Snåsa (kommunehuset)

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Svein Bjørk
Sendt: mandag 12. april 2021 14:40
Til: bjorn.murvold@afjord.kommune.no
Emne: SV: 5058/5/2 - Oversendelse for uttalelse - Dispensasjonssøknad for hytte - Bekkavatnet - Ann Iren og Roar Olden

Hei,
Du får tilbakemelding på dispsøknad på hytte i løpet av et par dager. Håper det går bra.

mvh.
 
Svein Bjørk
Soejkesjekonsulente båatsoesïjtide Noerthte-Trööndelagesne Plankonsulent | Nord-Trøndelag reinbeiteområde
Tlf: 416 08 487
Besøksadresse: Sørsivegen 6, Snåsa (kommunehuset)

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tone Kristin Øyen <tone.kristin.oyen@snasa.kommune.no>
Sendt: fredag 12. mars 2021 08:40
Til: Svein Bjørk <svein.bjork@snasa.kommune.no>
Emne: 5058/5/2 - Oversendelse for uttalelse - Dispensasjonssøknad for hytte - Bekkavatnet - Ann Iren og Roar Olden
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Arkiv:  2021/669-4 
Dato:  02.06.2021 
Saksbehandler:  Bjørn Murvold

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
56/21 Planutvalget 09.06.2021 

 
 

 
5058/158/103 – KLAGEBEHANDLING – SØKNAD OM TILLATELSE OG 
DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE – ROANSVEIEN - 
ØYSTEIN RAMSØSKAR 
 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommune ved planutvalget opprettholder administrasjonens vedtak i             
D.sak 125/21, datert 03.05.2021 om avslag på dispensasjonssøknaden, da en ikke kan 
se at det foreligger nye opplysninger i saken som tilsier at vedtaket skal endres. 
 
Mottatt klage tas ikke til følge, og saken sendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig 
klagebehandling og avgjørelse. 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Øystein Ramsøskar har søkt om tillatelse til oppføring av garasje på gnr. 158 / bnr. 102 
og 103 på Sumstad. Eiendommen er i reguleringsplan for Sumstadlia hytteområde 
planID 2009-003, avsatt til fritidsbebyggelse. 
Omsøkte garasje tilhørende gnr. 158/103 har et areal på 70 m2 BYA og er plassert 
delvis inne på gnr. 158/102.  
Gjeldende bestemmelser § 2.2 for Sumstadlia hytteområde har følgende bestemmelse 
for uthus: 

Det kan bygges mindre boder/uthus på maks 15 m2 på hver tomt.                    
Boden/uthuset skal bygges i samme stil og materiale som hovedbygget. 

Det er søkt om dispensasjon for oppføring av garasje og med et areal større enn 
bestemmelsene tillater.  
Garasje er plassert i grensen mellom bnr. 102 og 103 og tiltakshaver er hjemmelshaver 
av begge tomtene. Det er tiltakshavers ønske at bygget blir liggende på bnr. 103 etter 
oppføring, og det søkes derfor om dispensasjon for at bnr. 102 tillegges bnr. 103. 
Alternativt at halvparten av bnr. 102 tillegges bnr. 103 og den andre halvparten 
tillegges bnr. 101. Dette medfører at bnr. 102 utgår som selvstendig tomt. 
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Bilde 1: Utsnitt av situasjonskart                   Bilde 2: Reg.plan for Sumstadlia hytteområde 

 
Søknaden ble behandlet delegert i D.sak 94/21, datert 13.04.2021 med følgende 
vedtak: 

Åfjord kommune gir ikke dispensasjon fra reguleringsplan for Sumstadlia hytteområde, 
slik det er søkt om, og gir dermed ikke tillatelse til oppføring av garasje gnr. 158 / bnr. 
102 og 103. 

Avslaget begrunnes med at en dispensasjon i vesentlig grad vil 
tilsidesette formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. Tiltaket strider med 
reguleringsplanens arealformål og bestemmelser, og en dispensasjon vil være 
retningsgivende for framtidig arealbruk av området.  
 

Da det er innstilt på avslag på dispensasjonen anser ikke kommunen at saken berører 
interessene til regionale høringsinstanser. Saken er derfor ikke sendt på ekstern høring.   
   
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
KLAGEBEHANDLING 
 
Tiltakshaver har påklager kommunens vedtak i brev datert 17.05.2021. Klagen er 
innkommet innen klagefristen og er rettidig fremsatt. Klagen er vedlagt saksframlegget i 
sin helhet. 
 
Klager som er eier av alle tre tomtene ønsker ikke å bebygge de to ledige tomtene. 
Dette begrunnes med at tomtene ligger for tett og at det ikke er hensiktsmessig med to 
hytter på de to ledige tomtene. 
Når det gjelder størrelse på uthuset er dette anført som et nødvendig behov for lager 
av ved og nødvendig utstyr samt garasjeplass. Klager henviser til at det er bygd uthus 
av tilsvarende størrelse i kommunen fra før, og at dette ikke er et ekstraordinært eller 
uvanlig tiltak i kommunen. 
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Rådmannens vurdering til klagen 
 
Etter Rådmannens vurdering er bortfall av en tomt uten at denne erstattes med nytt 
areal, en betydelig inngripen i planen. Tiltak i dette omfang må etter Rådmannens 
mening skje gjennom en reguleringsendring hvor det ses på muligheten for å regulere 
nytt areal plassert innenfor reguleringsområdet. 
 
Hensynet bak reguleringsbestemmelsens § 2.2 er å begrense størrelsen på 
boder/uthus og bidra til et enhetlig hytteområde. Selv om omsøkt uthus/garasje har 
samme utførelse som fritidsboligen og ikke vil ha uheldige konsekvenser estetisk sett, 
bidrar det likevel til et betydelig avvik fra bestemmelsene. Et så stort bygg gir et 
betydelig økt bygningsvolumet på eiendommen og en dispensasjon vil etter 
Rådmannens vurdering også gi presedens for andre saker.  Rådmannens vurdering er 
at tiltaket med sitt omfang ikke er tilstrekkelig tilpasset gjeldende bestemmelser. 
 
De omsøkte tiltakene er ikke i henhold til reguleringsplanen for Sumstadlia 
hytteområde. En dispensasjonsbehandling sikrer ikke åpenhet, forutsigbarhet eller 
medvirkning på samme måte som en eventuell planprosess ville gjort. 
  
 
Konklusjon 
I klagen av 17.05.2021 framkommer det ingen momenter som etter Rådmannens 
skjønn har bragt nye momenter inn i saken som ikke er vurdert tidligere. Rådmannen 
anbefaler at planutvalget ikke tar klagen til følge, og at vedtak i D.sak 125/21, datert 
03.05.2021 opprettholdes. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Klage på avslag 
2 D.sak 125-21 
3 Søknad om dispensasjon 
4 Søknad om tillatelse til tiltak 
6 Oversiktskart 
6 Situasjonskart 
7 Tegninger 
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Øystein Ramsøskar 
Magasinvegen 7 A 
7028 Trondheim 
          03.05.2021 
 
 
5058/158/103 og 102 - AVSLAG - Søknad om tillatelse og dispensasjon 
for oppføring av garasje - Roansveien - Øystein Ramsøskar  
          
 
 

Eiendom: Gårdsnr./bruksnr. 158/102 og 103 Adresse: Roansveien 

Ansvarlig søker:  D.sak: 125/21 

Tiltakshaver: Øystein Ramsøskar Arkivsaknummer: 2021/669 

Hjemmelshaver: Øystein Ramsøskar Saksbehandler: BJØMUR 

  
Åfjord kommune viser til søknaden deres som vi mottok 01.03.2021. Søknaden gjelder 
oppføring av garasje på gårdsnummer (gnr.) 158 og bruksnummer (bnr.)102 og 103. Det er søkt 
om dispensasjon fra reguleringsplan for Sumstadlia hytteområde. 
  

