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Planutvalg
Ørland rådhus, møterom Kopparen
10.05.2022
kl 09:00

Den som har lovlig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra snarest mulig via e-post til
postmottak@orland.kommune.no, slik at varamedlem kan bli kalt inn.
Varamedlem møter etter nærmere innkalling.
Etter ønske fra planutvalget i siste møte, vil det bli befaring til Kråkvåg. Det må derfor beregnes
hele dagen for møtet.
Orienteringssaker:
 Det blir en orientering om planprosess for næringsområdet på Brekstad Vestre. Her vil Hans
Ola Hovde fra Grøntvedt orientere om Grøntvedt sine innspill til planprosessen. Enhetsleder
for plan og forvaltning vil orientere om andre innkomne innspill og prosessen videre.
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Sakstittel
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av protokollunderskrivere
Dispensasjon fra reguleringsplan Stabbursholmen for
veg til hytter på 159/22, 159/53 og 159/54 over 159/1
Forlengelser/fornyelse av dispensasjon for
campingplass på Gnr 160 bnr 113 - Nordlandsveien 94
- Storfosna skole
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og PBL §
1-8 tiltak i 100 - metersbeltet for turvei Valseidet til
Vallersundveien
Behandling av klage - gnr 168 bnr 204 - Veranda
Behandling av klage på vedtak - gnr. 81, bnr. 23 Trongaveien 10 - Fradeling av tun og oppføring av
bolig og garasje
Gnr 84 bnr 10 - Melemsvikveien 36 - Dispensasjon fra
100-metersbeltet for oppføring av tilbygg til
fritidsbolig
Sluttbehandling - Detaljregulering for Ottersbo
massetak/deponi - planid 5057 202004
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Samlesak for delegasjonssaker
Tillatelse til tiltak - gnr 182 bnr 422 - Lundahaugveien
63 - Brannalarmanlegg og nødlysanlegg HV-brakka
Rammetillatelse - gnr 168 bnr 385 - Bruholmen felt B7
- Oppføring av 9 rekkehus
Ferdigattest - gnr 8 bnr 3 - Hellemsveien 500 Rehabilitering av skorstein
Vedtak om deling - Endring av gitt tillatelse for deling
for 171/114 fra 171/37
Rammetillatelse - gnr 171 bnr 93 - Uthaugsveien 329B
- Oppføring av enebolig
Midlertidig brukstillatelse - Verksted, forretning og
lagerbygg - gnr 168 bnr 363 - Fjæraveien 50 Tillatelse til tiltak - gnr/bnr. 30/4, 32/11, 32/12,
32/36, 32/148, 180/35 og 180/210 - Legging av
kommunal spillvannsledning Ervika
Ferdigattest - gnr 161 bnr 40 - Gartveien 450 Fasadeendring
Tillatelse til tiltak - gnr. 161, bnr. 189 - Sørmarka 34 Bolig med anneks og garasje
Tillatelse til tiltak - gnr 20 bnr 7 - Sentrumsveien 19B Riving av enebolig
Vedtak om deling - gnr 176 bnr 19 - Fradeling av
eiendom
Vedtak - utslipptillatelse av sanitært avløpsvann og
tillatelse til tiltak - gnr 161 bnr 189 - Sørmarka 34
Ferdigattest - gnr 20 bnr 98 - Sentrumsveien 5G Oppføring av tilbygg
Ferdigattest - gnr 167 bnr 187 - Brages vei 10 Rehabilitering av pipe
Ferdigattest - gnr 3 bnr 55 - Tollefsvika 39 - Oppføring
av veranda
Tillatelse til tiltak - gnr 37 bnr 13 - Aundalsveien 23 Rehabilitering av skorstein
Rammetillatelse - gnr 20 bnr 585 - Myrullveien 14 Oppføring av lagerhall, parkeringsplass og midlertidig
kontorbrakke
Igangsettingstillatelse - nytt nærings- og
forretningslokale - gnr. 25, bnr. 143
Vedtak - utslippstillatelse av sanitært avløpsvann og
tillatelse til rehabilitering av avløpsanlegg - gnr 173
bnr 4
Ferdigattest - gnr 173 bnr 21 - Hoøyveien 105 Oppføring av garasje
Vedtak - Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra
fritidsbolig og tillatelse til tiltak - gnr 1 bnr 47 Vallaveien 115
Ferdigattest avløpsanlegg - gnr 38 bnr 51 - Sørliveien
27
Tillatelse til tiltak - Lager / garasje - gnr. 81, bnr. 139 Manndalsveien 67
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Ferdigattest - gnr 11 bnr 121 - Risvikkleiva 8 Oppføring av fritidsbolig
Rammetillatelse - gnr 166 bnr 547 - Nedre Hovdevei 4 stk tomannsboliger
Vedtak: tillatelse til legging av avløpsledning - gnr 178
bnr 86 - Ryggaveien 30
Ferdigattest - gnr 3 bnr 119 - Gangstøveien 53 Søknad om ferdigattest tilbygg fritidsbolig
Tillatelse til tiltak uten ansvar - gnr 182 bnr 437 Austråttveien 347 - Tilbygg/Vinterhage
Ferdigattest - gnr 167 bnr 9 - Kirkeveien 3b Bruksendring av lagerrom til klubbrom
Ferdigattest - gnr 23 bnr 3 - Solemsveien 157 - Riving
av våningshus
Tillatelse til tiltak - Oppføring av bolig med garasje gnr. 25, bnr. 141 - Rasmus Ekkerskards vei 20
Ferdigattest - gnr 165 bnr 6 - Flatnesveien 220 Støytiltak/fasadeendring
Ferdigattest - gnr 166 bnr 587 - Enebolig
Igangsettingstillatelse - gnr 20 bnr 605 - Myrullveien
20 - Oppføring av industri-/lagerbygg
Tillatelse til tiltak - gnr 33 bnr 1 - Eidsveien 104 Rehabilitering av skorstein
Ferdigattest - gnr 164 bnr 6 - Nordgrandveien 64 og 66
- Støytiltak/fasadeendring
Vedtak om deling - Fradeling fra 71/6 som
tilleggsparseller til 71/148 og 71/151
Ferdigattest - gnr 165 bnr 3 - Flatnesveien 261 Støytiltak/fasadeendring
Igangsettingstillatelse - gnr 167 bnr 272 - Rådhusgata
4 - Resten av arbeidene med oppføring hotell og
leilighetsbygg
Ferdigattest - gnr 29 bnr 48 - Klakkenveien 186 Innstallasjon av brannalarmanlegg i Bjugn
transformatorstasjon
Igangsettingstillatelse - gnr 166 bnr 545 - Nedre
Hovdevei 141 - Igangsettingstillatelse bolig
Ferdigattest - gnr 71 bnr 208 - Torvmyrveien 23 Oppføring av fritidsbolig
Ferdigattest - gnr 174 bnr 86 - Breidablikkveien 3 Oppføring av bolig og garasje
Vedtak om deling - Gnr 25 bnr 2 - Furunesveien 40 Fradeling av grunneiendom
Tillatelse til tiltak uten ansvar - gnr 40 bnr 25 Dueskardveien 163 - Tilbygg fritidsbolig
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 20 bnr 60 Hjalmar Bottengårds vei 4 - Riving av eksisterende og
oppføring av ny garasje
Ferdigattest - gnr 171 bnr 1 - Uthaugsveien 285 Fasadeendring/støytiltak
Ferdigattest - gnr 174 bnr 4 - Nessaveien 65 Fasadeendring/støytiltak
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Ferdigattest - gnr 167 bnr 10 - Skolegata 44 Fasadeendring/støytiltak
Ferdigattest - gnr 71 bnr 96 - Valvikveien 37 Oppføring av fritidsbolig og anneks
Ferdigattest - gnr 68 bnr 83 - Oldveien 91 - Oppføring
av fritidsbolig
Ferdigattest - gnr 180 bnr 74 - Fru Ingers vei 570 Rehabilitering av skorstein
Igangsettingstillatelse - gnr 171 bnr 93 - Uthaugsveien
329 B - Oppføring av enebolig
Tillatelse til tiltak - gnr 69 bnr 60 - Tiltremsveien 128 Fasadeendring på fritidsbolig
Vedtak om deling - Fradeling av parsell til
landbruksformål - gnr. 176 bnr. 25
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 82 bnr 18 Kjempaveien 1 - Oppføring av tilbygg
Ferdigattest - gnr 177 bnr 54 - Branthaugen 55 Oppføring av ny bolig
Ferdigattest - gnr 32 bnr 249 - Nervikveien 34 Oppføring av enebolig

