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KOMMUNEPLAN 2009-20, SLUTTBEHANDLING 

 

Sakens bakgrunn og innhold: 

Foreliggende forslag til kommuneplan er en revisjon av kommuneplanen av 2003. Det betyr 

at det ikke har vært en fullstendig prosess og at den er utformet etter den samme malen som 

den fra 2003. Planforslaget inneholder en samfunnsdel, som omfatter mål og retningslinjer 

for utvikling i kommunen, og en arealdel.  

 

Planen er utarbeidet med basis i gjeldende plan- og bygningslov. Fra 01.07.09 er plandelen 

av denne loven endret og den inneholder en del nye bestemmelser og utformingsverktøy.  

Ved neste revisjon, som bør skje allerede i neste valgperiode fra 2011, må prosessen og 

utformingen være i henhold til det nye lovverket. Planen bygger på et eget planprogram som 

ble utarbeidet, lagt ut til høring og behandlet endelig av kommunestyret i 05.09.07.  

 

Formannskapet, som også er kommunens planutvalg, er det politiske organet som har stått for 

arbeidet med både samfunnsdelen og arealdelen. Selv om det kun har vært en revisjon av 

planen, har det vært en god medvirkning gjennom 8 åpne grendamøter. Det har også vært 

dialogmøte i fylkets planforum. Foreliggende plan er ikke altomfattende slik at den angir kun 

mål og retningslinjer innenfor 8 satsingsområder. Dette er gjort for å understreke det 

strategiske virkemiddelet en ønsker at planen skal være, og samtidig begrense volumet av 

dokumentet.  

Planen er nå klar til en foreløpig behandling i planutvalget med tanke på offentlig ettersyn og 

innhenting av uttalelser fra diverse instanser.  

Framdriften for planen er følgende: høringsperiode i mai, vurdering av innspill i juni, 

behandling i planutvalget i august og endelig vedtak i kommunestyremøtet i september 2009.  

 

Vurdering: 

Når planprogrammet var på høring, kom det inn viktige innspill til arbeidet med 

planforslaget. Sammendrag av innkomne merknader og vurderingene av disse er tatt inn i 

saksframlegget til kommunestyret (sak 50/07 den 05.09.07). 
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Oppsummert kom blant annet følgende fram i høringen: 

 Ønsker oversikt over ledige tomter i godkjente hytteplaner. 

 Enkel konsekvensvurderinger av naturverdier for nye arealer. 

 Risikovurdering av nye arealer. 

 Strandsoneforvaltning. 

 Energi- og miljøplan. 

 Vindkraft og overføringslinjer. 

 Småbåthavner. 

 

Generelt er ønskene fra ulike instanser at kommuneplanen skal være mer omfattende enn 

intensjonen til kommunen har vært. Rådmannen mener at foreliggende planforslag gir et godt 

svar på de utfordringer som er kommet fram under innspillene til planprogrammet. Den gir 

en oversikt over hyttetomtene utlagt i plan 2003 og vurdering av naturverdien av alle nye 

arealer.  

De nye utbyggingsområdene som stort sett er fritidsbebyggelse, utfordrer ikke strandsonen i 

vesentlig grad. Det er lagt vekt på fortetting og lokalisering stort sett et stykke unna 

strandområdene. Strandsoneprosjektet som kommunen har igangsatt sammen med Bjugn er 

ikke ennå avsluttet, men vil gi viktige impulser ved revisjon av foreliggende planforslag. 

Energi- og klimaplan er under utarbeidelse i kommunen og den vil bli en viktig plattform for 

dette arbeidet og samtidig inneholde klare forslag til tiltak. Resultatet av vindkraftprosjekter 

som har vært behandlet i kommunestyret, er innarbeidet i planforslaget. Imidlertid ser en ikke 

nødvendigheten av at linjeføringer blir behandlet som et ledd i kommuneplanarbeidet da de 

har egne saksbehandlingsregler med konsekvensvurderinger etter annet lovverk. Når det 

gjelder småbåthavner er det trukket opp ny politikk som i større grad tar vare på strandsonen, 

men samtidig åpner for utvidelser av eksisterende havneanlegg. 

I forholdet til risiko- og sårbarhetsanalyse av nye utbyggingsarealer er det ikke gjort en fysisk 

vurdering på like linje med naturverdier. De nye områdene er ofte utvidelse av eksisterende 

hytteområder eller nye områder som ikke medfører et større inngrep. Ingen vil bli berørt av 

arealer utpekt som farlige leirskredområder eller blir liggende slik at de medfører fare i 

forbindelse med forventet havstigning på 50 cm. Imidlertid kan det være riktig å oppdatere 

gjeldende risiko- og sårbarhetsanalyse innen planen vedtas i kommunestyret.   

Planen har vært utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 28.04.- 07.06.09. En del av de 

innkomne uttalelser er svært omfattende og en henviser til disse. I saksframlegget er kun et 

sammendrag tatt inn. De ulike merknadene kan sendes på e-post eller de kan i sin helhet ses i 

sørvistorget. I sammendrag har det kommet inn følgende merknader: 

 

1. Fylkesmannen 

Generelt vises det til planlovens krav om beskrivelse og konsekvensutredninger som 

trådte i kraft 1.4.2005. Hensikten bak kravet er å legge fram et godt grunnlag slik at 

høringsinstanser, herunder sektormyndigheter og politikere skal kunne vurdere forslagene 

i planen på en tilfredsstillende måte. Når kommunen legger opp til å få endelig avklaring 

på omdisponering av areal, må virkninger for miljø og samfunn beskrives godt nok slik at 

beslutning kan fattes. Konsekvensutredningen som følger kommuneplanen har en 

faktabeskrivelse av hvert område, bl.a. om landbruk og infrastruktur. Når det gjelder 

grønne interesser er disse mangelfullt beskrevet. Generelt er oppsettet som følger denne 

utredningen et godt grunnlag for en nærmere vurdering av egnethet til utbygging. 
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Faktabeskrivelsen for de enkelte tiltakene i planforslaget bør imidlertid munne ut i en 

enkel vurdering av hvordan de beskrevne interessene vil bli berørt av en eventuell 

utbygging. Dersom det prioriteres utbygging i områder med sterke sektorinteresser, må 

det framgå en begrunnelse for denne prioriteringen. Ved neste rullering av kommune-

planen tilrår vi at kommunen allerede i oppstartfasen har fokus på utredningen slik at den 

munner ut i en bedre beskrivelse av virkninger for samfunn og miljø. I møte med Åfjord 

kommune ble det sagt at vurderingene i vedlegg 1 og 2 (vurdering av inn- spill og 

konsekvensvurdering) skal være førende for senere detaljregulering av de enkelte 

områdene. Vi forutsetter at dette tas inn som retningslinje for videre planlegging. 

I bestemmelsene brukes bebyggelsesplan som aktuell detaljplan. Vi minner om at denne 

planformen utgår i ny lov. Fylkesmannens fagavdelinger har for øvrig følgende vurdering 

av planen:  

Barn og unge: Kommunen har fokus på oppvekstmiljø i sine hovedmål i samfunnsdelen. 

Dette er positivt. Fylkesmannen minner om rikspolitiske retningslinjer for barn- og 

planlegging, der det i punkt 4 d fastslås at kommunen skal ”organisere planprosessen slik 

at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og 

unge selv gis anledning til å delta ”. Medvirkning fra barn og unge er forsterket i ny 

planlov, jfr. § 5.1. Kommunen må ivareta dette i sine planprosesser, samtidig som at de 

sørger for å ha etablert en generell ordning som ivaretar barn og unges interesser i 

planleggingen, jfr. § 3-3 i ny planlov. Sosial og helse: Ingen merknad.  

 

Samfunnssikkerhet: Det er et eget punkt om samfunnssikkerhet i planen. Det er bra, og vi 

håper at dette bidrar til at arbeidet med samfunnssikkerhet i Åfjord kommune blir 

systematisert i hele organisasjonen, og at det blant annet følges opp med egne rutiner på 

rapportering. For å sikre at det blir tatt hensyn til risiko i forbindelse med eventuell 

naturskade, ber vi om at det i retningslinjene på plankartet blir utformet et punkt om at 

det i saksbehandlingen av alle byggeprosjekter skal vurderes fare for naturskade som 

flom, ras, stormflo og lignende. Til opplysning kan vi nevne at mange kommuner i de 

senere årene har valgt å gjøre dette i forbindelse med revisjonen av sine kommuneplaner. 

Landbruk og bygdeutvikling: Fylkeslandbruksstyret henstiller om ut det tas kultur-

landskapshensyn i de foreslåtte utbyggingsområdene med registrerte kulturlandskaps-

verdier. 

 

Miljøvern: Kommuneplanen viser på en ryddig måte viktige utfordringer i forhold til 

areal- og naturforvaltningen, og det er positivt at sentrale miljøpolitiske føringer legges til 

grunn i rammebetingelsene i kapittel 2. 

Viktige natur/friluftsinteresser: Prinsippet med egne retningslinjer for områder med 

viktige natur- og friluftslivsverdier er videreført fra forrige kommuneplan. Dette er et 

positivt signal for å gi viktige områder i kommunen en langsiktig sikring mot tyngre 

tekniske inngrep. Slike areal er en ressurs både for kommunens innbyggere og tilreisende. 

I tekstdelen til kommuneplanen lanseres begrepet ”Kystparker” for slike områder. med 

Harbak, Svenningnesset, Nordgården, Stemma og Selnes som eksempler på slike 

områder. Fylkesmannen støtter en slik tilnærming og mener dette er viktige signal om at 

Åfjord kommune har et godt grunnlag for en bærekraftig arealbruk i tråd med 

hovedmålene i planen. Flere kommuner har senere fulgt Åfjord kommunes eksempel med 

egne retningslinjer for områder med viktige natur- og friluftslivsinteresser. 

Vernede vassdrag: Norddalselva er varig vernet og det er et mål å unngå inngrep som 

reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og 

kulturmiljø, jf. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. I St.meld. nr. 26 (2006-

2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljø tilstand er det fokusert på viktigheten av 

å ivareta verdiene langs vassdragene: Norsk vassdragsnatur er unik. Vassdragene som 

landskapselementer med stor betydning for opplevelser og aktiviteter og som levested for 

planter og dyr, en naturarv Norge har et internasjonalt ansvar for å verne om og 
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forvalte. Fylkesmannen ber Åfjord kommune fortsatt ha fokus på verdiene langs 

Norddalselva, og ta initiativ til å innarbeide intensjonene om en differensiert forvaltning i 

arealplanleggingen i kommunen. 

 

Byggeområder: Flere byggeområder for fritidsbebyggelse fra forrige kommuneplanens 

arealdel (2003-20 14) er vist som nye byggeområder, merket med F og nr. i det nye 

planforslaget. I uttalelse datert 16.05.2003 hadde vi følgende merknad til planen: For nye 

planlagte byggeområder for fritidshus er de enkelte forslagene vist i et vedlegg til 

kommuneplanens arealdel, i alt 49 områder. I vedlegget er det merknader knyttet til 

plassering av nye fritidsboliger for hvert enkelt område. Det forutsettes at disse 

merknadene er førende for arealbruken ved utarbeiding av reguleringsplan for de enkelte 

områdene. Spesielt gjelder dette ved vurdering av nye inngrep i 100-metersbeltet langs 

sjøen. Det forutsettes at disse merknadene legges til grunn ved en detaljplanlegging av de 

enkelte byggeområdene. Det er et sterkt press på arealene langs sjøen. Hele 100-meters-

beltet langs sjøen er i utgangspunktet definert som et område av nasjonal interesse med 

bygge- og deleforbud. Bakgrunnen for dette forbudet er at den nære strandsonen normalt 

bør holdes fri for bebyggelse ut fra allmennhetens interesser og av landskaps- og 

naturfaglige hensyn. For å ivareta verdiene i strandsonen må alle nye byggeområder i 

kommuneplanens arealdel ved sjøen avgrenses min 100 m fra sjø. Ved detaljregulering av 

de enkelte byggeområdene i planen vil Fylkesmannen ha spesielt fokus på å ivareta 

verdiene i de sjønære områdene. 

 

Småbåthavner: I forbindelse med kommuneplanarbeidet er det gjennomført en 

registrering av småbåtanlegg i Åfjord. I kapittel 3, satsingsområde 6, framgår 

retningslinjer for videreutvikling av slike anlegg. - Det savnes en behovsvurdering av 

båtplasser i Åfjord kommune. Det er viktig at lokaliseringen av nye anlegg skjer med 

bakgrunn i en vurdering av behov. 

Seks anlegg er pekt på som større anlegg som kan utvikle seg videre, men samtidig er det 

åpnet for at “alle som ønsker det skal ha båt i småbåthavner i kommunen”. Under plan-

bestemmelser/ retningslinjer pkt.6: Bruk og vern av sjø åpnes det for at alle anlegg 

merket med SH i planen kan utbygges, og at det er opp til kommunens planutvalg om det 

skal kreves reguleringsplan ved en utbygging. Det framkommer ikke tydelig hva som er 

tillatt å bygge ut og om det faktisk er et plankrav. Fylkesmannen mener at for områder 

avsatt til småbåthavn, SH, skal det kreves reguleringsplan før utbygging kan iverksettes. 

Dette fordi en må se på tiltak i sjø og tiltak på landsiden i en sammenheng. Også 

vurdering av behov for molo må skje som en del av en reguleringsplanprosess. 

Tilsvarende må også gjelde for næringsvirksomhet, rorbuer etc. Bestemmelsen og 

retningslinjer må endres på dette punktet. Planen viser to helt nye småbåthavnanlegg. 

Nordgården på Linesøy og Eidsbrygga ved Dragseid, uten at det for disse er gjennomført 

verken behovsvurdering eller vurdering av miljømessige konsekvenser. 

Vindkraft 

Planen viser tre områder båndlagt for vindkraft. Tiltaket vurderes etter annet lovverk. 

Planlagte overføringsledninger til de foreslåtte vindparkene kan komme i konflikt med 

andre arealbruksinteresser. Det anbefales at linjeføringen vises som informasjon 

kommuneplankartene. 

 

Konsekvensutredningen 

Som omtalt innledningsvis i Fylkesmannens uttalelse er vedlagte konsekvensvurdering av 

de enkelte tiltakene i planen mangelfull på flere områder. Det mangler vurdering av 

biologisk mangfold, vurdering av konsekvenser for verdiene i strandsonen fremgår ikke, 

og avstand til sjø er ikke kommentert i byggeområdene som grenser mot sjøen. Det 

mangler en helhetlig vurdering av konsekvensene ved gjennomføring av de enkelte 

tiltakene. Med bakgrunn i at konsekvensvurderingene er mangelfulle vil vi i våre 
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vurderinger være spesielt aktsomme på tiltak som kan komme i konflikt med kjente 

naturvern- eller friluftslivsinteresser. 

