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1.  SAMMENDRAG 
 

Grunneier Per Gipling ønsker med denne reguleringsplanen å regulere deler av eiendommen gnr. 65 og bnr 5 
til områder for hyttefelt, fritids- og turistformål, naust, småbåtanlegg og områder avsatt til næring og 
tjenesteyting. 
 
Formålet med planforslaget er å regulere området som omfattes av planen til bebyggelse for fritidsformål og 
næring i tilknytning til disse formålene.  
Forslaget samsvarer delvis med overordnet plan, for mindre områder avsatt hyttefelt, men realisering av 
størsteparten av planen er ikke i tråd med overordnet formål, LNFR. Det planlegges i dette området for to 
sammenhengende hyttefelt, fritids- og turistformål.  
 
I innledende fase av planarbeidet ble det utarbeidet et planprogram for varsel av oppstart og en tidlig 
interesseavklaring rundt konfliktområder i planforslaget i forhold til overordnede sektormyndigheter og andre 
interessenter. Etter høringsperioden på planprogrammet ble konfliktområder innenfor planområdet tatt ut av 
planen, og det ble arbeidet videre med et planforslag som ikke vil gå på bekostning av kjente verdier i og i 
tilknytning til planområdet. Ut fra avveininger og avgjørelser tatt i denne prosessen er alle innsigelser rettet til 
det opprinnelige planprogrammet bortfalt og ugyldiggjort. Planforslaget ble etter denne prosessen i samråd 
med Roan kommune vurdert til å ikke være utløsende i forhold til forskrift om konsekvensutredning, og 
planprogram ble ansett av administrasjon i Roan kommune som ikke nødvendig fastsatt av kommunestyret, 
eller planutvalg i Roan kommune. Etter innsigelse gitt av Fylkesmannen 07.06.19 er det klart at planen utløser 
behov for konsekvensutredning da reguleringsplanen legger til rette for formål som ikke er i tilstrekkelig tråd 
med kommuneplanens arealdel. 
 
Planområdet ligger på områder avsatt LNFR og hyttefelt i overordnet kommuneplan. Deler av planområdet er 
fulldyrka jord som benyttes til jordbruk. Planforslaget er utarbeidet ut ifra bestemmelser hjemlet i plankart og 
planbestemmelser som sikrer reetablering av jordbruksarealer som blir berørt ved realisering av planforslaget.  
Nye områder avsatt jordbruksformål innenfor planområdet, hvor all matjord som berøres av 
anleggsgjennomføring er tenkt flyttet til og reetabler er vist i plankartet..  
 
Planområdet deles i to av Fv 14 fra nord til sør. Planen er utarbeidet med grunnlag i eksisterende avkjørsler til 
Fv 14 på øst- og vestsiden. Det vil ikke bli etablert nye tilkomstveier fra Fv 14. 
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2.  NØKKELOPPLYSNINGER 
 
 Sted:        Måvika, Roan 
 Adresse:       Kråkøveien, 7180 Roan. 

Gårdsnr / bruksnr.  65/5,  65/127, 65/47 og 65/54 
 
Gjeldende planstatus:  Kommuneplanens arealdel 2015-2026 for Roan 

Kommune  
vedtatt 25.06.2015. Planident:16322014001. 
 
Reguleringsplan Fv. 6312 Berfjorden – 
Skredsikringstiltak. 
Vedtatt 21.06.2018. Planident: 5019201801 
 

     
  

 Forslagsstiller:       Per Gipling 
Grunneiere:  Planområdet er sammensatt av tre 

grunneiendommer. Eiendom med gårds og 
bruksnummer 65/127, 65/47 og 65/54 vil 
reguleres i tråd med dagens bruk og 
tomteinndeling. 

 
Plankonsulent:       Arcon Prosjekt AS 
Ny plans hovedformål: Fritidsbebyggelse, og næring rettet mot turisme 

og utleie av overnattingsplass, i tillegg til naust 
og småbåtanlegg. 

 
 Planområdets areal i daa:      130,6 
 
 Ant. Nye private hyttetomter    26 
  
 Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)   Nei 
 
 Konsekvensutredningsplikt (j/n)    Ja 
 
 Kunngjøring oppstart med planprogram, dato  25.01.2019 
 Fullstendig planforslag mottatt, dato     
 Informasjonsmøte avholdt (j/n)    Nei 
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3.  BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 

3.1 Bakgrunn 
  

Tiltakshaver og grunneier ønsker å regulerer deler av sin eiendom (gnr 65 bnr 5) til hyttefelt, fritids- og 
turistformål, småbåtanlegg i sjø, naust og områder avsatt næring/tjenesteyting. I tillegg er det regulert arealer i 
planen til veg, gangveg/gangareal og parkering. Det er også regulert inn friområde og eksisterende og 
framtidige arealer for jordbruk. Størsteparten av området er i dag avsatt LNFR-formål i overordnet 
kommuneplan. Deler av området i plan avsatt fritidsbebyggelse, hytter (område BFF6 og BFF1) er i tråd med 
overordnet plan.  
 

 
3.2 Intensjon med planen 
 
Formålet med reguleringen er å detaljregulere planområde til hytte- og fritidsformål og sjø- og turistrettet 
næring. Intensjon med planarbeidet er å avklare nærmere om tomteutnyttelse, utforming og plassering og 
inndeling av nye tomter, friarealer, infrastruktur mv, og med dette legge til rette for at utbygging innen 
planområdet kan igangsettes. 
 

4.  PLANPROSESSEN 
Forhåndskonferanse med Roan kommune ble gjennomført 19.09.2018 
 
Varsel om igangsettelse av planarbeid, med høring av planprogram for Måvika ble annonsert i Fosnafolket 
25.01.19 
 
Naboer og rettighetshavere i området ble på ordinært vis tilskrevet med varsel om igangsettelse av planarbeid, 
med planprogram pr. brev datert 25.01.2019 
 
Det er ikke avholdt informasjonsmøte. 
 
I innledende fase av planarbeidet ble det utarbeidet et planprogram fra tiltakshavers side for varsel av oppstart 
etter som ønsket reguleringsplan var utløsende i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Det var også av 
interesse fra tiltakshavers side å få en tidlig interesseavklaring rundt konfliktområder i planforslaget i forhold 
til overordnede sektormyndigheter og andre interessenters mening om tiltaket.  
 
Etter høringsperioden på planprogrammet ble aktuelle konfliktområder innenfor planområdet avklart og tatt 
ut, eller endret i planen og det ble arbeidet videre med et planforslag som ikke vil gå på bekostning av kjente 
verdier i og i tilknytning til planområdet. Ut fra denne prosessen er alle innsigelser rettet til det opprinnelige 
planforslaget bortfalt. Det nye planforslaget ble etter denne prosessen i samråd med Roan kommune vurdert til 
å ikke være utløsende i forhold til forskrift om konsekvensutredningsplikt, og planprogram ble ansett av 
administrasjon i Roan kommune som ikke nødvendig fastsatt av kommunestyret, eller planutvalg i Roan 
kommune, med forbehold om at alle innsigelser til foreslått planprogram ble imøtekommet i endelig 
planforslag.  

 
Reguleringsplanen for Måvika ble følgelig av Roan kommune vurdert til ikke å være 
konsekvensutredningspliktig til tross for at dette slås fast i planprogrammet (Jmf. kap 2.4), og planen ble lagt 
ut på 1. gangs høring. I forbindelse med 1. gangs høring av planen ble det imidlertid rettet innsigelse fra 
Fylkesmannen som gjør det klart at planen likevel utløser behov for konsekvensutredning, da 
reguleringsplanen i for stor grad legger til rette for formål som ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
Fylkesmannen anser derfor saken som ikke tilstrekkelig opplyst inntil en konsekvensutredning foreligger. 
Tiltakshaver har dermed valgt å etterkomme innsigelsen fra Fylkesmannen, og bekostet konsekvensutredning. 
Konsekvensutredningen er gjennomført og levert (11.11.19) av Asplan Viak AS, og inngår i denne omgang 
sammen med øvrig bearbeidet planmateriell som underlag for videre saksbehandling av Roan kommune. 
 
Roan kommune behandlet planforslaget under kommunestyremøte 28.11.19. Følgende vedtak ble fattet: 
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Tiltakshaver føyer seg til vedtaket , og anbefalingene i konsekvensutredningens konklusjon vedrørende 
bygningsmiljø/estetikk og landbruk har i tidsrommet 2-3.12.19 følgelig blitt innarbeidet i planforslaget. 
 
Dette innebærer at de øverste tomtene i BFF5 og BFF8, samt de to sørligste tomtene i BFF6 er fjernet. Videre 
er de 4 gjenværende tomtene i BFF6 omdisponert for å imøtekomme behovet for å redusere fjern- og 
nærvirkningen (Se konklusjonen i konsekvensutredningen). 
 