Ørland rådhus, 03.05.2022
Hans Eide
Leder
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

22/1896 - 1
Anne Margrethe Standahl
03.05.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/030

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
10.05.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent uten merknad.
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

22/1896 - 2
Anne Margrethe Standahl
03.05.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/031

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
10.05.2022

Valg av protokollunderskrivere
Som protokollunderskrivere velges følgende:

Side 6 av 42

Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

21/5895 - 9
Arne Nordgård
22.03.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/028
22/032

Utvalg
Planutvalg
Planutvalg

Møtedato
05.04.2022
10.05.2022

Dispensasjon fra reguleringsplan Stabbursholmen for veg til hytter på 159/22, 159/53 og
159/54 over 159/1
Kommunedirektørens innstilling
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 gis det avslag på dispensasjon fra reguleringsplan til
Stabbursholmen for vegadkomst til hyttetomter på 159/22, 159/53 og 159/54.
Begrunnelse:
Hensynene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt i forhold til naturverdiene og verdiene i 100 metersbeltet. Det er også merknader fra høringsinstansene. Å gi dispensasjon er da ikke
uproblematisk og bør da ikke gis ettersom her er alternativet å gjennomføre en planendring.
Planutvalg 05.04.2022
Behandling
Omforent forslag fra planutvalget, foreslått av Hans Eide, Senterpartiet
Saken utsettes til neste møte i planutvalget.
Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Omforent forslag fra planutvalget
For: 6 stemmer (100%) - AP 3, H 1, SP 2
Mot: 0 stemmer (0%)

PLU - 22/028 vedtak
Saken utsettes til neste møte i planutvalget.
Sammendrag
Det omsøkes dispensasjon fra reguleringsplanen for å etablere vegadkomst til to eksisterende hytter
og en ubebygd hyttetomt. Reguleringsplanen er gammel (papirplan fra 1985) og har stiadkomst til
hyttene. Det ble gjort reguleringsendring for vegadkomst for tre hytter øst i planområdet. Etablering
av nye veger i reguleringsplaner bør gjøres gjennom endring av plan ettersom det blir
formålsendring. Dispensasjon kan vurderes gitt hvis det ikke er noen forhold som blir skadelidende
eller at det ikke kommer noen merknader. Å gi dispensasjon skal da være uproblematisk. Her
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blir hensynene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt både i forholdt til naturverdiene og
verdiene som skal ivaretas i 100 - metersbeltet. Det er også kommet merknader fra begge
høringsinstansene som mener at tiltaket bør gjøres gjennom reguleringsendring.
Det instilles derfor på avslag.

Sakens bakgrunn og innhold
Tiltaket som omsøkes er å etablere vegadkomst til to eksisterende hytter på henholdsvis 159/22 og
159/54 og en ubebygd hyttetomt på gnr. 159 bnr. 53 over gnr. 159 bnr. 1 i reguleringsplan for
Stabbursholmen hytteområde. Det er hytteeierene som står bak søknaden. Vegen er beskrevet til å
bli 103 meter lang med en bredde på maks 3 meter.
Den opprinnelige planen hadde ikke vegadkomst til hyttetomtene. Det ble lagt opp til stiadkomst til
hyttene.
Etablering av veg betinger dispensasjon fra reguleringsplanen for å kunne la seg gjennomføre.
Søknad om dispensasjon:
Det søkes om bygging av vei pga. sykdom (dette gjelder for en av tomtene) det er nødvendig med
tilkomst med bilvei helt fram til hytte 159/54 pga. bevegelseshemming og nedsatt funksjon. Videre så
skal det etter hvert settes opp hytte på 159/53 og tilrettelegges parkeringsplass for 159/22.
Området det skal bygges på er regulert Jordbruk, Skogbruk. Det er normalt med vei fram til
hyttetomter for dagens standard. Det er pr i dag ingen vegetasjon på området hvor det skal bygges.
Skogdrift er ikke et tema da det ikke er noen trær på arealet. Det er en strømkabel i luftspenn som er
mulig og nå fra ståhøyde slik det er i dag, denne strømkabelen blir lagt ned i veien og fjernet når vi
lager veien, dette er en sikkerhetsfaktor i positiv favør. Når det gjelder beite for sau-drift, så er det lite
eller ingen reduksjon i beiteområde og det blir lettere tilkomst for sau da dyrene kan bruke veien til og
komme seg fram til bedre beiteområder. Ved for eksempel skade/syke dyr i område stabbursholmen,
så er det en fordel med tilkomst med kjøretøy for beregning. Dette gjelder også tilkomst til hyttene
ved utrykning ved for eksempel sykdom eller brann. Grunneier får også større frihet for befaring og
inspeksjon av sin eiendom.
Entreprenør "Aunhaug Maskin" skal utføre selve byggingen av veien som blir 103m lang og
maksimalt 3m bred. Det blir ikke noe vesentlig terrenginngrep, men det skal tas ut masse på 3 plasser
slik at veien skal gå fint i terrenget.
Det er avtalt med grunneier og gitt tillatelse til bygging av veg.
Høring
Saken ble sendt på høring til Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag.
Trøndelag fylkeskommune (19.01.2022)
De gir tilbakemeldning om at det ikke er satt byggegrense mot sjø i reguleringsplanen, men at
hyttebebyggelsen ligger mellom omsøkte tiltak og sjøen slik at bebyggelsen danner en naturlig
grense mot sjøen. Hensynet bak PBL § 1- 8 anses ikke å bli vesentlig tilsidesatt av tiltaket.
I forhold til reguleringsplanen mener de at permamente avvik med generell gyldig skal gjøres
gjennom reguleringsendring og ikke gjennom dispensasjoner. De gir faglig råd om at tiltaket løses
gjennom reguleringsendring, og da kan veiadkomst også vurderes for eiendommen 159/98 og
159/99.
Statsforvalteren i Trøndelag (08.03.2022)
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De anser at det er her behov for å vurdere tiltaket gjennom en endring av reguleringsplan både for å
kartlegge naturverdiene i området på en god måte samt å ivareta intensjonen med planen som
informasjonsverktøy. Adkomstveger bør fremgå av plankartet i reguleringsplanen.
Området langs sjø ved området er registrert som viktig friluftsområdet og det gjort flere
registreringer av rødlistede fuglearter i området. Store deler av reguleringsplanen ligger i
strandsonen og har ikke byggegrense mot sjø. Det er generelt byggeforbud i strandsonen og i 100metersbeltet langs sjø skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø. I henhold til Statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er Ørland kommune i sone
2 hvor regelverket skal praktiseres strengt. Avklaring av arealbruk i strandsonen skal skje gjennom
planlegging, og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. Det er flere viktige allmenne interesser i
området og det må derfor gjennomføres en reguleringsendring istendenfor en dispensasjon.
Statsforvalteren fraråder at det blir gitt dispensasjon som omsøkt og vil vurdere å påklage et positivt
vedtak.

