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1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikt og mål med planen 
Både fastboende og hyttefolk har lenge ønsket et småbåtanlegg på Skaset. Området er knyttet til 
sjøen og mange har båter som ligger på svai. Det er dannet ei småbåtforening, Skaset båtforening, 
som har inngått en leieavtale med grunneier av gnr 8 bnr 3 som gir rett til bruk av området ved 
Furuholmen til småbåtanlegg.    
 
Småbåtforeninga rettet en forespørsel til planutvalget i Åfjord sommer 2016 vedr ønske om 
dispensasjon fra kommunedelplanen for å bygge småbåthavn. Det ble fattet følgende vedtak:  
 
«Det faste planutvalget vil ikke gi dispensasjon fra kommuneplanen for å bygge småbåthavn i 
Mollbakkan som omsøkt. Dette fordi kommuneplanen stiller spesielt krav om at for nye 
småbåthavner skal det utarbeides reguleringsplan. Planutvalget er enige i at det er behov for 
småbåthavn i området, og er positive til at søker skaffer seg kyndig hjelp til å få utarbeidet en 
reguleringsplan som kan behandle de ymse forhold i området». 
  
Med bakgrunn i dette vedtaket utarbeides forslag til reguleringsplan for småbåtanlegg i 
Mollbakkan.  
 

1.2 Forslagsstiller 
Tiltakshaver: Skaset båtforening ved Ketil Kjeøy   
Konsulent: Allskog, Ellen Kristin Moe, utdannet arealplanlegger fra UMB,  
    Universitetet for miljø og biovitenskap 
 

1.3 Krav om konsekvensutredning  

Tiltaket faller ikke under forskrift om konsekvensutredning for tiltak som alltid skal  
konsekvens utredes jf §6. Tiltaket vurderes heller ikke å komme under forskriftens §10 vedr tiltak 
som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn - og som derfor skal konsekvens utredes. 
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2. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

2.1 Planprosess og medvirkning 
Medvirkning er ivaretatt gjennom de formelle skritt i planprosessen. Oppstartmøte med Åfjord 
kommune ble avholdt den 02.10.2017.  Planarbeidet ble meldt igangsatt i Fosna-Folket og på 
Åfjord kommune sin nettside i ukene 44 til og med uke 47 i 2017. Statlige instanser, andre berørte, 
samt tilgrensede naboer er tilskrevet med brev med frist til uttale på 4 uker. 
 

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Overordnede føringer 
 
Kommuneplanens arealdel 
Planområdet inngår som LNF-R i kommuneplanens arealdel vedtatt 24.03.2010:  
 

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
 

Planforslaget må forholde seg til følgende rikspolitiske retningslinjer (RPR)/statlige 
planretningslinjer(SPR) og bestemmelser 

- RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
- SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
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3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Planforslaget grenser til detaljplan PlanID 200710 07.11.2007 Skaset, deler av eiendommen gnr. 8, 
bnr. 1 

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Beliggenhet, landskap og arealbruk 
Planområdet ligger ved Moldbakkan på Skaset. Avstanden til Årnes er 1 mil.  Området inngår i et 
klassisk kystlandskap i Åfjord, med sjø, strandsone bevokst med gras og holme med glissen 
vegetasjon. Området grenser til dyrkajord i øst. På Furuholmen er det i dag ei brygge 
(redskapsnaust) som pr i dag ikke er i bruk som Skaset båtforening har inngått en 30 års leieavtale 
på. Det er også et enkelt naust på land som inngår i planforslaget.  
 

 
Planområdet 
 

 4.2 Kulturminner  
Det er ikke registrert kulturminner i området.  
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4.3 Naturverdier 
Området berører naturtypen benevnt som Straumen i Miljødirektoratets naturbasse. Dette er  
naturtypen bløtbunnsområde i strandsonen utformet som strandflate av mudderblandet sand. 
Området er vurdert å ha svært stor verdi.  
 
Naturtypen er ikke truet og er heller ikke registrert som leveområde/funksjonsområde for truede 
arter. Se avgrensing av naturtypen/mudderområde i kart under.  
 

 
Naturtype: grønn skravur 

4.4 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk 
Området benyttes i dag som turområde av folk i nærområdet men er ikke i flittig bruk.  
Furuholmen er i dag lite tilgjengelig og benyttes også i liten grad av allmenheten.  
 

4.5 Trafikkforhold 
Det er adkomst til strandsonen med bil gjennom dagens hyttefelt, Skaset,  med mulighet til å 
parkere i feltets nedre område. Det er ikke opparbeidet adkomstveg/sti i strandsonen.  
 