Vedtak 

Åfjord kommune gir ikke dispensasjon fra reguleringsplan for Sumstadlia hytteområde, slik det 
er søkt om, og gir dermed ikke tillatelse til oppføring av garasje gnr. 158 / bnr. 102 og 103. 

 
Avslaget begrunnes med at en dispensasjon i vesentlig grad vil tilsidesette formålsparagrafen i 
plan- og bygningsloven. Tiltaket strider med reguleringsplanens arealformål og bestemmelser, 
og en dispensasjon vil være retningsgivende for framtidig arealbruk av området.     
  
Vedtaket er fattet etter følgende lovverk:  
Plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjon), § 20-2 (søknadsplikt) og § 21-4 (behandling av 
søknaden i kommunen) 
Vedtaket er fattet etter reglene i Åfjord kommunes delegeringsreglement. 
 
 

253



 
 

Fakta om saken 
Øystein Ramsøskar søker om tillatelse til oppføring av garasje på gnr. 158 / bnr. 102 og 103 på 
Sumstad. Eiendommen er i reguleringsplan for Sumstadlia hytteområde planID 2009-003, 
avsatt til fritidsbebyggelse. 
Omsøkte garasje tilhørende gnr. 158/103 har et areal på 70 m2 BYA og er plassert delvis inne 
på gnr. 158/102.  
Gjeldende bestemmelser § 2.2 har følgende bestemmelse for uthus: 

Det kan bygges mindre boder/uthus på maks 15 m2 på hver tomt.                    
Boden/uthuset skal bygges i samme stil og materiale som hovedbygget. 

Det er søkt om dispensasjon for oppføring av garasje og med et areal større enn 
bestemmelsene tillater.  
Garasje er plassert i grensen mellom bnr. 102 og 103 og tiltakshaver er hjemmelshaver av 
begge tomtene. Det er ønskelig at bygget blir liggende på bnr. 103 etter oppføring, og det søkes 
om dispensasjon for at bnr. 102 tillegges bnr. 103. Alternativt at halvparten av bnr. 102 tillegges 
bnr. 103 og den andre halvparten tillegges bnr. 101. Dette medfører at bnr. 102 utgår som 
selvstendig tomt. 
 

         
Bilde 1: Utsnitt av situasjonkart                             Bilde 2: Plantegning av garasje 

 

Nabovarsel 
Det er ingen merknader fra naboer eller gjenboere. 
 
Ekstern høring 
Kommunen anser ikke at saken berører interessene til regionale høringsinstanser. Saken er 
derfor ikke sendt på ekstern høring. 
 
Vurdering av dispensasjon 
For at dispensasjon kan gis er det et vilkår at hensynene det dispenseres fra ikke blir «vesentlig 
tilsidesatt» jf. pbl. § 19-2, 1 ledd. Vilkåret «vesentlig tilsidesatt» er et strengt vilkår. Terskelen for 
at et hensyn er vesentlig tilsidesatt anses som høy.  
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Den videre vurderingen er om fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering vil 
være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon, jf. pbl. § 19-2, 2 ledd. Dette innebærer at 
det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for å gi dispensasjon. 
Juridisk utgangspunkt 
Gjeldende reguleringsplan er vedtatt i 2009 og er blitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret.  
Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Reguleringsplan fastsetter framtidig 
arealbruk for området, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse 
av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6. Tiltak må ikke være i strid med 
planens arealformål og bestemmelser. 
 
Vurdering  
I dette tilfellet er det søkt om dispensasjon for oppføring av garasje i strid med gjeldende 
bestemmelser. I tillegg er garasje delvis plassert inne på nabotomt. Det er søkt om 
dispensasjon for å overføre tomtearealet til bnr. 102 til nabotomter og at denne da utgår som 
selvstendig tomt. 
Etter kommunens mening er omsøkte dispensasjoner en omfattende inngripen i den gjeldende 
reguleringsplan. En garasje i denne størrelsesorden vil være retningsgivende for de øvrige 
tomtene og gir utfordringer med hensyn til utnyttelsesgraden for hver enkelt tomt. Bortfall av 
tomt innenfor reguleringsområde vil også i vesentlig grad være i strid med planens arealformål 
og bestemmelser. 
Tiltak i dette omfang må etter kommunens mening skje gjennom en reguleringsendring. Det bør 
gjennom en reguleringsendring også ses på muligheten for å erstatte bortfall av tomt med ny, 
plassert innenfor reguleringsområdet.  
 

Konklusjon 
Etter en samlet vurdering kan det ikke sies å foreligge tilstrekkelige grunner til å avvike 
reguleringsbestemmelsene, jfr. plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2. En dispensasjon vil sette til 
side hensynene i plan- og bygningslovens formålsparagraf, og bestemmelsen det søkes om 
dispensasjon fra i vesentlig grad. Ulempene med å gi dispensasjon vurderes dermed som 
større enn fordelene. 
 
 
Gebyrer 
Alle gebyrene for byggesak finnes på afjord.kommune.no.  
Du betaler gebyrene som gjelder for det året søknaden leveres komplett. 
 

Frist for å klage på vedtaket er tre uker 
Hvis du, eller andre med klageadgang, ikke er enig i vedtaket, har du rett til å klage. Du må 
sende en skriftlig klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottok vedtaket.  
Send klagen til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller via e-post til 
postmottak@afjord.kommune.no 
I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du mener bør endres i vedtaket og 
begrunne hvorfor.  
Hvis kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen. 
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Med hilsen 
ÅFJORD KOMMUNE 
 
 
 
Trude Iversen Hårstad        
Fagleder  Bjørn Murvold 
                                                        Avdelingsingeniør                       
   
 
   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

256



257



258



259



260



261



262



263



Arkiv:  2020/744-23 
Dato:  02.06.2021 
Saksbehandler:  Bjørn Murvold

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
57/21 Planutvalget 09.06.2021 

 
 

 
5058/107/104 – KLAGEBEHANDLING – RAMMETILLATELSE OG 
DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG – 
LINESMARKA – GUNN KARIN OG JON HELLE 
 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommune ved planutvalget opprettholder vedtak på rammetillatelse og 
dispensasjon i sak 17/21, datert 17.03.2021, da en ikke kan se at det foreligger nye 
opplysninger i saken som tilsier at vedtaket skal endres. 
 