Plangrunnlaget:
Reguleringsplanen Stabbursholmen ble egengodkjent i 1985 og det har blitt gjort flere endringer
siden med blant annet nye tomter. Den opprinnelige planen hadde 10 hyttetomter, og det er nå 14
hytter/hyttetomter i planområdet. Opprinnelig eiendom på gnr. 159 bnr. 22 er nå registert som
fritidsbolig, den er vist med egne grenser i reguleringsplanen. Opprinnelig bolig på gnr. 159 bnr. 23
ble revet og ny fritidsbolig ble oppført, det ble ikke gjort noen dispensasjonsbehandling i forhold til
reguleringsplanen ved formålsendring fra bolig til fritidsformål. Det ble gjort en reguleringsendring i
2005 der tomter i øst i planområdet fikk vegadkomst, slik at tre tomter fikk adkomst helt til
tomtegrense. Tomt på gnr. 159 bnr. 58 og tomt på gnr. 159 bnr. 57 har etablert vegadkomst. Det er
uklart i byggetillatelse om det ble gitt tillatelse til vegadkomst til 159/57 - det var nevnt i søknaden,
men ikke kommentert i tillatelsen.
159/33 og 159/32 ble fradelt i 1987 som boligtomter og oppført av Forsvaret samme år, men de er
nå registrert som fritidsboliger. Det ble gitt unntak fra kommunestyrets vedtak om midlertidig
plankrav i 1986 for disse tomtene, vegadkomst ble da også gitt gjennom fradeling.
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Tomtene er ikke helt fradelt som vist i reguleringsplanen og grensene til mange av tomtene er
vist med lav nøyaktighet. Hva som er regulert byggeområde er da uklart. Planen har ingen
byggegrense mot sjø.

FN's Bærekraftmål
Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig
skogforfaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av
artsmangfold.
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Omsøkte tiltak kan bidra til å ødelegge habitater og tap av biologisk mangfold.

Vurdering
Søkere har tidligere vært i kontakt med Ørland kommune vedrørende søknadsprosess for å anlegge
veg til hyttetomtene. De fikk da tilbakemelding om at å anlegge veg ville betinge endring av
reguleringsplanen slik som det ble gjort for hyttene i den østlige delen av planområdet. Et annet
alternativ ville være å søke om dispensasjon fra reguleringsplanen. Søkere har valgt å prøve saken
som en dispensasjonssak.
Plan- og bygningsloven § 19-2:
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i
lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt.
Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene.
Reguleringsplanen er gammel og er fra en tid da hyttene var mindre og det ble lagt opp til sti
adkomst. Nå er en vanlig hytte betydelig større og har en helt annen bruk og komfor, som gjør at
forventningen er bilvegg helt fram til hytta (sommer som vinter). Det er gjort ganske mange avvik fra
planen opp gjennom tiden, noe ved dispensasjonsbehandling og noe har tydeligvis bare blitt gjort
(både av kommunen og tiltakshavere). Det har ført til at reguleringsplanen har liten verdi som
styringsverktøy. Det kan føre til at en del tiltak vil betinge dispensasjon for å kunne la seg
gjennomføre (en av tomtene er f.eks. på område regulert til Jordbruk, Skogbruk).
Etablering av veger i hyttefelt bør gjøres gjennom reguleringsendring av plan da det ofte blir et
vesentlig inngrep i området/terreng der tomter ble planlagt med tanke på at de ikke skulle ha bilveg
fram til tomtegrensen. Hvis tomtene hadde blitt planlagt med tanke også på vegadkomst ville nok
plassering av både tomter og veg blitt gjort slik at de gir minst mulig terrenginngrep og god tilpasning
til landskapet.
Omsøkte trase er ikke så ille i forhold til hensynene til 100 - metersbeltet da hyttene ligger mellom
planlagt veg og sjøen. Den berører likevel generelle naturverdier som er i 100 - metersbeltet. Vegen
vil påvirke et areal på 250 m2 til 400 m2 avhengig av behov for grøft, stigningsforhold og lignende.

Det er sparsommelig vegetasjon ved hyttene og det er ganske åpent slik som landskapet er ved sjøen
på Krågvåg. Statsfovalteren nevner at Kråkvåg er klassifisert som et svært verdifullt kulturlandskap og
at den mest interessante vegetasjonen finnes i tilknytning til berg og knauser nær sjøen. Gjennom en
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reguleringsendring vil disse verdiene bli vurdert og eventuelle ulemper ville kunne kompenseres på
en annen måte som en dispensasjonsbehandling gjør.
Oppsummering
Etablering av nye veger i reguleringsplaner bør gjøres gjennom endring av plan ettersom det blir
formålsendring. Dispensasjon kan vurderes gitt hvis det ikke er noen forhold som blir skadelidende
eller at det ikke kommer noen merknader. Å gi dispensasjon skal da være uproblematisk. Her
blir hensynene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt både i forholdt til naturverdiene og
verdiene som skal ivaretas i 100 - metersbeltet. Det er også kommet merknader fra begge
høringsinstansene som mener at tiltaket bør gjøres gjennom reguleringsendring. Det er flere forhold i
planområdet som er uklart om er egentlig omsøkt og avklart. Ved planendring blir det mulig å rette
opp en del forhold og gjøre planen mer håndterbar, nå er blant annet tomter fradelt på en måte at
de kan kun bebygges etter en dispensasjonsbehandling både i forhold til arealformål og 100 metersbeltet.
Det innstilles derfor på avslag og oppfordres til at tiltaket løses gjennom reguleringsendring.

Vedlegg
Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra reguleringsplan for etablering av veg til hytter - Ørland
159/22 - 159/53 og 159/54
Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for etablering veg over
159/1 for hyttetomter på 159/22, 159/53 og 159/54. Ørland kommune
Oversiktskar 159-1
vedlegg 7. Søknad sak 21-5895
Situasjonskart med inntegnet vei
Dispensasjon fra reguleringsplan Stabbursholmen for veg til hytter på 159/22, 159/53 og 159/54
over 159/1
situasjonskart med inntegnet total lengde
1621 1985 03 Reguleringsplankart Stabbursholmen Kråkvåg MD 27_11_85 GJELDENDE_
Reguleringsendring Stabbursholmen Kråkvåg_vei inntegnet 30_08_05
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

21/3295 - 6
Arne Nordgård
02.05.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/033

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
10.05.2022

Forlengelser/fornyelse av dispensasjon for campingplass på Gnr 160 bnr 113 Nordlandsveien 94 - Storfosna skole
Kommunedirektørens innstilling
Innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-3 Midlertidig dispensasjon innvilges søknad om
forlengelse av dispensasjon fra reguleringsplan for Skoleområde på Storfosna på eiendommen gnr.
160 bnr. 113 for plassering av opptil fem (5) campingvogner med tilhørende spikertelt/platting ut
2023. Hvis området ikke er planavklart innen 2023 kan de stå ut 2025.
Vilkår:
1. Campingvogner med tilhørende spikertelt/platting skal fjernes når dispensasjonen går ut.
2. Etablering av eventuelt sanitærbygg må omsøkes med utslippstillatelse.