 

Merknader til kommuneplanens arealdel - oversiktskartet 

- 110 Husfjellet Stokkøya. Deler av det foreslåtte byggeområdet kommer i konflikt med 

et område med kystlynghei av regional verdi. Ny bebyggelse må styres til arealene ned 

mot veien. Naturverdiene i området må ivaretas ved en eventuell utbygging. Dette er 

forhold vi vil legge spesiell vekt på ved detaljplanleggingen av området. 

- 127 Brenna - Momyra. Momyrvatnet med naturområdene rundt er registrert med viktige 

natur-/friluftslivsinteresser, bl.a. hekker flere arter på lista over truete og sårbare arter 

(”rødlista”) i området. Momyrvatnet er også en del av det varig vernede Nordalselv-

vassdraget. Etablering av campingplass som foreslått vil medføre store inngrep i 

områdene ved Momyrvatnet, og bidra til øket ferdsel i området. Øket ferdsel vil være 

uheldig for områdets verdi bl.a som hekkeområde. Det foreslåtte campingområdet må tas 

ut av planen. 

- 130 og 131 ved Nittavatnet. Områdene ved Nittavatnet har store viltinteresser. Det er 

viktig at hensynet til viltet og verdiene langs vatnet ivaretas ved en detaljsregulering av 

områdene. 

- 144 Herfjord. Det foreslås rorbu og ny fritidsbebyggelse. Med bakgrunn i verdiene i 

strandsonen må det ikke åpnes for nye tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen i dette 

området. 

- 148 Vorphaugen/Finnset. Det må ikke åpnes for ny småbåthavn med tilhørende 

infrastruktur og massetak før behov og lokalisering er vurdert i en større sammenheng. 

- 150 Myrenget. Ny bebyggelse med atkomstvei må trekkes nord i byggeområdet, mot 

veien. Det må ikke åpnes for utbygging ned mot sjøen i dette området. 

 

Merknader til kommunedelplanene 

Sentrum: 

- 154 Elvebakk. Området er registrert med viktige naturinteresser, og ligger nært 

Kariholet naturreservat. Det er viktig at verdiene i området ivaretas og at det tas 

landskapsmessige hensyn ved reguleringen av byggeområdet. En utvidelse av 

naturreservatet er til vurdering. Det er viktig at byggeområdet ikke medfører inngrep i 

viktige naturverdier i tilknytning til naturreservatet. 

- En eldre campingplass ved sjøen vest for Monstad forslås lagt ut til boligbygging. Det er 

viktig at kvalitetene i de sjønære områdene ivaretas ved en regulering, spesielt frilufts- 

livsverdiene. Det bør ikke åpnes for nye inngrep nærmere sjøen enn de gamle 

campinghyttene i området. 

Lauvøya: 

Hele Lauvøya er registrert med svært viktige naturforvaltningsinteresser i kommunens 

eget sektorkart for naturforvaltning. Dette går ikke fram av konsekvensvurderingene som 

følger planen. Nord for Lauvøya ligger Bingsholmsråsa dyrefredningsområde. Dette er et 

grunt sjøområde av stor betydning, spesielt for sjøfugl. En økning av antall fritidsboliger 

og utvidelse av småbåthavn i området vil medføre øket ferdsel i dyrefredningsområdet, 

noe som kan være uheldig for fuglelivet i perioder av året. De relativt urørte områdene 

nord og vest på øya må ivaretas, og det er positivt at det er lagt inn retningslinjer i LNF-

områder med viktige natur/friluftsinteresser. For å unngå øket ferdsel i de viktige natur- 

og friluftsområdene nord på Lauvøya bør det kun åpnes for en begrenset økning av antall 

nye fritidsboliger, i tilknytning til eksisterende byggeområder. Ny bebyggelse bør i 

hovedsak styres til sørsida av øya. Område 105 Føya på Lauvøya. Området er åpent og 

relativt flatt. En utbygging som foreslått vil gi store inngrep i landskapet og medføre 

ferdsel i de sårbare områdene nord på øya. Med bakgrunn i store naturverdier på Lauvøya 

og sjøområdene på nordsida av øya må det foreslåtte byggeområdene 105 tas ut av 

planen. 



 6 

Dragseid: 

Område 141. Vest i delplanområdet ved Eid foreslås et område i sjø satt av som 

småbåthavn, og landarealet settes av som naust/brygge/marina. Som omtalt 

innledningsvis vil slike mindre småbåtanlegg medføre en bitvis nedbygging av verdiene i 

strandsonen. Behovet for nye båtplasser må styres til større, mer tilrettelagte anlegg. 

Småbåthavna må tas ut av planen. Det ligger et naust på østsida av neset i dag, men ellers 

ingen bygninger. Ny bebyggelse i dette området blir liggende eksponert i landskapet og 

vil medføre en privatisering av strandsonen. Det må ikke åpnes for nye bebyggelse i dette 

området. 

Linesøy: 

Generelt: Det har vært stor aktivitet med mange reguleringsplaner for ny fritids-

bebyggelse i siste planperiode. Det er viktig at det kreves høy utnytting av arealene og at 

kapasiteten i godkjente planer utnyttes før nye areal tas i bruk. Det bør vurderes å ta ut 

nye byggeområder fritidsbebyggelse inntil kapasiteten i gjeldende planer er utnyttet. 

Område 123 sørvest på Linesøya medfører en betydelig utvidelse av eksisterende 

byggeområdet. Området er registrert med viktige natur/friluftslivsinteresser og som et 

viktig kulturlandskapsområde. Området bør avgrenses langs veien, slik at det ikke åpnes 

for vesentlig utvidelse av byggeområdet sørover inn i det urørte kulturlandskapet. 

124 Linesøy feriesenter på Nordgårdøya. Nord på øya, i tilknytning til fastlands-

forbindelsen foreslås et nytt byggeområde for fritidsbebyggelse og ei ny småbåthavn. Det 

er positivt at det legges til rette for lokalisering av ny fritidsbebyggelse i tilknytning til 

eksisterende inngrep. Samtidig har de nordlige områdene på Linesøya store 

naturkvaliteter. Nordgårdsøya er registrert med store naturforvaltningsinteresser, bl.a. 

som viltområde og med botaniske interesser. Deler av området framstår også som et urørt 

kystheilandskap med stor kulturlandskapsverdi. Det er viktig at verdiene i området 

ivaretas ved en regulering. Det samme gjelder områdene mellom ny fastlandsforbindelse 

og sjøen. Det er viktig at verdiene i strandsonen ivaretas, og at det ikke åpnes for nye 

inngrep i de sjønære områdene. Åfjord kommunes vurdering om at bebyggelsen må 

trekkes bort fra sjøen, på oversida av vegen støttes. Byggeområdet mellom veien og sjøen 

må tas ut av planen. Når det gjelder småbåthavn i dette området må behovet for nye 

båtplasser ses i sammenheng med kapasiteten i allerede godkjente anlegg på Linesøya og 

på Stokkøya. Foreslåtte småbåthavn på Nordgårdsøya må tas ut inntil det er gjennomført 

en behovsvurdering, jf. vår vurdering under småbåthavner. 

 

Vilkår for egengodkjenning: 

- For å ivareta verdiene i strandsonen må alle nye byggeområder i kommuneplanens 

areal- del ved sjøen avgrenses min 100 m fra sjø.  

- Det må stilles krav om reguleringsplan for nye småbåthavner eller vesentlige 

utvidelser av eksisterende anlegg.  

- Ny bebyggelse i område 110 Husfjellet på Stokkøya må styres til arealene ned mot 

veien, jf vurderingene under miljøvern.  

- Det foreslåtte campingområdet 127 ved Momyrvatnet må tas ut av planen, jf. 

vurderingene under miljøvern.  

- Med bakgrunn i verdiene i strandsonen må det ikke åpnes for nye tiltak i 100-

metersbeltet langs sjøen i område 144 ved Herfjorden.  

- Det må ikke åpnes for ny småbåthavn med tilhørende infrastruktur og massetak i 

område148 Vorphaugen/Finnset før behov og lokalisering er vurdert i en større 

sammenheng.  

- Ny bebyggelse med atkomstvei i området 150 Myrenget må trekkes nord i 

byggeområdet, mot veien. Det må ikke åpnes for utbygging ned mot sjøen i dette 

området.  

- Med bakgrunn i store naturverdier på Lauvøya og sjøområdene på nordsida av øya må 

det foreslåtte byggeområdene 105 Føya tas ut av planen.  
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- Foreslått småbåthavn med naust, brygge og marina ved Eid må tas ut av planen. jf. 

vurderingene under miljøvern. 

- Byggeområdet mellom veien og sjøen i området 124, Linesøya Feriesenter, og 

foreslåtte småbåthavn i samme område, må tas ut av planen, jf. vurderingene under 

miljøvern. 

Minner om at vilkår for egengodkjenning innebærer at Fylkesmannen har innsigelse til 

planen dersom vilkårene ikke imøtekommes. 

 

2. Sør-Trøndelag fylkeskommune 

Fylkesutvalget ser positivt på arbeidet Åfjord kommune har gjort mht kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel. I all hovedtrekk er planforslaget i samsvar med fylkesplan, 

fylkesdelplaner og øvrige nasjonale og regionale føringer. Fylkesutvalget har allikevel 

noen merknader til detaljer i planen: 

1. Område 144 - Herfjord nord, og område 146 - Rammelmyrhaugen 2 må utgå som 

byggeområde fritidsbebyggelse på grunn av hensyn til kulturminner og kulturmiljøer 

2. Konsekvensene av nye småbåthavner og utvidelse av eksisterende er ikke drøftet i 

planen, derfor vil fylkesutvalget ta forbehold om planen på dette punktet inntil dette er 

gjort. 

3. Overføringslinjene mht vindkraftanleggene kan med fordel synliggjøres på arealkartet 

slik at man får et helhetlig bilde av arealbruken og ikke minst på et tidlig tidspunkt får 

et bilde av mulige konfliktområder. 

4. Med utgangspunkt i usikkerheten med hensyn til hvor synlige og skjulte automatisk 

fredede kulturminner (fra før 1537) finnes, må fylkesutvalget ta forbehold om 

arealbruken når det gjelder slike. Dette gjør at de enkelte regulerings- og 

bebyggelsesplaner må sendes fylkeskommunen som høringsinstans for behandling og 

uttalelse. 

5. Alle automatisk fredete kulturminner og kulturminner med vernestatus bør avmerkes 

på kommunedelplankartene. 

6. På oversiktskartet til kommuneplanens arealdel bør det anføres under punkt 1. 

Planinnhold, generell retningslinje at: Ved behandling av enkeltsaker skal data fra den 

nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden legges til grunn.  

 

For øvrig vises til fylkesrådmannens kommentarer i saksframlegget der en blant annet 

skriver: Område 144, Herfjord nord. Det er direkte konflikt med et lite gravfelt. Området 

fremstår som relativt flatt og åpent, samt av beskjeden størrelse. En eventuell 

hyttebygging i dette området vurderes negativt med hensyn til utilbørlig skjemming av 

gravminnene. Fylkesrådmannen anser at formålet fritidsbebyggelse er svært uheldig og 

området må tas ut av planen. Område 146 – Rammelmyrhaugen 2, Harbak. Hensikten 

med reguleringen i dette området var å sikre at utsynet fra Snørehallen ikke skjemmes av 

bygninger eller andre terrenginngrep i dalsiden. Fylkeskommunen har tidligere befart 

deler av planområde 146 i forbindelse med en nydyrkingssak. Fylkesrådmannen hadde 

ikke merknader til denne, da landskapskarakteren ikke ville endres vesentlig gjennom 

dyrking. Fylkesrådmannen anser derimot at formålet fritidsbebyggelse vil være svært 

uheldig i dette spesielle landskapsrommet og området må tas ut av planen. 

 
 

3. Reindriftsforvaltningen 

Områdestyret fremmer innsigelse til båndlegging av områder for vindmøller når det 

gjelder Kvenndalsfjellet og Storheia pga negative virkningene for reindrift på Fosen. 

Områdestyret mener at utbygging av vindmølleparker må avklares gjennom en helhetlig 

behandling av alle vindmølleparker på Fosen. Generelt mener områdestyret det er stor 

andel ubebygde hyttetomter i kommunen og at det er nødvendig å legge ut vesentlig flere 

områder. Områdestyret er skeptisk til fritidsbebyggelse nr. 130 og 131 ved Nittavatnet. 
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Områdestyret legger ikke inn innsigelse til disse under forutsetning av at kommunen 

ikke tillater utbygging vest for Nittavatnet og videre vestover. 

 

4. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Forslaget til kommuneplan er oversiktlig og ryddig. Vi har likevel noen merknader. 

Skred- og flomfare: Aktsomhetskart for steinsprang viser at flere områder i kommunen er 

utsatt for slike farer. Kommunen må sørge for at det ikke føres opp ny bebyggelse før det 

er dokumentert tilstrekkelig sikkerhet mot skred, se TEK og NVEs retningslinjer 1/2008 

om krav til sikkerhet. Faregradskart for kvikkleire viser 3 kvikkleiresoner i kommunen. 

Disse sonene ligger innenfor LNF-områder i planforslaget. Kommunen må sørge for at 

det ikke føres opp ny bebyggelse før det er dokumentert tilstrekkelig sikkerhet mot skred. 

Skulle det vise seg at det er kvikkleire innenfor et området hvor det planlegges ny 

bebyggelse, er det viktig at områdestabiliteten (helhetlig faresonevurdering) for faresonen 

for kvikkleireskred kan dokumenteres. Det kan ikke utelukkes at det er skredfarlige 

masser også utenfor de avmerkede kvikkleiresonene og steinsprangområdene. Skrednett, 

www.ngu.no, viser at det har gått flere typer skred i kommunen tidligere. Det er også 

viktig at kommunen sørger for at det ikke plasseres ny bebyggelse i områder som kan 

være utsatt for flom, erosjon og isgang. Videre er det viktig at kommunen sørger for at 

nye bygg og anlegg ikke forverrer flom-, erosjons- og skredfaren for omgivelsene. 