Mottatt klage tas ikke til følge, og saken sendes til Statsforvalteren i Trøndelag for 
endelig klagebehandling og avgjørelse. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Åfjord kommune ved planutvalget fattet vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan 
gnr. 107 bnr. 103 i sak 42/20, den 10.06.2022. Etter innkommet klage på vedtaket ble 
saken klagebehandlet i planutvalget i sak 59/20 den 29.09.2020 med følgende vedtak: 
  

Det faste planutvalget opprettholder vedtak i sak 42/20 vedtatt den 10.06.2020 
da det ikke er innkommet nye momenter som gjør at planutvalget skal endre 
tidligere vedtak i saken 

 
Saken ble oversendt Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse som i sitt brev 
datert 19.11.2020 opphever vedtaket og sender saken til ny behandling. 
 
 
Ny behandling av søknad om rammetillatelse og dispensasjon ble behandlet i 
planutvalget i sak 17/21, den 17.03.2021 hvor følgende vedtak ble fattet:  

Åfjord kommune, ved planutvalget, gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 
dispensasjon fra reguleringsplan for Vågan hyttefelt, PlanID 200502 for oppføring av 
fritidsbolig på gnr. 107/104 som omsøkt. 

 
Dispensasjon begrunnes med at tiltaket er godt tilpasset og vurdert ut fra tomtas 
beskaffenhet, og valgt takform vil være lite framtredende og estetisk godt tilpasset mot 
bakenforliggende terreng. En dispensasjon vil ikke gi uheldige konsekvenser for 
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naturverdiene eller negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
En dispensasjon vurderes å ikke utfordre reguleringsbestemmelsene i en slik grad at en 
dispensasjon ikke kan gis.  

Etter en samlet vurdering, ut fra de vurderinger som er gjort, vil en dispensasjon ikke i 
vesentlig grad sette til side hensynene i plan- og bygningslovens formålsparagraf, eller 
bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Videre vurderes fordelene med at det gis 
dispensasjon som klart større enn ulempene. 

Åfjord kommune, ved planutvalget, gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 
rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig på gnr. 107/104 som omsøkt. 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
KLAGEBEHANDLING 
 
Det er innkommet klage på rammetillatelse og dispensasjon i sak 17/21 fra 
naboeiendommene gnr. 107/103 og gnr. 107/111. Klagen er innkommet innen 
klagefristen og er rettidig framsatt. Klagen er vedlagt saksframlegget i sin helhet. 
 
 

       
Bilde 1: Situasjonskart                              Bilde 2: Tomtefoto med fritidsboligens plassering 
 
Rådmannens vurdering til klagen 
Klagen er konkretisert punktvis med henholdsvis takform, plassering og høyde samt feil 
i saksframlegget. 
 
 
 
 
Takform  
Klager mener at når Åfjord kommune gir dispensasjon for avvikende takform, framstår 
det som urimelig og inkonsekvent med tanke på at lignende dispensasjoner ikke har 
blitt innvilget.  
Det er innenfor reguleringsområdet tidligere søkt om dispensasjon i to tilfeller. Det er 
gitt dispensasjon for frittstående uthus på gnr. 107/101. Det er avslått en dispensasjon 
for tilbygg med flatt tak på gnr. 107/110.  
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Fastsetting av tillatt takform i en bestemmelsene skal i all hovedsak ivareta estetiske 
hensyn og sikre ensartet bebyggelse innenfor samme område. På den måten unngår 
man at det blir store avvik mellom eksisterende og nye fritidsboliger. At estetiske 
hensyn skal vektlegges ved en dispensasjonsvurdering er også lovfestet i Pbl. § 29-2, 
om visuelle kvaliteter. 
 
Intensjonen med valgte takform er i dette tilfellet at tiltaket skal ha estetisk utsende og 
ligge lavest mulig i terrenget uten å framstå dominerende. Terrengforholdene og 
tomtens beliggenhet i forhold til de andre tomtene innenfor planområdet er spesiell. 
Den ligger som bakerste tomt i feltet mot et bakenforliggende fjell.  
Rådmannen mener at den angitte plasseringen og utformingen av hytta er godt 
tilpasset på tomten og kan ikke se at en dispensasjon fra tillatt takform i dette tilfellet vil 
føre til at bestemmelsene vil miste sin forutberegnelighet. 
 
  
Plassering og høyde 
Klager anfører at tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser for 
plassering og høyde. 
 
Når det gjelder plassering er hytta plassert på en naturlig avsats i bergformasjonen. Det 
en kjensgjerning at hyttas fotavtrykk er trukket ut i tomtas flate, men bygget holder seg 
innenfor lovmessige begrensninger mht. avstander til eiendomsgrense og tomtepålen 
er fortsatt innenfor hyttas fotavtrykk. Arkitekt og tiltakshaver har valgt å gi hytta en 
moderne form, og en plassering som utnytter tomtas terrengformasjon. Plasseringen 
gjør at man slipper større terrenginngrep.  
  
Rådmannen mener at reguleringsbestemmelsene ikke diskvalifiserer den valgte 
utstrekning av fritidsboligen og plassering på tomta, og at behovet for en dispensasjon 
for dette forholdet fortsatt ikke er til stede.       
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Planskisse som viser hyttas plassering (plasseringspåle avmerket med rød ring) 
 
Kommunen har vurdert hyttas gesimshøyde ut fra planert terrengs gjennomsnittsnivå 
rundt bygningen, jfr. TEK 17 § 6-2. Med bakgrunn i denne vurderingen er hyttas 
gesimshøyde innenfor bestemmelsenes krav til maksimal gesimshøyde på 3,6 m fra 
terrengnivå ivaretatt.   
 
Rådmannen mener med bakgrunn i den vurderingen som er foretatt i forhold til 
høydebestemmelsene i reguleringsplan og byggeteknisk forskrift, er dette forholdet ikke 
gjenstand for en dispensasjonsvurdering. 
 
Usakligheter og feil i saksframlegget 
Det er fra klager framsatt påstand om feil og usakligheter i saksframlegget der nabo 
peker på innsyn fra store vinduer og hems. 
  
Det er i sak 17/21 henvist til klage på innsyn fra eier av naboeiendom gnr.107/103.   
Det er beklagelig at det her er henvist til feil nabo om klage på innsyn. Det riktige skal 
være eier av gnr. 107/111, der eier i nabomerknad datert 08.01.2020 skriver følgende: 
  

Når den ligger framme på kanten slik og med de store glassflatene, vil dette være 
sjenerende for meg, noe den vedlagte skissen klart viser, på tross av at glasset er farget 
mørkegrått. Ei hytte som troner slik over mi, med de store glassflater og et utkikkstårn 
vil gi en konstant opplevelse av å bli observert. 