Sammendrag
Storfosna velforening fikk i 2019 tidsavgrenset dispensasjon for å etablere campingplass på
eiendommen til tidligere Storfosna skole. Denne var avgrenset til utgangen av 2021 med forlengelse
til 2023 hvis det var påstartet planarbeid. Campingsplassen har ikke blitt etablert og det bes om
forlengelse slik at området kan bli planavklart gjennom revidering av kommuneplanens arealdel.
Forlengelser/fornyelse av dispensasjonen er foreslått gitt.

Sakens bakgrunn og innhold
Storfosna velforening fikk i vedtak av 23.10.2019 dispensasjon fra reguleringsplan for Skoleområde
på Storfosna for plassering av opptil 5 campingvogner med tilhørende spikertelt/platting ut 2021 på
gnr. 160 bnr. 113. Hvis det ble foretatt oppstart av planarbeid før utgangen av 2021 kunne de stå ut
2023. Bakgrunnen var at de ønsket å prøve «markedet» i forhold til camping på området ettersom de
hadde fått henvendelser om det, samt at det ville gi en fin ekstrainntekt til velforeningen.
Området har ikke blitt tatt i bruk til omsøkte formål grunnet blant annet korona. Velforeningen har
derfor ikke fått til å prøve ut den ønskede etableringen og har heller ikke startet noen planprosess.
Rett før utgangen av 2021 søker velforeningen om å forlenge dispensasjonen i påvente av at
kommuneplanens arealdel skal revideres for området. De har også kommet med hvordan
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sanitærforholdene kan løses ved bruk av et mindre bygg, dette bygget må omsøkes med en egen
utslippssøknad.
Søknad:
Nåværende gjeldene dispensasjon gjelder ut 2023 under forutsetning av at planarbeidet for området
skulle starte innen utgangen av 2021.
I møte med Arne Nordgård og Kristina Karlson 22.11.2021 ble følgende avklart:
I løpet av 2022 gjennomføres arbeidet med kommunens reviderte arealplan.
Skoleområdet er i gjeldene arealplan angitt som «offentlige bygninger».
Dette må endres. Vårt innspill er at området bør omreguleres til fritids og turistformål.
Når området omreguleres til dette formålet vil oppstillingsplass for campingvogner/bobiler med de
forutsetningene som tidligere er gitt, kunne etableres uten en kostbar planprosess.
På denne bakgrunn søker vi om at gjeldene dispensasjon forlenges ut 2023.
Søknad om forlengelse av gitt dispensasjon ble krevd nabovarslet til berørte naboer.
Det kom inn merknad fra nabo på 160/373:
Viser til mottatt nabovarsel datert 31.01,22 hvor Storfosna velforening sitt innspill til ny arealplan
ønskes at omtalt område i sin helhet omreguleres, til fritids og turistmål.
Angående selve hovedbygget på eiendommen er dette allerede regulert etter tiltenkt bruk som
samfunns og grendahus, og som driver kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktivitet.
Når det gjelder uteområdet mener jeg det er uheldig å omregulere eiendommen i sin helhet til fritids
og turistmål hvilket gjør eiendommen uforutsigbar.
For meg er det viktig at telting, camping og evt, annen lignende turistbruk av området har et definert
og avgrense område, og bør komme klart frem i forslag til ny arealplan til samme formål, hvilket også
ble støttet av Ørland kommune.
Jeg mener at Velforeningens søknad om omregulering til turistmål må avgrenses til å gjelde området
øst på eiendommen, altså bak (vedbua) og mot fylkesvei.
Planstatus:
Reguleringsplan for Skoleområdet på Storfosna - Offentlig bygninger herunder skole, Parkering
Planen ble ikke opphevet i revidering av kommuneplanens arealdel eller revidert i forbindelse med at
velforeningen overtok området og skolen.
Vurdering
Det søkes forlengelse av dispensasjon med bakgrunn i at etablering av campingplassen kom aldri i
gang grunnet uforutsette hendelser, som korona, slik at de fikk ikke til å prøve ut det. Det var en
åpning for å ha campingplassen fram til 2023, men det betinget oppstart av planarbeid.
De ber da om at dispensasjonen forlenges slik at områdets bruk kan da avklares gjennom
kommuneplan arbeidet istedenfor å lage en ny reguleringsplan.
Reguleringsplanen for området stemmer ikke for bruken av området som var tiltenkt når det ble
overdratt til velforeningen (allmennyttig formål). Det gjør at det er veldig mange tiltak som vil
betinge dispensasjon fra reguleringsplanen. Tidsavgrenset dispensasjon ble gitt for å etablere
campingplass da plassering av campingvogner og spikertelt er i sin natur flyttbart og låser ikke et
område på samme måte som en bygning gjør.
Merknaden som kom inn omhandler mer det innspillet som velforeningen tenker å gi når det blir
mulighet for å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Det vil være en egen prosess der
det blir mulighet for å komme med innspill (og merknader/kommentarer). Omsøkte plass for
camping er på området mot fylkesvegen øst på eiendommen som tidligere omsøkt.
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De andre naboene har ikke kommet noen merknader.
Etableringen av tiltenkt campingtilbud ble satt på vent grunnet utfordringer med å kunne
gjennomføre nødvendig arbeider. De årene som kunne ha blitt brukt til å tilegne seg erfaring med det
ble altså ikke brukt. Det foreslås derfor at de får en ny prøveperiode på 2 år med mulig forlengelse i
forhold til eventuelt planarbeid. Da begrenset til 2 nye år etter at prøveperioden går ut.
Det er ikke gitt at kommuneplanens arealdel er ferdig i løpet av 2023 så derfor settes det mulighet
for 2025 hvis området blir ikke planavklart innen utgangen av 2023.

Vedlegg
Søknad om forlengelse av dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan 5015/60/113
Situasjonskart
Oversiktkart Campingplass storfosna
1621 1983 02 Reguleringsplan Skoleområdet Storfosna _18_08_83
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

21/3177 - 11
Arne Nordgård
28.04.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/034

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
10.05.2022

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og PBL § 1-8 tiltak i 100 - metersbeltet for
turvei Valseidet til Vallersundveien
Kommunedirektørens innstilling
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
(Bjugn) for etablering av turveier og parkeringsplasser fra Valseidet til Vallersundveien på LNFR formål.
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra pbl § 1-8 for etablering av
turveier og parkeringsplass fra Valseidet til Vallersundveien innfor 100 - meter sjø.
Vilkår:
1. Turveiene utføres slik at det blir liggende mest mulig i forhold til terrenget slik at det ikke blir
skjemmende terrenginngrep.
2. Strekning 1 og 2 på trase 1 legges slik at kystlynghei blir minst mulig berørt og med bredde på
maks 1 meter.
3. Kulverter utføres som beskrevet i Statsforvalterens uttalelse. Kantvegetasjon må bevares
Begrunnelse:
Turveiene og parkeringsplassene gjør det mulig å legge til rette for turopplevelser for mange
brukergrupper som vil være positivt for friluftsliv- og folkehelsesatsingen i kommunen. Landbruk får
fordeler ved at driftsvegene blir oppgradert. Landbruk og friluftsinteressene får da gjensidig nytte av
tiltaket.