Når det gjelder vedtakets omtale av jordbruksareal anser man at dette allerede er imøtekommet i forkant av 
kommunestyremøtet ved at LJ02 ble utvidet i forbindelse med prosessen med konsekvensutredning og tatt inn 
i plankartet forut for behandling i kommunestyret. LJ01 er imidlertid ytterligere utvidet i henhold til de 
faktiske forhold knyttet til arbeid regulert av Reguleringsplan Fv. 6312 Berfjorden – Skredsikringstiltak. ved 
at GN2 er noe redusert til fordel for LJ01. Det totale jordbruksarealet er følgelig økt fra 19,6 daa til 20,9 daa 
for å imøtekomme vedtaket i kommunestyret 28.11.19. (Se for øvrig konklusjonen i konsekvensutredningen 
vedrørende landbruk). 
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5.  GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 
    

5.1 Kommuneplanens arealdel 
 
I kommuneplanens arealdel for Roan kommune, vedtatt 25.06.2015 er det som kartet under illustrer avsatt 
arealformål til nåværende fritidsbebyggelse, framtidig og nåværende LNF(R)-områder (for tiltak på gårdens 
ressursgrunnlag) innenfor planområdet. Arealformål i sjø er avsatt til formålet bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone. 

 

 
I
I bestemmelsene for arealformålet framtidig fritidsbebyggelse gis det følgende forutsetninger for at tomter 
som ikke er underlagt krav om reguleringsplikt kan fradeles:  

 Avkjørselstillatelse til offentlig vei skal være gitt av tilhørende myndighet. 
 Før det gis tillatelse til byggetiltak må sikkerheten med tanke på kvikkleireskred dokumenteres og 

evt. sikring gjennomføres.  
 I reguleringsplaner for fritidsbebyggelse som omfatter 100 meters beltet, skal det tas stilling til 

byggegrense mot sjø ut fra en særskilt vurdering av strandsoneverdiene, jf. statlige planretningslinjer 
for differensiert forvaltning av strandsonen og konsekvensutredningen som følger denne arealplanen. 
I de statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen er Roan kommune plassert 
innenfor sonen som viser kommuner med mindre arealpress, og hvor særskilte retningslinjer skal 
gjelde. 

 Tomta skal ikke berøre eller skjemme automatisk fredede kulturminner. Undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven skal være oppfylt.  

 Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige 6,5 meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå.  
 Det tillates tomter med størrelse inntil 1 daa. 
 Takvinkel skal ikke overstige 40 grader. 

 
Retningslinjer for arealformålet nåværende og framtidig LNF(R)-områder (for tiltak på gårdens 
ressursgrunnlag) kommer ikke fram av planbestemmelser og retningslinjer i overordnet plan annet enn at 
nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag i tilknytning til landbruk og fiske kan oppføres i 100-
metersbeltet langs sjø dersom disse blir plassert i tilknytning til eksisterende gårdstun, mindre anlegg og 
opplag. 

 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel (Kilde: Roan kommune)
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5.2 Vedtatte planer 
 
Deler av planområdet er avsatt deponi og plassering av knuseverk i reguleringsplan for fylkesveg 6312 (fv. 
14) Berfjorden, utarbeidet av Statens vegvesen, vedtatt i kommunestyret 21.06.2018. Mandatet for 
vegvesenets prosjekt er å erstatte en veldig rasutsatt strekning sør for planområdet, i form av tunneler. Den 
nye vegen skal etter planen åpne for trafikk høsten 2020.  Massene som er planlagt deponert på blant annet 
område #2 og #3 (se illustrasjon under) er i planforslaget for reguleringsplan Måvika foreslått brukt til 
realisering av planen, framfor deponering på arealer som i dag er benyttet til jordbruk. Dette vil gjøre at 
etablering av ny vegføring og nye hyttetomter i tilknytning til område #3 vil framstå som mindre problematisk 
enn ved dagens situasjon.   Det totale masseoverskudd for hele veiprosjektet langs Berfjorden er beregnet til 
256 000 m3, og det er nyttegjørelsen av disse massene som i stor grad legger til rette for kunne realisere 
tiltakene foreslått i reguleringsplanen. 

 
 

 
Bestemmelsesområde #2 er regulert til permanent lagring av overskuddsmasser fra prosjektet. 
Vegetasjonsdekket skal tas av før lagring. Bestemmelsesområde #3 skal i anleggsperioden benyttes til knusing 
av stein. Området reguleres og til permanent lagring av overskuddsmasser fra prosjektet. 

 
Deponiområdene skal tilpasses til eksisterende terreng så godt som mulig, slik at deponiene over tid vil 
fremstå som en naturlig del av landskapet. Deponiområder er planlagt tildekket med tilgjengelige naturlige 
løsmasser og mellomlagret vegetasjonsdekke for å tilrettelegge for naturlig revegetering. 

 
Formålsflatene utenfor bestemmelsesområde #1, #2 og #3 er i planen regulert til Anlegg- og riggområder.  

 

Utsnitt av reguleringsplan fv. 6312 (fv. 14) Berfjord (Kilde: Statens vegvesen).
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  6.  BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
  

6.1 Beliggenhet 
 

 
Planområdet ligger ca. en kilometer sør for kommunesentret i Roan, langs fv. 14. Planområdet består pr. dags 
dato i korte trekk av landbruksarealer, spredt fritidsbebyggelse, en lagerbygning, strandsone og kystlandskap 
med lauvskog, bergnabber og skogdekt myrterreng. 

 
6.6.2 Avgrensning 

 

 
 

Planområdet ligger sør for kommunesentret i Roan kommune, nord på Fosenhalvøya (Kilde: Norgeskart).
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Planområdet er på totalt 150,8 daa. Planens avgrensning kommer fram av illustrasjonen under. Mer detaljert 
kart av plangrensen i større oppløsning ligger vedlagt i dette dokumentet i A4-format.  

 
6.3 Bruk/status, tilstøtende arealer  

 
Tilstøtende arealer er regulert til LNFR, og fritidsbebyggelse. Områder avsatt fritidsbebyggelse nord for 
planområdet er ikke tatt i bruk. 

 
 

6.4 Eksisterende bebyggelse. 
 

På planområdet er det 3 fritidseiendommer i tillegg til et lagerbygg på tiltakshavers eiendom. En av 
fritidseiendommene har anneks. Ingen av bebyggelsen vil få konsekvenser av realisering av planforslaget, 
ingen er planlagt revet. 

 
 

6.5 Topografi/landskapstrekk 
 
Planområdet ligger i åpent kystlandskap på eiendommen Måvika, sentralt i Berfjorden i Roan, øst for 
Brandsøya.  

 

Planområdet ligger på østsiden av Berfjorden. Bak planområdet skimtes fjellpartiet som utgjør Åsen 
og Stakkenget på like under 300 m.o.h. Neset planområdet ligger på er markert i rødt. Illustrasjonen 
fra vest (Kilde 3D-modell: Google). 

 
 
Neset på vestsiden av fv. 14 er småkupert kystlandskap som består av landbruksarealer småskog og 
forhøyninger med bergnabber i dagen. Ned mot sjøen varierer landskapet mellom strandområder bestående i 
sand og stein, svaberg og brattere bergformasjoner. På denne siden av vegen finner vi og to fritidsboliger. 
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Skråfoto av Årneset fra vest (Kilde skråfoto: Kysten er klar). 
 

På østsiden av fv. 14 begynner landskapet å stige oppover mot fjellene øst for planområdet. Her finner vi et 
sammenhengende landbruksareale, myr med småskog, to mindre dalfører med småskog og åsdrag med bart 
fjell. I tillegg ligger det en fritidsbolig i form av hytte innenfor plangrensen, øst for Fv 14. I denne delen av 
planområdet finner vi og en lagerbygning som disponeres av grunneier. 

Områdets topografi. Markant stigning mot øst, lavere kystlandskap i vest. Fylkesvegens trasé 
svinger seg gjennom områdets lavere (grønne) deler (Kilde: Kartverket). 

 
Landbruksarealet og det mindre dalføret østover fra fylkesveien, med tilhørende myr og småskog utgjør det 
tydeligste landskapsrommet på planområdet. Nord-øst for dette landskapsrommet finner vi en liten dal med 
skogdekt myrbunn på ca. kote 80m.  

 
Det finnes ingen vann eller vassdrag på planområdet utover mindre dreneringssystem for naturlig avsig.  
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6.6 Arealbruk 
 
 

 
 
Planområdets arealbruk består som vist i illustrasjonen over i all hovedsak av åpen fastmark, skog, 
innmarksbeite og fulldyrka jord. I tillegg er det bebygde arealer på området. 
 
6.7 Grunnforhold 
 
 

 
 
Hele planområdet ligger under marin grense. Området har en variert sammensetning av løsmasser. Det ligger 
ingen skredmaterialer innenfor det foreslåtte planområdet ifølge NGUs kart. Det er mulighet for marin leire 
innenfor planområdet, men forekomsten er i så fall sannsynligvis usammenhengende eller tynn. 
 
 
 
 
 
 

Kart over arealbruk på området med tegnforklaring (Kilde: NIBIO)

Kart over muligheter for marin leire på området med tegnforklaring (Kilde: NGU).
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Område består i hovedsak av tynne hav- og strandavsetninger, marin strandavsetning, tynt hummus- og 
torvdekke, myr og bart fjell. 

 
6.8 Teknisk- og sosial infrastruktur 

 
Planområdet krysses fra nord til sør av fv. 14. Utover ankomstveger og avkjørsler til eiendommene innenfor 
planområdet og noen traktorveier er det ikke større infrastrukturinstallasjoner innenfor planområdet. 

