
 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERING FOR  
TØRRHOGG, OMRÅDE 1 VARGÅSEN FRITIDSBEBYGGELSE OG 
OMRÅDE 2 BREKKHAUGEN BOLIG SOM DEL AV GNR 2 BNR 3 
 
ÅFJORD KOMMUNE, SØR-TRØNDELAG FYLKE 
 
Sist endret 30.08.2016 
 
Reguleringsplan vedtatt av Kommunestyret i Åfjord              sak           
  
Det gjøres oppmerksom på at kartmaterialet ikke er nøyaktig nok for endelig 
bestemmelse av grenser og størrelser. Endelig utmåling må skje i forhold til 
faste punkter i landskap for innplassering av hver enkelt hytte. Alle mål må 
kontrolleres på stedet og korreleres med hovedhensikten med planen.  
Det er i planen tatt hensyn til en fastsettelse av hovedvolum i fritidsboligene 
sammen med kommunens oppmålere. Disse baserer seg på gitte hyller og flater i 
landskapet. Det er viktig i utmålingen at det tas hensyn til eksisterende 
landskapsdrag.  
 
 
 
 
 
 
Vedlegg til planen: 
Planbeskrivele. 
Illustrasjoner og uttegnete plankart for de enkelte tomtene.  
Eksempler fra moderne og nyere fritidsbebyggelse, som kan være forbilder for 
det som bygges. 
En detaljert illustrasjonsplan, 3 D modell med illustrasjonssnitt og forbilder med 
inspirasjonsmateriale, i tillegg til plankart for å illustrere mulighetene i 
bryggeområdet.  
 
 
 
 
 
 
Materialet er utarbeidet av sivilarkitekt mnal Eileen Garmann Johnsen vår 2014 
for Toril Sofie Koteng eier og driver av landbrukseiendommen Tørhaug 2/3 



 
A :    GENERELLE BESTEMMELSER 
 
§ 1.   Disse bestemmelsene gjelder for de områdene som på 

reguleringsplankartet er avsatt med regulerings-grense, på to kart i 
målestokk 1:1000. Det er også et samlet plankart (pdf), for de enkelte 
delområdene i målestokk 1:1500.  
Det omhandler deler av eiendommen som i dag utgjør hovedbruket med 
gårds -og bruksnummer 2/3 tilhørende Toril Koteng.  
Hensikten med planen er å sikre at utbyggingen av eiendommene skjer i et 
samspill mellom  landskap, natur og terrengvariasjoner.  
Dette samspillet mellom naturgitte forhold og byggverkene skal være 
gjenkjennelig i det ferdige resultatet.  Det vises forøvrig til 
illustrasjonsmaterialet til planen, de omfattende volumstudiene som skal 
følges 100%.  Samtidig er det vedlagt et illustrerende materiale med 
eksempler på fritidsboliger som har tilpasset seg landskap. Dette 
materialet kan være forbilledlig for det som bygges.   

 
§ 2  For all bebyggelse i området gjelder: 

Fritidsboligene skal gis en god og harmonisk utforming tilpasset 
landskapet. 
Det skal i den arkitektoniske utformingen benyttes fagfolk som behersker 
slik prosjektering.  
 Material- og fargebruk samstemmes slik at det blir en helhetlig 
bebyggelse. 
Det stilles strenge krav til materialer og utførelse.  
Håndverksmessig dimensjonering og utførelse som knytter an til det beste 
i den tradisjonelle arkitekturen både på stedet og i regionen.  
Det skal benyttes materialer som gjør at det byggete glir inn i landskapet. 
Angivelsene for dette i vedlegget til reguleringsplanen skal følges.  

 
§ 3  Rekkefølgebestemmelse. Før iverksettelse av planen skal det foreligge en 

godkjent avløpsplan for hele området. Tomt 6 har i dag en godkjent 
avløpsplan.  

 
 
 
     Planområdet omfatter formålene: 
  
1. BYGGEOMRÅDER  

Fritidsbebyggelse frittliggende 1121 
Frittliggende småhusbebyggelse 1111 

 Felles uthus 1589  



 
2. LANDBRUKSOMRÅDER  
 Naturformål av LNFR  5120  
 Heri inngår vern av kulturlandskap, gammel og evt fremtidig beitemark 

mellom tomtene for fritidsbebyggelse, og utenfor områdene som er avsatt 
til bebyggelse.  

 
3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 Kjørevei   2011 
 Felles parkering 2080 
 
 
 
 
 
B :   AREALBRUK OMRÅDENE VARGÅSEN OG  BREKKHAUGEN 
 
§ 4.  OMRÅDER FOR BYGGING AV FRITIDSEIENDOMMER 
 
4.1 Avsatte byggeområder kan nyttes i til fritidsbebyggelse. Utforming og 

plassering er strengt regulert i forhold til plankartet. Hovedhensikten er å 
bevare Vargåsen som et landskapsdrag, og sikre at tilført bebyggelse ikke 
ødelegger dette. 