 
Konklusjon 
I klagen av 13.04.2021 framkommer det ingen momenter som etter Rådmannens 
skjønn har bragt nye momenter inn i saken som ikke er vurdert tidligere. Rådmannen 
anbefaler at planutvalget ikke tar klagen til følge, og at vedtak i sak 17/21, datert 
17.03.2021 opprettholdes. 
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Vedlegg 
1 Vedtak i sak 17-21 
2 Klage på vedtak i sak 17-21 
3 Perspektivtegning 
4 Tegninger 
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FUR ARKITEKTER AS 
Ormen Langes vei 12            
7041  TRONDHEIM 
 
 

MELDING OM VEDTAK 
 

 
Deres ref.                          Vår ref. Dato 
                           /5058/107/104/BJØMUR 25.03.2021  
 
 
 
 
5058/107/104 - NY BEHANDLING - RAMMETILLATELSE OG DISPENSASJON - 
FRITIDSBOLIG - LINESMARKA - GUNN KARIN OG JONN HELLE  
 
 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så 
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
 
    
   
Trude Iversen Hårstad  
Fagleder        Bjørn Murvold 
         Avdelingsingeniør 
 
 
 
Kopi: 
 
Jon Helle 
Trine Selnes Sørgård 
Anders Sanne 
Ivar Sørensen 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
16/21 Planutvalget 17.03.2021 

 
 

 
5058/107/104 - NY BEHANDLING - RAMMETILLATELSE OG 
DISPENSASJON - FRITIDSBOLIG - LINESMARKA - GUNN KARIN 
OG JONN HELLE 
 
Rådmannens innstilling 
 
Åfjord kommune, ved planutvalget, gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 dispensasjon fra 
reguleringsplan for Vågan hyttefelt, PlanID 200502 for oppføring av fritidsbolig på gnr. 107/104 som 
omsøkt. 
 
Dispensasjon begrunnes med at tiltaket er godt tilpasset og vurdert ut fra tomtas beskaffenhet, og valgt 
takform vil være lite framtredende og estetisk godt tilpasset mot bakenforliggende terreng. En 
dispensasjon vil ikke gi uheldige konsekvenser for naturverdiene eller negative konsekvenser for helse, 
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. En dispensasjon vurderes å ikke utfordre reguleringsbestemmelsene i 
en slik grad at en dispensasjon ikke kan gis.  
Etter en samlet vurdering, ut fra de vurderinger som er gjort, vil en dispensasjon ikke i vesentlig grad 
sette til side hensynene i plan- og bygningslovens formålsparagraf, eller bestemmelsen det søkes om 
dispensasjon fra. Videre vurderes fordelene med at det gis dispensasjon som klart større enn ulempene. 
 
Åfjord kommune, ved planutvalget, gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 rammetillatelse 
for oppføring av fritidsbolig på gnr. 107/104 som omsøkt. 
 
  
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 17.03.2021  
Behandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Åfjord kommune, ved planutvalget, gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 dispensasjon fra 
reguleringsplan for Vågan hyttefelt, PlanID 200502 for oppføring av fritidsbolig på gnr. 107/104 som 
omsøkt. 

270



 
Dispensasjon begrunnes med at tiltaket er godt tilpasset og vurdert ut fra tomtas beskaffenhet, og valgt 
takform vil være lite framtredende og estetisk godt tilpasset mot bakenforliggende terreng. En 
dispensasjon vil ikke gi uheldige konsekvenser for naturverdiene eller negative konsekvenser for helse, 
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. En dispensasjon vurderes å ikke utfordre reguleringsbestemmelsene i 
en slik grad at en dispensasjon ikke kan gis.  
Etter en samlet vurdering, ut fra de vurderinger som er gjort, vil en dispensasjon ikke i vesentlig grad 
sette til side hensynene i plan- og bygningslovens formålsparagraf, eller bestemmelsen det søkes om 
dispensasjon fra. Videre vurderes fordelene med at det gis dispensasjon som klart større enn ulempene. 
 
Åfjord kommune, ved planutvalget, gir i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 rammetillatelse 
for oppføring av fritidsbolig på gnr. 107/104 som omsøkt. 
 
 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
 
Opprinnelig behandling i planutvalgets sak 42/20 den 10.06.2020:  
Åfjord kommune ved planutvalget fattet vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan   for takform på 
eiendommen gnr. 107 bnr. 103. Etter innkommet klage på vedtaket ble saken klagebehandlet i 
planutvalget i sak 59/20 den 29.09.2020 med følgende vedtak: 
  

Det faste planutvalget opprettholder vedtak i sak 42/20 vedtatt den 10.06.2020 da det ikke er 
innkommet nye momenter som gjør at planutvalget skal endre tidligere vedtak i saken 

 
Saken ble oversendt Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse som i sitt brev datert 19.11.2020 
opphever vedtaket og sender saken til ny behandling. 
 
I etterkant av at planutvalget fattet vedtak i saken den 10.06.2020 er det kommet inn to klager på 
vedtaket. Det er de samme naboene som leverte merknader til opprinnelig søknad.  
 
NY BEHANDLING 
Fùr arkitekter har søkt på vegne av Gunn Karin og Jon Helle om rammetillatelse for oppføring av 
fritidsbolig, med dispensasjon for takform fra reguleringsbestemmelser for Vågan hyttefelt, planid 
200502, Linesmarka på Linesøya.  
 
Det er søkt rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig på gnr. 107/107 i Vågan hyttefelt på Linesøya. 
Fritidsboligen oppføres delvis på peler og på grunn og fundamenteres på fjell. Arealet er totalt 100 m2. 
BRA. Tak er omsøkt med pulttak på 22 grader og enkelte mindre flate skjermtak, alt tekket med torv som 
glir naturlig inn i terrenget. I bakkant av fritidsboligen oppføres et utkikkstårn/hems for fuglekikking med 
et neddempet pyramidetak dekket med torv.  
Valg av takkform er i strid med reguleringsbestemmelsene, og det er med rammesøknaden søkt om 
dispensasjon for takkonstruksjon på fritidsboligen. 
 
Eiendommen ligger i område regulert til fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Vågan hyttefelt, planID 
200502. 
Relevante bestemmelser i saken: 
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- Det kan oppføres fritidsbebyggelse i form av frittliggende hytter med tilhørende uthus med 
totalt bruksareal inntil 100 kvm. Inkl. uthus. 

- Uthus skal integreres i hytta. Grunnflate skal maks være 20 m2. 
- Tak skal utføres som saltak, med takvinkel mellom 20 og 30 grader. 
- Taktekking skal utføres med torv 
- Største tillatte mur- eller pilarhøyde over terreng er 80 cm. Gesimshøyde skal ikke overstige 

280 cm over grunnmur  
- Uthus skal integreres i hytta. Grunnflate skal maks være 20 m2. 

 

      
Bilde 1: Utsnitt av situasjonsplan                  Bilde 2: Utsnitt av reguleringsplan  
Naturmangfoldloven 
Det er ikke registreringer i Naturbase eller Artskart som hindrer tiltaket.  
Søknaden omhandler forvaltning av fast eiendom. Ifølge naturmangfoldloven § 7 skal da lovens § 8-12 
legges til grunn som retningslinjer. 
Kommunen anser Naturbase og Artskart som gode nok informasjonskilder (kunnskapsgrunnlag), jamfør 
naturmangfoldloven § 8.  
Siden kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok, vil føre var-prinsippet i lovens § 9 ikke benyttes. 
Samlet belastning på økosystemet anses å være liten, jamfør lovens § 10. 
Tiltaket medfører ikke så stor skade på naturmangfoldet, at tiltakshaveren må betale for å hindre eller 
begrense skadene, jamfør naturmangfoldloven § 11.  
Det vil ikke brukes teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet så mye at det krever 
særlige tiltak, jamfør naturmangfoldloven § 12. 
 