  
Nærmeste skole er Sør-Roan skole 4,5km. sørover langs fv. 14.  
Nærmeste barnehage er Tusseladden barnehage 2km nordover langs fv. 14, like nord for kommunesentret i 
Roan kommune. 
 
6.9 Klima 

 
Klimaet innenfor planområdet skiller seg ikke ut fra klimaet i Roan forøvrig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Løsmassekart med tegnforklaring (Kilde: NGU).
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6.10 Vegetasjon, dyreliv og andre forhold 

 
Naturmangfoldloven slår fast at enhver er pliktig til å opptre aktsomt, og unngå å skade naturmiljøet. Området 
er ikke en del av, eller i nær tilknytning til et verneområde. Det er heller ikke gjort noen observasjoner av 
prioriterte arter på området. Planarbeidet skal til tross for dette utarbeides slik at ingen av de biologiske 
verdiene innenfor planområdet går tapt, eller forringes i vesentlig grad. 
Følgende registreringer er gjort innenfor, eller i tilknytning til det foreslåtte planområdet:   
 

Kartet viser at planområdet kommer i kontakt med et område viktig for arter av stor 
forvaltningsinteresse. Indre del av Berfjorden med tilhørende strandsone er hekkeområder for 
grågås, ærfugl, måker og tjeld. Ærfugl er av miljødirektoratet klassifisert som en nært trua rødlisteart 
i Norge. Indre Berfjord har som helhet et rikt fugleliv (Kilde: Miljødirektoratet).  

Årneset er registrert som funksjons- og yngleområde for oter (gult punkt på kartet over). Oter er av 
miljødirektoratet klassifisert som en sårbar, truet art i Norge (Kilde: Miljødirektoratet). 
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Sør på planområdet er det registrert en kalkrik eng som er en naturtype som av miljødirektoratet 
klassifiseres som viktig. Området er artsrikt med flere varmekjære kalkrike arter (Kilde: 
Miljødirektoratet). 
 
 

Indre Berfjords er en type fjord som på grunn av grunnforhold og lokalisering preges av en sterke 
tidevannsstrømmer. Indre Berfjords er klassifisert av miljødirektoratet som en viktig naturtype og 
grenser til planområdet i sør (Kilde: Miljødirektoratet). 
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Orange punkt på kartet over viser observasjon av Bergfru sør på planområdet. Bergfrue er en 
karplante som av miljødirektoratet er definert som en art av særlig stor forvaltningsinteresse. 
Miljødirektoratet anser dette som en art som gjennom forvaltning må vies ekstra oppmerksomhet 
etter som mer enn 25% av europeisk bestand av denne arten befinner seg i Norge (Kilde: 
Miljødirektoratet). 

 
Formål i opprinnelig planforslag som ble benyttet i dialog med fylkesmannen i trøndelag er tatt ut eller endret 
i endelig planforslag i tråd med Fylkesmannens anbefalinger i forhold til naturmangfoldverdier på området. 
Planforslaget vil ikke ha direkte innvirkning på registrerte verdier i området. 

 
6.11 Grønne interesser 

 
Området består i dag av relativt inngrepsfritt kystlandskap sentralt i Berfjorden, godt synlig fra sjøen og 
innseilinga i retning kommunesentret. Områdene avsatt planlagt utbygging er til dels av bratt og ulendt 
karakter og har utover dette ingen spesielt registrerte landskapsverdier av nasjonal forvaltningsverdi.  
 
Området brukes ikke i utstrakt grad av offentligheten i dag utover bade- og fritidsaktivitet på stranda, og 
gressvolden sør for planområdet, og friluftsliv i form av fotturisme i fjellene øst for planområdet. 
 

Skråfoto av de mest sentrale delene av planområdet fra sør. Badestrand og allment friområde kan sees ned til 
høyre langs kystlinjen (Kilde skråfoto: Kysten er klar). 
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6.12 Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner 
Det er flere registrerte kulturminner tilgrensende planområdet. Ytterst på Årneset er det registrert en gravrøys 
fra Bronsealderen. Denne er automatisk fredet. Lenger inn på Årneset er det, som vi kan se ut ifra 
illustrasjonen på under, en samling på til sammen 3 gravrøyser fra bronsealderen. Disse er også automatisk 
fredet. Utover dette er det ikke gjort registreringer på selve planområdet. Området rundt, og i tilknytning til de 
kjente kulturminnene på årneset er tatt ut fra reguleringsplan i tråd med fylkeskommunens anbefalinger.  
 

 
Kart som viser registrerte kulturminner i tilknytning til planområdet. Registreringer forvaltes av 
riksantikvaren (Kilde: Riksantikvaren). 
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Kart som viser område som av Trøndelag Fylkeskommune anbefales regulert som hensynssone eller tatt ut av 
plan i høringsuttalelsen til planprogramforslaget. Området er tatt ut av endelig planforslag.. (Kilde: 
Trøndelag Fylkeskommune). 
 
 
6.13 Veg og trafikkforhold 

 
 

Planområdet får i dag adkomst fra Fv 14 både mot øst og vest. Eksisterende avkjørsel er videreført og benyttes 
som tilkomst for nye utbyggingsområder i planforslaget. 

 
 

6.14 Energi og Høyspentlinje 
 

NTE har Overføringslinje/kabel som kommer inn fra vest og inn på planområdet. Denne linjen er hensyntatt 
med hensynssone H370 i reguleringsplan og egne bestemmelser.  
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Høyspentledninger på området 
 
6.15 Vann og avløp 

  
 I følge Roan kommune krysser en kommunal vannledning områdets vestlige del fra nord til sør 

 
6.16 Privat og offentlig servicetilbud 
 
Planområdet krysses fra nord til sør av fv. 14. Utover ankomstveger og avkjørsler til eiendommene innenfor 
planområdet og noen traktorveier er det ikke større infrastrukturinstallasjoner innenfor planområdet. 

 
Nærmeste skole er Sør-Roan skole 4,5km. sørover langs fv. 14.  
Nærmeste barnehage er Tusseladden barnehage 2km nordover langs fv. 14, like nord for kommunesentret i 
Roan kommune. 
 
Butikker i området er Coop marked i Roan sentrum, 1,5km unna planområdet og Joker på Hongsand 6,6 km 
unna planområdet. 
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7.  UTREDNINGER I HHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING 
  

Det er utarbeidet konsekvensutredning i tråd med kravene i forskrift om konsekvensutredning. 
Konsekvensutredningen er utarbeidet av Asplan Viak AS, og foreligger som en del av samlet planmateriell. 

 
 

8.  BESKRIVLSE AV PLANFORSLAGET 
 

 
 

8.1 Innledning 
 

I planforslaget planlegges det for etablering av et idyllisk hyttefelt sentralt i Roan kommune med nærhet til 
servicefunksjoner og kommunesenter, gode sol og lysforhold og god utsikt mot havet i vest og skipsleia forbi 
Berfjordens innløp. 
 
Det er i reguleringsplanen for Måvika lagt opp til et relativt høyt antall hyttetomter for fritidsbebyggelse med 
til sammen mulighet til å etablere 26 nye hytter, 11 nye rorbuer for utleie og mulighet for etablering av naust 
og båtplass i felles småbåtanlegg beskyttet av en molo. 
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Plankart  
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8.2 Reguleringsformål 
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8.3 Byggeformål 

 
Retningslinjer for utforming og bebyggelse i planområdet er gitt i plankart og planbestemmelsene.  
 
Planen legger opp til etablering hyttefelt med mulighet for fradeling av til sammen 26 fritidseiendommer. 
I tillegg til dette ligger det to allerede fradelte fritidseiendommer innenfor området BFF1, sør-vest på 
planområdet. Fra før ligger det og en frittliggende fritidseiendom (BFF7) sørøst på området. Disse er fra før 
fradelt og bebyggelse er oppført. Planen har ingen rettslig hjemmel i disse tomtene, og disse 
fritidseiendommene forblir upåvirket av denne reguleringsplanen. Område BFF2 og BFF3 vil bli etablert oppå 
planlagt deponeringsområde i planen Reguleringsplan Fv. 6312 Berfjorden – Skredsikringstiltak (Vedtatt 
21.06.2018. Planident: 501920180), noe som vil føre til at området vil ligge høyer opp i terrenget i forhold til 
dagens situasjon og være lettere bebygd. 

 
I planen er området BFT1 og BFT2 regulert til Fritids- og turistformål. På dette området tillates det oppført 11 
rorbuer for utleie og kommersiell drift i tillegg til tilhørende servicebygning. Servicebygningen skal kunne 
benyttes til servicefunksjoner i form av for eksempel kioskdrift, selskapslokale, bevertning eller lignende. 
Området skal være universelt utformet og ha tilgang for alle lag av befolkningen, uansett forutsetninger. 
Parkering skal løses på tilgrensende parkeringsareal SPA1. I tråd med anbefalinger fra NVE etableres 
bebyggelse på dette området med gulv i første etasje over kote+3 meter for å sikre rom for permanent opphold 
mot eventuell havnivåstigning eller stormflo. Områdene skal bebygges på et slik vis at friferdsel i strandsonen 
og tilgang til sjøen for allmenheten sikres. 