 4.6 Universell tilgjengelighet 
Området er et naturområde som ikke er tilrettelagt for alle brukergrupper i dag.  
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 4.7 Grunnforhold, ras og skred 
Fastlandet består av tynn marineavsetning og Furuholmen av fjell (rosa).  Se kart under.  
 

  
Løsmassekart kilde NGU 

 
Området inngår ikke som skred eller rasutsatt område i NVE`s kartbase. Det er heller ikke avsatt 
som aktsomhetsområde.  
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

5.1 Plangrense 
Planområdet er på ca 20 daa og plangrensa følger grensen på dyrkajord mot sjøen, inkluderer 
nødvendig areal i sjøen for å sikre dybde til småbåtanlegget, og egnet areal for gangsone i sjø og 
på Furuholmen.  
 

 
Plangrense 
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5.2 Reguleringsformål 
 

Området reguleres til følgende arealformål:  
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1):  
1587 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
1589 - Uthus, naust, badehus 
 
GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 3):  
3030 – Turdrag 
 
LNF-R (PBL § 12-5, nr. 5):  
5130 - Friluftsformål 
 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE SRANDSONE (PBL § 12-5, nr. 6): 
6100 - Ferdsel 
6710 - Friluftsområde i sjø og vassdrag 
6900 - Landgang, flytende 
 

5.2.1 Småbåtanlegg 
Det antas at det er behov for mellom 25 til 40 båtplasser i området og småbåtanlegget legger opp 
til et anlegg med samlet plass til +- 30 båtplasser. Minimum to av plassene skal være gjesteplasser.  
Det foreslås etablert to mindre småbåtanlegg, et med plass til 20 større båter og et med plass til 8 
mindre båter. Det skal monteres en flytende landgang som festes i Furuholmen og som igjen vil 
fungere som anker til begge småbåtanleggene.  Under vises eksempel på småbåtanlegg som er 
tenkt etablert.   
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Småbåtanlegget blir liggende skjermet innenfor allerede utbygd molo. Lokaliseringen av anlegget 
vurderes derfor som veldig godt egnet. Det er ikke behov for mudring for å oppnå tilstrekkelig 
dybde. Redningsbøyer skal henges opp som bidrag til å øke sikkerheten for brukerne av anlegget. 
 
Anlegget skal fraktes dit sjøvegen. Fra oktober april skal anlegget slepes over til eiendommen 8/1 
og dras opp med traktor på jordet hvor det skal lagres gjennom vinteren. Anlegget er delt opp i 
mindre deler som kan flyttes hver for seg og derfor gjør dette mulig. Det er inngått leieavtale med 
grunneier vedr lagring.  
 
Skaset Båtforening har inngått avtale med eier av gnr 61, bnr 2 som har småbåthavn på Eid, ca 1,5 
km unna Skaset, om at medlemmene får bruke eierens anlegg for opp- og nedsett av båtene. Det 
vil også være mulighet for båteierne å leie lagerplass her.   
 
Anlegget blir for beboere og hyttefolk i nærområdet – så i utgangspunktet skal det ikke være 
behov for å kjøre bil frem til området. Det kan likevel oppstå behov for å ta med bil og da er det 
allerede tilrettelagt parkering i hyttefeltet på Moldbakkan som kan benyttes.  
 

5.2.2 Naust 
Skaset Båtforening har inngått leieavtale på 30 år med grunneier av brygga (naustet, N1) som står 
på Furuholmen. Dette er tiltenkt som lager og oppbevaringsplass. N2 er eksisterende naust som 
inngår i planen til samme formål.  
 

5.2.3 Friluftsformål og turdrag 
Arealet mellom dyrkajorda og sjøen avsettes til friluftsformål og turdrag. Dette arealet vil være 
naturlig å benytte som gangsone til småbåtanlegget. Det skal ikke opparbeides sti eller gjøres 
inngrep i dette området. Landarealet på Furuholmen avsettes også til friluftsformål for å sikre 
bruken av området i friluftsøyemed.  Når det etableres en flytende landgang til Furuholmen vil 
området også bli tilgengelig for allmenheten og fremstå som et attraktivt område for rekreasjon og 
friluftsliv.   
 

5.2.4 Ferdsel 
Arealet vil være naturlig ferdselsområde og trafikkareal for båter som benytter anlegget.  
 

5.2.5 Friluftsområde i sjø og vassdrag 
Området avsettes til friluftsformål og sikrer at det ikke iverksettes tiltak eller foretas inngrep som 
kan ha negative følger for registrert naturtype. Arealformålet skal også sikre området som 
friluftsområde.  
 