Kulturminneloven: Ingen merknader 

Skred/flom/rasfare/havnivåstigning: Ifølge skrednett.no og sehavnivå.no ligger tiltaket utenfor område 
for skred/flom/rasfare/havnivåstigning. 

 
 
EKSTERN HØRING: 
Kommunen anser ikke at saken berører interessene til regionale høringsinstanser. Saken er derfor ikke 
sendt på ekstern høring.  
 
NABOKLAGER:  
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Følgende merknader er innkommet til planutvalgets vedtak i sak 42/20, (innholdet i klagene er det 
samme som ble fremmet i nabomerknadene i opprinnelig søknad og ligger vedlagt saksfremlegget): 
 
 
Terese Sørgård, Helene Sørgård og Nikolai Sørgård (verge: Trine Selnes Sørgård), datert 26.07.2020: 
 

Planutvalget begrunner dispensasjon med at: tiltaket ikke avviker fra 
reguleringsbestemmelsene i vesentlig grad og at en dispensasjon med det vurderes 
større enn ulempene. 

 
Tiltaket avviker fra reguleringsbestemmelsene i stor grad og ulempene med denne 
dispensasjonen er mange etter vår mening: 
Reguleringsplanen ble nedtegnet detaljert for å ta vare på kystkulturen samt for å få 
et helhetlig hyttefelt med like forutsetninger og føringer for alle. Reguleringsplanen 
innebærer også bruk av betydelige midler og involvering av arealplanleggere for å 
fremskaffe et godt resultat som skal være bindende for hyttefeltet. 
Reguleringsplanens hovedmål som er til det beste for allmennheten er noe 
planutvalget ikke har tatt hensyn til. Dette er ikke hensiktsmessig for framtidig 
bygging i henhold til reguleringsplanen, ei heller for de 13 hytteeiere som har bygd 
sine hytter i henhold til reguleringsplanen. 

 
Takformen og takvinkelen som omsøkes er i direkte strid med reguleringsplanen. 
Det samme gjelder gesimshøyde, plassering av hytten på angitt plass samt hyttens 
utforming i forhold til omgivelsene og selvfølgelig reguleringsplanen! 
Når deler av hytten ser ut til å bli over seks meter, vil den fremstå som både ruvende 
og voldsom i terrenget. Med utforminger som pyramidetak, pulttak og skjermtak samt 
en plassering som setter hytten utenfor angitt plassering, vil den ikke lenger være 
tilpasset hverken landskapet eller resten av hyttefeltet. 

 
Det er tydelig at arkitektene ikke lenger bare har fokus på endringer rundt en tak- 
problematikk, men egentlig alt som er gjengitt i reguleringsplanen. 
Ikke nok med det har arkitektene også tegnet inn en ladestasjon på Sørgården 
(107/1) sin eiendom og samtidig unngått å sende nabovarsel til en av eierne fordi 
han er under vergemål og kontakt med fylkesmannen kan ta litt lenger tid enn hva 
arkitektene ser som hensiktsmessig. 

 
Handler denne byggingen av hytte utelukkende om at reguleringsplanen er 
utfordrende å følge, eller kan fastsatte regler være utfordrende uansett hvem eller 
hva de er tiltenkt brukt til? 

 
Vi klager med dette på Åfjord kommunes vedtak om å gi dispensasjon fra 
reguleringsplanens bestemmelser om takform. Tiltaket krever dessuten dispensasjon 
fra reguleringsplanens bestemmelser om høyde og plassering. Dette har kommunen 
oversett i sin saksbehandling samt i det vedtaket som er fattet. 

  
 
Ivar Sørensen, Vibeke Gilje Sanne og Anders Sanne, datert 27.07.2020: 
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Vi viser til vedtak i det faste planutvalget, og klager med dette på vedtaket og på 
kommunens saksbehandling. Som vi har anført i nabovarsler, er det flere uheldige 
konsekvenser med tiltakene det nå er gitt dispensasjon for. Kommunen har ikke tatt 
tilstrekkelig hensyn til våre merknader til tiltaket og til allmennhetens interesser. 
Ansvarlig søker har valgt å kun søke om dispensasjon fra kravet om takform, og for oss  
ser det ut som at kommunen har unnlatt å ta stilling til hyttas øvrige utforming, høyder 
og plassering. Disse forholdene krever dispensasjon fra reguleringsplanens 
bestemmelser. 
Reguleringsplanen for området er ikke gammel, og den er godt gjennomført med tanke 
på feltets egenart. Tiltakshaver har helt siden tomta ble kjøpt vært klar over 
begrensningene planen gir. De konkrete kravene planen stiller, skal sikre forutsigbarhet 
for alle i området, og de er med på å motvirke at hytteutbygginga gir et dominerende og  
 
skjemmende inntrykk. Det er tidligere i svært liten grad gitt dispensasjoner fra 
reguleringsbestemmelsene, og dispensasjonsvedtaket i denne saken er et dramatisk 
brudd med skikken i hyttefeltet. Kommunens vedtak innebærer at det vil bli 
skapt en presedens som i praksis annullerer reguleringsplanen. Om vedtaket blir 
stående, vil man av rettferdighetshensyn vanskelig kunne avvise nye 
dispensasjonssøknader. 

 
Plassering 
Reguleringsplanen sier at hytta skal legges lavt i terrenget og holdes så lav som mulig. 
Hytta skal plasseres der pålen står, og planens formulering om at uthus skal integreres i 
hytta, må forstås som at man ønsker en kompakt bygningsmasse. Tiltakshaver har valgt 
å dele opp hytta i flere bygningskropper koblet sammen med en smal gang. Dette 
grepet fører i realiteten til at hoveddelen av hytta flyttes langt bort fra pålen og opp på 
berget. Tiltaket er følgelig i strid med planens bestemmelser om plassering på tomta, og 
Åfjord kommune har unnlatt å behandle dette som en dispensasjonssak. 

 
Høyde 
Ansvarlig søker angir høyden på utkikkstårnet målt i bakkant av hytta. Det er ikke slik 
gesimshøyden skal måles. Byggteknisk forskrift §6-2 slår fast at: 

 
Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvor 
taket er forsynt med et takoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp over 
takflaten, regnes høyden til toppen av takoppbygget/parapetet. (...) 
 

 
På side 47 i Kommunal og moderniseringsdepartementets veiledning «Grad av utnytting. 
Beregnings- og måleregler» 
(https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf) står 
det dessuten at: 

 
Takoppbygg av mer teknisk karakter som f.eks. ventilasjonsoppbygg,sammenbygging av 
ventilasjonskanaler, heisbygg, trappebygg mv., skal også legges til grunn ved beregning av 
gesimshøyde. Det har ikke vært intensjonen at disse skal holdes utenfor gesimsfastsettingen, 
men beregnes på samme måte som takoppbygg (ark, kobbhus og takopplett). 

274



 
Utkikkstårnet må betraktes som et takoppbygg, og den planlagte hytta bryter derfor 
med reguleringsplanens krav om gesimshøyde. Reguleringsplanen referer ikke til 
gjennomsnittlig terrenghøyde, men angir at gesimshøyden skal måles fra mur-
/pilarhøyde. Med tårnet blir gesimshøyden målt fra toppen av grunnmur/pilarer i 
framkant av hytta mer enn 6 m, mens planen angir største tillatte gesimshøyde til 2,8 m. 
Tårnet er også med på å gi hytta et mer dominerende preg enn nødvendig. Tiltaket 
krever derfor dispensasjon fra høydebestemmelsene i reguleringsplanen. 