 
Småbåtanlegg inkludert molo er regulert inn nord-vest i planområdet Dette området skal utformes på et slikt 
vis at det ikke går på bekostning av verdier i strandsonen eller på havbunnen i tråd med anbefalinger fra 
kystverket og fiskeridirektoratet. 
 
Moloen planlegges anlagt i vestre del fra fastlandet ut til Nylandskjæret og fra Nylandsskjæret parallelt med 
strandsonen i nordøstlig retning (se plankart). Moloens dekke antas å få en bredde på ca 4 meter og skal ikke 
kunne benyttes til motorisert ferdsel. Den skal være åpen for allmenn ferdsel. Moloen er tenkt opparbeidet 
med overskuddsmasser fra pågående tunneldrift, og på den måten sikre et godt utgangspunkt for 
næringsvirksomhet fremfor at massene bare skal lagres på dagens jordbruksarealer. Opparbeidelsen av 
moloen kan ikke skje uten at nødvendige forutsetninger for å søke om tiltaket foreligger. Toppen av moloen 
planlegges etablert ca på kote 3,5. 
 
Naust tillates oppført på område BUN1 i planen. Her vil det være muligheter for å fradele tomt for naust og 
oppføre bebyggelse i tråd med retningslinjer gitt i bestemmelsene. Områdene skal bebygges på et slik vis at fri 
ferdsel i strandsonen for allmenheten sikres og tilgang til sjøen gjennom området sikres. 
 
På område avsatt Næring/Tjenesteyting, BKB i plan tillates det oppført bebyggelse i forlengelse av allerede 
etablert lagerbygg på området. Innenfor formålet tillates det etablering av sjørettet næringsvirksomhet, kontor, 
bevertning og andre servicefunksjoner i tilknytning til dette.    
 
  
8.4 Infrastrukturformål 

  
Retningslinjer for utforming og etablering av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur på planområdet er 
gitt i plankart og planbestemmelser. 
 
Veiene i planområdet er utarbeidet fra eksisterende avkjørsel til Fv 14. området øst for Fv. 14 er spesielt 
utfordrende med tanke på etablering av veiføring fram til felt BFF4 og BFF5. Framføring av vei til disse 
områdene forutsetter en del terrengbehandling, skjæring- og fyllingsarbeid. Dette skal søkes tilpasset 
eksisterende terreng så langt dette er praktisk gjennomførbart. Veiene utbygges med dekke i komprimert grus 
ut ifra bredde og horisontal kurvatur angitt i plankartet og i tråd med teknisk plan godkjent av Roan 
kommune. Vegene på planområdet bortsett fra offentlig vegareal tilhørende Fv 14 benyttes av grunneier og 
andre brukere etter avtale med grunneier.  
 
Eksisterende Fv14 er tatt inn i planområdet med formålsflaten kjørevei. Fv. 14 har ingen bestemmelser 
hjemlet i dette plandokumentet utover at arealet for veien er avsatt i plankartet. 

 
Allerede fradelt fritidseiendom innenfor BFF1 (eiendom med gnr/bnr 65/187) er sikret stiadkomst til 
parkeringsplass SPA3 via formål regulert til Gangveg/gangareal i plankartet. Stien tillates i bestemmelsene 
opparbeidet med grusdekke. 
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Det er planlagt etablert 3 parkeringsarealer for bil innenfor planområdet. Disse skal utformes med komprimert 
grus på arealer avsatt i plankartet. Parkeringsplass SPA1 skal være felles for tilgrensende rorbuanlegg, naust 
og småbåtanlegg. Parkeringen skal være tilgjengelig for allmennheten og dermed sikre større tilgjengelighet 
til strandsonen, molo og småbåtanlegg enn hva som er tilfellet for allmennheten i dag. SPA2 er planlagt anlagt 
som felles gjesteparkering for fritidseiendommer på tilgrensende arealer og som parkering beregnet for 
fotturister som vil benytte parkeringsplassen som et utgangspunkt for fotturer i det tilgrensende turterrenget 
øst for planområdet. SPA3 er tiltenkt gjesteparkering til BFF1, og allerede fradelte fritidseiendommer 
innenfor BFF1 som per i dag ikke har opparbeidet adkomst og parkering på egen tomt.  
 

 
8.5 Grønnstruktur 

 
Retningslinjer for utforming og etablering av grønnstruktur, hva som tillates og ikke innenfor de forskjellige 
grønnstrukturformålene er gitt i plankart og bestemmelser. 
 
Området naturområde – grønnstruktur er tatt inn i planen for å sikre naturverdier og viktig arter naturlige 
habitat ved realisering av reguleringsplan. I samråd med Trøndelag fylkeskommune og fylkesmannen i 
Trøndelag er dette regulert inn på arealer i planen viktig for naturmangfoldverdier i og i tilknytning til 
området, og viktige arters yngleplass og naturlige habitat i Måvika som helhet. Ved etablering av formålet 
naturområde sikres allmenhetens frie ferdsel i strandsonen og tilgangen til sjøen og arealer som grenser til 
planområdet. Områder avsatt dette formålet skal bevares i sin naturlige form, være fri for tekniske inn grep og 
vesentlige endringer. Dersom områder avsatt dette formålet blir påvirket i anleggsfasen ved realisering av 
plan, skal områdene forsøkes tilbakeført til sin opprinnelige form. Beiteområde innenfor dette formålet skal 
videreføres. 
 
Området mellom rorbubebyggelse, naust og strandlinje er regulert til friområde. Dette er gjort for å sikre 
tilgang til sjøen for de som benytter området og allmenheten forøvrig. Innenfor dette området tillates det 
opparbeidelse av stier og gangveier mellom tilgrensende formål, strandlinje og småbåtanlegg. Det tillates i 
dette området mindre installasjoner som bålplass, benker og lignende.  
 
8.6 Landbruksarealer 

  
Innenfor arealer avsatt til formålet jordbruk skal aktivitet i tråd med eksisterende bruk videreføres. I tråd med 
innspill fra fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune skal det ved realisering av tiltak i planen 
gjøres grep for å sikre dyrkbart matjordslag. Jordbruksarealer som rammes av dette skal reetableres på utvidet 
areal for dette formålet i LJO2, øst for Fv14.  

 
8.8 Vann og avløp 

 
Roan kommune oppgir at det krysser en vannledning fra nord til sør over de østlige delene av planområdet.   
 
Nødvendig VA-anlegg kobles opp mot ovenfor nevnte infrastruktur der dette er aktuelt.  Det forutsettes at 
vann og avløp prosjekteres før utbygging av området, i tråd med godkjent utbyggingsplan for teknisk anlegg. 
 
8.9 Elektrisk anlegg 

  
Elektrisk anlegg for ny bebyggelse på området opparbeides i tråd med godkjent utbyggingsplan for teknisk 
anlegg i samråd med netteier og Roan kommune. 

 
8.10 Avfall 

  
I samråd med MNA er det tatt en avgjørelse om at avfallshåndtering for området løses eksternt på allerede 
opparbeidede områder i kommunen avsatt til hytterenovasjon. 
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9.  KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

Planforslaget legger opp til et omfattende område for etablering av fritidseiendommer, både for private og 
kommersiell turistrettet drift. Planforslaget er regulert for etablering av 26 private fritidseiendommer, i tillegg 
til 3 eksisterende hytter innenfor planområdet; 11 enheter for utleie med muligheter for oppføring av 
tilhørende servicebygg innenfor samme formål, arealer for sjørettet næring/tjenesteyting og infrastruktur som 
er planlagt for å binde planområdet sammen med Fv 14. Det er avsatt friområder og naturområde innenfor 
planområdet, samt jordbruksarealer og arealer avsatt etablering av private naust og småbåtanlegg inkludert 
molo. 

 
9.1 Overordnede planer og vedtak 

 
Omsøkte plan er regulert til formål som avviker fra formål avsatt i Kommuneplanens arealdel 2015-2026 
for Roan Kommune vedtatt 25.06.2015. Planident:16322014001. 
  
Planområdet er i overordnet plan i hovedsak regulert til LNFR-områder, unntaket er område regulert til 
fritidsbebyggelse – frittliggende, BFF6 og BFF1. Nye områder som ikke er i samsvar med overordnet plan er i 
planforslaget regulert ut ifra bestemmelser gitt i overordnet plan under lignende reguleringsformål. Det er 
utarbeidet konsekvensutredning i henhold til forskriften slik Fylkesmannen forlanger gjennom innsigelse gitt i 
forbindelse med 1. gangs høring.  

 
9.2 Eksisterende reguleringsplaner 

 
Reguleringsplaner som overlapper med planområdet: 
Reguleringsplan Fv. 6312 Berfjorden – Skredsikringstiltak (Vedtatt 21.06.2018. Planident: 501920180), noe 
som vil føre til at overlappende området vil ligge høyer opp i terrenget i forhold til dagens situasjon, på grunn 
av deponering av overskuddsmasser i veiprosjektering. Det er i rekkefølgebestemmelsene gjort tydelig at det i 
områder hvor planene overlapper skal ikke tomter bebygges før planarbeidet for Fv. 6312 er ferdigstilt i tråd 
med sine respektive bestemmelser. 

