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4. Arealdel 
 

OVERSIKTSKART 
 
Utgangspunktet for arealplanarbeidet   

- og naturforvaltningen  slik at de rike og allsidige natur-
-

omr  
 

 
problemstilling  

 Strandsonen  . 

 Tilrettelegge for fritidsbebyggelse. 

   . 
 

 I planen fra 2003 ble aldt 
de 

set).  gjennom et felles prosjekt med 
Bjugn der hele kystsonen blant annet Prosjektet 
at resultatet ikke er innarbeidet i foreliggende plan. Imidlertid er de viktige 

denne planen. Disse 
- s-, natur- 

om viktige natur/ friluftsinteresser. 
etablere kystparker i kommunen, men dette forutsetter samarbeid med aktuelle grunneiere.

  
 Allerede i kommuneplanen av 1995 ble Nordre Statsallmenning 

etter naturvernloven og at det ses i sammenheng med arealene i nabokommunene. I 
lia, er utlagt til naturreservat.

Bakgrunn

Fosen. 
   

nasjonalpark. 
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 6 kartlagt ved hjelp av flyfoto. Der er det registrert 105 
 side 21 , er 

hovedregelen generelt skal               
eksisterende godkj
som enkeltsaker ved videre utvidelse. 

 
 

2003. Det er heller    
 

 I Stokksund er Brenn-
holmen som ligger ved siden Kirkholmen, fortsatt 

 etablering og opparbeiding . 
 

vindpark 
kommunestyret med positive vedtak og er 
ytterligere nye vindkraftanlegg i kommunen.  

 
veger  Mulig veg til Bjugn over Tiltrem er lagt inn som et framtidig vegprosjekt. 

 
 
 DELPLANER 

 

Kommunedelplan fjord sentrum 
 Planen for kommunesenteret er ikke vesentlig endret siden planen fra 2003. Blant annet er 

kommunedelplanen, men det er forutsatt at det arealplan-
arbeidet Deler av Monstad camping kan utbygges til 
boliger, men det forutsettes at strandsonen holdes ubebygd. 
 

fra planen i 2003 
blant annet opparbe  

 
r-

verdi. 

 
 Kommunedelplan Stokksund 
 m-

Martamyra 
noe dyrkamark 
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der akvakulturanlegg ikke tillates (NFFF). 
 
I planforslaget er de         
Inn  
 
Kommunedelplan Dragseid 

 Det er ikke noen vesentlige endringer siden planen fra 2003. Det er lagt inn e
 

 
Kommunedelplan  
Denne planen er ny 

Disse utfordrer ikke arealene ned mot strandsonen g 

et landbruks-, natur- luftsinteresser.  

 
Kommunedelplan  

denne 
Det er lagt inn 

 fritidshus  med retningslinje om 

 
  
 FRITIDSBEBYGGELSE 
 

 Nye innspill 
 

I foreliggende plan er det kommet inn 74 nye innspill i hovedsak 
en strengere 

ovedprinsippet for lokalisering av ny 
hyttebebyggelse. Dessuten skal de plasseres langs eksisteren

e-
 

 
Etter befaringer og vurderinger av planutvalget er 38 av innspillene anbefalt og 15 er delvis 
vurdert positivt. Alle disse er innarbeidet i plankarte-
ne og det er laget en egen beskrivelse og vurdering av hvert enkelt innspill, som vist i eget 
vedlegg.  
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regulert. Av disse er det 187 fradelte tomter og 249 
er ikke fradelt . Disse tallene er registrert 26.03.09, men det 
kan ligge feilkilder inn i dem. De sier ingen ting om tomter er tildelt, men kun der det er      

 

  
 Konsekvensvurdering 

Det er  
naturforvaltning. Dette er gjort i et separat vedlegg.  
Vurderingene viser at det ikke er store negative konsekvenser, men at det er gjort enkeltfunn 

ventuell detaljregulering. Den konkrete 
behandlingen av sektorinstansene vil da bli utslagsgivende for det endelige vedtaket.
 
 
TEMAKART 
 

Det er ikke utarbeidet nye temakart : Landbruk, Kultur-
minner, Fiskeri/havbruk, Naturforvaltning og Reindrift. Ved behandling av enkeltsaker skal 
disse fagkartene og oversikt over biologisk mangfold legges til grunn i vurderingen. I tillegg 

             
behandlingen.  Alle disse tema/fagkartene er ikke juridiske dokumenter, men retningslinjer.  
 