        

   
 
Rød klamme viser hvor gesimshøyden (inkludert mur-/pilarhøyde) skal måles i henhold til 
departementets veileder og gjeldene reguleringsplan. Største tillatte mur- eller pilarhøyde over 
terrenget er 80 cm. Gesimshøyde skal ikke overstige 280 cm over grunnmur. 
 
 

Utforming av tak – type og materiale 
Reguleringsplanens krav om taktype og materialer er egna til å gi området et enhetlig 
og dempa preg, og det er godt tilpassa værforholdene på denne sida av Linesøya. Det 
er tidligere søkt om endring av reguleringsbestemmelsene i Vågen hyttefelt 1630/107/1 
(Sak 10/09, det faste planutvalget Åfjord, møtedato 20.05.2009). De omsøkte 
endringene knyttet til takform og -vinkel ble den gang avvist, og i saksframlegget var 
administrasjonens vurdering denne: 

 
Når det gjelder ønsket om å tilføye setningen «For utbygg fra hyttas hovedform 
kan takvinkel være mellom 0 og 30 grader», så vil en ikke anbefale dette. (…) 
Med henvisning til plan- og bygningslovens §74 om planløsning og utseende, 
synes denne kombinasjonen å gi en uheldig sammenblanding av stilarter som vil 
bryte det enhetlige preget hyttene opprinnelig var tenk å ha. En moderne 
bygningsform vil da ikke forskjønne området. 

 
Når Åfjord kommune nå tillater avvikende takformer, framstår det som urimelig og 
inkonsekvent med tanke på at lignende dispensasjonssøknader tidligere ikke har blitt 
innvilget. Dersom det omsøkte tiltaket blir bygget, vil det i praksis bli svært vanskelig å 
håndheve reguleringsplanens bestemmelser om takform, høyde og plassering framover. 
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Det er fortsatt mange ubebygde tomter i hyttefeltet, og et frislipp vil være svært uheldig 
for helheten i feltet. Planutvalgets vedtak begrunnes med at «tiltaket ikke avviker fra 
reguleringsbestemmelsene i vesentlig grad og at en dispensasjon med det vurderes 
større enn ulempene». Denne begrunnelsen er ikke riktig. Tiltaket er i strid med 
bestemmelsene i reguleringsplanen for Vågen. Vedtaket om dispensasjon setter til side 
hensynene i plan- og bygningslovens formålsparagraf, og det avviker i vesentlig grad fra 
bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Kommunen ser heller ikke ut til å ha 
realitetsbehandlet tiltakets plassering og høyde slik man skulle gjort. Ulempene for 
allmennheten er åpenbart større enn fordelene for tiltakshaver. 
 
 

DISPENSASJONSVURDERING: 
 
Det er søkt om rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig på en regulert fritidstomt. Fritidsboligen 
oppføres på peler og plasseres på tomta for minst mulig terrenginngrep. Tak er omsøkt med pulttak og 
enkelte mindre flate skjermtak, tekket med torv. I bakkant av fritidsboligen oppføres et utkikkstårn/hems 
for fuglekikking med et neddempet pyramidetak.  
Valg av takkform er i strid med reguleringsbestemmelsene, og det er med rammesøknad søkt 
dispensasjon for ønsket takkonstruksjon på fritidsboligen. 
 
Juridisk utgangspunkt 
Gjeldende reguleringsplan er vedtatt i 2005, og er blitt til gjennom omfattende beslutningsprosess og er 
vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan. Reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området, og er ved 
kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og 
bygningsloven § 1-6. Tiltak må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser. 
 
For at dispensasjon skal kunne gis er det tre vilkår som etter plan- og bygningsloven    § 19-2 må være 
innfridd: 

− Hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig 
tilsidesatt. 

− Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 
− Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for takform og den tilhørende hemsen. 
Reguleringsbestemmelsene sier at tak skal utformes som saltak med takvinkel mellom 20 grader og 30 
grader.   
I innkommet merknader fra berørte naboer er det framsatt påstand om at tiltaket i tillegg 
også krever søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for gesimshøyde og 
fritidsboligens plassering på tomta. 
 
Høyde 
Naboer bemerker at fritidsboligens gesimshøyde er høyere enn begrensning gitt i 
reguleringsbestemmelsene.    
Reguleringsplan åpner for 0,8 m høyde på ringmur + 2,8m høyde opp til raft. Dette gir en samlet 
gesimshøyde på inntil 3,6 m over terreng.   
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Byggeteknisk forskrift § 6-2 med veiledning sier følgende om beregning av 
gesimshøyde: 
 

Gesimshøyden er høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. 
Hvor taket er forsynt med et takoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp 
over takflaten, regnes høyden til toppen av takoppbygget eller parapetet. 
Gesimshøyden måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen.  
Veiledning til første ledd: Dersom ikke annet er fastsatt i planbestemmelsene skal 
gesims- og mønehøyde måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
Gjennomsnittlig terrengnivå beregnes etter at eventuelle terrengarbeider er utført. 

 
Reguleringsplanen har ingen begrensning i mønehøyde og oppgitte gesimshøyde er i henhold til 
terrengsnitt som er oppgitt på snitt-tegninger, innenfor kravet til 3,6 m fra gjennomsnittlig terrengnivå. 
Dette gjelder også for hems i bakkant av bygget. 
 
Det vurderes derfor at tiltaket er innenfor de høydebegrensninger som er gitt i 
reguleringsbestemmelsene. Rådmannens vurdering er at byggehøyde ikke er gjenstand for en 
dispensasjonsbehandling.   
  
Plassering på tomta og utforming 
Naboene peker på dette med hyttas plassering og tomtepålen som skal være innenfor hyttas fire vegger. 
Hytta har adskillig flere vegger enn fire, og tomtepålen er med omsøkt plassering innenfor fotavtrykket til 
hytta. 
 
Naboene ønsker også at hytta skal trekkes lenger tilbake og i et naturlig søkk på tomta. Visst plassering 
er innenfor tomtas byggegrenser og trukket ned på en naturlig avsats i terrenget. Det er fra byggherres 
side også et ønske å prioritere bevaring av eksisterende vegetasjon med minst mulig terrenginngrep, og 
samtidig utnytte tomtens utsynskvaliteter. 
 
Nabo peker også på innsyn fra store vinduer og hems. Det er forståelse for dette, men hytta følger 
reguleringsplanens krav til plassering og det er ca. 40 m mellom hyttene.    I et slikt hyttefelt må man 
regne med en viss form for innsyn fra naboene, og høydeforskjellen på 4-5 meter vil minske innsyn i 
nabobygget. Til sammenligning er det kortere mellom andre hytter i feltet. Ettersom hemsen er trukket 
tilbake vil den ikke være synlig for naboens hytte og uteplass. 
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Rådmannen mener at kravet til plassering i reguleringsplan er ivaretatt, og at behovet for en 
dispensasjonsbehandling med det ikke er nødvendig. 
 