 
9.3 Eksisterende bebyggelse 

 
Det er tre eksisterende fritidseiendommer og et lagerbygg innenfor planområdet. Planen vil ikke ha direkte 
virkning for denne eksisterende bebyggelsen. 
 
9.3 Topografi og landskapstrekk 

 
Den planlagte bebyggelsen og etablering av nødvendig infrastruktur fram til planlagt bebyggelse, vil få følger 
for det opprinnelige landskapsbildet på området. Etablering av hyttefelt med tilhørende infrastruktur på 
østsiden av Fv.14 vil forutsette inngrep i landskapet. På tross av dette er planforslaget utarbeidet slik at tiltak 
som medfølger realisering av plan ikke vil ha påvirkning på den overordnede landskapssilhuetten, etter som at 
formål for nyetablering av bebyggelse og infrastruktur er planlagt i tråd med opprinnelig naturgitte 
landskapsformer, dalsøkk og høydeplatåer på området.  
 
Videre er bestemmelser i forhold til høyder og plassering av bygg; bearbeidelse av tomteareal, revegetering 
material- og fargebruk, utformet slik at tiltak med medhold i plan skal ha minst mulig påvirkning på og i 
landskapet.  
 
Den gode matjorda på området vil bli flyttet før tiltak med medhold i reguleringsplan iverksettes, 
mellomlagres og reetableres på arealer avsatt dette innenfor planområdet. Etablering av tilkomstvei vil 
fungere som en tydelig grense mot tilgrensende jordbruksområder som er planlagt bevart.  

 
9.6 Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold 

 
Områder med spesielle naturmangfoldverdier er hensyntatt i utarbeidelsen av planforslaget i tråd med 
anbefalinger fra fylkesmannen, fylkeskommunen og fiskeridirektoratet ved varsel av oppstart av planarbeid, 
med planprogram. Utforming av planforslaget imøtekommer i all hovedsak innsigelser fra 
sektormyndighetene i forhold til naturmangfoldverdier på og i tilknytning til planområdet. Ut ifra vurderinger 
gjort ved utarbeidelse av planforslaget vil ikke realisering av planen føre til forringing av aktuelle og omtalte 
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naturmangfoldverdier omtalt i dette dokumentet. Underlag for denne konklusjonen er trekt basert på 
utarbeidet konsekvensutredning. (Se forøvrig konsekvensutredningen for detaljer). 

 
9.7 Grønne interesser 

 
Etablering av friområde og vegforbindelse ned til tidligere utilgjengelige områder i strandsonen vil ha positive 
ringvirkninger for allmenhetens bruk av området og føre til at strandsonen vil bli mer tilgjengelig og 
tilrettelagt for allmuens frie ferdsel, både på planområdet og i tilgrensende områder. 
 
9.8 Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner 
 
Områder som kommer inn under hensynssone for kulturminner er i samråd med Trøndelag fylkeskommune 
tatt ut av planområdet. Innenfor planområdet er det ingen kjente kulturminner. 

 
9.9 Veg og trafikkforhold 
 
Adkomstveg til området skal skje fra Fv 14 via allerede etablerte avkjøringer på planområdet. 

 
9.10 Støy 

 
Planlagt bebyggelse for permanent opphold på planområdet vil ikke komme innenfor støysone som overstiger 
55 db, I tråd med Rundskriv T-1442 (2016) Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. 

 
9.11 Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning 

 
Planforslaget får ingen konsekvenser for kollektivtilbudet. 

 
9.12 Vann og avløp 

 
Vann og avløp må være etablert før den aktuelle tomta kan bebygges i tråd med utbyggingsplan for teknisk 
anlegg godkjent av Roan kommune.  

 
9.13 Energi 

 
NTE opplyser om at de har 1 høyspentledninger som går inn på østre del av planområde. Trasé er vist i 
reguleringskartet med hensynssone H370 og har en bredde på 3 meter.  Innenfor denne sonen tillates det ikke 
oppført bygg for permanent opphold. 

 
9.14 Privat og offentlig servicetilbud 

 
Realisering av plan vil ikke ha negative ringvirkninger på barnehage- og/eller skolekapasitet i Roan 
kommune. Etter som at planområdet kun reguleres til fritids- og turismeformål i form av hytter og bygg for 
utleie vil ikke Roan kommune få flere fastboende som direkte konsekvens av realisering av plan. 
I forhold til privat servicenæring i kommunen, som eksempelvis handel og håndverkerbransjen vil realisering 
av plan ha positive ringvirkninger etter som at en realisering vil resultere i en større kundegruppe og potensielt 
større omsetting.   

 
9.17 Konsekvenser for næringsinteresser. 

 
Planforslaget er i tråd med intensjonen i kommuneplanen arealdel og samfunnsdel.  
Realisering av plan vil etter største sannsynlighet føre til økt antall tilreisende til Roan kommune, og vil ha 
positive ringvirkninger for lokalt næringsliv og Roan kommune som helhet. 

 
9.18 Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen 

 
Planforslaget utløser ikke offentlig opplysningsplikt eller ekspropriasjonstiltak. 

 
9.19 Utbyggings-/opparbeidingsavtale 

 
Det foreligger ingen utbyggingsavtale for planområdet på nåværende tidspunkt. 
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10. UTTALELSER OG MERKNADER 
 

Sammendrag av uttalelser og merknader med forslagsstillers kommentar. 
 

Det kom inn 10 skriftlig innspill til planoppstart og utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn: 
 
 

Bjørn kristiansen, på vegne av Kristin Hunstad, Bjørn Kristiansen, Eva Sørgård Kregnes, Paul Kregnes, 
Bjørg Kristiansen og Bjørn Ivar Opheim, Brev datert 24.02.2019 
 
Store deler av området planarbeidet omfatter ligger innenfor LNFR-områder som (skal) medføre(r) særlig 
aktsomhet hva gjelder inngrep/utbygging. 
Planarbeidet betyr et omfattende inngrep på et relativt lite område, og vil medføre store endringer av 
kulturlandskap og landskapsverdier i Måvika. For oss ser det ut som om masse fra tunnelen(e) skal benyttes til 
realisering av utbyggingsplanene i stedet for i vegvesenets planlagte deponi. Vi kan ikke se at dette medfører 
en mer skånsom behandling av landbruksområder og innmark  

 
Planene vil også ha stor negativ innvirkning på naturmangfoldet. Som eksempel kan nevnes at området for 
oter strekker seg fra Nylandsskjæret til Måvikholmen. Bergfrue finnes mange steder i store deler av det 
området planarbeidet omfatter. Flere dyre-/ fuglearter vil også bli berørt av planene, bl.a  siland ( som er norsk 
ansvarsart) og ærfugl( nært truet fugleart i Norge). 
 
Planene  vil medføre betydelig vedvarende støy både til lands og vanns. Dette i motsetning til støy og aktivitet 
ved den forestående tunnelbygging, som vil opphøre når tunnelarbeidet er ferdig.  
 
Planene vil medføre en varig belastning både  på fugle-og dyrelivet og eksisterende hytter.  
Den planlagte utbyggingen og endringer av terreng vil begrense fri ferdsel i strandsonen, og fri ferdsel i det 
berørte området generelt. Strandsonen fra nabogrensen i nord til Måvikholmen vil i all hovedsak bli gjort 
utilgjengelig.                                                                                                                            

 
Vi stiller også spørsmål om hvor stort behovet for hyttetomter og  næringsareal er i Roan. Etter det vi erfarer 
er det mange usolgte/ubebygde hyttetomter i kommunen. ( jfr info fra Roan Kommune) 
 

 Kommentar: 
Store deler av arealet i det opprinnelige planforslaget er i endelig forslag til reguleringsplan tatt ut for å 
minke påkjenningen på LNFR-områder. Endelig reguleringsplan vil derfor ikke medføre like store inngrep og 
like store konsekvenser for kulturlandskap og landskapsverdier som det opprinnelig planforslag presentert i 
planprogrammet.  
 
Områder som inneholder kjente naturmangfoldverdier er i samråd med Fylkemannen i Trøndelag tatt ut av 
planområdet, eller regulert til naturområder. Dette vil sikre disse verdiene fra framtidig aktiviteter eller 
inngrep som kan ha skadelig effekt på disse områdene og arter i tilknytning til Måvika som helhet. 
Konsekvenser med tanke på støy er vesentlig redusert som følge av revisjon av plan presentert i det 
opprinnelige planprogrammet. Formålet i sjø er innskrenket slik at realisering vil skje uten faste 
installasjoner og beregnes for mindre fritidsbåter. Dette vil ikke føre til nevneverdig høyere støynivåer i 
området utover normale nivåer for fritidsbebyggelse langs trøndelagskysten  
 
Fri ferdsel sikres i bestemmelsene tilhørende formål innenfor og i strandsonen.  
 
I følge tiltakshaver og opplysninger presentert fra kommunen i oppstartsmøtet er behovet for både 
hyttetomter, småbåthavn og næringsarealer til stede i Roan kommune. 
 