 

Allmenne interesser i vassdrag: Det er positivt at kommunen tar inn en planbestemmelse 

om byggeforbud langs vassdragene. De verna vassdragene Nordalselva, Nordelva, 

Hofstadelva og Oldelva har større eller mindre deler av nedbørfeltet innenfor Åfjord 

kommune. Disse vassdragene omfattes derfor av Rikspolitiske retningslinjer for verna 

vassdrag. Gjennom hele verneplanarbeidet har det blitt presisert at vassdrag som er verna 

mot kraftutbygging også må behandles med varsomhet når det gjelder andre typer 

inngrep. Vannmiljø: I planforslaget savner vi en generell omtale av EUs direktiv for 

vannforvaltning, samt en beskrivelse av hvordan direktivet vil bli ivaretatt i 

kommuneplanen.  

Energianlegg: Områdene for vindkraftutbygging som det finnes søknader på i dag, har 

kommunen båndlagt til vindkraft. Det er positivt. Eksisterende og konsesjonsgitte 

kraftledninger etc, er imidlertid ikke tegnet inn på plankartet. Vi ber om at dette blir gjort. 

I den forbindelse viser vi til MDs rundskriv T-2/98, Nasjonale mål og interesser i fylkes- 

og kommuneplanleggingen, der det heter, “Kommunene bør innarbeide arealer for 

eksisterende kraftoverføring og kraftproduksjon på alle plankart og unngå arealbruk i 

strid med planlagte overføringsanlegg, jf regional kraftsystemplan og planer hos lokale e-

verk. Som hovedregel bør arealene også disponeres til dette formålet. Kommunene bør 

trekke eierne av kraftledninger og andre elektriske anlegg aktivt med i planprosessene “. 

Det er viktig at kraftledningstraseer, transformatorstasjoner etc. med tilhørende 

byggeforbudssoner, i samsvar med regelverket til Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB), framtrer som hensynssoner/ båndlagte områder i plankartet. NVE ber 

kommunen kontakte Statnett, regionalnetteier og områdekonsesjoner, slik at det kan tas 

hensyn til planlagte nye kraftledninger og oppgradering av eksisterende kraftledninger i 

området. De vindkraft- og kraftlednings-sakene som er til behandling hos NVE nå, tar vi 

sikte på å sluttbehandle i løpet av inneværende år.  

Damsikkerhet: Ved Harsvika på Stokkøya planlegges det et nytt boligfelt ovenfor 

eksisterende boligfelt. Ovenfor det planlagte boligfeltet, er det et vannreservoar som 

ligger på kote ca 49 moh. Dette reservoaret er, ifig kart, demmet opp med en ca 150 m 

lang dam. Det er viktig at kommunen informerer dameier om at damanlegget, mtp 

sikkerhet, skal være klassifisert iht NVEs regelverk. NVE fremmer innsigelse mot forslag 

til kommuneplan for Åfjord inntil: Det for LNF-områder som ligger innenfor avmerkede 

kvikkleiresoner eller innenfor aktsomhetsområdene for steinsprang, tas inn en 

planbestemmelse om at det ikke skal gis byggetillates til nye bygninger før det er 
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dokumentert tilstrekkelig sikkerhet mot skred. Det for byggeområder som ligger 

innenfor aktsomhetsområder for steinsprang tas inn en planbestemmelse om at før 

reguleringsplan eller bebyggelsesplan vedtas, skal tilstrekkelig sikkerhet mot skred være 

dokumentert. 

Videre har vi en faglig merknad til kommuneplanen inntil traseene for eksisterende og 

konsesjonsgitte kraftledninger etc. er tegnet inn på plankartet. 

 

5. Statens vegvesen 

Det har ikke vært noe vesentlig samarbeid om denne planen, men i og med at den synes å 

bygge på tidligere plan med små endringer, synes det som om Vegvesenets tidligere 

merknader er innarbeidet i den nye planen. Imidlertid er det noe nummerering på 

plankartet som vi ikke finner igjen verken i beskrivelsen eller innspillsvedlegget, bl.a. 

F32 og F33 i Norddalen. Videre står det også "B" enkelte plasser som heller ikke er 

beskrevet. I det store og hele har vi ingen vesentlige merknader til planen. Vi syns det er 

positivt at kommunen vil satse på å utbygge et rasjonelt og sikkert system for bl.a. bruk 

av sykkel som internt kommunikasjonsmiddel i sentrum. Dette gir gevinster både i form 

av bedre miljø, helse og sikkerhet. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at en utvidelse 

av boligområdene på sørsiden av fylkesvegen ved Monstad vil gi økt kryssingsbehov for 

fotgjengere og syklister, da gang- og sykkelvegen ligger på motsatt side. Vegvesenet har 

ingen innsigelser til planen.  
 

6. Kystverket 

Nye havner, kaier, kaiinnretninger skal konsekvensutredes dersom de skal anløpes av 

skip større enn 1350 tonn. Kystverket er ansvarlig myndighet og vi forutsettes at 

utredningsplikten vurderes i planen. Noen av delplanene er ulik hovedplankartet og 

området for delplanene må ikke framstilles med farge på hovedkartet. Mangelfull 

påføring av arealkategori i sjø. Gjelder også mange ”blå” områder langs land som vi er 

usikker på om de er sjøareal eller ervervsareal. Stedvis er det lagt ut arealkategorier som 

ikke er forenlig med ankring (bl. a. NFFFA). Kystverket fremmer innsigelse til bruk av 

arealkategorie A og NFFFA ankringsplasser. Disse områdene kreves minimum endret til 

NFFF-områder. For å synliggjøre problemstillingen vedlegges kartskisser for noen av 

områdene. Anmoder om at ankertegnene blir framstilt på plankartet. Statlige utbygde 

havner Linesøy, Flatholmsundet og Ratvika må framstilles likt som ”havn” under ”viktige 

ledd i kommunikasjonssystemet”. Ikke under byggeområde ”havn” eller som 

”småbåthavn”. Det foreligger ikke vedtak om nedleggelse av de statlige havnene. 

Tidavgrenset tillatelser for fritidsbruk i deler av havnene er ikke retningsgivende for 

havnestatusen. Kommunedelplan mangler skipsleden inn forbi Monstadholmen. 

 

7. Fiskeridirektoratet 

Region Trøndelag har ingen merknader. Bedt om innspill fra Trøndelag 

Fiskeoppdretterlag og Fiskarlaget Midt-Norge som også har kontaktet Stokksund 

fiskarlag. Ingen tilbakemelding, så ut i fra det har heller ikke de noen merknader. 

 

8. Sametinget 

I bestemmelsene til planen må det gå klart fram at ingen utbyggingsområder er avklart i 

forhold til automatiske fredete samiske kulturminner. Hvert enkelt område og sak må 

forelegges kulturminnemyndighetene. Sametinget ser positivt på at det legges opp til en 

strengere holdning til åpning av nye hytteområder samt at hovedprinsippet skal være 

fortetting og utvidelse av eksisterende arealer. 

 

9. Forsvarsbygg, ingen merknader. 

 

10. Bjugn kommune 
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Bjugn kommune har ingen innvendinger til det framlagte forslag til kommuneplan for 

Åfjord kommune for perioden 2009 - 2020. Som nabo i sør er det naturlig å knytte noen 

kommentarer til både kommuneplaner generelt og til det foreslåtte planutkastet til Åfjord. 

En registrerer at arealforvaltningen i den enkelte kommunen i større og større grad får 

betydning eller interesse for tilgrensede kommuner. Særlig de siste årene har gitt oss en 

del eksempler på dette. For Bjugn kommunes del er det naturlig å nevne Ørland 

hovedflystasjon med øvingsfelter og Storheie vindpark, men også utviklingen innen 

havbruk må nevnes. Videre utgjør kommunikasjoner felles interesseområder over 

kommunegrensene. De tre første temaene har i seg selv medført at Bjugn kommune har 

måttet utsette sin planlagte revisjon av kommuneplanen et par år. Når vi nå 

forhåpentligvis i nær framtid vil starte revisjon av vår egen kommuneplan, vil Åfjord 

kommunes plan være både en interessant føring for vår egen plan, men også en 

inspirasjon for vårt arbeid. Fra vår side vil en ikke bli svært overrasket om dette vil være 

den siste revisjonen av våre kommuneplaner som blir gjennomført som helt uavhengige 

prosesser i forhold til nabokommunene. 

 

Så til noen forhold av mer konkret art som har felles interesse for våre kommuner. 

- Veg og bru over Åfjordsstrømmen mellom Selnes og Tiltrem. Vi registrerer med 

tilfredshet at denne forbindelsen fortsatt ligger inne i Åfjord kommunes plan.  

- Storheia vindmøllepark vil, dersom det ikke kommer et direkte avslag fra NVE i løpet 

av sommeren/høsten, med stor sikkerhet også bli lagt inn i Bjugn kommunes 

kommuneplan. Områdene nordvest for Storheia vindpark mot Bjugn kommune er avsatt 

til LNF-område med viktige natur og friluftsinteresser og med retningslinjer. I og med at 

Bjugn kommune vil starte sitt revisjonsarbeid etter at endringene i plandelen av plan- og 

bygningsloven er trått i kraft, vil sannsynligvis tilgrensende områder i Bjugn bli 

hensynssoner med samme faglige begrunnelse og retningslinjer som i Åfjord kommune. 

- Havbruk. Nylig godkjente Bjugn kommune etablering av et havbruksanlegg for 

laks/ørret ca. 2 km utenfor Åfjordstrømmen. Dette var og er i samsvar med Åjord 

kommunes arealplan.  

 

11. Rissa kommune, ingen merknader 

 

12. Namdalseid kommune, ingen merknader 

 

13. Åfjord landbruks/utmarksnemnd 

Har følgende merknader til arealdelen: Hytteområdene 117 Nordgården og 122 

Tjeldnesset, Linesøya må tas ut av planen da en ønsker at området mellom Straumen og 

Sørgårdsvågen bevares med minst mulig fritidsbebyggelse da dette er det viktigste 

landbruksområdet på Linesøya. 147 Holhaugen, Kroken og 152 Skaseth Østre, 

Skråfjorden må tas ut da de begge ligger i produktiv skogsmark. Boligområde i sentrum, 

152 Elvebakk Øvre ligger på innmark og produktiv skogsmark må tas ut. Storheia 

vindpark tas ut og opprettholdes med dagens planstatus i eksisterende kommuneplan pga 

konfliktgraden for landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. 

 

14. Komite kommuneutvikling 

Tas inn under samfunnsdelens punkt 7 om kommunikasjon: Det etableres en 

hensiktsmessig dypvannskai på Kirkholmen. 

 

15. Statskog 

Vi ser at hele Åfjord Nordre statsallmenning fremdeles er foreslått vernet etter 

naturvemloven. Etter forrige stadfesting av arealplan er det opprettet et naturreservat på 

eiendommen. Det omfatter så å si alt skogareal, totalt ca 24.000 da dvs 30% av 

eiendommen. Her er sterke restriksjoner på utøvelse av bruksrett og annen aktivitet i 
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området. Reservatet omfatter påviste verneverdige naturverdier. Ytterligere vern etter 

naturvernloven vil gi uhensiktsmessige begrensinger på bruk av området, både i 

forbindelse med næring og friluftsliv. Vi finner det da naturlig at det arealet som ikke er 

vernet blir lagt under arealkategori som kalles LNF- område med viktige natur/ 

friluftsinteresser. 

 

16. Fremskrittpartiet 

Innspill til kommuneplan, området helse: Åfjord kommune utreder om det er samsvar 

mellom antallet krefttilfeller i kommunen med sammenliknbare kommuner, og opp mot 

landsgjennomsnittet. Ulike varianter av kreft skal også kartlegges. Om tilfellene er 

høyere/hyppigere enn hva en forventer, må tiltak iverksettes. Energi: Åfjord kommune 

foretar ei registrering av alt vannkraftpotensialet i kommunen, og over hvor mye energi 

dette kan produsere. Åfjord kommune skal være en foregangskommune på miljøvennlig 

energi, uten å foreta omfattende naturinngrep. Areal/natur og miljø: Storheia 

opprettholder sin status som LNF-område 1, og kommunen tilrår ikke vindkraftutbygging 

i området. 

 

17. Einar D. Hilstad 

Som grunneier på Harbak, er jeg sterkt imot etableringen av den planlagte kystparken i 

dette området. Som jeg ser det, er området allerede godt brukt i fritidsøyemed og det er 

ikke ønskelig med pålagte restriksjoner som denne etableringen sannsynligvis vil 

medføre. 

 

18. Reidar Moen og Asbjørn Svenning 

I tilknytning til forslaget om etablering av kystpark vil vi komme med følgende 

høringsuttalelse: I dag har allmennheten en generell stor adgangsrett til disse områder. Vi 

vil med dette meddele at vi generelt ikke kan støtte etablering av en kystpark på 

Svenningnesset. 

 

19. Inga Håvet 

Jeg har lest dokumentet med stor interesse. Det signaliserer overordnede målsettinger 

som innbyggerne i nåtid og framtid skal være tjent med. Blant annet er pkt. 6, s.21 viktig: 

Areal- og naturforvaltningen skal være bærekraftig slik at de rike og allsidige 

naturressursene blir tatt vare på for framtidige generasjoner…. 

Det som skrives under Kystparker s.21 og Strandsonen og Fritidsbebyggelse s. 22 

oppfatter jeg som kommunens retningslinjer og intensjoner for strandsoneforvaltningen. 

Mine kommentarer gjelder deler av planforslaget for utbygging av Nordgården, eiendom 

110/3. Nærmere bestemt det området som i kommunedelplan Linesøy benevnes med nr 

124, inklusive småbåthavn. Gammelt lokalt navn på dette området er Småvikern. For to 

år siden ble en privat reguleringsplan for omtrent samme område stanset av 

Fylkesmannen. I den forutgående høringsperioden i 2007 sendte jeg et innspill til 

kommunen. Av to årsaker legger jeg ved dette. For det første har jeg samme standpunkt i 

dag, og for det andre ønsker jeg at nye politikere skal bli informert om det. 

 

Når fastlandsforbindelsen innen overskuelig framtid er et faktum, må reisende til 

Linesøya få møte det fine landskapet vi i dag ser fra enden av moloen, og ikke tett 

fritidsbebyggelse. Den nye veien ligger visuelt godt i landskapet og gjør det verdifulle 

naturområdet godt tilgjengelig for alle uansett førlighet. Kommunen har lagt planer for 

sykkelsti langs fastlandsforbindelsen. Med dagens naturlandskap vil en tur langs nyveien 

gi mange av de flotte naturopplevelsene Linesøya kan by på. Infoskilt langs den veien 

kan presentere historiske fakta som dessverre går i glemmeboka om de ikke taes vare på. 
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Småbåthavn i Småvikern må være unødvendig i og med utbygging av Sossvika. 