Sammendrag
Ørland kommune ved Roret søker om etablering av turveier med tilhørende parkeringsplasser (en
stor parkeringsplass og en HC parkeringsplass) fra Valseidet til Vallersundveien. Tiltaket betinger
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (gamle Bjugn) for tiltak på LNFR – område og
dispensasjon fra 100 – metersbeltet sjø for tiltak innenfor 100 – meter sjø. Total lengde cirka 2,6 km.
Turveiene og parkeringsplassene gjør det mulig å legge til rette for turopplevelser for mange
brukergrupper som vil være positivt for friluftsliv- og folkehelsesatsingen i kommunen. Landbruk får
fordeler ved at driftsvegene blir oppgradert. Landbruk og friluftsinteressene da får gjensidig nytte av
tiltaket. Det innstilles derfor at dispensasjonene blir innvilget.
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Sakens bakgrunn og innhold
Ørland kommune ved Roret søker om etablering av turveier med tilhørende parkeringsplasser (en
stor parkeringsplass og en HC parkeringsplass) fra Valseidet til Vallersundveien. Tiltaket betinger
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (gamle Bjugn) for tiltak på LNFR – område og
dispensasjon fra 100 – metersbeltet sjø for tiltak innenfor 100 – meter sjø. Total lengde cirka 2,6 km.
Tiltaket går over flere eiendommer og starter ved gnr. 3 bnr. 9, 38 og 54 og går over gnr./bnr. 3/1,
3/16, 3/7, 3/16, 3/4 og 2/4. Eksisterende veg over gnr. 3 bnr. 7 og gnr. 3 bnr. 16 kobles på den nye
turveien.
Saken ble sendt på høring og det ble gitt tilbakemelding fra Statsforvalteren om det var en del
mangler og uklarheter ved søknaden. Det ble derfor gitt en fraråding til tiltaket slik det ble omsøkt og
varslet påklaging da det var for dårlig forklart/vist blant annet bredde på turvei og konsekvens for
dyrka marka.
Trøndelag fylkeskommune stilte seg positiv til tiltak. Noen kulturminner i nærheten kunne bli berørt
av tiltaket, men det ville bli avklart gjennom videre dialog med Roret.
Søknaden ble da forbedret og sendt på ny høring til Statsforvalteren. Det kom en del innspill og faglig
råd i tilbakemeldingen, der noen var av en slik art at hvis de ble fulgt ville de ikke påklage eventuelt
positivt vedtak om dispensasjon. Denne uttalelsen ble sendt til tiltakshaver der det ble bedt om at de
gikk gjennom uttalelsen for å se hvilke vilkår og faglig råd de kunne følge opp og de som de ikke
kunne følge opp måtte da begrunnes med hvorfor de ikke kunne følge opp. Det er den reviderte
versjonen som tas opp nå.
Landbruk har også kommet med en vurdering av behovet for bredden til vegene i forhold til
landbruksinteressene. De stiller seg positivt til at de eksisterende driftsveiene rustes opp og kobles
sammen. Vegtrasene vil bety en omdisponering av dyrka og dyrkbar jord på cirka 2 daa på grunn av
utvidelse av vegbredde på eksisterende veg/sti samt nyanlegg. Parkeringsplassen vil innebære en
omdisponering av cirka 1,5 daa innmarksbeite.
Trøndelag fylkeskommune har gitt tilbakemelding på flytting av parkeringsplassen da den kom nær et
kulturminne. Ved befaring ble det ikke gjort noe funn eller observasjoner som ville være til hinder for
etablering av parkeringsplassen. De kom med noen vilkår for at hensynet til gravfeltet skulle bli best
mulig ivaretatt.
Planstatus:
Kommuneplanens arealdel (Bjugn), LNFR – formål. Området ligger også i hensynssone H550_8
Koet/Nord for koet: Det skal føres en restriktiv holdning til endring av eksisterende terreng ved
oppfylling, planering og uttak av masser i disse områdene.
Deler av tiltaket ligger innenfor 100 – meter sonen sjø.
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Faglig råd fra Statsforvalteren og hvordan de blir ivaretatt:
Landbruk:
Statsforvalteren (S): Parkeringsplass ved Vallersundveien legges i sin helhet på fulldyrka jord. Hvis
parkeringsplass flyttes slik at den ikke berører dyrka jord har de ingen avgjørende merknad til
etablering.
Tiltakshaver (T): Parkeringsplassen flyttes til den andre siden. Cirka 1,5 daa skrinn innmarksbeite blir
berørt. Det ligger inntil kulturminne som fylkeskommunen har gitt om tilbakemelding plasseringen at
går greit for kulturminne.
S: Strekning G-H legges i ytterkant av innmarksbeite for å minimere beslag av dyrka jord.
T: Strekning 3, trase 3: Blir ny traktorveg i ytterkant av innmarksbeite som er omsøkt og godkjent
fulldyrka. Innmarksområdet er sumpaktig og lite produktiv i dag, men skal fulldyrkes. Bredde 2,5
meter.
S: Vegbredde justeres for å begrense inngrepet for strekning G-I-J-K. Sørlig del berører innmarksbeite
og dyrkbar jord. Stiller spørsmål om de er nødvendig som driftsveier.
T: Strekning 4 og 5, trase 3: Veg legges langs steingjerdet og strekning 4 har den bredden for å få
tilgang til skogteigene med traktor, bredde 2,5 meter. Strekning 5 vest legges i ytterkant av
beiteområdet. Bredde for å få handikappadkomst 1,8 meter. Strekning 5 øst bredde 1 meter.
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S: Vegbredde justeres for å begrense inngrepet for strekningen D-C-B-A. Berører kystlynghei, stiller
spørsmål om de er nødvendig som driftsveier.
T: Strekning 3, trase 1: Driftsvei for å kunne avvirke skogen som ble planta fra 1950 – 60 med gran,
bredde 2,5 meter. Strekning 1 – 2, trase 1: Følger gammel vegtrase, bredde reduseres til 1 meter.
S: Stille nødvendig vilkår til at hensynet til kulturlandskapet blir ivaretatt.
T: Turveiene blir lagt i terrenget og utføres med begrenset inngrep i terrenget.
Klima og miljø:
S: Trace 3 som går sørover må ikke forringe kvaliteten til bekken. Ber om at det stilles vilkår om at
benyttes bro som ikke berører bekkeløpet ved kryssing av bekken. Hvis det skal legges kulvert må
den legges så dypt at det blir naturlig substrat inne i kulverten samt tilstrekkelig bredde og samme
helning som bekken. Kantvegetasjonen må bevares ved bekken. Fraråding til dispensasjon uten vilkår
som ivaretar bekken og kantvegetasjonen.
T: Strekning 4, trase 3: Kryssing planlagt med kulvert. Alle krav fagmyndigheter setter angående
kryssing vil bli oppfylt.
S: Sørlig del av trace 3 som ikke er kjørespor eller landbruksveg i dag gis det faglig råd om å redusere
turvegens bredde.
T: Strekning 5, trase 3: Bredde på turveg blir 1,8 meter for den vestlige delen (for å tilfredsstille
bredde for rullestol) og 1 meter for den østlige del.
S: Trace 1: Omtrent 500 meter går gjennom naturtype Kystlynghei. Stiller spørsmål om det er mulig å
etablere universelt utformet turvei da det ser ut som helningen er for stor. Turvei på 2,5 meter vil bli
et stort inngrep. Frarår dispensasjon. Kan akseptere enkel sti på maks 1 meter bredde.
T: Strekning 1 – 2, trase 1: Bredde reduseres til 1 meter.
FNs bærekraftsmål:
Mål 15: Livet på land.
Tiltaket vil i liten grad medføre til tap av biologisk mangfold. Driftsvegene kan gjøre det lettere å sikre
bærekraftig skogforvaltning.
Vurdering:
Turveiene og parkeringsplassene er for å legge til rette for ferdsel i område og være positivt for
friluftsliv- og folkehelsesatsingen i kommunen. Tiltaket vil likevel betinge dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for tiltak i LNFR – området og for tiltak i 100- metersonen sjø.
Dispensasjonsvurdering:
Ingen har krav på dispensasjon. Dette er opp til kommunens frie skjønn, forutsatt at vilkårene i planog bygningsloven § 19-2 er oppfylt. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene
det dispenseres fra eller plan- og bygningslovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
en dispensasjon har klart større fordeler enn ulemper etter en samlet vurdering.
Turveiene og parkeringsplass betinger dispensjon på bekostning av landbruksformålet. Det er likevel
en liten andel av arealet og en god del på vegene er til fordel for drift av landbrukseiendommene.
Parkeringsplassen tar et areal som landbruk ikke vil ha direkte nytte av, men vil bidra til at parkering
kan skje på en sikker måte i forhold til trafikksikkerheten. Uten en dedikert parkeringsplass ville det
blitt parkering langs offentlig veg og antagelig langs driftsvegene som ville blitt utfordrende for store
landbruksmaskiner.
L og N i formålet blir i liten grad berørt ved at bredden på turveg er tatt inn så langt de går i forhold
til ønsket funksjon. Kryssing av bekken vil bli gjort med kulvert som gjør at bekkeløpet ikke blir
negativt berørt av tiltaket. Hensynene bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt og det er også
en fordel for landbruksinteressene at driftsvegene blir oppgradert og koblet sammen.
F i formålet for store fordeler av tiltaket ved at det etableres et stisystem som gjør at flere brukere
kan benytte området. Det gjelder spesielt de som har mobilitetsutfordringer. Når det legges opp til at
deler av sti systemet kan benyttes av rullestolbrukere gjør det også lettere for andre. Hensynet til
friluftsformålet blir ikke vesentlig tilsidesatt.
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I forhold til plan- og bygningsloven § 1-8 forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag blir de hensynene i
liten grad berørt. Tiltaket følger en del eksisterende stier/traser i området og øker tilgjengelighetene
for flere brukergrupper. Formålet bak loven blir ikke vesentlig tilsidesatt.
Etter en samlet vurdering vil dispensasjonene gi klart større fordeler enn ulemper. De ulempene som
kan oppstå blir ivaretatt ved å sette vilkår til utførelsen og utformingen. Det innstilles derfor å gi
dispensasjon for omsøkte tiltak.
Vedlegg
Endring for turvei i Koet
Kart_Koet
Teknisk beskrivelse - Endelig versjon
Valseidet til Vallersundveien - ny turvei - parkeringsplass på gnr/bnr 3/7
Uttalelse etter tilleggsopplysninger - Statsforvalteren fraråder dispensasjon for anleggelse av ny
turvei
Svar til Statsforvalteren Koet
Vedlegg 1. Kart Turvei Koet
Vedlegg 2. Markslagene langs turveien med kommentarer
Vedlegg 2. Kommentarer til markslagskartet
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