5.2.6 Landgang, flytende 
Landgang fra Furuholmen til småbåtanlegget og fra småbåtanlegget til fastland skal bestå av 
flytende konstruksjoner som bevege seg i takt med flo og fjære. Til formålet skal det benyttes 
mærer fra lakseoppdrett som skal deles opp og tilpasses nytt formål.  
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Laksemære som skal benyttes til landgang 
 
Anlegget festes ved at det gyses fast i berget på Furuholmen.  Leddet stålstag monters mellom 
fjellfeste og flytebrygge/landgang og leddet stålstag på landside, som festes til nedgravd 
betongfundament som graves ned i enden på land (flomålet). 
 

5.3 Vurdering i henhold til landskap/kulturmiljø og landbruk 

 
Tiltaket vil ikke medfør fysiske inngrep i landskapet. Enkelte kan likevel oppfatte småbåtanlegget, 
landgang og båttrafikken som skjemmende, og at tiltaket vil medføre en reduksjon i områdets 
kvalitet som friluftsområde. Området er derimot pr i dag i lite bruk som friluftsområde og sett i 
forhold til de positive virkninger anlegget vil ha, også tilknyttet friluftslivet, forventes det at 
fordelen med tiltaket er flere enn ulempene tiltaket evt vil ha for andre brukere av området.   
 
Fore å redusere den visuelle effekten av anlegget er utbredelsen er det lagt opp til et minimum av 
antall båtplasser (det er strengt tatt behov for flere enn det som er planlagt) samt at anlegget 
deles i to enheter for å komprimere utbredelsen.  
 
Det er allerede etablert en stor molo i området som kan betraktes som et større og mere 
skjemmende tiltak enn et mobilt småbåtanlegg med tilhørende mobile konstruksjoner som fjernes 
i deler av året.  
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5.4 Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven  

 

§8.Kunnskapsgrunnlaget 

Reguleringsområdet og tilstøtende områder er også sjekket ut i henhold til krav i 
naturmangfoldloven §8.  I Naturbasen og Artskart.  Området berører naturtypen benevnt som 
Straumen i Miljødirektoratets naturbasse. 

Skaset Båtforening har leid inn Norsk Ornitologisk Forening – Fosen lokallag til å ta en vurdering av 
fugle- og dyrelivet i området.  

Det har vært to befaringer på Furuholmen og området rundt. 

Den 29.04.18 kl 14.00-15.00  

Observerte arter: Tjeld 3 (Tjelden er en vanlig art langs hele norskekysten, men globalt er den 
klassifisert som nær truet av utryddelse.), fiskemåke 1 (rødlistet NT), storskarv 2, svartbak 1, 
gråmåke 1, siland 1. Disse artene er tilknyttet sjø/fjære i området. Ingen hekking påvist. 

Videre observert i området rundt: gransanger, kjøttmeis, bokfink, linerle, granmeis, grønnsisik, 
gråtrost, løvmeis, rødstrupe. 

 

Den 11.00-14.00 03.06.18 

Startet ved fjære sjø.  

Observerte arter: Svarttrost, hann, bokfink 2, løvsanger 2-3 stk, gransanger 2 stk, låvesvale 2 stk, 
kråke 2 overflygende, tjeld 2 næringsøkende, gråtrost 2, gulspurv 1 (rødlistet NT), svartbak 1, 
siland hann og hunn, gråhegre overflygende, fiskemåke 2 overflygende, heipip 1, strandsnipe 1, 
gråspett ang/spill, grønnspett sang/spill, svartspett overflygende, ringdue 3 overflygende. To tjeld 
holdt til på moloen ved vika. Ikke tegn til hekking.  

Konklusjon: Etter det vi har observert er det lite som tyder på at dette er et fjæreområde som har 
stor betydning for vadefugl. Det var forventet å se sandlo, som er en vanlig art å påtreffe i slike 
områder.  

 

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Landgang skal kun bestå av løse/flytende konstruksjoner som skal fjernes på vinteren og ikke 
etterlate seg synlig spor. Småbåthavna skal/vil ikke ha mulighet til å ta båter opp og ned, og det vil 
derfor heller ikke være plass/rom for vedlikeholdsarbeid ved anlegget. Det vil ikke bli behov for 
innlevering av malingsavfall, oljeprodukter osv. Anlegget forventes derfor ikke å medføre 
forurensningsfare ut over evt lekkasje fra båter.  
 
Den økte aktiviteten i området er vurdert å ikke berøre eller lage forstyrrelser i forhold 
bløtbunnsområdet da både småbåtanlegget og landgangen er trukket unna dette området.  
 