Planene for småbåthavn ved Nordgården (Småvikern) fikk godkjennelse i planutvalget i 

2007, men ble stoppet av Fylkesmannen. Derfor må utsagnet under Småbåthavner s. 21 

som sier at ”Nordgården er en ny havn som kan utvikle seg videre”, være feil. Det er ikke 

noen ”eksisterende godkjent havn” i Småvikern. Med fastlandsforbindelse til Linesøya, 

blir ikke veien lang til båthavna i Sossvika. Det er unødvendig å ”redusere verdien av 

uberørte strandsoner” ved å bygge småbåthavn tvers over Lina. Jeg peker på følgende 

retningslinje under Småbåthavner: ”Hovedregelen er at det ikke skal etableres noen nye 

småbåthavner….” Det er nå kommunen kan forhindre at det lille, men verdifulle 

naturområdet i Småvikern, del av Nordgården 110/3 kan tas vare på for framtidige 

generasjoner. Både kultur- og naturlandskap trenger aktivt offentlig forsvar mot 

materialisme og utbyggingsmani. Det dreier seg om en liten strekning strandsone, som 

slett ikke er ødelagt av fastlandsforbindelsen. Fastlandsforbindelsen gjør strandsonen 

bedre tilgjengelig for folk flest. Utstrakt fritidsbebyggelse og småbåthavn i Småvikern vil 

være et overgrep mot forsvarsløs natur. 

 

20. Asbjørn Sørgård 

Gjelder spesifikt område på Sørgård 107/5 merket 122 på arealkartet over 

Linesøya. Dette området er tidligere regulert for landbruksformål, ligger midt i et område 

med spredt bebyggelse, og er nyttet til beiteformål. Jeg ser det som naturlig at videre 

utbyggelse av områder for fritidsbebyggelse på Linesøya legges til utmark, eller i 

tilknytning til eksisterende regulerte områder. Med det allerede store antall tomter som er 

planlagt, anser jeg behovet for dekt i overskuelig framtid. La oss forsøke å unngå fritids 

områder som påvirker eksisterende bebyggelse og beitemark, når vi har nok av andre 

alternativ. 

 

21. Arnstein Sørgård 

Viser til foreslåtte hyttefelt/campingplass på gårdsbruket 107/5 Reksteren på Linesøya øst 

for Tjeldnesset. Dette området er meget uheldig plassert da det ligger midt i opprinnelig 

bebyggelde på Linesøya samt at det er omsluttet av jordbruksareal som beite og dyrket 

mark. Plassering av nye hyttefelt bør gjøres som det hovedsak er blitt praktisert tidligere, 

legges til utmark/ytterkant av eksisterende bebyggelse/landbruksareal. 

 

22. Kari Sørgård 

I det jeg refererer til kommuneplanen for Åfjord Kommune 2009-2020, ser jeg mange 

gode og velfunderte tanker om ønsket utvikling i kommunen de neste årene. Jeg nevner 

LNF områder, særpreg og kvalitet, forvaltning av verneområder, det at 

landbruksnæringen skal gis gode driftvilkår, etisk kvalitet mm. I denne forbindelsen vil 

jeg likevel protestere mot at kommunen ser for seg et framtidig hyttefelt plassert, slik jeg 

ser det, midt i Sørgårdsvågen, plankart for Linesøya delplan, merket 122. Min 

begrunnelse for dette er følgende: Området på nord- og sørsiden av Sørgårdsvågen er 

allerede tungt regulert med hyttefelter. Som kontrast til dette framstår i dag hele 

strekningen fra Sørgårdsvågen og ned til fergeleie som et vakkert kulturlandskap hvor det 

har vært meget små endringer og/eller inngrep de siste 50-100 årene. Det er viktig at dette 

bevares slik. Den vakre overgangen mellom sjø og et tilnærmet urørt gammelt 

kulturlandskap bør på ingen måte “brytes” med nok et hyttefelt. Etter det jeg kjenner til er 

det i dag også mer enn 100 tilgjengelige fritidstomter på øya. Bare av den grunn alene 

skulle det være unødvendig å legge ut enda flere hyttetomter i området. Det omtalte 

kartgrunnlaget datert 23.04.09 viser en hel del “flekker” markert som fritidsboliger i det 

omtalte kulturlandskapet. Det skal bemerkes at disse “flekkene” er nedlagte småbruk og 

armen gammel bebyggelse som i dag nyttes som fritidsboliger. Dette er dermed en 

bygningsmasse som naturlig hører til i landskapet, og kan på ingen måte danne en åpning 

for en type fortolkning som går på at det allerede eksisterer et hyttefelt i området. 
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Jeg er på ingen måte imot at det kommer fritidsboliger på øya, men mener at det er en 

grense for hvor stor belastning øya takler med tanke på antall og plassering. Etablering av 

felt 122 vil etter min mening bidra til et unødig stort inngrep mht særpreg, verneverdier 

og estetisk kvalitet. Videre vil landbruksnæringens driftsvilkår bli unødig belastet. 

 

23. Paul M. Sørgård 

Jeg vil med dette legge inn en protest mot hyttefeltet på eiendommen Sørgård 107/5 på 

området Reksterhaugen. Dette feltet er plassert midt inne i et område som i dag blir brukt 

til landbruksformål. Det er ikke i første rekke arealet som går med det reageres på, mye 

av dette er impediment mark da det blir fullstendig omringet av et område som i dag blir 

brukt til landbruksformål. En slik plassering av et hyttefelt vil skape store ulemper for 

bruken av området til landbruksformål. Tidligere har det vært vanlig å plassere hyttefelt i 

utmark eller inntil et utmarksområde. En plassering som her er foreslått vil innvarsle en 

kraftig nedprioritering av jordbruket som næring. Problemene som oppstår når hyttefelt 

blir lagt midt i områder der det blir drevet jordbruk, er kjent over hele landet. 

 

Jeg vil samtidig som jeg protesterer mot dette feltet meddele at jeg trekker området på 

107/2 langs veien ned mot havna på Sørgårdsvågen som hyttefelt. Området er tidligere 

godkjent som hyttefelt, men i framtida vil arealet bli brukt som i dag til beiteformål. 

Muligheten for å unngå et hyttefelt midt i botnen av Sorgårdsvågen er nå til stede. 

Estetisk vil det etter min mening være en stor fordel å fa hyttefeltene i utkanten av 

området Sørgårdsvågen isteden for midt inni. Det er et stort antall hyttetomter tilgjengelig 

på Linesøya. Jeg vil tro at med de tomtene som er godkjent, de som planlegges og de som 

ønskes utbygd, vil antallet tomter være i størrelsesorden 200. Det vil være nok tomter i 

overskuelig framtid. Derfor vil det være riktig å la neste generasjon få lov til å bestemme 

noe om arealbruken framover. Det vil derfor etter min mening være riktig å spare dette 

området for utbygging i denne omgang. 

 

24. Sissel Rønning og Odd Jomar Hov 

Merknader til planforslag nr.106, Kabelvågen, Lauvøya. Litt historikk og fakta: For 

gjeldende område; Kabelvågen, gnr. 67/bnr 8, som ble vedtatt regulert 14.06.06, 

eksisterte det allerede 6 hytter/fritidshus innenfor det omsøkte området før forslaget om 

regulering. Reguleringsplan av 14.06.06 inneholdt 10 nye tomteforslag og 18 naust i 

rekke. Forslaget virket godt gjennomarbeidet og det fremstod som en helhetlig og 

gjennomarbeidet reguleringsforslag. Nå ville framtiden bli forutsigbar og så på det som 

en fordel, og hadde også forståelse for at grunneieren kunne ta ut noe mer fortjeneste for 

sine grunnivesteringer. Men, tolv måneder og 3 uker senere, den 05.07.07 leverte 

grunneier inn et nytt forslag med fortetting av gjeldende område med hele 11 nye 

hyttetomter!! I tillegg var det tegnet inn 8 nye naust og en utvidelse av molo. Det er dette 

teknisk kontor velger å oppfatte som et innspill til Kommuneplan 2009-2020! Følelsen av 

forutsigbarhet er igjen fullstendig borte. En fortetting i et allerede regulert område krever 

en omregulering av området. I forslaget fra teknisk etat vedrørende Kommuneplanen 

2009-2020 anbefaler de at en ”mindre fortetting aksepteres og at detaljer tas i 

reguleringsplanen.” 

 

Vi regner med at teknisk etat og planutvalget i Åfjord er kjent med kravet om at en 

fortetting av et området krever en omregulering av gjeldende område, og at forslaget fra 

grunneier ikke bare kan behandles som en ”mindre reguleringsendring”. Vil ved en 

godkjenning fra kommunens side om en nyreguleringsplan føle seg lurt ved kontrakts-

inngåelse med grunneier for to år siden og selvfølgelig vurdere rettslig prosess på dette 

grunnlaget. Hvordan vil teknisk etat og forvaltningen i Åfjord kommune forholde seg til 

dette? Og hvordan vil politikerne og næringslivet i Åfjord kommune forholde seg til 

avisskriverier med advarsler om investeringer i en hyttekommune som ikke gir 
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forutsigbarhet for investeringene? Hvorfor ødelegge de kvalitetene som faktisk er bygd 

opp mht. vilkårene for å være fritidsboer i Åfjord kommune? Burde ikke en langtidsplan 

for kommunen heller være et trykt insitament for alle parter for å utvikle Åfjord 

kommune som en kommune med en økonomisk grunnpilar i fritidseiendom fram til 2020. 

Eksisterer det en praksis med forhåndsgodkjenning av reguleringsplaner i Åfjord 

kommune? I forhold til forslaget om fortetting fra Hartmann Arkitekter som eksisterer på 

teknisk etat, vises det på tegninger med blyantanmerkninger at vurderinger og forslag er 

drøftet og vurdert, sannsynligvis også diskutert med grunneier. I alle fall viser faktiske 

arbeider i det regulerte området at mye tyder på at grunneier har fått en slags 

”forhåndsgodkjenning” eller et klarsignal for oppstart i forhold til beskrivelse av fakta vi 

viser til i innledningen. Altså, med dette vil vi tydelig signalisere til Åfjord kommune og 

planutvalget som skal behandle forslaget til Kommuneplan 2009-2020 at nå er våre 

interesser hardt prøvd. La oss derfor håpe at kommunens forvaltning forholder seg 

etterrettelig i dette saksarbeidet, og at politikerne sjeler til prinsipp-programmet de 

nettopp har forfattet, slik at Åfjord kommune sammen med de nesten 1400 fritidsboerne 

kan arbeide for at Åfjord skal bli en god kommune å bo i og som ivaretar interessene 

både til de fastboende og de fritidsboende. 

 

25. Hytteeiere på Lauvøya (9 underskrifter) 

Det er en kjensgjerning at Lauvøya har vært et svært attraktivt område for 

fritidsbebyggelse og en må da stille spørsmålet hvorfor. Vi tror at mye av årsaken til 

Lauvøyas popularitet er: 

1. Utsikten og tilgangen til sjøen utenfor. 

2. Åpen og forholdsvis flat natur som gir “frihetsfølelse”. 

3. Lett tilgjengelige strandområder som nyttes som turområde av både hytteboere og folk 

fra Åfjord sentrum. 

 

Men da Lauvøya har forholdsvis lite areal og store deler av dette arealet er landbruks-

areal, vil det her som i alle andre lokalsamfunn være et metningspunkt for fritids-

bebyggelse. Vi mener at dette metningspunktet kanskje er nådd for øya i sin helhet og til 

dels overskredet når det gjelder vestsiden av øya. Steget fra idyll til kaos og mistrivsel 

kan være kort dersom en ikke tar hensyn til dette. Et tomtekjøp er i realiteten en avtale 

mellom selger og kjøper ut fra gitte forutsetninger. bl.a. en godkjent reguleringsplan som 

skal være sikkerheten mot uforutsigbarhet og overraskelser. Dette gjelder både for 

hyttefelt og boligfelt. Senere endringer av reguleringsplanen ved utvidelser, fortetting mv. 

uten kjøpers samtykke kan betraktes som et avtalebrudd. Ved å godkjenne regulerings-

endringer i strid med tomtekjøpers interesse, bidrar kommunen til slike avtalebrudd. 

Folk som kommer til Åfjord og investerer 2- 3 millioner, må kunne forvente sikkerhet og 

forutsigbarhet for sine investeringer. Det er derfor med forbauselse vi registrerer at 

kommunen bl.a. anbefaler fortetting av godkjent reguleringsplan for Kabelvågen. gnr. 

67/8 kort tid etter at planen er behandlet og godkjent. Flere av tomtekjøperne har enda 

ikke rukket å gjøre ferdig sine hytter. Dette er ikke forutsigbarhet og gjør regulerings-

planen til en vits. En må forvente at reguleringsplanen har større betydning enn sikring av 

100-metersbeltet.  

Vi ser også at områdene mellom sjøen og hyttebebyggelsen på vestsiden av Lauvøya er 

definert som LNF-område med viktige natur og friluftsinteresser. En økning i antall 

hytter som grenser inntil dette området vil vel ikke være med på bevare denne delen av 

øya som LNF-område. Vi vil nevne at Vikna kommune for kort tid siden gjennomførte en 

undersøkelse hvor et stort flertall av kommunens hytteeiere var så fornøyde med 

“vertskommunen” at de kunne tenke seg å bosette seg i kommunen dersom forholdene 

vedr arbeid og utdanningsmuligheter var til stede. Ville Åfjord komme så gunstig ut ved 

en evnt. undersøkelse? Det er vel tvilsomt når en ser hvor villig Åfjord kommune er til 
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endre godkjente bolig- og hyttefelt etter grunneieres ønske om kortsiktige økonomisk 

gevinst. 

 

26. Rudolf Bugge 

Område nr.121 i kart, gnr.108/1. Planutvalget stiller seg negativ til småbåthavn, men 

positiv til rorbu. Her er det imidlertid slik at rorbuer på dette stedet er avhengig av molo 

for å dempe bølgene. Ei småbåthavn her er det beste alternativet på vestsida av øya. 

