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FORESPØRSEL OM OPPSTARTSMØTE/PLANINIATIV, 
REGULERINGSENDRING FOR LAUVVIK  

 
Allskog oversender på vegne av Willy Salbuvik forespørsel om 
oppstartmøte/planiniativ for del av gnr 103 bnr 1 i åfjord. Grunneier ønsker å erstatte 
deler av reguleringsplan for Lauvvik fra 1989.  
 
Formålet med planen:  
Det ønskes legges til rette for etablering av 10 nye utleiehytter og småbåthavn i Asvika. 
Tiltaket har som mål å styrke og sikre eksisterende aktiviteter, turisme og bosetting i 
Løvvik området. 
  
Planområdet -virkning utenfor planområdet  
Planen vil sikre at fritidsboere og brukere av sjøområdene får mulighet til å kjøpe eller 
leie båtplass i dette området.  
  
Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Det planlegges 10 nye utleiehytter på 50 kvm med moderne arkitektur. Høyeste bygg i 
Asvika vil bli 6 meter fra gulv og totalt 1000 m2 areal. Det vurderes å benytte 
gjenbruksmaterialer til hyttene (ser på muligheten for oppkjøp av brukte brakker ref. 
Frønesset) 
 
Det vil bli anlagt vei, vann og avløp. Vi vil også prøve å legge til rette for 
funksjonshemmede.  
 
Det vil bli anlagt kai og flytebrygge. 
 
Tiltakets virkning på og tilpasning til landskap og omgivelser  
Utleiehyttene skal tilpasses eksisterende terreng og sprenging skal reduseres til et 
minimum. Det skal benyttes pilarer av stål/tre som fundament for å redusere 
terrenginngrep. Det er et mål å bevare naturlig vegetasjon i området og rundt 
anlegget.  
 
 



 Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer 
Følgende reguleringsplaner inngår i området:  
 
200513 Del av Lauvvik, gnr. 103, bnr. 1 
198903 Lauvvik 103/1 
 
I kommuneplanens arealdel inngår areal for småbåtanlegg avmerket som SH.  

 
  
Vesentlige interesser som berøres av planiniativet 
Tiltaket vurderes som positivt for eksisterende hytteeiere i området som får sin egen 
havn, dette gjelder tomtene i Løvvika og Asvika og ellers på denne siden av Herfjorden. 
 
Eksisterende hytter blir i liten grad berørt av etablering av nye utleiehytter.  
  
Forholdet til samfunnssikkerhet  
ROS-analyse vil følge detaljplanen.  
  
Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart 
Statlige instanser og naboer evt andre. Avklares på oppstartsmøtet.  
  
Prosess for samarbeid og medvirkning bra berørte fagmyndigheter, grunneier, 
naboer og evt andre berørte 
Ivaretas gjennom formelle krav til planprosessen – berørte tilskrives med brev. Om 
behov/ønske kan det gjennomføres befaring i området.  
  



Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger 
Reguleringen er endring av eksisterende plan og småbåthavn inngår i kommuneplanen. 
Tiltaket faller derfor ikke inn under krav om konsekvensutredning.   
 
 
 
Med vennlig hilsen 
ALLSKOG SA 
 
 
 
Ellen Kristin Moe 
Arealplanlegger 
 
 
 
 

Kopi: Willy Salbuvik, Asvikvegen 24, 7177 Revsnes 