 
PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 
 
1. Planinnhold, generell retningslinje 
 

Planen er utarbeidet etter plan-            
henvisningene til lovverket refererer seg til dette. Rettslig bindende bestemmelser knyt-
tet til planen med hjemmel i plan- -4, er uthevet med 

art. 
 
I saksbehandlingen  byggeprosjekter skal det vurderes fare for      
naturskade som flom, ras storflo, erosjon og isgang. Samtidig skal ikke bygg og anlegg 
anlegges slik at de forverrer flom-, erosjons- 

tilstrekkelig sikkerhet. 
 

-
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Ved behandling av enkeltsaker skal data fra den nasjonale kulturminnedatabasen 
Askeladden legges til grunn. Alle utbyggingssaker og reguleringsplaner skal oversendes 
til fylkeskommunens kulturminnemyndigheter og sametinget i forhold til samiske kultur-
minner. 
disse verdiene tas hensyn til.  
 

 
 
Ved behandling av enkeltsaker legges tidligere utarbeidete temakart til grunn: Landbruk, 
Naturforvaltning, Reindrift, Kulturminner og Fiskeri/havbruk. I tillegg er det utarbeidet 
oversikt Biologisk mangfold.  
 

ne: 
 

 
For fritidsbebyggelse som ble godkjent i kommuneplan 2003 (kalt F1 etc), 
fortsatt de retningslinjer for for fritidsh vist som 
vedlegg i planen fra 2003. 

 
2.  

VSBEBYGGELSE

 
 

 

 

gjennom n-
        

offentlig vassverk eller der det ikke er naturlig av andre grunner, kan det gis unntak for 
dette kravet. 
 

 
s-

av uvanlig         
utforming kan aksepteres under forutsetning av at de gir en god og helhetlig arkitektur. 

 

 
som krever byggetillatelse og visse andre varige konstruksjoner og anlegg) samt 
fradeling 

-4 annet ledd pkt. a. Unntak kan gis for eksisterende bolig/ ervervs-
bebyggelse som ikke er utbygd etter reguleringsplan. 

som krever byggetillatelse og visse andre varige konstruksjoner og anlegg) samt  
reguleringsplan 

-4 annet ledd pkt. a.    

(av -4 annet ledd pkt. b. I henhold til 

inntil reguleringsplan er vedtatt. Eksisterende strandplaner og disposisjonsplaner skal 
fortsatt gjelde. 

 50 meter. 
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3.  

 
For bolig- og ervervsbebyggelse kan det gis dispensasjon under forutsetning av at   
sektormyndighetene gir tillatelse. Slike dispensasjoner fra byggeforbudet skal 
fortrinnsvis lokaliseres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og der en tar i bruk 

-
enteret og til 

og med Dragseid skal det vises en meget streng holdning til dispensasjon. 
Fritidshus kan gis dispensasjon under forutsetning av at sektormyndighet ikke har 
faglige innvendinger jfr. temakartene. Disse skal lokaliseres i tilknytning til eksisterende 

let -2 der det er forbud mot bygging og 
fradeling i 100- alget gir dispensasjon 
for andre hyttefelt, skal det utarbeides reguleringsplan for disse. 
 
I LNF-
forutsatt 

 
 
4.  

 
5.  

Dette gjelder: 
- arealer klausulert som nedslagsfelt for drikkevann 
- arealer vernet etter naturvernloven  
- arealer avsatt til vindkraftutbygging  

 
6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunnkulturer eller 

 

helhetlig vurdering der de ulike interesser deriblant behovsvurdering blir ivaretatt. Dette 
skal skje gjennom en reguleringsplan. 

utvidelse av spredt bolig-, ervervs- -4 
annet ledd, pkt c og e.  

reguleringsplan inklusiv plan for etterbehandling. Uttak der omgivelsene er LNF-
 

plassering 
 

 

illates ikke plassering av oppdrettsanlegg 
 

 

dene til de angitte 
 

 
 

 

skal det foreligge reguleringsplan.  
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7. Byggeforbud langs vassdrag 
 

 
8. Unntak fra rettsvirkning 
 

 
9.  Iverksetting 
     

 

 

             

fra 
 

     
terreng er grensa 100 meter. Langs Norddalselva og Stordalselva er grensa generelt 100 

-
planen for disse elvene kan likevel tillates. Jfr. -4, annet ledd pkt. f. 
 
Norddalselva er vernet mot vassdragsbygging. 

GJE
arealdelen i kommuneplanen ikke rettslig bindende for bygge- og anleggstiltak osv. som 

-4 annet ledd pkt. h.  
 

Bestemmelsene gjelder fra den dato kommuneplanens arealdel er godkjent i henhold 
-5 