Stor havn og “rimelig“ utbygging. Havnekapasiteten er forøvrig allerede sprengt, og 

mange fritidsboliger er planlagt. Jeg ber om at avslaget vurderes på nytt. På gnr.109/1 

eier Ellenora Bugge har to hytteområder “forsvunnet” i området Tørvik- Øyholmen. 

Årsaken vites ikke, men jeg oppfattet det slik i samtale med både teknisk sjef og ordfører 

at det var de områdene vi snakket om og som de var negative, jfr. kystparken. Tar 

forbehold om å komme tilbake til saken innen kort tid. Områdene er tegnet inn på vedlagt 

kart. Eiendommene Eide 108/1 og 109/1 er foreslått /ønsket som Kystpark. Etter en nøye 

gjennomgang stiller jeg meg negativ til tanken. Det beiter ca. 200 villsau i området om 

sommeren. Med økt trafikk vil de bli unødvendig forstyrret. Det er heller ikke noen 

naturlig vei ut i området. Vegen gjennom tunet i Tørvika kan heller ikke brukes i 

framtida. Ikke det at jeg har noe med det, men Husfjellet/ Tindan og Linesfjellet kan 

brukes som rekreasjonsområde. Her beiter ingen husdyr, og brukerne får kort vei. 

 

27. Huseiere på Frønes (7 underskrifter) 

Siden plandokumentene vil være styringsverktøy for utvikling av kommunen både når det 

gjelder satsingsområder og bruk av arealer, har vi en kommentar til arealdel som omfatter 

området Frønes. Vi har sendt inn en innsigelse som gjelder “Reguleringsendring for 

eiendommen Frønes, gnr. 57/1 i januar i 2009. Hovedsaken i denne innsigelsen gjelder 

trafikksikkerhet, og da pga. at adkomst til planlagt boligfelt i retning Solbakken er tenkt i 

gjennom det feltet vi bor i. Selv om adkomstveger ikke er inntegnet i arealdelen av 

kommuneplanen, ber vi om at man ser på dette før man godkjenner det nye feltet som en 

del av arealplanen. Vi har vært tydelige på at vi ikke har noe i mot at det bygges i dette 

feltet, men vi ser på det som uakseptabelt at man legger adkomst opp i gjennom det feltet 

som er ferdig regulert. Viser til punkt fra kommuneplanen: “Det skal vises en positiv 

holdning til spredt boligbygging i grendene, men jordvern og trafikksikkerhet er viktige 

hensyn som må ivaretas.” Håper dette også gjelder Frønes, og at det taes med i 

politikernes vurdering. 

 

28. Odd Harsvik 

Innledningsvis må kommuneledelsen gis ros og honnør for den fremlagte plan, 

som inneholder mange gode og fremtidsrettede tanker, om utvikling av kommunen 

fremover. Åfjord kommune har en stor utfordring ut fra prognosene for fremskrevet 

befolkningsutvikling fra 2009 og til 2020. Befolkningen pr 01.01.2009 var på 3.237. 

Fremskrevet befolkning i 2020 er på 3.173. Nedgang på 64 personer. Særlige tiltak må 

derfor iverksettes for at Åfjord kommune fortsatt blir en attraktiv kommune å bo i. 

Den nåværende næring inkl jordbruk, må vernes og styrkes, samt at sjørelatert 

næringsvirksomhet må utvikles særskilt. Den fremlagte kommuneplan bærer positivt preg 

av å hensynta kystområdene. Dog må disse områder ikke bare vernes for frilufts-

interesser, men også brukes til næringsformål, utenom turisme. Jordbruksareal må 

skjermes. Areal for å produsere mat i Norge vil øke kraftig om 10-15 år. Tanken med 

kystparker er positivt, men dette må uten unntak skje i forståelse med grunneierne. Ideen 

med kystparker må legges “død” viss ikke grunneierne er enig i dette.  

 

Gang og sykkelvei på Stokkøya er meget positivt, men det må samtidig foretas 

nødvendige justeringer av veien, for å sikre bilbredden på veien på Stokkøya. Noe 

trafikkøkning må påregnes atter at brua til Linesøya blir ferdigstilt. Utvikling av 
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boligområdet i Øvre Harsvika må fortsette, i retning Martamyra, som kommuneplanen 

nevner. Dette området er et usedvanlig vakkert og velegnet boligområde. For en 

fremtidsrettet utvikling i denne region, burde Oppvekstsenteret for skole og bamehage 

vært lagt til Martamyra. Plassering av eldre/ omsorgsboliger har ikke generelt vært lagt til 

de mest attraktive tomtene. Her har Åfjord kommune en unik mulighet til å bli en 

forgangskommune, med å bygge slike boliger i Martamyrafeltet. Mennesker som har slitt 

og arbeidet et langt liv, vil få en “herskapelig” utsikt til kystleia, og et stort 

landskapsområde.  

 

Kystsenteret som planlegges i Stoksund vil ligge i den umiddelbare nærhet med butikk, 

kai, småbåthavn og sentrumsrelaterte faciliteter. Viktig å få tatt et stedsvalg om 

lokaliseringen av kystsenter. Stokkøya med lokalisering ved Martamyra, omkring 

Kvennaberget, der butikk, kai og andre sjørelaterte faciliteter ligger, må være det eneste 

naturlige stedsvalg. Her arrangeres også den populære og velkjente Stokkøy 

sommerfestival med blant annet fast utescene. I kommuneplanen er det planlagt at 

Brennholmen fortsatt skal være planmerket som etindustriområdet. Dette vil være feil ut i 

fra Brennholmen sin beskaffenhet og beliggenhet, i forhold til skipsleia (Hurtigruta), 

skjerming av industrielle områder, og totalinntrykket av Stoksund som et helhetlig 

landskapsområde. I den nære omkrets er det flere andre områder som er velegnet til 

industriell utbygging. Brennholmen må bevares som et friluftsområde med den påstående 

bebyggelse, slik den er i dag. 

 

29. Kjell Vingen 

Det er positivt at planforslaget (arealdelen) inneholder områder med retningslinjer for 

LNF-område med viktige natur- og friluftsinteresser. Jeg kan ikke se at det går fram av 

planforslaget hvordan avgrensningen av disse områdene er fastlagt. Det bør imidlertid 

vurderes om avgrensningen skal gjøres slik at disse områdene gjøres større. Min mening, 

og følgelig min tilrådning, er nettopp det fordi områder som er av stor interesse for natur- 

og friluftinteresser har større utstrekning. I tillegg til en generell oppfatning, som nevnt 

ovenfor, ønsker jeg å gi en noe mer detaljert vurdering av området sør for Sørdalen, det 

området i kommunen jeg kjenner best til. Her mener jeg det er gode grunner til å utvide 

området nordover mot Sørdalen. Dette er områder av stor betydning både i forhold til 

friluftsliv og naturinteresser. Forslag til utvidelse går fram av kartet nedenfor. Området 

som er markert med rødt er av spesiell betydning for naturinteresser. Dette er et 

myrområde med svært rikt fugleliv, både vadere, vannfugler og også spurvefugler i 

vegetasjonen i tilknytning til våtmarksområdet. 

 

30. Håvar Bugge 

Jeg driver gården Eide gnr. 108/2 på Linesøya. Dette er etter dagens forhold en liten gård 

med ca. 900 daa. Jeg er pt. den yngste aktive gårdbrukeren her ute. Jeg er avhengig av 

hele gårdens areal for å skaffe familien et utkomme. Jeg kan derfor ikke avstå noe areal 

til kystpark. Jeg søkte kommunen om å få benytte 3 områder på min eiendom til hyttefelt, 

ved siste utlysning av revisjon av kommuneplanen, som var sommeren 2007. Områdene 

utgjør til sammen ca 180 daa, altså ca 20 % av gårdens areal. Det vil dermed være drøyt 

700 daa ledig areal som kan benyttes til jordbruksformål og friluftsformål for de som 

eventuelt kjøper hyttetomt av meg. Av innstillingen fremgår det at kommunen går mot 2 

av områdene. Det området lengst mot nord, nord for Breivikhaugen, og området oppå 

Husfjellet. Jeg forventer å få bruke ca 20 % av min egen eiendom til kommersiell 

utnyttelse som hyttefelt.  

 

Arealene som jeg søker å benytte til hyttefelt er småkuperte, noe som gir gode muligheter 

for å plassere bebyggelse uten at denne ligger i silhuett eller være sjenerende på annet vis. 

Avstanden til sjøen er overalt minst 100 meter. Jeg på klager innstillingen og ber om at 
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hyttefeltene nord for Breivikhaugen og på Husfjellet godkjennes som hyttefelt. Jeg ser 

hyttefeltet på Kleiva og oppå Husfjellet i sammenheng. Jeg går over fjellet og delvis 

gjennom fjellet med strøm- og vannforsyning til Kleiva. Det blir lettere å gjennomføre 

prosjektet økonomisk, dersom en forsyner et hyttetun oppå fjellet med det samme. Feltet 

ligger ikke for høyt, ca 100 moh. Feltet er heller ikke uheldig landskapsmessig. Veien 

opp tilfeltet er en gammel vei fra 1880-årene, som trenger å bli tatt vare på. Når det 

gjelder feltet nord for Breivikhaugen, har det tidligere vært enighet om ikke bygge 

fritidsbebyggelse nord for Vardefjellet på Nordgårdsøya.  

 

Det fremgår av innstillingen til kommuneplan at en nabo, eieren av gnr. 110/l og 3 får 

innvilget hyttefelt overalt der det er mulig å bygge. Både nord for Vardefjellet og helt ned 

i fjæra i Småvikern. Det er en meget spesiell lovanvendelse/lovforståelse Åfjord 

kommune benytter seg av i denne anledning: Jeg som retter meg etter de krav som Åfjord 

kommune presiserer i utlysningen er innstilt til avslag, mens folk som ikke retter seg etter 

regler eller bestemmelser, blir innvilget. Det må være en smule likhet for loven. Åfjord 

kommune må i det minste selv rette seg etter loven. Åfjord kommune undergraver med 

slik opptreden respekten for strandplanloven. Det er kanskje ikke så rart at folk tar loven i 

egne hender når den kommunale forvaltningen verken følger loven eller opptrer 

rettferdig. Jeg vil ikke under noen omstendighet godta at arealene på min eiendom blir 

utlagt som fritidsareal for Nordgård eller Svenningen. Dersom jeg ikke får benytte 

arealene mine til hyttefelt, vil jeg bruke dem til beite og som plantefelt. 

 

31. Tove Mette Guttelvik 

Vi godtar avslag på å bygge veg Guttelvika-Flatholmen, men vil opprettholde vår søknad 

om 6 hyttetomter på vår eiendom gnr 90/1. Vi vet det vil bli aktuelt i nær fremtid å bygge 

vei/vedlikeholde vei ned til huset gnr /bnr 90/56 da de har veirett til sin bolig. Vi mener 

det vil være naturlig å sette opp noen hytter i skråningen på oversiden av denne veien. 

Som en av de største grunneierne på øya mener vi det vil være unaturlig/unødvendig å 

kjøpe hyttetomter av naboen til våre barn/familie. Viser til vedlagte kart (en sirkel) der 

vårt gamle naust stod. Det falt sammen for noen år siden, men vi planlegger å få dette satt 

opp igjen. 

 

32. Atle Grimstad 

Ikke nødvendig med mudring da jeg kan legge en flytende brygge mot den som er utlagt i 

samme område. Anlegget vil da framstå som ett. Stiller meg uforstående til at den beste 

havna i Skråfjorden blir eksklusivt bygget ut for noen få uten å gi tilbud til 

omkringliggende brukere. Tidligere oppsittere og evt nye blir da henvist flere kilometer 

bort med sine båter.  

 

33. Geir A. Mørre 

Trekker tilbake søknaden om 4 hyttetomter, men søker fradeling av en tomt til meg selv 

på eiendommen Solstad gnr. 66/16. Dette er det eneste egnede område som er igjen på 

slektsgården. Resten av kontrolleres av kommunen (100-metersbeltet) og 2 hytteeiere 

som har opprettet en negativ servitutt på 29 daa rundt hyttene sine. Tomta ligger utenfor 

100-metersbeltet. 

 

34. Rune By, Per I. Markanes, Egil Nittemark 

Rune By, Per Ivar Markanes og Egil Nittemark ønsker med dette at utbyggingsplanen 

rundt Nittavatnet forkastes, ref. områdenummer 130 og 131 på kommuneplanens arealdel. 

Dette begrunnes med følgende: Strider mot intensjonene om at alle grunneiere ved 

Nittavatnet skulle ha adgang til å sette opp hytter på sine teiger ved Nittavatnet. Dessuten 

at antall hytter som er planlagt er alt for høyt. Hvis planlagt hyttefelt blir gjennomført vil 

det bli veldig stor trafikkbelastning til og inn i området. Forslag til løsning: Overnevnte 
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grunneiere tildeles 3 hyttetomter hver og de med utbyggingsplaner tildeles 5 

hyttetomter hver. Med en slik løsning blir ikke området så berørt og synlig. 

 

35. Ingrid Søreid 

Ser at det er kommet inn forslag til fortetting i Plasshaugen omtalt som område 109. Dette 

kan ikke aksepteres da det er på eiendommen Solstad gård en tinglyst heftelse vedrørende 

om at det ikke skal seiges flere tomter i Plasshagen og Helleberget. Heftelsen skal tas til 

følge og derfor må konklusjonen på sak 109 bli å avslå. 

 

36. Torbjørn Hosen 

Klage på vesentlig endring/avslag på fradeling av to hyttetomter på Sjøbakkan 

tilhørende gnr. 89/4. Den 25.04.2006 sendte undertegnede søknad om fradeling av to 

hyttetomter på Fagerhaugen m.v. Den 25.09.2007 svar fra kommunen, forespørsel om 

hyttetomter tas med som innspill i forbindelse med revidering av kommuneplanen. 

Sommeren 2007 befaring av området av kommunen som anbefalte ny plassering av de to 

hyttetomtene og anbefalte at grunneierne på 89/4 og 89/3 sendte felles søknad på til 

sammen 4 hyttetomter for lettere å se hyttetomtene i sammenheng. Den 14.11.2007 ble ny 

søknad sendt fra grunneierne og undertegnede endret plassering på hyttetomtene til 

Sjøbakkan som anbefalt. Den 22.4.2009 mottok undertegnede informasjon vedr 

kommuneplan, der det i vedlegget fremkommer det forslag om at de to hyttetomtene 

undertegnede har søkt om kan innvilges men må flyttes til eiendommen 89/3, jfr. 

vedlegget område nr. 115 nr. 19 og 20. Jeg aksepterer ikke denne omlokaliseringen av 

tomtene og påklager det foreliggende forslaget. I denne saken har kommunen ikke svart 

ihht tidsfrister i forvaltningsloven, forledet undertegnede til å søke om ny lokalisering på 

to hyttetomter som igjen blir foreslått omlokalisert og har pr dato fremdeles ikke 

behandlet ferdig søknaden som ble sendt for over tre år siden. Dere har i denne saken 

behandlet meg respektløst. Jeg opprettholder siste søknad om fradeling av to hyttetomter 

på nordsiden av veien til sjøen, på Sjøbakkan, fra gnr. 89, bnr. 4 som omsøkt i brev datert 

25.9.2007. 

