
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Se adresseliste  Sted Hemne 
Dato:01.10.2019 

Saksbehandler: 
EKM 

 

Att:    

 

OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID, DETALJPLAN FOR  

ASVIKA UTLEIEHYTTER/SMÅBÅTANLEGG GNR. 103 BNR. 1 
 I ÅFJORD KOMMUNE 

 
Allskog oversender på vegne av grunneier Willy Salbuvik en orientering om at det skal 
igangsettes reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen gnr. 103 bnr. 1 
i Åfjord kommune. Allskog ved undertegnede skal utarbeide planen. 
 
Beliggenhet og beskrivelse av planområdet 
Asvika ligger 23 km fra Årnes og 108 km fra Trondheim. Se oversiktskart under.  
 

 
Beliggenhet 
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Området er svært solrikt med flott utsikt mot sør, Herfjord og mot havet i vest. 
Vegetasjonen er glissen med til dels svaberg, lyng og krattvegetasjon. Det er 7 hytter 
og en bolig innenfor planområdet i dag. I tillegg er det 4 naust. Området har ikke 
interesser knyttet til landbruk eller skogbruk, men det er et areal med dyrkajord i vest. 
Dette inngår ikke i planen. Området er sjønært og vil berøre strandsonen (innenfor 
100-metersbeltet).  Areal/strand/svaberg som er attraktive for friluftsliv/soling/bading 
berøres ikke.  Det er ingen registreringer knyttet til vilt eller spesielle hensyn knyttet til 
naturmangfold men det er registrert et kulturminne innenfor planområdet. 
 
Bakgrunn for planarbeidet og formålet med planen:  
Området inngår i reguleringsplan for Løvika fra 1989 som delvis er erstattet av 
kommuneplanens arealdel fra 2019 når det gjelder småbåthavn.  
 

- Detaljplanen ønsker å legge til rette for etablering av 10 nye utleiehytter (på ca 
50 kvm) for å styrke og sikre eksisterende aktiviteter, turisme og bosetting i 
Løvvik området. Hyttene tar sikte på å ha moderne arkitektur. Det vurderes å 
benytte gjenbruksmaterialer til hyttene (ser på muligheten for oppkjøp av 
brukte brakker ref. Frønesset). 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. 
 

 
Område for utleiehytter 
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Utsikt mot vest fra utleiehytteområdet.  
 

- Det vil bli anlagt veg, vann og avløp. Det skal legges veg frem til bakkant av 
feltet med en felles p-plass. Veg skal ikke berøre dyrkajorda men følge 
åkerkanten. Det ligger kommunal vannledning i området som feltet kan 
tilkobles. Kapasiteten skal vurderes. Det skal etableres et felles VA-anlegg for 
feltet.   

- Planen vil inkludere et område for flytebryggeanlegg (flytende konstruksjoner) 
med plass til ca 25 båtplasser. Området for småbåtanlegg er avsatt i 
kommuneplanens arealdel (var avsatt til fiskeoppdrett i planen fra 89) men er i 
ettertid vurdert å justeres i forhold til lokalisering. Det må trekkes østover for å 
sikre gode løsninger mot vær og vind.  Det er også naturlig å inkludere 
eksisterende flytebrygger tilknyttet naustområdet i arealformålet 
småbåtanlegg.  
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Blå strek: område avsatt til småbåtanlegg i k-planen.  

 
- Eksisterende naustområde vil inngå med mulighet for å etablere tre nye naust.  
- Båtutsett og et servicebygg vil inngå i tilknytning til småbåtanlegget.  
- Kulturminner som inngår i planområdet vil videreføres med hensynssone og 

ikke bli berørt av tiltaket.  
- Resterende arealformål innenfor plangrensen avsettes til friluftsformål.  

 
Reguleringen er endring av eksisterende plan og småbåthavn inngår i kommuneplanen. 
Tiltaket faller derfor ikke inn under krav om konsekvensutredning.   
 