Fiskeridirektoratet, Brev datert 21.02.2019 
Fiskeridirektoratets kartlegging av kystnære fiskeridata viser at det i Berfjorden utenfor planområdet er 
registrert et rekefelt og et område for passive redskap (garn). Det er også registrert 3 låssettingsplasser for sild 
i nærliggende sjøområder. Havforskningsinstituttet (HI) registrerte i november 2009 et regionalt viktig 
gytefelt for torsk i Berfjorden. 
 
Alle tiltak i sjø i området må sees i sammenheng med gytefeltet for torsk. Det må derfor tas hensyn til tiltakets 
eventuelle påvirkning og/eller negative effekt på dette og tidlige livsstadier for torsk. Spesielt i en anleggsfase 
med tanke på utbygging og eventuell utfylling av masser i strandsonen. 
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Med bakgrunn i dette vurderer vi det som nødvendig at det i planbestemmelsene opplistes avbøtende krav for 
å ivareta gyteområdet for torsk på best mulig måte. Spesielt dersom det planlegges utfylling i sjø. 
 
Indre Berfjord er i Naturbase kartlagt som en sterk tidevannsstrøm og klassifisert som en viktig naturtype. På 
samme måte som for gytefeltet må avbøtende krav vurderes ved fylling i sjø.  
 
Vi vurderer det også som nødvendig at det i planbestemmelsene opplistes ulike krav om eventuelle avbøtende 
tiltak ved utfylling i sjø. 
 
Kommentar: 
Utfylling i sjø er redusert i reguleringsplanforslag for Måvika. Delen av planen som omfatter sjøareal i sør er 
fjernet og det er kun småbåtanlegg inkludert molo i nord vest som fortsatt foreslås regulert. 
Konsekvensutredningen og utformingen av bestemmelsene vil sørge for at det ikke blir etablert fylling i sjø 
uten at alle vilkår for tiltaket vil kunne sikres etterkommet. 
  

 Fylkesmannen i Trøndelag, brev datert 08.03.2019 
 

 Landbruk 
Det foreslåtte tiltaket vurderes som irreversibelt og vil føre til varig transformasjon av landskapet. 
Fylkesmannes landbruksavdeling er positiv til tiltak som bidrar til utvikling i alle deler av fylket vårt. Vi er 
imidlertid skeptisk både til å bygge ned landskapskvaliteter og til å ta i bruk dyrka jord til slike formål. Det 
vises til jordloven § 9, første ledd: Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på 
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i 
framtida. 
 
Jordvernet er betydelig innskjerpet de siste årene gjennom Nasjonal jordvernstrategi, enstemmig vedtatt av 
Stortinget 08.12.15, og Regjeringens oppdatering av nasjonal jordvernstrategi, jf. Prop 1 S (2018-2019). 
Maksimum årlig omdisponering av dyrka jord skal innen 2020 være 4000 daa. I sin innstilling til Stortinget på 
Nasjonal jordvernstrategi var næringskomiteen tydelig på at praktiseringen av jordvernet særlig må bli «mer 
restriktiv når det gjelder bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg  
 
på dyrka og dyrkbar jord». Fylkesmannen vil med dette som bakgrunn understreke at det skal ligge svært store 
samfunnsinteresser og klart dokumenterte behov til grunn for evt. å vurdere omdisponering av dyrka jord. Vi 
forutsetter med andre ord at det må vurderes og søkes alternativer som ikke berører dyrka jord. Det er viktig at 
omfanget av omdisponering synliggjøres i planforslaget, videre at det gjøres rede for virkninger for landskap 
og landbruk.   

 
 Reindrift 

Konsekvensene av hyttebygging vil variere etter hvordan beitene har vært gjennom året og derfor hvilke 
områder reinbeitedistriktet benytter. Vinterbeite er minimumsbeiter og er ofte en begrenset ressurs og anses 
som viktige for å kunne drive en økologisk, økonomisk og kulturell bærekraftig reindrift. Dette gjelder 
spesielt på Fovsen Njaarke sijte som er sterkt berørt av vindkraftutbygginger, blant annet på Storheia.   

  
Plantiltaket berører Fovsen Njaarke sijtes (Fosen reinbeitedistrikt) vinterbeiteområde. Deler av utbyggingen 
vil medføre direkte tap av beiteareal, dette gjelder spesielt på østsiden av fv. 14. Det er vanskelig å si hvor 
mange hytter (med medfølgende aktivitet) det er plass til før det medfører at reinen ikke utnytter beitet. Det er 
realistisk å anta at plantiltaket kan på lang sikt få en relativt stor negativ konsekvens, da spesielt med tanke på 
økt menneskelig ferdsel inn i fjellområdene. Det vil også være uheldig med bit-for-bit utbygging av nært 
inngrepsfrie beiteområder. 
 
Naturtyper 
Roan kommune er dårlig kartlagt mtp. naturtyper. Det er registrert en B-verdi naturtype, kalkrik eng, på stedet 
samt en lokalitet av naturtypen sterke tidevannsstrømmer i sjøen. Kalkrike enger er iht. den nye rødlisten for 
naturtyper (2018) delvis en semi-naturlig eng og delvis en semi-naturlig strandeng etter NiN 2.0 klassifisering. 
Semi-naturlig eng er på rødlisten for naturtyper vurdert som sårbar (VU) og semi-naturlig strandeng vurdert 
som kritisk truet (CR). Marine naturtyper som sterke tidevannsstrømmer er ikke fullstendig i det nye NiN 2.0 
systemet og har ikke blitt vurdert pr. d.d. Sterke tidevannsstrømmer er allikevel viktig for flere arter både 
akvatiske og terrestriske. Særlig mye sjøfugl knyttes til denne naturtypen.   
  
Videre viser tilgjengelige flyfotokart, skråfoto og google streetviewbilder at det trolig er både beiteskog, 
beitemark og kystlynghei på Årneset. Disse naturtypene er i NiN 2.0 semi-naturlig eng og kystlynghei. Disse 
naturtypene er begge truet. Kystlynghei er kritisk truet på rødlisten 2018 og A- og B-verdi lokaliteter etter 
DN-Håndbok 13 er i tillegg utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Denne naturtypen har derfor en 
spesiell beskyttelse.  
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Planen, slik den foreligger, ser ut til å påvirke alle disse naturtypene negativt og forringe de. Planen i sin 
helhet vil dermed være utfordrende i forhold til nasjonale interesser for å unngå negativ påvirkning på 
naturtyper. Skulle man ønske å gå videre med planen vil det være nødvendig å gjennomføre kartlegginger av 
naturtyper etter DN-Håndbok 13 med oversettelse til NiN 2.0 metodikken. Kartleggingen må skje av personell 
med dokumentert kompetanse, etter nevnte metodikk og på et egnet tidspunkt. 
 
Arter 
Det er registrert flere truede og sensitive arter i området. Dette er blant annet vipe, oter og makrellterne. Vipe 
og makrellterne er begge sterkt truet (EN) og oter er sårbar (VU).  Videre er det registrert et leveområde for 
ærfugl i området. Ærfuglen er nær truet (NT) på rødlisten og en art av stor forvaltningsmessig betydning. 
Denne registreringen passer godt overens med registreringen av sterke tidevannsstrømmer. En utbygging som 
skissert i området vil ha et stort influensområde og påvirke alle disse artene negativt. Skulle man ønske å gå 
videre med planene vil det være nødvendig å kartlegge fuglelivet både sommerstid men og under 
vintertrekket.   
 
Helse og omsorg 
Innenfor planområdet planlegges det for deponering av masser fra utbedring av fv. 6312 samt knusing av 
stein. Dette vil medføre støy. Det framgår at det er fem fritidsboliger innenfor planområdet. Rundskriv T-1442 
(2016) Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen må derfor legges til grunn i det videre 
arbeidet. Det må vurderes om det er behov for avbøtende tiltak for støyfølsom bebyggelse i planområdet.   
 
Slik det er beskrevet at bebyggelse og næringsareal er tenkt plassert, så vil høyst sannsynlig myke trafikanter 
ferdes over fylkesveien. Hvordan trafikksikkerheten skal ivaretas må derfor vurderes og beskrives. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med plan- og bygningsloven § 4-3 
 
Kommentar: 
Følger av realisering av reguleringsplan for Måvika er ikke like omfattende for landskapsverdiene i området 
som det som skisseres i planprogrammet. Store deler av de skisserte inngrepene som realisering av foreslått 
planprogrammet forutsetter er tatt ut av planen for å minke planens konsekvenser for landskapskvaliteter i 
Måvika. I forhold til viktig jordbruksareal som går tapt ved realisering av ønsket tiltak i planprogram 
begrenses disse i stor grad i det endelige planforslaget. Det er avsatt nye områder for reetablering av de 
jordbruksarealene som blir berørt av tiltak i plan innenfor planområdet på nye områder. Dyrkbart matjordlag 
skal i byggeperioden mellomlagres og benyttes på arealene avsatt jordbruksarealer avsatt på østsiden av 
Fv14, etter endt anleggsperiode. Disse arealene er i reguleringsplanen utvidet for å imøtekomme denne 
flyttingen. 
 