 

37. Grunneiere på Selnes (16 underskrifter) 

Det nevnes at Selnes kan være aktuell som kystpark. Grunneierne på Selnes er ikke enig i 

dette, noe vi mener kom tydelig fram på grendamøtet på Eidem. Vi vil at stedsnavnet 

Selnes skal fjernes fra avsnittet. 

 

38. Geir Tinnen 

Tomten ble ervervet i 1968. Det ble også for to tiår siden søkt om byggetillatelse på 

denne tomten og da i en tid det var helt vanlig å innvilge byggetillatelse i et slikt område. 

Heller ikke den gang fant teknisk sjef grunn for positiv innstilling til søknaden. To 

forskjellige planutvalg (før og etter kommunevalget i 1999) vedtok 24.08.99 og 23.11.99 

enstemmig å godkjenne søknad om dispensasjon for bygging av hytte på gnr 2/66. Etter 

hvert positive vedtak oversendte teknisk sjef saken til fylkets miljøavdeling, med negativ 

innstilling, og lokaldemokratiet ble overkjørt ved begge tilfellene. Etter at 

settefylkesmann, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 13.07.00 avslo å gi dispensasjon, ble vi 

i avslaget anmodet om å få tomten inn i kommunens planarbeid. Kommuneplanen er nå 

ute på høring, og vi har i brev av 13.07.07 bedt om å få tomten avmerket som hyttetomt i 

planen. Det har nå snart gått to år siden vårt innspill ble sendt kommunen. Først 21 mnd 

etter at kommunen mottok vårt brev, får vi svar. I brev av 21.04.09. I mottatt brev av 

21.04.09 kommer det frem ny og feilaktig begrunnelse for avslag, og tidligere 

begrunnelse er tatt vekk. Planutvalget har behandlet saken på feil grunnlag.  

 

Undertegnede har, ved besøk på kontoret hos sektorsjef, fått opplyst av sektorsjefen at 

planutvalget har vært på befaring på tomten, og ut fra befaringen ikke er positiv til 
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søknaden. Dette er ikke riktig. Planutvalget har ikke vært befaring på denne tomten i 

forbindelse med vår søknad. Søker har ikke fått korrekte opplysninger fra sektorsjefen. 

Flere av medlemmene i planutvalget har beklaget overfor søker at de er blitt feilinformert 

av sektorsjefen. Vi ber Planutvalget etterkomme vårt innspill om å få tomten avmerket 

som hyttetomt i kommuneplanen. I merknaden fra sektorsjef kan vi lese flg: ”tomta ligger 

på en tange” Dette er ikke riktig, men derimot inne på land og i grensen for 100-

metersbeltet. Tangen tilhører tomten men skal ikke bebygges. ”Området brukt som 

badestrand”. Ja for 25 år siden, men ikke i dag. Ikke riktig. ”…prioriterte fornminner 

mellom sjøen og fylkesveg.” Nye opplysninger som er med på å forsterke sektorssjef 

negative innstilling til vårt innspill. Argumentasjonen betviles. Historien bak denne 

tomten er lang og underlig. Mange lignende saker har vært godkjente opp gjennom årenes 

løp. Undertegnede stiller gjerne opp sammen med planutvalget dersom befaring er 

ønskelig. 

 

39. Walter og Tove Solberg 

Ønsker at arealet overfor Solberg gnr. 90/1 felleseie område nr. 110 hyttefelt utgår og at 

det legges ut til boligformål i henhold til vedlagte kart. Det er mangel på boligtomter på 

Stokkøya og dette området er godt egnet til dette. Det har vært henvendelser om 

boligtomter i området og undertegnede ønsker at området blir sikret til formålet. 

Undertegnede eier av gnr. 90/13 og medeier i felleseiet ønsker å være med å utarbeide en 

plan for nevnte område hvis endringsforslaget blir vedtatt.   

 

40. Arvid Strand 

Jeg går bort fra småbåthavn, men søker om forlengelse på 30 m på eksisterende molo for 

å beskytte mot det ekstreme vestaværet.  

 

41. Johan Østerås 

Man har etter min mening båndlagt for store og verdifulle areal til kraftutbygging. Etter 

ankomst Åfjord har jeg hatt den store glede å bruke heia aktivt, både fra Austdalen inn 

mot Skjærlonan samt fra Brulia inn mot Anskaret sommer og vinter. Området har så store 

kvaliteter i livssammenheng at det ikke bør benyttes til vindkraftanlegg. Fiske-

mulighetene er mange og unike. Den store graden av inngrepsfrihet gjør området 

attraktivt for friluftsliv. Det er relativt mange åfjordinger som bruker Storheia, dette har 

jeg erfart gjennom observasjoner på turer samt i samtaler med friluftsfolk. For meg som 

innflytter, har slike terreng vært en viktig faktor for at jeg har ønsket å bosette meg her. 

Hvis en ser på oversiktskartet vil nå store deler av kommunen bli direkte eller indirekte 

berørt av vindmøller dersom planene går gjennom. En kan si at Kvenndalfjellet og 

Harbakkfjellet ligger i en ende av kommunen, men med Storheia vil kystfjella i sin helhet 

bli bygd ut. Svært verdifulle friluftområder på motsatt side av Austdalen vil også 

forringes betraktelig med Storheia. For meg vil Åfjord kommune bli mye mindre attraktiv 

som bostedskommune dersom dette realiseres. En bør også ta en gjennomgang på hva det 

betyr for folkehelse og trivsel med en så massiv utbygging. Folkehelseperspektivet er så 

vidt meg bekjent ikke drøftet i tilknytning til denne store utbyggingen som nå planlegges. 

En moderat utbygging, Harbakk og Kvenndalsfjellet, kunne vært positivt, men med 

Storheia er jeg redd en direkte og indirekte båndlegger for store areal slik at friluftslivs-

interesser og folkehelsa i for stor grad blir skadelidende. 

 

42. Tore Tårnesvik 

Jeg vil med dette klage på avslått søknad om hyttefelt på gnr. 64 bnr 1. Da jeg i 2005 

sendte en forespørsel til kommunen var det med tanke på å utnytte omsøkte areal til 

hyttefelt. Forutsetningene for eiendomsutviklinga er endret etter omregulering av 

naboeiendommen gnr 64/4 fra en eiendom med gårdsturisme med ca 25 utleieenheter til 

en eiendom med salgbare hyttetomter, og dette medfører en del endrete planer og 
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muligheter for min eiendom. Begrunnelsen for avslaget stiller jeg meg forundret til da 

en detaljert reguleringsplan ikke foreligger, jeg trodde at planutvalget skulle ta stilling til 

om området var egnet eller ikke. En reguleringsplan må nødvendigvis gå fra sjøkanten og 

inn i terrenget. Pga endringene på 64/4 er det nå aktuelt for meg å regulere inn 

utleieenheter som for eksempel rorbuer, dette vil komme fram i en eventuell 

reguleringsplan, og skape inntektsmuligheter på et gårdsbruk som ikke har tradisjonell 

gårdsdrift. Dyrket mark er for tiden utleid og blir holdt i hevd.  

 

Naustområdet er tatt ut av mine planer da det er planlagt en lagringshall på 64/4 slik at 

behovet skulle være dekket med tanke på lagringsplass for båter. Omsøkt område vil bli 

fritt for bebyggelse i sjøkanten slik at allmennhetens muligheter i strandkanten ikke blir 

berørt. Område som ønskes som hyttefelt er i svært liten grad benyttet til 

rekreasjonsområdet og vil ikke berøre noen andre brukere i stor grad. Skjønner ikke 

hvorfor området bør holdes fri for bebyggelse, herunder uheldig plassering. Flere 

uavhengige personer har sett på området og funnet det fornuftig med de 

utbyggingsplanene jeg har skissert. Hadde Åfjord kommune innformert under 

behandlingsprosessen ville disse synspunkt og endringer kommet på et tidligere 

tidspunkt, og jeg ble meget skuffet og forundret under grendamøte på Rånes i vinter, da 

det tydelig vis ikke skulle snakkes om de som ikke fikk sine søknader inn i kommune-

planforslaget. Hvis Åfjord kommune har interesse av at det fortsatt skal bo folk på de små 

nedlagte bruk rundt om i kommunen må det legges til rette for utbygging av hytter og 

utleieenheter til de fastboende grunneiere også. 

 

43. Magne Eide 

Min eiendom gnr. 108/4 er skravert som LNF-område noe som jeg ikke ønsker. Jeg har 

tegnet inn et ønsket hyttefelt i det aktuelle område. Det ligger ei hytte der fra før. 

 

44. Karin og John Olav Engelsen 

Ser at planutvalget ønsker å gjenbygge med hytter et større ubebygd område ved vår 

fritidseiendom 67/17. Vi har tidligere kommet med en rekke både faktiske og praktiske 

innvendinger mot en slik åpning av dette sammenhengende større jordbruksarealet. I den 

forbindelse anmoder vi om at våre brev til kommunen av 13.02.08, 25.06.08, 03.10.09 og 

27.10.08 blir vedlagt saken dokumenter som angår det pågående rulleringsarbeid med 

arealdelen. Påpeker at på det aktuelle område er påvist en art som er på ”Norsk Rødliste 

2006”. Kommunen har ikke vektlagt dette. Foreligger også opplysninger som peker i 

retning av at rødlisteartene hubro og hønsehauk periodisk har tilhold i området. Anmoder 

om at kommunen foretar nærmere undersøkelser når det gjelder disse opplysninger. Det 

blir helt galt i forhold til naturverninteressene dersom kommunen omdisponerer aktuelle 

område til utbygging uten å vurdere disse helt sentrale interesser. Kan også nevne at 

grevling og rådyr i mange år har hatt sti /tråkk gjennom samme område. 

 

45. Gunn Janne og Willy Salbuvik 

Viser til diverse tiltak vi ønsker å få gjennomført på vårt område i tiden framover. 

Løvvika har i dag etablert selskapet Stoksund Seapark as som driver rorbu og båtutleie 

med hovedvekt mot utlandske fisketurister. Vårt mål er å skape helhetlig plan for turister, 

næringsaktivitet og hyttebebyggelse. Våre planer er etableringa v kolonihage, permanent 

oppstilling av campingvogner, etablere sjøhus i Asvika, etablere flere naust, regulere flere 

hyttetomter, leiligheter for salg ved eksisterende rorbuer i Løvvikbukta, bebyggelsestun 

og bestyrerbolig. 

 

Kommentarer 

 

Innledende kommentarer 
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Det er et omfattende materiale som har kommet inn på høringsrunden, og av praktiske 

grunner må kommentarene begrenses til de mest sentrale problemstillinger, være kortfattet og 

rettet mot praktiske løsninger. Utgangspunktet er at en ønsker å få til et endelig vedtak på 

planen. Det betyr at en bør være noe lydhør i forhold til de uttalelsene som har kommet og 

evt. utsette ”konflikter” til neste rullering av planen. Dette gjelder spesielt ønske om nye 

hytteområder. Utgangspunktet har hele tiden vært at denne runden kun en revisjon og ikke en 

fullstendig ny plan. I arbeidet med planprogrammet, som ble vedtatt av kommunestyret 

05.09.07, heter det at ”Det vil bli åpnet for nye hyttefelt, men at en generelt har en strengere 

holdning til å ta i bruk og åpne nye områder. Fortetting og utvidelse av eksisterende 

hytteområder vil være en rettesnor samtidig som de skal holdes utenfor strandsonen.” At en 

har om lag 250 hyttetomter fra planen i 2003 som ennå ikke er bebygd, bør vel også gjøre det 

lettere å akseptere at en del av de feltene som planutvalget anbefalte må utgå ved denne 

revisjonen. 

Planutvalget har gått igjennom alle merknadene i arbeidsmøter den 19.08.09 og 02.09.09, og 

på det siste ble det gjennomført befaringer. I tillegg har det vært avholdt et avklaringsmøte 

med fylkesmannens miljøvernavdeling den 25.08.09. På bakgrunn av planutvalgets 

behandling har en følgende kommentarer til de ulike uttalelsene der det er vektlagt forslag til 

løsninger. Det vil si at de etterfølgende kommentarer er justert i forhold til de opprinnelige. 

 

Kommentarer til enkeltuttalelser 

Når det gjelder fylkesmannens merknad er en enig at konsekvensutredningen ikke er god 

nok når det gjelder beskrivelse av de grønne interesser. Det er også forutsatt at vedlegg 1 og 2 

skal benyttes som retningslinje for videre detaljregulering. Begrepet bebyggelsesplan i 

bestemmelsene er skrivefeil og skal erstattes av reguleringsplan. I forhold til 

samfunnssikkerhet vil bestemmelsene bli supplert i forhold til naturskade. Dette er punkt som 

også fylkeskommunen og NVE har tatt opp. At kulturlandskapshensyn skal spesielt tas i 

utbyggingsområder der det er registrerte kulturlandskapsverdier, skal innarbeides i 

retningslinjene til planen. I forhold til hytteområder fra planen i 2003 vil vedlegget som er 

knyttet til plassering etc tas med i retningslinjene om at de skal fortsatt være førende. Det 

aksepteres at også alle hytteområdene skal holdes minimum 100 m fra sjøen. I gjeldende 

forslag er kun ett område på Sundet, Stokkøya beliggende nærmere sjøen.  

 

Når det gjelder småbåthavner vil en endre bestemmelsene og retningslinjer slik at det framgår 

at det skal utarbeides reguleringsplan før utbygging kan skje. Det er ikke laget en 

behovsvurdering av antall småbåtplasser som en del av kommuneplanen. Dette kan gjøres i 

etterkant som en separat plan der en ser på behovet i forhold til ulike deler av kommunen og 

at det innarbeides i punktet under småbåthavn i samfunnsdelen. Dette er også i samsvar med 

ønske i det regionale prosjektet ”Kysten er klar” der det forutsettes at det lages kommunale 

planer som også skal inngå i en regional plan for småbåthavner. Når det gjelder planlagte 

overføringsledninger i forhold til vindkraft vil de innarbeides i arealplankartene. Dette tas 

også opp av NVE. 

