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Sakens bakgrunn og innhold:
Som omtalt i innledningen i planbeskrivelsen, ble det høsten 2014 behandlet en prinsippsøknad om 
endring av eksisterende bebyggelsesplan for Nygård. Det var ønske om 5 nye fritidstomter og ei 
boligtomt. 
Etter befaring i møte 13.11.14, konkluderte planutvalget med at det kan igangsettes planarbeid med 
tanke på fortetting av fritidstomter mellom de eksisterende tomter og dyrkajorda.

Bebyggelsesplan for Nygård gnr. 3, bnr. 3 godkjent med tre hyttetomter i 2002. I kommuneplanen fra 
2009/10 ble godkjente bebyggelsesplaner ved en feil ikke registrert. 

Forslag til endret reguleringsplan er mottatt 19.12.16 med beskrivelse og forslag til bestemmelser. 
ROS- analyse er mottatt pr. oktober.
Planforslaget inneholder 7 nye fritidstomter, hvorav 5 er helt eller delvis innenfor 100-metersonen og 
5 er helt eller delvis innenfor kommuneplanens hensynssone for bevaring naturmiljø i området.

Vurdering:

Hensynssone H560/Naturmangfoldsloven.

Denne sonen er lagt inn i samsvar med kommuneplanen fra 2009/10. Den ble da innlagt ut fra 
sektorkart for naturforvaltning som var utarbeidet i forbindelse med kommuneplanen fra 2003. I 
bestemmelsene til dagens kommuneplan står det at sektorkartene fra 2003 fortsatt skal gjelde, men i 
tillegg skal også «de elektroniske basene til Direktoratet for naturforvaltning være grunnlag for 
behandlingen.»

Siden 2009 har man fått Naturmangfoldsloven og Naturbase, artsdatabank og liknende offentlige 
kunnskapsbaser har utviklet seg mye. Videre har kommunen i samspill med Sør-Trøndelag 
fylkeskommune fått utarbeidet friluftskart og baser som viser utbredelse av viktige ferdselsområder 
for allmenheten. Disse forholdene er også omtalt innledningsvis i planbeskrivelsen. Saksbehandler har 
gjort liknende oppslag i basene, og finner det samme.



Kommunen vil derfor være åpen for å justere avgrensingen av hensynssonen inntil eksisterende og 
nye regulerte tomter. Vurderingen av dette gjøres i forbindelse med behandling av innspill etter at 
forslaget har vært ut på offentlig høring.

Ny fritidsbebyggelse.
Tomt T1 har tidligere vært omsøkt fradelt til fritidstomt. Denne ble først godkjent av planutvalget, 
men ble så påklaget av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og endelig avslått av Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal i vedtak av 02.10.2009.

Tomtene T1 – T3 ligger innenfor 100 metersbeltet, men bebyggelse på T2 og T3 kan legges mer 
skjermet fra friluftsområdet selv om alle ligger i relativt åpent lende.

Tomtene T6 og T7 ligger også eksponert mot friluftsområdet og delvis innenfor 100-metersonen. De 
ligger imidlertid ikke nærmere sjøen enn nærliggende fritidstomter som er fradelt på 
naboeiendommen. (3/14 og 3/25).

Vann og avløp.
I henhold til kommuneplanen er det forutsatt at alle byggeområder skal planlegges med innlagt 
vannforsyning og tilhørende avløpsanlegg.
Kommunen har ikke mottatt plan for legging av vann og avløp innen området.

Oppsummering:
I samsvar med planutvalgets konklusjon etter behandling av prinsippsøknaden 13.11.2014, anbefaler 
administrasjonen at foreliggende planforslag tas opp til behandling med forbehold om at vann- og 
avløpsplan legges fram før endelig behandling, og at endringer av antall tomter og plassering kan skje 
gjennom den videre behandling.

Rådmannens innstilling:
Det faste planutvalget vedtar å ta forslag til reguleringsplan for Nygård, Tårnes i Åfjord, planid 
201601, med plankart, beskrivelse og bestemmelser sist revidert desember 2016 opp til behandling.
Plandokumentene legges ut til offentlig tilsyn i 6 uker etter lovens bestemmelser og oversendes 
Fylkesmannen, fylkeskommunen og vegvesenet til uttalelse.
Før andre gangs behandling må det foreligge et forslag til vann- og avløpsplan som kan godkjennes.
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Endelig vedtak:

Det faste planutvalget vedtar å ta forslag til reguleringsplan for Nygård, Tårnes i Åfjord, planid 
201601, med plankart, beskrivelse og bestemmelser sist revidert desember 2016 opp til behandling.
Plandokumentene legges ut til offentlig tilsyn i 6 uker etter lovens bestemmelser og oversendes 
Fylkesmannen, fylkeskommunen og vegvesenet til uttalelse.
Før andre gangs behandling må det foreligge et forslag til vann- og avløpsplan som kan godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.