Takform  
Planlagt hytte følger alle reguleringsbestemmelser med unntak av takform og den tilhørende hemsen. 
Hytta ses først og fremst fra veien på nedsiden, og fra denne siden er det hovedsakelig det skrå 
hovedtaket/pulttaket som vises. Hemsen vil være lite synlig fra nedsiden av hytta. Den aktuelle 
hyttetomta ligger som bakerste tomt i hytteområdet, og i et forholdsvis bratt og kupert område. De andre 
hyttene i området har også ulike varianter av saltak, slik at det er en del variasjon i takformer i området 
fra før. Selv om takformen er noe forskjellig fra de andre hyttene i området anses dette ikke å ha 
uheldige konsekvenser, estetisk sett. 
 
Rådmannen konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon for oppføring av fritidsbolig som omsøkt, 
vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke 
bli vesentlig tilsidesatt. Vilkårene etter plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd første punktum er derfor 
oppfylt. 
 
Fritidsboligen vil ikke få uheldige konsekvenser for naturverdiene i landskapet. Det er regulert inn en 
fritidsbolig på den aktuelle tomta. Fritidsboligen som søkes oppført vil ikke gi større konsekvenser for 
naturverdiene enn en fritidsbolig i tråd med reguleringsplanen ville gitt. 
De aktuelle dispensasjonene anses heller ikke å ha mer negative konsekvenser          for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet enn en fritidsbolig i tråd med reguleringsbestemmelsene ville hatt.  
 
Dersom det finnes alternativer som ikke krever dispensasjon, er dette en ulempe som skal tillegges 
vesentlig vekt. I denne saken ville en ny fritidsbolig kunne bygges i tråd med planen, noe som ikke ville 
kreve dispensasjon. Rådmannen finner likevel ikke å vektlegge dette i vesentlig grad, særlig siden 
fritidsboligen vurderes å være godt tilpasset og vurdert ut fra tomtas beskaffenhet. Valgt takform vil med 
torvtak være lite framtredende mot bakenforliggende terreng. Fritidsboligen ellers ligger innenfor planens 
bestemmelser med hensyn til størrelse, gesimshøyde og plassering på tomta.   
 
Rådmannen kan ikke se at det er tungtveiende ulemper knyttet til å innvilge dispensasjon som omsøkt. 
Rådmannen mener etter overnevnte at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. I 
henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd andre punktum, kan dispensasjon derfor gis. 
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Konklusjon 
Rådmannens samlede vurdering er, ut fra de vurderinger som er gjort overfor, at en dispensasjon ikke i 
vesentlig grad vil sette til side hensynene i plan- og bygningslovens formålsparagraf, eller bestemmelsen 
det søkes om dispensasjon fra. Videre vurderes fordelene med at det gis dispensasjon som klart større 
enn ulempene. 
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Ivar Sørensen Vibeke og Anders Sanne 
Aaengveien 14D Uglavegen 49 
7020 Trondheim 7025 Trondheim   13 april 2021 
 
 
Åfjord kommune 
Øvre Årnes 7 
7170 Åfjord 
 
 
KLAGE PÅ VEDTAK /5058/107/104/BJØMUR 
RAMMETILLATELSE OG DISPENSASJON – FRITIDSBOLIG – LINESMARKA 
 
Vi viser til melding om vedtak /5058/107/104/BJØMUR datert 25. mars 2021, og klager med dette på 
vedtaket og på kommunens saksbehandling. Klagen gjelder både dispensasjon fra 
reguleringsplanens krav til takform og vedtaket om å gi rammetillatelse. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag (Statsforvalteren) skrev i brev datert 19. november 2020 at Åfjord 
kommunes tidligere vedtak om samme tiltak oppheves som ugyldig fordi vedtaket ikke var 
tilstrekkelig begrunnet. Det nye vedtaket lider av samme begrunnelsessvikt som det forrige, og 
saksframlegget inneholder flere faktiske feil. Begrunnelsen skal gjengi innholdet av reglene eller den 
problemstillingen vedtaket bygger på. Vedtaket må nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på, og 
de hovedhensynene som har vært avgjørende ved utvisning av forvaltningsmessig skjønn. Disse 
kravene er ikke innfridd i vedtaket fra mars 2021. 
 
Vi vil i det følgende konkretisere grunnlaget for klagen vår med tanke på henholdsvis takform, 
plassering, høyde og saksbehandling. 
 
Takform 
Fylkesmannen skriver: 
 

Ved en dispensasjonsvurdering vil man først være nødt til å indentifisere hvilke 
hensyn som ligger bak den bestemmelsen det vurderes dispensasjon fra. I dette 
tilfellet må det først indentifiseres hvilke hensyn som ligger bak bestemmelsen 
om takform. 

 
Reguleringsplanens krav om taktype og materialer er egna til å gi området et enhetlig og dempa 
preg, og det er godt tilpassa værforholdene på denne sida av Linesøya. Det er tidligere søkt om å få 
avvike fra reguleringsplanens bestemmelser om saltak i Vågen hyttefelt 1630/107/1 (Sak 10/09, det 
faste planutvalget Åfjord, møtedato 20. mai 2009). De omsøkte endringene knyttet til takform og 
takvinkel ble den gang avvist, og i saksframlegget skrev administrasjonens den gang at avvikende 
takform vil: «… bryte det enhetlige preget hyttene opprinnelig var tenk å ha. En moderne 
bygningsform vil da ikke forskjønne området.» Vi ser at kommunen den gang viste til at hensynet 
bak reguleringsplanens bestemmelse om saltak er et ønske om at hyttene i feltet skal ha et enhetlig 
preg. 
 
Det nye vedtaket om å gi dispensasjon fra kravet til takform bygger ikke på en slik vurdering av 
hensynene bak bestemmelsen i reguleringsplanen. Videre vurderer administrasjonen fordelene med 
at det gis dispensasjon som klart større enn ulempene. Hvilke fordeler og ulemper er vurdert? 
Hvorfor er det en fordel å gi dispensasjon, og for hvem er det en fordel? Hvilke ulemper følger av en 
dispensasjon, og hvem påføres disse ulempene? 
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Når Åfjord kommune nå tillater avvikende takformer, framstår det som urimelig og inkonsekvent 
med tanke på at lignende dispensasjonssøknader tidligere ikke har blitt innvilget. Dersom det 
omsøkte tiltaket blir bygget, vil det i praksis bli svært vanskelig å håndheve reguleringsplanens 
bestemmelser om takform, høyde og plassering framover. Det er fortsatt mange ubebygde tomter i 
hyttefeltet, og et frislipp vil være svært uheldig for helheten i feltet, noe Åfjord kommune altså har 
vektlagt i tidligere vedtak. Vedtaket om dispensasjon setter til side hensynene i plan- og 
bygningslovens formålsparagraf, og det avviker i vesentlig grad fra bestemmelsen det søkes om 
dispensasjon fra. 
 
Kommunen peker i sitt saksframlegg på at det vil være mulig å bygge ny fritidsbolig på tomta i tråd 
med planens krav til saltak. Det omsøkte tiltaket er et sammensurium av ulike takformer. Deler av 
hytta har pulttak, andre deler har flatt tak, og det hele toppes med et høyt utkikkstårn med 
pyramidetak. Det er ikke tatt hensyn til ønsket om at hyttene i feltet skal ha et enhetlig preg. 
Ulempene for allmennheten er åpenbart større enn fordelene for tiltakshaver. 
 