Planforslaget er vurdert på bakgrunn av nevnte tiltak å ikke medføre inngrep/bruk som vurderes å 
kunne gi irreversibel eller alvorlig skade på naturmangfoldet verken innenfor planområdet eller 
tilgrensede områder.   
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§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

Det vurderes slik at tiltaket ikke vil få en samlet negativ konsekvens for naturmangfoldet. 

  

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Ikke relevant 

 

5.4 ROS-analyse 
Risiko- og sårbarhetsanalyse følger vedlagt planen. Området er ikke utsatt for - eller tiltaket vil ikke 
medføre risiko for ras/skred eller andre forhold som setter krav spesielle tiltak. Tiltaket er vurdert 
å kreve følgende tiltak for å redusere/forhindre evt uønskede hendelser:  
- Småbåtanlegg og landgang skal bestå av flytende konstruksjoner som fjernes på vinteren. 

Ivaretas i planbestemmelsene 
-  Tiltak mot akutt forurensning:  
o Det skal ikke etableres søppelbeholdere tilknyttet anlegget. Hver båteier er ansvarlig med å 

ta med sitt eget avfall. 
o Ikke vask av båter/lagring av kjemikalier, drivstoff eller olje i området. 
 
ROS-analysen følger som vedlegg til planen.   

6. SAMMENDRAG AV INNSPILL MED KOMMENTARER 

 

FM i Sør-Trøndelag brev datert 01.12.2017 
…forutsetter at tiltaket ikke medfører omdisponering av dyrka mark og jordbruksareal som evt 
inngår i planområdet må reguleres til landbruk. Planen må vurdere konsekvenser for tilgrensede 
landbruksareal og virkninger for kulturlandskap.   
..det er viktig at det ikke åpnes for nye tyngre inngrep i sjø eller strandssone 
..det må ikke åpnes for inngrep som reduserer verdien av bløtbunnsområdene.  
..det bør vurderes ny kartlegging av naturmangfoldverdiene i området.  
..tiltaket må vurderes etter prinsippnene i naturmangfoldsloven  §8-12.   
..det må gis en vurdering av behov for adkomst og annen infrastruktur slik at det sikres en 
hensiktsmessig bruk av området. Det bør legges til rette for nødvendge funksjoner som parkering, 
og lager i forbindelse med småbåtanlegget slik at det unngås at slike inngrep blir spredt ut over et 
større område.  
..kommunene oppfordres til å legge inn reguleringsbestemmelser som ivaretar miljøhensyn i 
småbåthavner.  
..av hensyn til naturverdiene i sjø bør det ikke åpnes for mudring tilknyttet småbåtanlegget.  
…Det skal følge ROS-analyse med planen.  
..for områder under marin grense må det vises aktsomhet for mulige forekomster av skredfarlig 
kvikkleire.  
  
Kommentar: Det inngår ikke dyrkamark i planforslaget. Arealet mellom dyrkajorda og sjøen 
avsettes til friluftsformål og turdrag – og det skal ikke opparbeides. Det skal ikke åpnes for tyngre 
inngrep i sjø- eller strandsonen – småbåtanlegget og landgang skal bestå av flytende 
konstruksjoner som kan fjernes uten spor. Det er fortatt kartlegging av fugl i området. To 
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rødlistede arter observert.  
Anlegget skal benyttes av beboere og hyttefolk i nærhet av anlegget så det er ikke vurdert som 
nødvendig å legge opp til adkomstveg og parkering. Det kan likevel parkeres på dagens 
parkeringsplass reguleres i planen Skaset. Dette er klarert med grunneier som også er involvert i 
småbåtanlegget. Det er inngått avtale med eier av gnr 61, bnr 2 vedr båtutsett. Her er det også 
mulighet for lagring. Det skal ikke mudres. ROS-analyse følger vedlagt planen. Det er ikke registrert 
kvikkleire i området – tiltaket vi uansett ikke medføre inngrep som kan utløse evt ras/skred eller bli 
rammet av dette.   
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune brev datert 24.11.2017 
…Landarealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål, og sjøområdet er avsatt til 
NFFF (natur,- friluftsliv,-ferdsel og fiske). Slik er planen ikke i tråd med overordnet plan. 
Det er allerede etablert molo på ca 140 meter i området. Selv om eksisterende molo ligger 
på naboeiendommen er det naturlig at denne blir en del av anlegget.  
….Medsendte bilde viser at det kan være utfordrende å få til et småbåtanlegg uten at det legges 
opp til mudring. Fylkeskommunen forutsetter at det er tilstrekkelig sjøareal/dybde i foreslåtte 
anlegg, slik at man unngår mudring. Dersom planen innebærer inngrep i sjø, mudring, bygging av 
molo og lignende, skal Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeologi og kulturhistorie varsles. 
Vitenskapsmuseet vil vurdere mulighetene for at tiltaket kan komme i konflikt med undersjøiske 
kulturminner etter Kulturminnelovens § 14. 
…Planbeskrivelsen bør gi et dekkende bilde av hensynet bak planen. Den må også vise hva 
planen vil medføre for berørte parter, interesser og hensyn. Sikkerhet, virkning for 
allmennhetens brukere av områdene (friluftsliv), eventuelt forurensing (støy, luft, vann) 
landskapsbildet, kulturminner m.m. er tema som må utredes. 
 
