
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Se adresseliste  Sted Hemne 

Dato: 
25.10.2017 

Saksbehandler: 
EKM 

 

Att:    

 

OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR DEL AV  
GNR. 8, BNR. 3, SKASET SMÅBÅTANLEGG I ÅFJORD 

 
Allskog oversender på vegne av grunneier Reidun Vikan (8/3) en orientering om at det skal 
igangsettes reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av nevnte eiendommer i Åfjord. Allskog 
ved undertegnede skal utarbeide planen. 
 
Beliggenhet og beskrivelse av planområdet:  
Planområdet ligger ved Moldbakkan 1 mil fra Årnes. Området består av sjø, bevokst 
strandsone, bløtbunnsområde i sjø og deler av holmen Furhuholmen. Strandsonen grenser til 
dyrkamark på land.  
 

 
Beliggenhet 

 
 
 



Bakgrunn for planarbeidet og formålet med planen:  
Det har lenge vært et ønske/behov for et småbåtanlegg i området som kan benyttes både av 
fastboende og hyttefolk. Det er dannet ei småbåtforening, Skaset båtforening, som har inngått 
en leieavtale med grunneier av (8/3) som gir rett til bruk av området til dette formålet.  
 
Det ble rettet en forespørsel til planutvalget i Åfjord sommer 2016 – med 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 ønskes det utarbeidet en reguleringsplan for området.  
 
Planen skal: 

• Legge til rette for at det kan etableres et småbåtanlegg med plass til +- 30 båtplasser. 
Anlegget skal kun ha flytende konstruksjoner med landfeste. Anlegges skal fjernes på 
vinteren.  

• Anlegget skal kun ha gangadkomst - med flytende gangbru over bløtbunnsområdet. 
Dette skal også være en flytende konstruksjon som fjernes på vinteren. 

•  Evt parkering kan kunne skje på 8/1 på areal avsatt til parkering i reguleringsplan for 
Skaset fra 2007.  

• Strandsonen reguleres til frilufts formål 
 

 
Planstatus 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-R og Bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone. Se kartutsnitt under.  
 

 
Utsnitt kommuneplanens arealdel 



Konsekvensutredning  
Tiltaket faller ikke under forskrift om konsekvensutredning for tiltak som alltid skal  
konsekvensutredes etter §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. Området berører naturtypen benevnt som Straumen i Miljødirektoratets 
naturbasse. Dette er et bløtbunnsområde, av mudderblandet sand med verdi svært viktig. 
Naturtypen er derimot ikke truet og det er heller ikke registrert som 
leveområde/funksjonsområde for truede arter. Tiltaket vil ikke ha direkte fysiske inngrep i 
naturen da det skal kun bestå av løse/flytende konstruksjoner som skal fjernes på vinteren – 
og ikke etterlate seg synlig spor. Gangsonen over bløtbunnsområdet vil bevege seg i takt med 
flo og fjære - flyte når det er flo og ligge tørt når det er fjære sjø.  
 
Plangrense: 
Området som ønskes regulert er arealet mellom Furuholmen og fastlandet – inkludert 
strandsonen. Adkomst fra p-plass på 8/1.  
 

 
Plangrense 

 
Planprosessen:  
• Oppstartmøte med Åfjord kommune ble avholdt den 02.10.2017 
• Planarbeidet meldes 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 blir 
tilskrevet med brev med frist til uttale på 4 uker.  
• Planen utarbeides vinter 2018. 
• 1 gangs behandling i planutvalget forventes vår 2018 og endelig vedtak i kommunestyret 
sommer/høst 2018.  
 
 
 



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 27 nov 2017. De kan rettes til Allskog, ved 
Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047, Trondheim tlf 91376771  
mail: ellen.moe@allskog.no. Tilhørende dokumenter legges også ut på Levanger kommune sin 
nettside http://www.levanger.kommune.no/Kunngjoringettersyn/ 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
ALLSKOG SA 
 
 
 
Ellen Kristin Moe 
Arealplanlegger 
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Adresseliste:  
Åfjord kommune   postmottak@afjord.kommune.no 
Sør-Trøndelag fylkeskommune  postmottak@stfk.no 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag   postmottak@fmst.no 
Reindriftsforvaltningen v Terje Haugen  terjeha7@online.no 
Sametinget   samediggi@samediggi.no 
Norges vassdrags- og energidirektorat  nve@nve.no 
Statens vegvesen Region Midt   firmapost-midt@vegvesen.no 
 
 
ENGAN SIGRID OG HAUGEN THORMOD,   NAUSTANVEGEN 22 C, 7560 VIKHAMMER  
STJERN ARILD,    HUMSTADVEIEN 570, 7170 ÅFJORD 
SKASET SVERRE JOHANNES,    HUMSTADVEIEN 584, 7170 ÅFJORD 
FRENGEN ODDMUND,    HUMSTADVEIEN 502, 7170 ÅFJORD 
MOGÅRD JARLE,    MARKAPLASSEN 136 D, 7054 RANHEIM 
KJEØY KETIL OG KJEØY VIBEKE NAUSTAN   STOKKBEKKEN 9, 7048 TRONDHEIM 
STIGEN REIDUNN SELNES, STIGEN TORMOD,   BERGHEIMSVEGEN 28, 7049 TRONDHEIM 
BY FRODE OG BY GØRIL NAUSTAN   LYKKMARKA 51, 7081 SJETNEMARKA  
 
 
 
 
Kopi: REIDUN VIKAN, HUMSTADVEIEN 558, 7170 ÅFJORD 
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