 
4.2 Dimensjonering.  
 Hovedmålet her er å bruke smale volumer som kan tilpasses et skrånende 

terreng. Samtidig skal bygningsvolumene bidra til å skape lune uteplasser 
og siktlinjer mot sjøen og landskapet rundt.  
Det er tillatt med et fotavtrykk på hovedvolum på bygning med bredde 4,7 
meter og lengde 10,2 meter. Dette volumet skal innpasses på det viste 
avtrykket på planen, og kan maksimalt avvike 10% fra dette. Med lav 
etasjehøyde kan det her tillates innredet loft/hemsplan i hovedvolumet.  I 
tillegg er det tillatt med tilleggsvolumer tilsvarende det som er beskrevet 
nøye i illustrasjonsmaterialaet, med maksimalt én lav etasjehøyde. Det 
understrekes at disse skal brukes til å tilpasse hovedvolumet til terrenget 
og skal være adskilt volummessig fra hovedvolum for å oppnå dette, men 
bør være sammenbygget med hovedvolum.  
Alle bygningsvolumene skal ligge på terrenget, med en maksimal oppkant 
på 0,4 meter over gjeldende koter.  
Sprenging tillates i utgangspunktet ikke. Det kan gjøres unntak der det er 
helt påkrevet under fundamenter for å få plassert bygning i terreng, og det 
skal ikke være synlige sprengingsflater etter at bygget er oppført.  
Det vises til illustrasjonsmaterialet der dette er visualisert i plan og snitt. 



 
4.3   Takvinkler og materialer. På Vargåsen skal takvinkel på hovedvolum være 

mellom 18 og 22 grader, tilpasset høyde på totalvolum. Hovedregel her er 
at terrenget skal bestemme både hvor bratt det er hensiktsmessig å laget 
taket, og totalhøyden skal innpasses i terrengets variasjoner.   

 Mindre volumenheter lagt til hovedvolumet, som vist på plansjene 9-13 
kan ha en takvinkel som er mindre, mellom 9 og 22 grader.   

 
 Materialer i fasade skal være naturnære, trepanel og naturstein.  
 Farge på ytterveggs- panel kan være naturlig grånet treverk eller beiset i 

naturfargetoner, gjerne noe mørkere enn terrenget rundt.  
 Vindusomramminger i natur-oljete eller pigmenterte oljer, der bare selve 

vindusomrammingen kan være i avvikende farge. Dersom det benyttes 
belistning skal denne være i samme farge som resten av fasaden. 

 Taket blir en viktig fasade. Takmaterialet skal være ikke-skinnende, og i 
fargevalør og tekstur mest mulig likt med fasadematerialet. Tillatte 
materialer her er naturskifer, trepaneltak, papptak i baner med innlisting, 
sementbaserte plater, Cemberit eller tilsvarende i sinusprofil-bølge, eller 
galvanisert banebelegg med stående falser.  

 Piper kan være enten pussete murte piper eller mørke stålpiper, i matt 
utførelse.  
 

4.4. Tilleggsarealer til hovedvolumet tillates oppført for mindre soverom, 
lukkete boder og mindre lagringsvolumer, samt uteoppholdsplasser 
(plattinger) skjermvegger/ pergolaer og overbygg. Maksimal størrelse er 
2,4x 2,4 meter. Det er tillatt med et visst antall slike enheter pr. 
fritidsbolig, i henhold til vedlegg 9-13. For tomtene 1-4 er det maksimale 
antallet lukkete tilleggsvolumer 5, og åpne 2 samt terrasser og plattinger 
som vist.  

 For tomtene 5 og 6 eksisterer egne spesifikke regler. Tomt 6 er allerede 
bebygget.   

 Terrasser og horisontale uteoppholdsplasser skal tilpasses terreng og 
avtrappes etter dette. Det tillates maksimal høyde over eksisterende 
terreng på 0,4 meter i synlig kant. Dette gjelder samtlige volumer.  

 
4.5.  Vedlagt søknad om byggetillatelse skal i tillegg til situasjonskart følge 

snitt/profil som viser bygningens plassering i forhold til terreng med 
angitt grunnmurshøyde/ søyler over bakken. På situasjonskartet skal all 
bebyggelse være inntegnet. 

 
 
  



4.6.  Gjerder tillates i alminnelighet ikke oppsatt rundt eller innenfor 
områdene.  
Unntatt fra dette er levegger og leskjermer som skal være åpne og tillate 
gjennomsyn, og som tilpasses hver enkelt situasjon. Høyder og 
utstrekning av disse skal også tilpasses siktlinjer for utsikt og utsyn på 
overordnet nivå.  
Disse skal byggemeldes sammen med andre varige tiltak . 

  
4.7.  Synlige sårflater i terrenget skal etter sprengning og annet nødvendig 

terrenginngrep revegeteres etter at anlegget er ferdig. Ved beplantning 
skal man tilstrebe å bruke den vegetasjon som naturlig passer inn i 
området. 
. 