22/1410 - 2
Petra Roodbol-Mekkes
03.05.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/035

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
10.05.2022

Behandling av klage - gnr 168 bnr 204 - Veranda
Kommunedirektørens innstilling
Ørland kommune ved Planutvalget kan ikke se at det er fremkommet opplysninger i klageomgangen
som medfører at vedtaket bør endres. Vedtaket opprettholdes og klagen sendes over til
Statsforvalteren for endelig avgjørelse.
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og kommunens delegasjonsreglement.

Sammendrag
Det har kommet inn en klage på planutvalgets vedtak fra 8.3.2022 angående altan på eiendom
168/204. Vedtaket omfattet to altaner. En av altanene ble godkjent, mens den andre ble
avslått. Tiltakshaver har påklagt vedtak om avslag på altan nr 2.
Administrasjon kan ikke se at det har kommet inn nye opplysninger som tilsier at klagen må tas til
følge og vedtaket endres. Det innstilles på at vedtaket opprettholdes og at klagen oversendes til
Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Sakens bakgrunn og innhold
Klagen:
Vi har mottatt klage på enkeltvedtak, se vedlegg. Klagen er mottatt 30.03.2022 fra tiltakshaver.
Ønsket endring
Tiltakshaver ønsker at vedtaket endres slik at hele tiltaket får dispensasjon.
Begrunnelse
Klagen er i det vesentlige begrunnet med at andre naboer har fått godkjent lignende tiltak, uten å bli
møtt med krav knyttet til byggegrense – og at det er «på sin plass at alle skal få samme krav som
meg». Enn videre anfører han at vi ikke kan komme med nye regler for en sak som startet for lenge
siden.
Han anfører også til støtte for sin klage at:
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Han har liten tomt, som han ønsker å utbygge best mulig
Han har ingen annen naturlig plass for jaqusien og arealet får han ikke brukt til noe annet,
med tanke på vinduer i kjeller og tomten er dette eneste mulighet
 Nabo får ikke annen utsikt fra vinduet sitt om siste del av veranda fjernes, da tujatre som er
høyere enn leveggen dekker nesten hele bredden uansett.
I tillegg uttrykker klager sterk misnøye med tidligere saksbehandling,
Dette er ikke ment som en helhetlig beskrivelse av klagen, vi viser forøvrig til hele klagen i vedlegg.
Vedtaket som er påklaget:
Vedtaket som er påklaget er fattet av Planutvalget i møtet 08.03.2022, og lyder:
«Ørland kommune ved kommunedirektøren gir dispensasjon fra bygningsomrisset slik det er
inntegnet/vedtatt i plankartet, for den del av verandaen som ble godkjent i 2015.
Ørland kommune ved kommunedirektøren gir ikke dispensasjon fra bygningsomrisset slik det er
inntegnet/vedtatt i plankartet, for den del av verandaen som er markert som svart rektangel i
søknadens vedlegg nr.1.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og kommunens
delegasjonsreglement.»
Juridisk utgangspunkt:
Vedtaket som er påklaget er et enkeltvedtak som med hjemmel i pbl. § 1-9 og reglene i
forvaltningsloven kapittel VI kan påklages av part i saken. Klagefrist er tre uker fra han mottok
melding om vedtaket.
Klage er levert av part i saken innen klagefristens utløp. Klagen skal behandles.
Kommunen som byggesaksmyndighet kan i klageomgangen endre eller fastholde vedtaket. Dersom
det blir vedtatt en endring er dette et nytt enkeltvedtak som kan påklages av part eller annen person
med rettslig klageinteresse. Dersom vedtaket fastholdes sendes klagen over til Statsforvalteren for
endelig avgjørelse.
Vurdering:
Tidligere saksbehandling
Vi er enig med klager i at tidligere saksbehandling har vært uheldig og ikke holder den kvalitet som
normalt kan forventes av kommunen som plan- og byggesaksmyndighet. Dette kom også tydelig
frem av saksforberedelsen før vedtaket ble fattet. Vi kan imidlertid ikke se at dette kan få betydning
saksbehandlingen. Saken må nå vurderes i henhold til ny og riktig forståelse av plankartet.
Vi kan ikke se at vår tidligere feiltolkning av plangrunnlaget har ført til noen ulempe for tiltakshaver
av økonomisk eller faktisk karakter, da avslått del av altan ble bygd før de ble omsøkt – uten at det
var noen selvfølge at en etterfølgende søknad ville bli godkjent.
Nye regler?
Det understrekes at ny forståelse av plankartet ikke medfører en regelendring, kun at vi nå har
forstått hvordan reglene må tolkes innen dette planområdet.
Like saker skal behandles likt
Klager har rett i at like saker skal behandles likt, men vi kan ikke se at vi har gitt dispensasjoner eller
tillatelse til tiltak for utbygging innen dette planområdet som er direkte sammenlignbare med klagers
tiltak, eller av andre grunner legger føringer for vår vurdering av hans tiltak. Vi har ikke kartlagt alle
altaner og tilbygg i området, men vi kan heller ikke se at dette er nødvendig for å vurdere denne
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saken. Her er utgangspunktet at en forholdsvis ny forståelse av reguleringsplanens rammer for
utbygging har ledet til en ny forvaltningspraksis – og det er sikker rett at slik retningsendring ikke
medfører ulovlig forskjellsbehandling.
Dispensasjonsvurderingen
Vi kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger som medfører at vår dispensasjonsvurdering bør
endres. Vi visste også før vedtaket ble fattet at dette var viktig for tiltakshaver, og at utsikten mellom
nabo og ham var noe begrenset på grunn av skrå vinkel og vegetasjon.