Kommentar: Planen er ikke i tråd med overordnet plan men det er fattet et positivt politisk vedtak 
med ønske om at arealet skal reguleres til småbåtanlegg med tanke på behovet for småbåtanlegg i 
området. Det er ikke aktuelt å knytte anlegget opp mot eksisterende molo da eier av dette 
anlegget ikke ønsker etablering av småbåtanlegg tilknyttet denne. Det skal ikke mudres.  
 
 
Sametinget brev datert 14.11.2017 
…Ingen spesielle merknader til planforslaget. Minner og aktsomhetsplikten.  
 
NVE mail datert  
..Ber om at vedlagte sjekkliste gjennomgås.  
 
Kommentar: Sjekkliste gjennomgått. Tiltaket berøres/berører ingen av de aktuelle tema i 
sjekkliste.  
 
 
Statens vegvesen brev datert 18.12.2017 
…ingen merknader til planen.  
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Sverre Skaset og Arid Stjern felles brev datert 16.11.2017 
 
Sverre Skaset: 
........anlegget er for stort – vil medføre betydelig trafikk av folk i området, til -og fratransport, bil-
traktor- og ATV-trafikk i området 
….mener dette har negative følger for bløtbunnsområdet 
…føler som hytteeiere i nærhet av planområdet (8/4) at eiendommen blir sterkt påvirket av økt 
trafikk skjemmende lagringsplass og et for stort anlegg. Utsikt mot sjøen blir skjemmende. 
….mener området er lite egnet til formålet – det kreves betydelig areal for lagring vinters tid og 
etablering av trafikkareal.  
 
Arild Stjern 
….Eiendommen grenser til planområdet, er ikke fysisk berørt men er meget skeptisk til planen pga 
økt trafikk. Støtter innspill til Sverre Skaset.   
 
Felles:  
....Fraråder på det sterkeste tiltaket, mener det vil gi varige inngrep i naturen som er skjemmende 
og ødeleggende.  
…mener det ikke har lagringsplass/kapasitet – etterspør hvor dette er tenkt.  
…anlegget må sikres forskriftsmessig i driftsperioden som også krever inngrep mot vind i området-
mener dette vil etterlate synlige spor.  
..mener fjerning av anlegget krever maskinelt utstyr – etterspør hvor adkomst vil være og om det 
berører 8/4.  
..Åfjord kommune har en vannledning i området skiltet ankring forbudt 
..Etterspør status for tele og el-kabler i området.  
..Anbefaler Skasetbugta som velegnet sted for småbåtanlegget  
 
Kommentar: Anleggets størrelse er dimensjonert etter behovet i området. Det vil generere mere 
trafikk av folk og båt-trafikk. Adkomsten vil derimot skje langs strandsonen et godt stykke unna 
den nevnte hytteeiendommen. Skaset småbåtforening har likevel forståelse for at økt ferdsel kan 
virke skjemmende, det samme gjelder utsikten til anlegget.  
Tiltaket er vurdert å ikke få negative følger for bløtbunnsområdet.  
 
Det skal ikke etableres nye adkomstveger i forbindelse med tiltaket. Anlegget skal fraktes 
sjøvegen. Ved evt behov for parkering skal det skje innenfor eksisterende hyttefelt og evt ved 
parkeringsområde hos Oddmund Frengen. Anlegget skal ha flytende konstruksjoner og ikke 
etterlate seg fysiske spor. Skaset Båtforening har inngått avtale med eier av gnr 61, bnr 2 som har 
småbåthavn på Eid, ca 1,5 km over sjøen, om at medlemmene får bruke eierens anlegg for opp- og 
nedsett av båtene. Det vil også være mulighet for båteierne å leie lagerplass her.   
 
Området er godt egnet til småbåtanlegg da det er skjermet for vær og vind og har nødvendig 
dybde.  
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7.  VEDLEGG  

 

Vedlegg 1: Innspill 

Vedlegg 2: ROS-analyse 

 

 

 
 
 
 