 

Merknaden fra fylkesmannen vedr. arealkartene aksepteres slik at alle nye byggeområder i 

kommuneplanens arealdel ved sjøen avgrenses min 100 m fra sjø. Ett område, nr. 111 ved 

Sundet, blir liggende nærmere enn 100 m fra sjøen. Planutvalget aksepteres dette da det ikke 

berører nasjonale verdier fordi kyststrekningen er utilgjengelig for allmennheten på grunn av 

bratthet, og at det ligger allerede bebyggelse nær sjøen der fra før. At planutvalget har lagt 

retningslinjer for viktige natur/friluftinteresser på alt areal uten for eksisterende bebyggelse 

nordvest på Sundet bør også virke positivt for at en kan akseptere noe bebyggelse nærmere 

100 m et annet sted. At ny bebyggelse i område 110 Husfjellet på Stokkøya må styres til 

arealene ned mot vegen er planutvalget enig i. Det foreslåtte campingområdet 127 ved 

Momyrvatnet vil planutvalget skal bestå i planen, men at den begrenses til ned til vegen. 

Bakgrunnen for at planutvalget vil beholde tiltaket om campingplass på Momyra er at det er 
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viktig for å opprettholde drifta på gården samtidig det eneste innspillet av den type 

aktivitet i forslag til kommuneplan. I tillegg er det positivt at en får overnattingsmuligheter i 

ytterkanten av forslag til Dåapma nasjonalpark. Den blir liggende nær rv 715 og den største 

trafikken vil hovedsaklig være på vinteren når de miljømessige negative konsekvensene er 

begrenset. 

  

Nye tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen i område 144 ved Herfjorden tas ut, men at det gis 

mulighet til rorbu/utleievirksomhet på oversiden av vegen. Planutvalget vil fortsatt akseptere 

at det lokaliseres en småbåthavn i område148 Vorphaugen/Finnset. Det betinger at det kan 

utvikles et større anlegg som dekker også det framtidige behovet i den delen av kommunen. 

Ny bebyggelse med atkomstveg i området 150 Myrenget må trekkes nord i byggeområdet, 

mot vegen slik at den blir liggende utenfor 100-metersbeltet. Det har vært forutsetningen hele 

tiden og er anført under vedlegg 1 ”Vurderingen av innspill”. At byggeområdet 105 Føya på 

Lauvøya skal tas helt ut av planen, er planutvalget uenig i. Dette er et saneringsmodent 

gårdstun som blant annet skal erstattes av en bolig. Planutvalget anbefaler at området 

reduseres, men at detaljene tas i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan.  

 

Foreslått småbåthavn med naust, brygge og marina ved Eid vil planutvalget skal oppretthodes 

da det er et gammelt anløpssted for lokalbåttrafikk og en eksisterende småbåthavn. Grunneier 

ønsker dessuten å gjenreise den gamle brygga som var karakteristisk for anløpsstedet. 

Småbåthavna vil dessuten sørve alle bestående fritidshus i området. Fylkesmannen krever at 

byggeområdet mellom vegen og sjøen i området 124, Linesøya Feriesenter, og foreslåtte 

småbåthavn i samme område, tas ut av planen. Planutvalget aksepterer at området for 

fritidshus mellom vegen og sjøen tas ut av planen og at den ordinære småbåthavna tas ut av 

planen. Planutvalget vil påpeke nødvendigheten av at aktivitet knyttet mot ”feriesenter” 

tillates. Det betyr at en rorbu/ utleieenheter og tilhørende flytebrygge for dette feriesenteret 

tillates. 

 

Fylkeskommunens merknad om område 144 Herfjord nord, om at hytteområdet tas ut av 

planen, er planutvalget uenig i. Planutvalget mener at det går an å ta hensyn til fornminne 

enten ved justering av planavgrensing eller at hytteområdet reduseres. Dette kan avklares i 

reguleringsplanprosessen. Når det gjelder området 146 Rammelmyrhaugen 2 er den i strid 

med reguleringsplan for Harbakfjellet, vedtatt av kommunestyret 06.07.2005. I denne er 

arealet  utlagt til ”landbruk/bevaring kulturminne”. Planutvalget vil etter befaring akseptere 

noen tomter ned mot Dalsbekken utenfor bevaringsområdet. Overføringslinjene mht 

vindkraftanleggene legges inn på arealkartet. Alle automatisk fredete kulturminner og 

kulturminner med vernestatus vil bli innlagt på kommunedelplanene, og at ved behandling av 

enkeltsaker skal data fra den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden legges til grunn.  

 

Reindriftforvaltningen fremmer innsigelse til båndlegging av områder for vindmøller når 

det gjelder Kvenndalsfjellet og Storheia. Begge disse områdene er under 

konsesjonsbehandling. Dersom det ikke blir gitt konsesjon vil disse områdene utgå som 

aktuelt vindkraftområde for framtida. I så fall faller de tilbake til den gamle statusen LNF-

område. Ut fra at behandlingen foregår etter et annet lovverk og kommunen vil forholde seg 

til denne avgjørelsen, tilsier at det ikke bør være nødvendig å fremme innsigelse. Ser at 

områdestyret er skeptisk til fritidsbebyggelse nr. 130 og 131 ved Nittavatnet og merker seg at 

det ikke er ønskelig med ny fritidsbebyggelse vest for Nittavatnet og videre vestover. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat vil at det tas inn i planbestemmelsene det ikke skal 

gis byggetillates til nye bygninger før det er dokumentert tilstrekkelig sikkerhet mot skred og 

steinsprang, og at dette dokumenteres før reguleringsplan vedtas. Dette tas inn i 

planbestemmelsene. Har forståelse for at en savner generell omtale av EUs direktiv for 

vannforvaltning og en beskrivelse av hvordan direktivet vil bli ivaretatt i kommuneplanen. 
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Dette har ikke vært fokus i kommunen da innsatsen har vært konsentrert om utbygging på 

vannverksiden. Imidlertid bør dette få et større fokus. Når det gjelder kraftledninger ønsker vi 

å få lagt inn konsesjonsgitte og omsøkte ledningsanlegg til planlagte vindkraftanlegg.  

 

Vegvesenets uttalelse tilsier ingen kommentar, men unøyaktigheter på plankart skal rettes 

opp.  

Kystverket påpeker mangler og uklarheter på arealplankartene. Dette skal rettes opp. Når det 

gjelder de statlige utbygde fiskerihavner skal de framstilles likt på plankartene. Planen 

inneholder ingen nye kaianlegg som i sin størrelse forutsetter ekstra konsekvens-utredning. 

Sametingets merknad om at bestemmelsene må justeres slik at hensynet til fredete samiske 

kulturminner etterkommes.  

Bjugn kommunes kommentarer om at arealplanene har innvirkning på nabokommunen er 

korrekt og kanskje er det riktig at en har en mer felles prosesser ved seinere revisjoner. I så 

fall må dette diskuteres politisk og evt. tas opp i regionrådet.  

 

Åfjord landbruksnemnd/utmarksnemnd ønsker at en del områder tas ut av planen. 

Merknaden er ikke videreført slik at fylkeslandbruksstyret, som har behandlet planen og der 

deres syn er lagt inn under uttalelsen til fylkesmannen. Planutvalget mener at område 117 

Nordgården, 147 Holhaugen og152 Skaseth Østre beholdes som utbyggingsområde, men at 

areal for produktiv skog og dyrka mark ikke skal nedbygges. Detaljer rundt dette må løses i 

reguleringsplanprosessen. Område 122 Tjeldnesset, tas ut da dette vil ha negativ virkninger 

på et sammenhengende landbruksareal. Planutvalget mener at boligområdet 152 Elvebakk 

Øvre skal beholdes da det er et brattlendt landbruksareal og ikke et sentralt areal for 

næringen.  

 

Komite kommuneutviklings forslag om dypvannskai på Kirkholmen tas inn under 

kommunikasjon i samfunnsdelen. Statskog ønsker at Dåapma ikke utlegges med forslag om 

vern etter naturvernloven. Vi har hatt dette forslaget siden 1995 i kommuneplanen og alle 

berørte kommuner ønsker nå at området omsøkes for vurdering som nasjonalpark, slik at en 

nedgradering av området anbefales ikke.  

 

Fremskrittpartiet ønsker at kommunen legger inn mål om undersøkelse av krefttilfeller i 

kommunen. Det er vanskelig at kommunen går inn på den type utredninger. Mer riktig vil 

være å be statlige faginstanser se på problemet. Når det gjelder energi er det allerede gjort en 

god kartlegging av mulighetene for mindre kraftverk gjennom et statlig styrt prosjekt Mikrast 

som gir svar på det vesentlige av disse spørsmål. Da en har et kommunestyrevedtak på 

Storheia som vindkraftområde samtidig som dette er under konsesjonsbehandling, vil det 

ikke være riktig å endre dette nå. 

 

Til Einar D. Hilstad, Reidar Moen og Asbjørn Svenning som tar opp forslaget om 

kystpark, vil bare bekreft at det er uaktuelt å gjennomføre dette uten at grunneierne ønsker 

det.  

Inga Håvet tar opp forslaget om hytteområde124 med småbåthavn på Linesøya. 

Fylkesmannen har også innsigelse på arealet på østsiden av nyvegen slik at det anbefales at 

arealet mellom vegen og sjøen inkludert den ordinære småbåthavna tas ut av planen slik at 

deler av merknaden blir tatt hensyn til.  

Merknad til Asbjørn Sørgård, Paul M. Sørgård, Arnstein Sørgård og Kari Sørgård om 

hyttefelt nr 122, som også påpekes av landbruksnemnda, tas til følge ved at det hyttefeltet 

utgår i planen. Ønske fra Paul M. Sørgård på gnr. 107/2 om bestående hyttefeltet langs vegen 

ned mot havna på Sørgårdsvågen skal utgå og at arealet går tilbake til LNF-område, tas til 

følge. Formelt må det gjøres i henhold til plan- og bygningsloven. 

 



 24 

Sissel Rønning og Odd Jomar Hov og hytteeiere på Lauvøya merknad om fortetting i 

Kabelvågen. I utgangspunktet skal en være forsiktig med endring av en reguleringsplan, og 

det er rett som det påpekes at et tomtekjøp baseres gjerne på en forventet utbygging som er 

hjemlet i reguleringsplanen. Normalt betyr det at en skal være lydhør til merknader som 

kommer inn og som vil redusere kvaliteten på ens tomtekjøp. På den annen side kan det også 

være mulig å foreta en endring uten at det medfører vesentlige ulemper. En slik avveining må 

gjøres under behandlingen av reguleringsplanen med høringer og som til slutt ender i et 

politisk vedtak i kommunestyret.  

 

Når det gjelder merknaden til Rudolf Bugge er det riktig at planutvalget er negativ til 

småbåthavn. Dette er et svært idyllisk område som er viktig landskapsmessig å beholde urørt. 

I vedlegget er det vist 2 hytteområder nordvest for bebyggelsen på Tørvik som er nytt som 

innspill. Det å legge fritidsbebyggelse i dette området er svært uheldig både landskapsmessig, 

i forhold til infrastruktur og ønske om å bevare større urørte naturområder. I forhold til 

kystpark så respekteres grunneierens syn.  

Merknaden til huseiere på Frønes angår i mindre grad kommuneplanen og en får heller ta 

med synspunktene over i reguleringsplanen som er under behandling i kommunen.  

 

Odd Harsvik påpeker blant annet at utviklingen av boligområdet må skje i Øvre Harsvika i 

retning Martamyra med blant annet omsorgsboliger. Det tas opp at det skal bygges et 

kystsenter. I kommmuneplanen står det at det skal utvikles et kystsentrum i Stokksund. Det 

betyr ikke at det skal bygges en bygning som et senter, men heller at en ønsker at Stokksund 

skal utvikles som et tettsted på kysten. Det tas opp at Brennholmen bør bevares som 

friluftsområde. Holmen har vært utlagt til industriformål siden først på 1990-tallet. 

Spørsmålet bør vurderes, og en kan være enig i at arealet ikke bør tas i bruk ”småindustri”, 

men tas først i bruk dersom det ønskelig å bruke arealet til en større virksomhet på kysten. 

Normalt bør en kanskje beholde arealet inntil en har funnet en god erstatning.  

 

Kjell Vingen kommer med forslag om å utvide at LNF-område med retningslinjer i Sørdalen. 

Da det også er andre interesser i det samme området er det ikke aktuelt å endre status på 

området nå etter at det har vært utlagt til offentlig ettersyn.  

Merknaden til Håvar Bugge om kystpark respekteres fullt ut. At grunneier får støtte for 

utvikling av ett hyttefelt av 3 bør kunne aksepteres. De andre områdene ble vurdert uaktuelt 

som hyttefelt og uheldig i forhold til andre verdier som skal ivaretas.  

 

Tove Mette Guttelvik ønsker fortsatt å opprettholde søknad om å sette opp noen hytter på 

oversiden av ny veg. Planutvalget har vært på befaring og finner ut at arealet kan legges ut til 

noen hyttetomter. Dette arealet er justert i forhold til opprinnelig søknad, som ikke ble et 

anbefalt forslag og som av den grunn ikke var ute på høring. Dette nye forslaget er 

planutvalget positivt til at det kan utarbeides reguleringsplan for, men da det ikke har vært på 

høringsrunde vil det ikke bli et område som er prinsipielt godkjent som de øvrige hyttefelt i 

kommuneplanen.  

 

Atle Grimstad ønsker å etablere småbåthavn i tilknytning til en reguleringsplan for fritidshus 

som er under behandling. En har forståelse for ønske om samlokalisere fritidshus og 

småbåthavn, men da nye småbåthavner overalt bygger ned en verdifull strandsone er det mer 

ønskelig å konsentrere den type anlegg til større og færre båtanlegg.  