Vedlegg
Klage på vedtak i planutvalgets sak 22/015 - Vernada til bolig
Dispensasjon for veranda til bolig - Gnr 168 bnr 204 - Prestegårdsjordet 21
Søknad om dispensasjon fra bindende plassering - 168/204
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

22/1430 - 5
Mari Sørli
27.04.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/036

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
10.05.2022

Behandling av klage på vedtak - gnr. 81, bnr. 23 - Trongaveien 10 - Fradeling av tun og
oppføring av bolig og garasje
Kommunedirektørens innstilling
Ørland kommune ved Planutvalget kan ikke se at det er innkommet nye opplysninger i klagen som
medfører at vedtaket bør oppheves eller endres. Vedtaket fastholdes og saken sendes
Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9 første ledd jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd første punktum, og kommunens delegasjonsreglement.
Sammendrag
Klagesaken gjelder dispensasjoner som ble gitt av Planutvalget i møte den 08.03.22 for fradeling av
gårdstun og oppføring av ny bolig og garasje på eiendommen med gnr. 81, bnr. 23.
Administrasjonen har vurdert anførslene i klagene og kommet frem til at det ikke er kommet inn nye
opplysninger som gjør at vedtakene bør oppheves eller endres.

Sakens bakgrunn og innhold
Denne klagesaken gjelder fradeling av gårdstun og oppføring av ny bolig og garasje på eiendommen
med gnr. 81, bnr. 23, og de dispensasjoner som ble gitt av Planutvalget i møte den 08.03.22, sak
22/023. Det er ikke gitt tillatelse tiltak.
Klagen
Det er Spektor advokat på vegne av naboene Ivar Jørgen Moe og Lise Woldseth-Moe på 81/72 som
har påklaget vedtaket. Klagen er datert 24.03.22 og mottatt 31.03.22
I klagen er det blant annet anført at:
 Det går et rådyrtråkk over tomten..
 Boligen blir på toppen av et berg og blir svært synlig.
 Tiltaket vil være til vesentlig ulempe for klager pga. innsyn, dårligere solforhold
 Tiltaket vil medføre verdiforringelse for klagers eiendom.
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Kommunens vedtak begrunner dispensasjonen med momenter de anser som fordelaktig,
men klager kan ikke se at det er foretatt en avveining av fordeler og ulemper.