Hyttefeltet på østsiden av Fv14 er i planforslaget trukket betraktelig ned vestover for å unngå konflikt med 
Reindriftsnæringas områder for vinterbeite. I Planprogrammet var det skissert at områder avsatt hyttefelt 
skulle gå opp til toppen av åsryggen i øst, opptil rundt kote +100m. Formålsgrensen og planens avgrensning 
er nå trukket ned slik at høyeste hyttetomt blir liggende god ned i fjellsiden rundt kote +50m. i forhold til økt 
menneskelig ferdsel i fjellområdet øst for planområdet er dette allerede et godt  etablert friluftsområde med 
merkede stier og turløyper som benyttes av lokalbefolkning og besøkende i Roan . Etablering av hyttefelt i 
tilgrensende områder vil ikke ha nevneverdig virkninger på denne aktiviteten utover allerede menneskelig 
ferdsel. 
 
I forhold til miljøvern og naturtyper er formål som kan ha skadelig innvirkning på verdier på og i tilgrensning 
til planområdet tatt ut eller erstattet med regulert friområde, med tilhørende bestemmelser som hindrer at 
disse verdiene forringes av tiltak. Formål som kommer i konflikt med registrerte truede eller sensitive arters 
habitat er tatt ut eller endret til formål som er også regulert slik at inngrep og forringende tiltak forhindres. 
Formål for bebyggelse og anlegg i strandsonen er regulert gjennom bestemmelser slik at fri ferdsel i 
strandsonen skal sikres. 
 
Planlagt bebyggelse vil ikke komme i konflikt med støysoner i tilknytning til  Fv 14 og planområdet er regulert 
med en byggelinje på 20meters avstand til fylkesveien i samråd med Statens vegvesen. Støyfølsom bebyggelse 
er ikke tillatt oppført innenfor denne grensen. Området er vurdert i tråd med retningslinjer gitt i håndbok 
V127 fra Statens vegvesen til å ikke utløse konkrete tiltak for myke trafikanter på planområdet. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse for området er utført i tråd med gjeldende regelverk. 
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Kystverket region Midt-Norge, brev datert 15.02.2019  
 
Vi ser av varselet og skissert planområde at dette ikke får noen direkte eller avgjørende virkning på statlige 
anlegg eller installasjoner innenfor Kystverkets forvaltningsområde. Vi ser likevel at tiltak vil kunne berøre 
Kystverkets ordinære forvaltningsoppgaver gjennom arealdisponeringer i strandsonen og i sjøområdet. Vi har 
derfor lagt til noen kommentarer til avgrensning og arealtilpassing av området.  Reguleringen og tilpassingen 
av sjø- og sjønære arealer, må som hovedsak innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige planretningslinjer 
for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (FOR-2011-03-25-335). Reguleringen har også som 
hensikt å følge opp kommuneplanens arealdel for hovedformål og avgrensning, samt gjennomføre en 
tilpasning av eksisterende og gjeldende reguleringsplaner for planområdet.  
 
Vi ønsker likevel å knytte noen få kommentarer til alternativ etablering av småbåthavn/- anlegg. 
Småbåthavner er større anlegg som marinaer og gjestehavner, som krever fasiliteter på land i form av 
parkering mv. Formålet småbåthavn, med sosi-kode 6230 kan brukes både for sjøarealet og for tilhørende 
landanlegg. Dette er en etablering av mer allmenn karakter og er ikke spesifikt knyttet til bestemte 
eiendommer. Ved regulering av småbåthavner bør forslaget inkludere en vurdering av behovet for 
bestemmelser om størrelsesbegrensning, mudring, miljøundersøkelser, forurensning, lyssetting, rett til ferdsel. 
Det kreves normalt sett ikke konsekvensvurderinger til dette formålet, dersom det da ikke får betydelige 
samfunnsmessige konsekvenser, jf. Forskrift om konsekvensutredninger §8, herunder Vedlegg II.  
 
Småbåtanlegg med sosi-kode 1588 er mindre anlegg knyttet til hytter, boliger eller naust. Formålet har en 
farge og formålstilknytning som tydeliggjør at dette har en betydelig større tilknytning til landbaserte bygge-/ 
anleggstiltak.  
 
Vi bifaller en detaljregulering som innretter seg mot å etablere bygninger der premisser tilknyttet 
havnivåproblematikken er fremtredende og der bl.a. aktsomhetsnivået i relasjon til stormflo er avgjørende for 
utforming og tilpassing av areal og bygninger 
 
Kommentar: 
Formål i sjø er i tråd med anbefalinger fra kystverket i planforslaget endret til småbåtanlegg i sjø med 
sosikode 1588. Aktsomhetsnivået i relasjon til stormflo er ivaretatt i planbestemmelsene. 
 
NVE, brev datert 08.02.2019 
 
Det er positivt at massene fra vegprosjektet vil kunne benyttes til samfunnsmessig fornuftige tiltak i stedet for 
å dumpes som avfall. Det er imidlertid viktig at grunnforholdene avklares i forkant av utfylling, det være seg 
uansett hvorvidt dette ønskes gjennomført på land eller i sjø. Det har som kjent de siste årene skjedd en rekke 
skredhendelser som følge av utfylling i sjø (bla. Lyngseidet i Lyngen 2010, Statland i Namdalseid 2014, 
Leksvik i Indre Fosen 2018). Det er derfor avgjørende at grunnforholdene avklares i forbindelse med 
detaljreguleringen i tråd med kravene i Plan- og bygningslovens § 4-3. Disse avklaringene må utføres av 
geoteknisk fagkyndig og bør være av en slik kvalitet at tilfredsstiller kravene om sikker byggegrunn i 
TEK17/PBLs § 28-1.   
 
Vi anbefaler å ta en kikk på detaljreguleringsplanen for Kråkøysundet som Roan kommune nylig hadde på 
offentlig ettersyn. Her ble forholdet til utfylling i sjø og skredfare etter vårt syn hensyntatt på en svært god 
måte. 
 
Vi er ikke lokalkjent i området og vet ikke hvorvidt det er bekker innenfor planområdet. Dersom dette er 
tilfellet, forutsetter vi at disse ivaretas i form av åpne vassdrag og at det tas inn bestemmelser som ivaretar 
vassdragsbeltet på en god måte. Vi anbefaler at det reguleres inn en byggegrense på minimum 20 meter til 
hver side av vassdraget. 
 
Det er positivt at en har tenkt på problemstillingene knyttet til framtidig havnivåstigning og stormflo og vi 
anbefaler at det tas inn minimumshøyder for større anlegg og konstruksjoner i tråd med Kartverkets nye portal 
«Se havnivå». Dimensjonerende hendelse for større anlegg og tiltak er som kjent være 200års flom mens det 
for mindre konstruksjoner er 20-års flom som er dimensjonerende. 
 
Kommentar: 
Overskuddsmasser er tenkt benyttet ved realisering av tiltak i område ved sjø nord vest i planområdet. 
Planbestemmelsene vil sikre at alle vilkår i forbindelse med omsøkt tiltak etterkommes.  

 
Geoteknisk prosjektering av bygg vil være en del av byggesak.  
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Det er ikke bekker eller vassdrag i området så en byggegrense mot dette vil ikke være nødvendig i denne 
reguleringsplanen. 
 
Laveste tillatte kote for gulv i bebyggelse i tilknytning til sjø og skal prosjekteres for varig opphold er satt ut 
ifra framtidig havnivåstigning og stormflo i forhold til data funnet på kartverkets nye portal «se havnivå». 

 
 
NTNU Vitenskapsmuseet, brev datert 12.03.2019 
Ettersom reguleringsplanen åpner for regulering av sjøområder og inngrep i sjø, kan det påregnes at NTNU 
Vitenskapsmuseet vil måtte gjennomføre en marinarkeologisk befaring på stedet, jfr. kulml § 9. Hensikten 
med en slik befaring er å avklare hvorvidt nevnte inngrep kan skade fredede eller vernede kulturminner under 
vann eller i strandsonen. Kostnadene i forbindelse med slike befaringer må i.h.t. kulml § 10 bæres av 
tiltakshaver.   
  
Grunnet kostnadene og omfang ved dykkerbaserte undersøkelser, og da dette belastes tiltakshaver, er det 
erfaringsmessig hensiktsmessig at slike ikke gjennomføres før konkrete planforslag med plangrenser og 
formål foreligger i en hensiktsmessig form. Dette vil i hovedsak si at undersøkelser gjennomføres når planen 
foreligger til 1.gangs offentlig ettersyn. Dersom tiltakshaver ønsker undersøkelser på et tidligere stadium er 
dette selvsagt mulig.   
  
Vi anbefaler at reguleringsgrenser i sjø representerer reelle behov, og at det vurderes viktigheten av å 
inkludere dem i planprosessen. For at vi på best mulig måte skal kunne vurdere hvorvidt det er behov for 
marinarkeologiske undersøkelser, ber vi om at alle planområder og tiltak i sjø blir nøye beskrevet i det videre 
planarbeidet, med hensyn til materialbruk, alle inngrep i sjø (flytebrygger, mudring, dumping, fylling etc) og 
reelle dimensjoner (herunder fyllingsfot for eventuelle utfyllinger), og at dette tydelig fremkommer på 
kartmaterialet 
 
Kommentar:  
Utfylling i sjø er i endelig reguleringsplan for Måvika ikke lenger aktuell i sørdelen av planområdet, men i 
den nordvestre delen. NTNU imøtekommes ved at aktuell utfylling er inntegnet i plankartet, og har fått 
planformål «molo» Formålet er for øvrig utredet som en del av konsekvensutredningen og forslagstiller anser 
at omtalen i planbeskrivelsen og utredningen i hovedsak imøtekommer NTNU på dette punktet. Det er også 
gjort rede for formålet i planbestemmelsen. Se øvrige kommentarer. 
 