Geir A. Mørre trekker søknaden om 4 hyttetomter på Selnes, men søker fradeling en tomt 

Solstad gnr. 66/16. Enkelttomter behandles ikke som en del av kommuneplanen, men skal det 

i dette område fradeles en hyttetomt må det skje i lag med eksisterende fritidsbebyggelse i 

område. 
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Rune By, Per I. Markanes, Egil Nittemark ønsker at utbyggingsplanen rundt Nittavatnet 

forkastes (nr. 130 og 131), og erstattes med 3 hyttetomter hver og de med utbyggingsplaner 

tildeles 5 hyttetomter hver. For dette område har det kommet inn merknader fra reindrifts-

forvaltningen som ikke aksepterer utbygging vest for Nittavatnet, og at fylkesmannen ber om 

at viltinteressen må ivaretas ved detaljplanleggingen. En kan ikke uten videre akseptere en 

slik ny løsning, men en ser en mulighet til at det utarbeides en felles plan i område der 

fritidsbebyggelsen fortrinnsvis lokaliseres i områdene som er vist på arealplankartet. 

Detaljene må avklares gjennom reguleringsplanprosessen der de ulike interesser avveies.  

 

Ingrid Søreid ønsker ikke at det skal skje fortetting i Plasshaugen, område 109 på grunn av 

tinglyste heftelser. Vi vurderer om en utbygging kan skje etter plan/bygningslov og kan ikke 

vurdere private forhold som gir begrensninger. Dette må avklares av aktuell tiltakshaver i 

forbindelse med en reguleringsplan.  

Torbjørn Hosen har fått foreløpig godkjent 2 tomter lokalisert sammen med naboen på 

denne eiendommen. De opprinnelige forslagene var ikke akseptable landskapsmessig eller de 

var lokalisert på dyrka mark. Løsningen som nå er valgt, krever samarbeid om 

reguleringsplan der en kan i bestemmelsene, jfr. § 12-7 i plan/ bygningsloven, sette krav om 

fordeling av arealverdier og kostnader. Det er beklagelig at avgjørelser har tatt så lang tid. 

Dette har sammenheng at kommunen hadde et veldig press på nye hytteområder, slik at 

planutvalget gjorde vedtak 23.11.05 at det ikke ville behandle nye hyttefelt som ikke var 

godkjent og forankret i kommuneplanen av 2003. Saken kunne selvsagt vært avgjort tidligere 

med et negativt resultat for søkeren. En valgte heller å trekke den inn i 

kommuneplanprosessen som har resultert i en ”nesten” positiv løsning.  

Grunneiere på Selnes ønsker ikke kystpark noe som selvsagt respekteres.  

 

Geir Tinnen ønsker å få sin eiendom gnr. 2/66 inn i kommuneplanen. Omsøkte tomt har 

vært behandlet i kommunen tidligere som medførte en klagesak som ble avslått av 

fylkesmannen. Innholdet i saken har ikke endret seg. Tomta ligger fortsatt ned mot sjøen med 

lengste avstand fra denne på ca 40 m. Dersom det har kommet et innspill kommuneplanen 

som har vært næringsbasert, har det vært naturlig at planutvalget har gjort nærmere 

vurderinger av et slikt innspill. Nye opplysninger foreligger om at det er påvist vikinggraver i 

området. Da en går inn i katalogen om ”Funn og fornminner i Sør-Trøndelag” utarbeidet av 

Museet i 1976, er det registrert 3 fornminner betegnet som ”særlig prioritert samling” 

beliggende mellom fylkesvegen og sjøen i det aktuelle området. Ser ingen grunn til at planen 

skal endres på dette punktet.  

 

Walter og Tove Solberg vil at hyttefelt 110 skal utgå og at deler av det legges ut til boligfelt. 

Området har fantastisk beliggenhet i forhold til sol og utsikt. Avstanden til Stokkøya sentrum 

er over 2 km. Det betyr at skal en få til et attraktivt boligfelt med gode oppvekstvilkår 

forutsettes det at anlegges gang/sykkelveg langs fylkesvegen inn mot sentrum. Området bør 

utgå som hyttefelt og tas med som et alternativ i vurderingen av boligområder på Stokkøya i 

sammenheng med vurdering av blant annet Martamyra.  

 

Arvid Strand går bort fra småbåthavn, men søker om forlengelse av eksisterende molo. 

Dette må vurderes som enkeltsak og ikke som del av kommuneplanen.  

Johan Østerås omtaler forslaget om vindkraftanlegg på Storheia. Da en allerede har et 

kommunestyrevedtak på at området skal nyttes til dette formålet, ser en ingen grunn til 

endringer på det. Resultatet av konsesjonsbehandlingen vil være bestemmende for den 

endelige arealbruken. 

 

Tore Tårnesvik klager på at forslaget om å etablere nytt hytteområde på Eidem ikke er tatt 

hensyn til. Det finnes mange områder i kommunen som er godt egnet til fritidsbebyggelse, 

men som ikke gis en slik tillatelse ut fra hensynet til andre verdier. Strandsonen er et slik 
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område, og i kommunens sektorkart naturforvaltning er området betegnet som et areal med 

svært viktige naturforvaltningsinteresser. I klagen tar en også opp ønske om å etablere 

rorbuer. En mulighet til det er jo å vurdere eksisterende reguleringsplan for båthavna om det 

kan innarbeides i denne. Å få tilgang på nye uberørte områder til den type aktivitet medfører 

normalt større vanskeligheter. Grunneieren kan også se på mulighetene til en 

reguleringsendring av eksisterende hytteområde med evt. mindre utvidelser slik at det kan 

åpnes for noen nye tomter.  

 

Magne Eide skriver at eiendom gnr. 108/4 på Linesøya er skravert som LNF-område noe 

som han ikke ønsker, men ønsker heller hyttefelt i det aktuelle området. Dette innspillet, 

datert 12.02.09, kom inn i god tid etter at innspillfasen var over. Arealet ligger hovedsakelig i 

et LNF-område med retningslinje om viktige natur/friluftsinteresser. Deler av arealet ligger 

utenfor dette arealet og grenser til et annet hyttefelt som er foreslått godkjent, nr. 120. 

Ettersom det er naturlig at avgrensingen av dette feltet skjer langs eksisterende veg der det 

allerede finnes en hytte, vil det være en mindre justering som kan gi rom for noe utbygging.  

 

Karin og John Olav Engelsen protesterer på etablering av hyttefelt nr. 101 på Lauvøya. 

Området er vurdert av fylkesmannens miljøvernavdeling uten noen merknader til forslaget. 

Saken har tidligere vært behandlet som enkeltsak av planutvalget med klagebehandling og en 

ser ingen grunn til at forslaget om hytteområde skal endres.  

 

Gunn Janne og Willy Salbuvik kommer med innspill på en del detaljer i Løvvika, datert 

26.01.09. Området er regulert og de ulike tiltakene må vurderes innenfor de rammer som 

denne planen setter.   

 

I tidsperioden 07.-11.09.09 har det vært gjennomført plansmie for overordnet 

arealplanlegging av Årnes. Oppsummering av denne med bilde av endelig planforslag er tatt 

inn i kommuneplanens samfunnsdel som retningslinje for videre planlegging. 

 

Øvrige kommentarer 

Det er varslet en del innsigelser til planen såfremt det ikke blir tatt hensyn til de ulike 

punktene. En del av merknadene er tatt hensyn til slik at en håper at innsigelser unngås. Dette 

vil formelt ikke bli avklart før etter kommunestyrebehandlingen da de forskjellige 

faginstansene har sett resultatet av denne. Det vil si at en må formulere vedtaket slik at en tar 

hensyn til at det kommer innsigelse. Selv om behandling av kommuneplanen har skjedd etter 

det gamle lovverket må planvedtaket hjemles i ny plan- og bygningslov. Ut fra dette 

anbefales at en gjør følgende vedtak: 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar ”Kommuneplan 2009-20” inneholdende Samfunnsdel, 

Arealplan og tilhørende planbestemmelser og vedlegg i henhold til plan- og 

bygningslovens § 11-15. Forslagene til endringer i saksframlegget som er kommentert 

og foreslått tatt til følge, er innarbeidet i planen med oppjusterte plankart og vedlegg, 

alle datert 07.10.2009. 

2. Når det gjelder Storheia og Kvenndalfjellet er område vist i planen som båndlagt for 

vindmøller. Dersom det ikke blir gitt konsesjon til anleggene vil områdene gå tilbake 

til LNF-område i samsvar med kommuneplan av 2003. 

3. Kommunestyret vil presisere at dersom innsigelse framkommer, forutsetter 

kommunestyret at disse områdene avklares for seg selv og at planen for øvrig får 

rettsvirkning i forhold til PBL § 11-6. 
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Saksprotokoll i Det faste planutvalget Åfjord - 23.04.2009  

Endelig vedtak: 

 

1. Det faste planutvalget legger ut forslag til ”Kommuneplan 2009-20” med samfunnsdel og 

arealdel til offentlig ettersyn i 30 dager og oversendes ulike instanser og organer til 

uttalelse. 

2. Det faste planutvalget ber om at gjeldende Risiko- og sårbarhetsanalyse blir oppdatert slik 

at den nye analysen foreligger når kommuneplanen skal vedtas i kommunestyret. 

Vedtaket var enstemmig.   

 

Saksprotokoll i Det faste planutvalget Åfjord - 19.08.2009  

Behandling: 

 

Planutvalget startet behandlingen av de innkomne merknader til kommuneplanen. 

Befaringer skal gjennomføres og kontaktmøte med Fylkesmannen skal avholdes.   

 

 

Saksprotokoll i Det faste planutvalget Åfjord - 23.09.2009  

Behandling: 

 

Wenche Rømma Flenstad (Sp) mente at det ikke var enighet om tekst under pkt. om 

Nye Årnes, side 13 og foreslo å stryke del av setning   ”kommunens planutvalg fullt ut støtter 

resultatet av prosessen” da det ikke var alle i planutvalget som hadde deltatt i denne 

prosessen.  Forslaget om å stryke denne del av setningen ble nedstemt med 4 mot 3 stemmer.   

 

Endelig vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar ”Kommuneplan 2009-20” inneholdende Samfunnsdel, 

Arealplan og tilhørende planbestemmelser og vedlegg i henhold til plan- og 

bygningslovens § 11-15. Forslagene til endringer i saksframlegget som er 

kommentert og foreslått tatt til følge, er innarbeidet i planen med oppjusterte 

plankart og vedlegg, alle datert 07.10.2009. 

2. Når det gjelder Storheia og Kvenndalfjellet er område vist i planen som båndlagt 

for vindmøller. Dersom det ikke blir gitt konsesjon til anleggene vil områdene gå 

tilbake til LNF-område i samsvar med kommuneplan av 2003. 

3. Kommunestyret vil presisere at dersom innsigelse framkommer, forutsetter 

kommunestyret at disse områdene avklares for seg selv og at planen for øvrig får 

rettsvirkning i forhold til PBL § 11-6. 

 

Vedtaket var enstemmig.   

 

Protokolltilførsel: 

 

Et mindretall i det faste planutvalget (3) er ikke enig i hele ordlyden under punkt om Nye 

Årnes, side 13 i planheftet:  Det åpne folkemøtet 10.09.09 ga en overveldende positiv 

mottakelse av det endelige planforslag og kommunens planutvalg støtter fullt ut resultatet av 

prosessen. 

Da det ikke var alle i planutvalget som hadde deltatt i denne prosessen burde siste del av 

denne setningen vært strøket.   
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Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 07.10.2009  

Behandling: 

 

Walter Solberg (A) ba om en protokolltilførsel på at prosessen ikke har vært god nok i 

forhold til kontakten med enkelte grunneiere og tilbakemeldinger til disse for å finne 

løsninger/justeringer ved dialog i ettertid.   

 

Gunnar Singsaas (Frp) foreslo nytt pkt ang. Energi side 20: 

Åfjord kommune foretar ei registrering av alt vannkraftpotensialet i kommunen og over hvor 

mye energi dette kan produsere. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.   

 

I forhold til uenighet i kommunestyret ang. omregulering av Storheia til vindpark skriver Frp 

et tillegg til protokollen da dette ikke er stemt over ved behandlig av denne saken.   

 

Oddvar Osen (Sp) foreslo at boligområde i Åfjord sentrum, Elvebakk (154) tas ut av 

planen. 

Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer.   

 

Helge Årbogen (V) foreslo som tillegg side 23, sist i 2. pkt:  ----- som får sitt endepunkt i det 

sentrale havneområdet i Trondheim.  Denne løsningen avløser da eksisterende hurtigbåt.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Wenche Rømma Flenstad (Sp) var ikke enig i ordlyd under pkt. Nye Årnes da dette ble stemt 

over i det faste planutvalgets møte den 23.09.09.  Det legges inn en protokolltilførsel under 

vedtak på saken i planutvalget ang. denne dissens i ordlyden side 13, under Nye Årnes.   

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.   

 

Endelig vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar ”Kommuneplan 2009-20” inneholdende Samfunnsdel, 

Arealplan og tilhørende planbestemmelser og vedlegg i henhold til plan- og 

bygningslovens § 11-15. Forslagene til endringer i saksframlegget som er 

kommentert og foreslått tatt til følge, er innarbeidet i planen med oppjusterte 

plankart og vedlegg, alle datert 07.10.2009. 

2. Når det gjelder Storheia og Kvenndalfjellet er området vist i planen som båndlagt 

for vindmøller. Dersom det ikke blir gitt konsesjon til anleggene vil områdene gå 

tilbake til LNF-område i samsvar med kommuneplan av 2003. 

3. Kommunestyret vil presisere at dersom innsigelse framkommer, forutsetter 

kommunestyret at disse områdene avklares for seg selv og at planen for øvrig får 

rettsvirkning i forhold til PBL § 11-6. 

 

Protokolltilførsel (Ap): 

 

Prosessen har ikke vært god nok i forhold til kontakten med enkelte grunneiere og 

tilbakemeldinger til disse for å finne løsninger/justeringer ved dialog i ettertid.   

 

Protokolltilførsel (Frp): 

Det er stor og tverrpolitisk uenighet i kommunestyret knyttet til vedtak om at Storheia skal 

omreguleres fra LNF-R område til vindpark, i kommunens arealplan 2009 - 2020. 
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Det er ikke votert på nytt i dette spørsmålet, men der er enda stor motstand knyttet til 

Statkraft sin konsesjonssøknad om vindkraftanlegg på Storheia.  

Motstanden til vindparken knyttes opp mot områdets særegne og verdifulle naturtype, 

reindriftsnæringas innsigelser til båndlegging av det svært viktige vinterbeitet for tamrein og 

konfliktgraden med brukere til parken. Det registreres også stor konfliktgrad knyttet til noen 

av rettighetshaverne i området som ikke ønsker denne utbyggingen, samt berørte 

nabogrunneiere og huseiere som får dette anlegget nært innpå seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 