Plassering og høyde 
Som vi har anført i nabovarsler og klage datert 27. juli 2020, mener vi at tiltaket også krever 
dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om plassering og høyde. Vi kan ikke se at 
kommunen i sine vurderinger i tilstrekkelig grad begrunner at en rammetillatelse kan gis uten disse 
dispensasjonene. I realiteten er ikke vår klage besvart og behandlet på disse punktene. 
 
Reguleringsplanen sier at hytta skal legges lavt i terrenget og holdes så lav som mulig. Hytta skal 
plasseres der pålen står, og planens formulering om at uthus skal integreres i hytta, må forstås som 
at man ønsker en kompakt bygningsmasse. Tiltakshaver har valgt å dele opp hytta i flere 
bygningskropper koblet sammen med en smal gang. Dette grepet fører i realiteten til at hoveddelen 
av hytta flyttes langt bort fra pålen og opp på berget. Vi mener at tiltaket er i strid med planens 
bestemmelser om plassering på tomta, og Åfjord kommune har unnlatt å behandle dette som en 
dispensasjonssak. 
 
Ansvarlig søker angir høyden på utkikkstårnet målt i bakkant av hytta. Det er ikke slik gesimshøyden 
skal måles. Byggteknisk forskrift §6-2 slår fast at: 
 

Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. 
Hvor taket er forsynt med et takoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m 
opp over takflaten, regnes høyden til toppen av takoppbygget (...) 

 
På side 47 i Kommunal og moderniseringsdepartementets veiledning «Grad av utnytting. 
Beregnings- og måleregler» 
(https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf) står det 
dessuten at: 

 
Takoppbygg av mer teknisk karakter som f.eks. ventilasjonsoppbygg, 
sammenbygging av ventilasjonskanaler, heisbygg, trappebygg mv., skal også legges 
til grunn ved beregning av gesimshøyde. Det har ikke vært intensjonen at disse skal 
holdes utenfor gesimsfastsettingen, men beregnes på samme måte som 
takoppbygg (ark, kobbhus og takopplett). 

 
Utkikkstårnet må betraktes som et takoppbygg, og den planlagte hytta bryter derfor med 
reguleringsplanens krav om gesimshøyde. 
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I saksframlegget sitt begår administrasjonen i Åfjord kommune samme feil nå som i 2020. 
Kommunen viser til gjennomsnittlig terrenghøyde. Reguleringsplanen refererer ikke til 
gjennomsnittlig terrenghøyde, men angir at gesimshøyden skal måles fra mur-/pilarhøyde. Med 
tårnet blir gesimshøyden målt fra toppen av grunnmur/pilarer i framkant av hytta mer enn 6 m, 
mens planen angir største tillatte gesimshøyde til 2,8 m. Utkikkstårnet er også med på å gi hytta et 
mer dominerende preg enn nødvendig. Tiltaket krever derfor dispensasjon fra høydebestemmelsene 
i reguleringsplanen. 
 
Usakligheter og feil i saksframlegget 
Administrasjonen skriver i sitt saksframlegg at «nabo peker på innsyn fra store vinduer og hems». 
Saken illustreres med et manipulert bilde levert av tiltakshavers arkitekter. På bildet er det tegnet en 
pil med teksten: «Nabo som klager på innsynet». 
 
Det stemmer ikke at denne naboen har klaget på innsyn. Vi har ikke pekt på innsyn verken i våre 
opprinnelige merknader til tiltaket eller i seinere klager. Vi reagerer sterkt på at kommunen bringer 
inn uriktige og usaklige påstander, og kontaktet saksbehandler om dette i forkant av planutvalgets 
møte. Vi spurte da om hvor han hadde fått disse påstandene fra. Han fortalte at dette kom fra 
arkitekten. Åfjord kommune lar altså arkitekten sette fram påstander om hva vi angivelig skulle 
mene om innsyn fra tiltaket. Dette er et demokratisk problem som oppleves som ganske grovt, og vi 
mener det bidrar til en skjev framstilling av saken. 
 
Saksframlegget inneholder altså faktiske feil, og vi mener det er grunn til så stille spørsmål ved om 
saksframlegget er tilstrekkelig balansert og egnet som beslutningsgrunnlag for politikerne i 
planutvalget.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Ivar Sørensen   Vibeke Gilje Sanne  Anders Sanne 
(sign.)    (sign.)    (sign.) 

Rød klamme viser hvor gesimshøyden (inkludert mur-/pilarhøyde) skal måles i henhold til 
departementets veileder og gjeldene reguleringsplan. Største tillatte mur- eller pilarhøyde over 
terrenget er 80 cm. Gesimshøyde skal ikke overstige 280 cm over grunnmur. 
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H Y T T E   L I N E S Ø Y A
Prosjekt

Fase:

B Y G G E S A K
Tegningsnr.:

A90-01

Dato:

Tegning:

Målestokk   / A32020-12-08

Knr. - Gnr. / Bnr.:

f ū r   a r k i t e k t e r
www.fur.no  /  post@fur.no  /  73 60 50 12

EKSTERIØRPERSPEKTIV

5018-107/104

Målestokk: Sign.

AGG

Kontr.:

ØN
merknad:

3D modell er satt sammen av:
- FKB kartgrunnlag (massiv landskapsmodell)
- 3D scan med drone (prikkete punktsky)

HYTTE LINESØYA
eksteriørskisse - sett fra nedsiden

283



H Y T T E   L I N E S Ø Y A
Prosjekt

Fase:

R A M M E S Ø K N A D
Tegningsnr.:

A10-01

Dato:

Tegning:

Målestokk 1:500 / A32020-02-12

Knr. - Gnr. / Bnr.:

f ū r   a r k i t e k t e r
www.fur.no  /  post@fur.no  /  73 60 50 12

SITUASJONSPLAN

5018-107/104

Målestokk: Sign.

AGG

Kontr.:

ØN

kartgrunnlag: UTM 32 / euref89 / NN2000

merknad:

X=
Y=
543 300,000
7 098 900,000
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0

2,2
5

3,3
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5,0
0

6,2
5

8,3
5
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5
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0

4,0
0

1,8
5

3,2
0
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0

107/111

107/103
(tomt 11)

minibod /

lader for el.bil

gangsti på
terreng

biloppstillingsplass

(107 / 104)

k.23

k.19

k.1
9

k.2
0

k.2
1

k.2
2

k.20

k.21

k.22

k.23

k.24

k.25

biloppstillingsplass

(107 / 103)

ladepunkt
for el.bil

Bunnledninger følger søkk i terrenget - foreløpig er pukkfylling

påført grus for anleggstilkomst til tomt 11. Det er planlagt å

søke om tillatelse til å opparbeide dette som kombinert

adkomstvei og biloppstilling for tomt 10 og 11.

X=
Y=
543 297,350
7 098 906,820

X=
Y=
543 319,310
7 098 929,600

X=
Y=
543 345,970
7 098 902,630

X=
Y=
543 325,080
7 098 885,590

4,00

10,30

4,05

9,00

6,00

4,00

4,00

23,35

10,00

107/104
(tomt 10)
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