Den øvrige delen av planen som omfatter sjøareal dreier seg om småbåtanlegg og bestemmelsene forutsetter 
kun etablering av flytebrygger, utliggere, fortøyninger og utstyr som er nødvendig for etablering av 
småbåtanlegg. Bestemmelser for småbåtanlegg angir hva som tillates innenfor dette området. 
 
MNA, brev datert 31.01.2019 
Hytterenovasjon i MNA området etableres med containere med begrenset innkastmulighet på sentrale 
knutepunkt ved vegnettet, i eller i forbindelse med adkomst til kommunen. I forhold til planlagt hytte/- 
fritidsområde er det i Roan allerede etablert hytterenovasjonscontainer ved Vik, Straum, Hofstad, Nesvalen, 
Hongsand, Kiran, Roan kai og Lonin. I forhold til gjeldende krav, regner således MNA dette området som 
tilstrekkelig dekket. 
 
Kommentar: 
Dette innspilles er tatt til etterretning i planprosessen og det er ikke regulert inn egne formål for 
avfallshåndtering og renovasjon på området. 
 
Sametinget, brev datert 25.02.2019 
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. 
Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende 
tidspunktet.  
 
Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene og 
vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 
 

Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme 
fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 
§ 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som 
skal utføre arbeidet i marken.  
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Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn år 1918 er automatisk freda i følge lov 9. juni 
1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd.. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av 
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5m 
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6 
 
Kommentar: fellesbestemmelser om samiske kulturminner er tatt inn i fellesbestemmelsene i plan. 
 
Statens vegvesen, brev datert 07.02.2019 
Adkomst til området vil være fra fv. 6312. Statens vegvesen forutsetter i det videre arbeidet finnes en løsning 
hvor antallet avkjørsler blir holdt til et minimum, og at trafikksikkerhet i form av tilstrekkelig sikt til og fra 
avkjørsler ivaretas. Byggegrensen langs fv 6312 er pr i dag på 50 meter. Statens vegvesen kan gå med på at 
byggegrensen her reduseres, dog ønsker vi ikke bebyggelse nærmere midten av vegen enn 20 meter.   
  
Ut over dette har vi ingen merknader til oppstartsvarselet. 
 
Kommentar: 
Dette er tatt til etterretning i planforslaget. Reguleringsplanen legger opp til å benytte allerede opparbeidede 
avkjørsler inn på Fv 14 og bygge grensen langs denne veien settes til 20 meter fra senterlinje på Fv. 14. 
 
Trøndelag Fylkeskommune, Brev datert 04.03.2019 
 
Trøndelag fylkeskommunes anbefalinger: 

 
Måvikneset og kulturminner innenfor planområdet 
Vi anbefaler at selve Årneset holdes fritt for inngrep slik at neset bevares ubebygd av hensyn til landskap, 
friluftsliv og kulturminner. Årneset bør gis formål Hensynssone kulturminnemiljø med den anbefalte 
avgrensingen slik at neset beholdes uten inngrep og privatisering. Når det gjelder resterende del av 
planområdet vurderer vi at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete 
kulturminner. Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. 

 
Bebyggelse og anlegg ved sjø nord på planområdet 
Foreslått tiltak i planprogrammet kan gjennomføres dersom tiltak trekkes lenger unna årneset jfr anbefalt 
avgrensning av hensynssone kulturmiljø. Konsekvenser av utfylling i sjø må vurderes spesielt mhp 
marinarkeologi og forurensning. 
  
Bebyggelse og anlegg ved sjø sør på planområdet 
Denne vika har klare verdier for allmenhetens tilgang til strandsonen som i dag er sikret gjennom PBL §1-8 
Forbud mot tiltak mv langs sjø og vassdrag. Vår anbefaling er primært at det meste av dette området beholdes 
som friluftsområde med adgang til strandsonen for allmenhet og hyttebeboere. Mindre tilretteleggingstiltak 
for friluftsliv og båtadkomst kan inngå. Båtanlegg i dette området bør være av begrenset omfang og 
samlokaliseres med eksisterende naust. Større, felles båtanlegg bør plasseres i byggetrinn 1, nord i 
planområdet. Et par hyttetomter i tilknytting til de to eksisterende hyttene på platået ovenfor stranden kan 
vurderes, men for øvrig bør foreslåtte hytteområde og tiltak i strandsonen tas ut av planen. Strandområdet ved 
holmen i sør bør reguleres som offentlig tilgjengelig badestrand. 
 
Hyttefelt øst for Fv 14 
Etablering av hytter på oversiden av vegen vil sannsynligvis være lite konfliktfylt, men plassering og 
utforming må tilpasses landskapet slik at siluettvirkninger og uheldige terrenginngrep unngås. 
Samlokalisering med eksisterende bebyggelse bør etterstrebes. 
 
Kommentar: 
I samråd med Trøndelag fylkeskommune er Måvikneset tatt ut av planområdet i tråd med anbefalt 
hensynssone for kulturminner. Dette gjør at neset beholdes uten inngrep og privatisering. Bestemmelse i tråd 
med meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven er tatt inn i fellesbestemmelsene for planområdet. 
 
Foreslåtte tiltak ved sjø nord for Måvikneset er trukket lenger unna neset i tråd med anbefalt hensynssone for 
kulturminner anbefalt av Trøndelag fylkeskommune. Utfylling i sjø er ikke lenger aktuelt for formål i denne 
planen. 
 
Mesteparten av området sør på planområdet i innledende planforslag er tatt ut av planen og vil fortsatt være 
regulert som LNF-område i henhold til overordnet plan. Område regulert til hyttetomter tilgrensende dette 
området er betydelig innskrenket og framstår i planen som i tråd med overordna kommunal plan og i tråd 
med fylkeskommunens anbefalinger. Forslaget til båtanlegg i dette området er tatt ut av planen. Tiltak i 
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strandsonen på dette området er tatt ut av planen. Strandområdet ved holmen i sør er tatt ut av planområdet 
og beholdes uten inngrep og privatisering som følge av denne endringen. 
 
Plassering av hyttefelt øst for Fv 14 er gjort med tanke på at planlagt bebyggelse kan oppføres uten at dette 
skal ha stor negativ virkning på landskap og terrenginngrep unngås. Hyttefeltet er utformet som ganske 
kompakt og samlokalisert, forholdene tatt i betraktning.  
        

11.  FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 

En realisering av planen for Måvika vil bidra til en mer konsentrert utbygging av fritidsbebyggelse i nær 
tilknytning til sentrumsområdene i Roan kommune. På tross av sin sentrale lokalisering i kommunen tilbys 
kjøpere av fritidseiendom på området naturgitte kvaliteter i vakkert åpent kystlandskap, i nær tilknytning til 
både hav og fjell. Planen er utarbeidet ut ifra en tanke om at behovet for hyttetomter, småbåtanlegg, bygg for 
fritids- og turistformål, samt næring/tjenesteyting dekkes innenfor et konsentrert område, framfor at slik 
utbygging blir iverksatt stykkevis og delt på mindre områder spredt rundt i hele kommunen. Tiltaket som 
sådan imøtekommer også kommuneplanens samfunnsdel som omhandler næringsutvikling og arbeidsplasser 
(kap 3.1). Videre er det å anse som positivt at tiltakshaver ønsker å benytte overskuddsmasser fra pågående 
vegprosjekt til langt mer nyttige formål enn at de kun skal lagres i henhold til gjeldende reguleringsplan for 
deler av området. 
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12.  Vedlegg 
  

Vedlegg 1  Uttalelse til varsel om planoppstart med planprogram, Bjørn Kristiansen 

Vedlegg 2  Uttalelse til varsel om planoppstart med planprogram, Fiskeridirektoratet 

Vedlegg 3  Uttalelse til varsel om planoppstart med planprogram, Fylkesmannen i Trøndelag 

Vedlegg 4  Uttalelse til varsel om planoppstart med planprogram, Kystverket Midt-Norge. 

Vedlegg 5  Uttalelse til varsel om planoppstart med planprogram, MNA 

Vedlegg 6   Uttalelse til varsel om planoppstart med planprogram, NTNU Vitenskapsmuseet 

Vedlegg 7   Uttalelse til varsel om planoppstart med planprogram, NVE  

Vedlegg 8   Uttalelse til varsel om planoppstart med planprogram, Sametinget 

Vedlegg 9  Uttalelse til varsel om planoppstart med planprogram, Statens vegvesen 

Vedlegg 10  Uttalelse til varsel om planoppstart med planprogram, Trøndelag fylkeskommune 

Vedlegg 11  Forslag til planprogram Måvika 

Vedlegg 12  Plankart Måvika 

Vedlegg 13  Planbestemmelser Måvika 

Vedlegg 14  Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Vedlegg 15  Referat fra oppstartsmøte med Roan kommune 

Vedlegg 16  Arealtabell 
 