 
4.8    Gjenværende landskap innenfor tomteområdene tillates ikke opparbeidet i 

nevneverdig grad. Etter bygging skal berørt landskap tilbakeføres med 
stedegne masser og vegetasjon. Det skal være en sømløs overgang mellom 
tomteområdene og det bevarte kulturlandskaps- og natur-terrenget mellom 
tomtene.   

 
4.9     Fritidsboligenes tekniske installasjoner skal være enklest mulig. Tilførsler, 

kummer, rensekummer etc skal legges i adkomstsone og gjøres minst 
mulig synlig. Elfordeling/trafo evt innpasses i fellesboder eller i de 
enkelte enhetene.  
 All avløpsrensing skal skje i henhold til kommunens planer for dette.  
 Det tillates også alternative løsninger for toaletter, med elektrisk eller 
annen formuldingsmetode med minimale utslipp.  
Se rekkefølgebestemmelsene.  
 

 
 
4.10  Bolig Brekkhaugen  
 For boligtomten gjelder et tillatt fotavtrykk på 207 m², med 
 volumoppbygging som vist på plankart der deler av arealet kan bli i 2 
 etasjer og der det kan tilpasses landskapet uten å bli for dominerende.  
 Det kan på deler av anlegget tillates tilnærmet flate tak, mens 
 tilleggsvolumene bør ha pulttaksløsning.  
 For boligtomt Brekkhaugen gjelder den samme aktsomheten som er 
 beskrevet for tomtene for fritidsformål, hensyntagen til stedlig vegetasjon 
 og naturforhold.  
 For materialer og utforming gjelder de samme reglene som for 
 fritidsbebyggelsen. 
 



§ 5. NATURFORMÅL AV LNF INNENFOR PLANOMRÅDET  
 ( Fellesområder ) 
 
5.1 Gjelder områdene mellom eiendommene.  
 
5.2  Området er del av felles beiteområde, og kan eventuelt i fremtiden også 
 benyttes til dette. Gjerdeplikt for å unngå skade på egen eiendom, vil 
 påligge eierne av fritidsboligene.  
 
5.3 Området er tilgjengelig for tomtebesitterne i den grad bruk er forenlig 
 både med husdyrhold og med et vern av natur- og kulturlandskapet.  
 
5.4 Området med vegetasjon og vilt er sikret et varig vern i henhold til denne 

planen. Den relativt spredte bebyggelsen, og opparbeidete tilførselsstier 
skal sikre at det øvrige området ikke utsettes for unødig menneske-påført 
slitasje og inngrep.  

 
 
 
§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 
 
6.1 Gjelder område ved vei som opparbeides som et fellesomårde for 

eiendommene, og areal avsatt til parkering for besøkende.  
 
6.2 Det skal ialt avsettes arealer til parkering tilsvarende 1,5 

biloppstillingsplass pr enhet, det vil si totalt sett 8 plasser. 2 av disse til 
tomt 5, kan ha sin biloppstillingsplass på gården, med naturlig slak 
adkomst til dalsøkket der tomten ligger.  
Parkeringsanlegg skal tilpasses topologien på stedet og kan 
skjermes/innrammes av lav vegetasjon. 

 Parkering i parkeringslomme skal skje på eksisterende underlag som i 
dag, på gressbevokst grusunderlag.  
 
 

6.3 På parkeringsareal P1 tillates oppført en felles smal bod på anvist 
byggeområde med rom til hver av hytteenhetene, samt et felles overdekket 
uteområde for mekking, vedopplag etc. Byggebredde for bod maks 2,7 m. 
Parkering skal skje på eksisterende underlag, gressbevokst grusunderlag.  

 
 
6.4    Adkomstveier, gangstier i området. Det er tillatt med adkomststier med 

maksimal bredde 1,0 meter.  



 Maskinell tilkjøring til tomtene i forbindelse med opparbeiding kan bare 
skje med mindre maskiner som ikke ødelegger terrenget/ adkomstveiene. 
Adkomstvegene skal opparbeides med en svært forsiktig tilpassing til 
terreng, og skal samtidig også brukes som føringsveier for tekniske 
installasjoner. Det kan brukes trematerialer til å etablere klopper og 
trapper/ ramper i terrenget. Der det tilføres sand og grus som 
bakkemateriale, skal denne være av naturlig, stedegen karakter, evt 
maskinknust av stedegne masser.  

 Forbilde her er adkomstvei til hytte nr. 6 som allerede er oppført, samt 
gangveiene til hytteområdet i Hosnavika på Stokkøya. 

 
 Det er bare tillatt med en svak og temporær belysning langs gangveiene.  
 
§ 7 ANDRE BESTEMMELSER 
 
7.1 Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan tillates av det 

 faste utvalg for plansaker dersom det dokumenteres at dette ikke er i strid 
med hovedhensikten med planen. 

 
7.2 Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen 

(mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle 
fylkeskommunen. Jfr. Kulturminnelovens § 8.      

   