Plangrense: 
Plangrensen vil inkludere deler av eksisterende fritidsbebyggelse og naustområde for å 
ivareta endringer fra gammel regulering i ny plan.  I vest følger plangrensen 
dyrkajorda. Område avsatt til småbåtanlegg utvides noe for å få en fornuftig avslutning 
av anlegget vinkelrett på stranda. Eksisterende flytebryggeanlegg tilknyttet dagens 
naust vil inngå i planområdet. Planområdet er på ca 123daa.   
 



5 
 

 

Plangrense - - -  

 
 
 
 
Planprosessen:  

- Oppstartmøte med Åfjord kommune ble avholdt 18.09.2019.  
- Planarbeidet meldes igangsatt i Fosna Folket og på Åfjord kommune sin 

nettside i ukene 41 til og med uke 44 i 2019. Statlige instanser, andre berørte, 
samt tilgrensede naboer blir tilskrevet med brev med frist til uttale på 4 uker.  

- Planen utarbeides høst 2019/vinter 2020. 
- 1 gangs behandling i planutvalget forventes vår 2020. 
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Medvirkning: 
Medvirkning skal ivaretas gjennom de formelle skritt i planprosessen. I tillegg vil det 
legges opp til befaring i området om det fremkommer interesse for dette underveis i 
prosessen.  
 
Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 4 nov 2019. De kan rettes til 
Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047, Trondheim tlf 91376771  
mail: ellen.moe@allskog.no. Tilhørende dokumenter, planinitiativ og referat fra 
oppstartsmøte, legges også ut på Åfjord kommune sin nettside: 
https://www.Afjord.kommune.no 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
ALLSKOG SA 
 

 
Ellen Kristin Moe 
Arealplanlegger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ellen.moe@allskog.no
https://www.afjord.kommune.no/
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Adresseliste:  
Åfjord kommune   postmottak@afjord.kommune.no 
Sør-Trøndelag fylkeskommune  postmottak@stfk.no 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag   postmottak@fmst.no 
Sametinget   samediggi@samediggi.no 
Norges vassdrags- og energidirektorat  nve@rm.no 
Statens vegvesen Region Midt  firmapost-midt@vegvesen.no 
Mattilsynet   postmottak@mattilsynet.no 
Fiskeridirektoratet    postmottak@fiskeridir.no 
 
Naboer:  
IN5 REAL ESTATE AS, Festningsgata 29, 7015 TRONDHEIM 
PEDERSEN GORM ANDREAS, REIDULVS GATE 7 C, 7052 TRONDHEIM 
MOEN JAN ØYSTEIN, NEDRE FLATÅSVEG 482, 7099 FLATÅSEN 
DANIELSEN LARS, NORDSLETTVEGEN 9, 7038 TRONDHEIM 
KONGSHAUG ELLEN, NORDSLETTVEGEN 9, 7038 TRONDHEIM 
BASMO EVA, JOSEFINESVINGEN 24, 7021 TRONDHEIM 
ERIKSEN JAN-ARNE, NEDRE GRANÅSLIA 27 A, 7047 TRONDHEIM 
ØSTERÅS KJERSTI, NEDRE GRANÅSLIA 27 A, 7047 TRONDHEIM 
SYVERSEN OLA RAYMOND, JONSVANNSVEIEN 85 A, 7050 TRONDHEIM 
VAN LIER PATRICK ALFONS U, ASVIKVEIEN 24, 7177 REVSNES 
HJELMEN RUNE, KONGSHAUGVEGEN 46 B, 7513 STJØRDAL 
LINTOFT MARTE, LADEHAMMERVEIEN 39 E, 7040 TRONDHEIM 
FOSSEN EIRIK SCHNELLFARER, ASVIKVEIEN 79, 7177 REVSNES 
 
Kopi: Willy Salbuvik, Asvikvegen 24, 7177 Revsnes 
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