Det er ellers vist til det som er anført i merknad til nabovarsel.
Overstående kulepunkter er et kortfattet sammendrag av de sentrale punktene, vi viser for øvrig til
klagen i sin helhet.
Ansvarlig søker sin vurdering av klagene
Ansvarlig har skrevet følgende innledningsvis i sitt svar til klagen:
Advokaten viser i hovedsak til opprinnelig [merknad] av 14.02.2021 avgitt etter nabovarselet for
tiltaket. Vi er av den klare oppfatning at naboen ikke kommer med noen nye vesentlige argumenter
som skal tilsi å tilsidesette Planutvalgets helhetlige vurdering etter befaringen som ble gjennomfør
den 08.03.2022. Vi merker oss generelt at de punkter som fremlegges i klagen til nabo ikke
underbygges med bilde dokumentasjon eller på annen måte synliggjøres.
Ellers er det blant annet svart ut at:
 Det generelt er store forekomster av rådyr og hjort, men tiltakshaver eller søker har ikke
registrert noen spesielle dyretråkk på eiendommen.
 Søker og tiltakshaver er av den formening at nabo vil opprettholde svært gode sol- og
utsiktsforhold. Videre at Vallersund er et område som er vedtatt fortettet, og mindre tap av
sol og utsikt kan ikke tillegges avgjørende vekt.
 Det er ikke naturlig at egen beboelse skal være til hinder for at andre etablerer seg i området
når Vallersund der vedtatt som et område for utbygging og fortetting.
 Ny bolig og garasje vil ikke medføre presedens, men heller underbygge den fortettingen som
ønskes.
 Bygningsmassen utføres i trematerialer med naturfarger, og vil ikke utgjøre noen visuell
forringelse for omgivelsene.
For øvrig viser vi til tilsvaret i sin helhet.
Dispensasjonsvedtaket som er påklaget:
Planutvalget ga dispensasjon i møte 08.03.2022, sak 22.023, og fattet følgende vedtak:
Ørland kommune ved planutvalget gir dispensasjon fra pbl. § 1-8, LNFR - formålet og § 2 (plankrav) i
kommuneplanens arealdel for fradeling av gårdstun og oppføring av ny bolig med garasje på
landbrukseiendommen med gnr. 81, bnr. 23 i Vallersund.
Begrunnelse:
Den nye boligen etableres i et allerede etablert boligområde
Den nye boligen ligger i gangavstand fra skole og butikk
Det beslaglegges ikke dyrka eller dyrkbar mark
Eiendommen har ikke stor landbruksverdi
Området ansees ikke som egnet som område for vesentlig utbygging
Den nye boligen etableres innenfor Vallersund hvor det er ønskelig med utvikling
Planutvalget kan dermed ikke se at hensikten bak bestemmelsene det dispenseres fra, blir vesentlig
tilsidesatt, og at fordelene er klart større enn ulempene.
Juridisk utgangspunkt for klagesaksbehandling
Dispensasjonsvedtak og tillatelse til tiltak er enkeltvedtak som kan påklages av person med rettslig
klageinteresse jf. forvaltningsloven (fvl) § 28 første ledd. Klagefristen er jf. fvl. § 29 tre uker fra det
tidspunkt klager fikk underretning om vedtaket.
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Planutvalget kan fastholde, oppheve, eller endre vedtakene som er påklaget. Dersom vedtak endres
eller oppheves er dette nye enkeltvedtak som kan påklages. Dersom vedtak fastholdes oversendes
klagen til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.
Kommunen har ikke plikt til å foreta en ny vurdering av saken, men skal vurdere om klagen tar opp
nye forhold eller anførsler som ikke har vært behandlet i det opprinnelige vedtaket – nye momenter.
Vurdering av klagen
Klagene er innkommet innen klagefristen fra naboer som har rettslig klageinteresse. Klagene skal
behandles.
klagen uttrykker ønske om at saken vurderes på nytt, og klagerne ønsker at vedtaket skal endres slik
at dispensasjonssøknad avslås.
Vedtak som avviker fra kommunaldirektørens innstilling
Klager har bemerket at planutvalgets vedtak er begrunnet med momenter som er vurdert som
fordelaktige, men at de ikke har foretatt en fordel- ulempevurdering.
Planutvalgets vedtak avviker fra kommunedirektørens innstilling. Det er ikke uvanlig at politiske
utvalg kan vurdere sentrale spørsmål i dispensasjonssaker på annen måte enn administrasjonen og
dermed fatter vedtak som avviker fra kommunaldirektørens innstilling. Det ligger i
arbeidsfordelingen mellom administrasjonen og de politiske utvalg at det er administrasjonen som
forbereder/utreder sakene og politikerne som fatter vedtak - når sakene ikke er kurante. Både
dispensasjonsvurderinger og vurderinger i ordinær byggesaksbehandling medfører utøvelse av
skjønn, både fritt skjønn og faglig skjønn, som kan vurderes ulikt – fordi både faktum og
politikk/ønsket utvikling kan vurderes/vektlegges ulikt av Planutvalget og administrasjonen. Når det
ikke er samsvar mellom administrasjonens saksforberedelse og Planutvalgets vedtak, stilles det
imidlertid særlige kvalitetskrav til vedtakets begrunnelse.
Kommunedirektørens innstilling følger administrasjonens vurderinger der hensynene bak en av
bestemmelsene det er nødvendig med dispensjon fra er vurdert som vesentlig tilsidesatt.
Administrasjonen har derfor ikke foretatt en konkret fordel- ulempevurdering, men fordeler og
ulemper kan likevel leses av vurderingene. Ulemper som gikk fram av administrasjonens vurderinger
var blant annet:
 Oppstykking av landbrukseiendom som medfører en landbrukseiendom uten driftsbygning
og svekkelse av mulighetene for aktiv drift av småbruket i fremtiden.
 Opprettelse av ny boligeiendom som ikke er avklart i plan når området har et overskudd av
regulerte boligtomter.
 Plassering av boligen på en topp/kolle i landskapet.
 Presedensvirkning.
Det politiske vedtaket med begrunnelsen er i denne saken blitt til i et politisk møte etter drøfting og
avstemming i Planutvalget, basert på administrasjonens saksfremlegg med vedlegg, samt befaring.
Planutvalget har i denne saken vurdert at de kan legge avgjørende vekt på at boligområdet boligen
skal etableres i allerede er et etablert boligområde, at det er ønsket med utvikling og økt bosetting i
Vallersund, at det er gangavstand til skole og butikk, at dyrkbar jord ikke beslaglegges og at
eiendommen ikke har stor landbruksverdi. Samtidig har de argumentert med at
området/eiendommen ikke er egnet som område for vesentlig utbygging. Med det vil
administrasjonen anta at de anser at plankravet i kommuneplanens arealdel ikke vil bli tilsidesatt.
Dette er alle moment i saken som kan begrunne de dispensasjoner som er gitt.
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Planutvalget har listet opp flere fordeler i sin begrunnelse og konkludert med at fordelene er klart
større enn ulempene. De må således ha foretatt en fordel-ulempevurdering, men den fremkommer
ikke klart av vedtaket. Dette er en klar svakhet ved vedtaket. Samtidig må vedtak og saksframlegg ses
i sammenheng selv om vedtaket avviker fra kommunedirektørens innstilling, og gjennom opplistede
fordeler i begrunnelse for vedtak har planutvalget vektet det administrasjonen har vurdert som
tilsidesettelser og/eller ulemper annerledes. En slik skjønnsmessig vurdering har politikerne
anledning til å gjøre.
Nye momenter
Klagen viser i hovedsak til de argumenter som ble framført i merknad til nabovarsel. Disse var da
kjent for planutvalget ved behandling av dispensasjonssøknaden. Administrasjonen oppfatter at det
er ett nytt moment i klagen som ikke var en del av merknad til nabovarsel og som ikke heller ikke var
tillagt vekt under behandling; klager anfører at det går et rådyrtråkk over eiendommen.
Ansvarlig søker har på sin side bemerket at det generelt er mye rådyr og hjort på fosen, og at de
mener det ikke er spesielle rådyrtråkk på eiendommen. Saksbehandler har vært i kontakt med
skogbrukssjef i kommunen vedrørende anførsler om rådyrtråkk. Han har kommentert at det generelt
er mye rådyr i hele området og mener at plasseringen av den omsøkte boligen ikke vil være i veien
for viktige tråkk mellom ulike områder som rådyrene er avhengig av å bruke.
Anførslene om naboulemper og landskapshensyn som fremkommer av klagen på
dispensasjonsvedtaket var også kjent da saken ble behandlet av Planutvalget, og vi kan ikke se at det
er tilkommet nye opplysninger som tilser at strøkskarakter, landskapstilpasning, innsyn, utsikt
solforhold m.m., må drøftes på nytt.
Konklusjon
Administrasjonen kan ikke se at det er fremkommet nye opplysninger i klagen som medfører at
vedtaket bør endres. Vi anbefaler at vedtaket fastholdes og klagen sendes fylkesmannen for endelig
avgjørelse.

Vedlegg
Dispensasjon for fradeling av tun og oppføring av bolig med garasje - 81/23 - Vallersund
2022-04-19 Kommentarer til uttalelser fra nabo
Klagebrev
Merknader til nabovarsel for tiltak på eiendom 81/23
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

22/185 - 8
Mari Sørli
03.05.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/037

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
10.05.2022

Gnr 84 bnr 10 - Melemsvikveien 36 - Dispensasjon fra 100-metersbeltet for oppføring av
tilbygg til fritidsbolig
Kommunedirektørens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § 19-2 avslår Ørland kommune ved Planutvalget søknad
om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen med gnr. 84,
bnr.10.
Begrunnelse
Tilbygget har sammenliknet med den eksisterende fritidsboligen et stort volum og vil gjennom sin
størrelse og plassering ha en privatiserende effekt og påvirke landskapsopplevelsen. Hensynet bak
pbl. § 1-8 og lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt som følge av en dispensasjon i
dette tilfellet. For mer inngående begrunnelse vises det til administrasjonens vurderinger.
Sammendrag
Det er søkt om dispensasjon fra det generelle bygge- og deleforbudet i strandsonen (pbl. § 1-8) for
oppføring av et tilbygg i to etasjer til en eksisterende fritidsbolig i 1,5 etasje på eiendommen med
gnr. 84, bnr.10. Saken har vært på høring til Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i
Trøndelag. Fylkeskommunen hadde ingen merknader til tiltaket, mens Statsforvalteren fraråder
dispensasjon og vil vurdere å påklage et positivt vedtak.
Administrasjonen har vurdert saken og mener at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er oppfylt,
og følgelig at dispensasjon ikke kan gis for tiltaket.
Saksopplysninger
Søknaden gjelder oppføring av et tilbygg over to etasjer til eksisterende fritidsbolig på eiendommen
gnr. 84, bnr. 10. Eksisterende fritidsbolig i én etasje pluss loft har ifølge søknaden 43,1 m2 bebygd
areal (BYA) og 36,9 m2 bruksareal (BRA). Tilbygget er omsøkt med 47,7 m2 BYA og 66,9 BRA, 41 m2
BRA i 1. etasje og 25,9 m2 BRA i 2. etasje. Med omsøkt tilbygg vil fritidsboligen da få total BYA på
90,8 m2 og 103,8 m2 BRA. Eksisterende fritidsbolig er bygd med saltak med takopplett, mens
omsøkte tilbygg skal ha flatt tak. Tiltakshaver er Kine og Erlend Drilsvik. Ansvarlig søker er Tyrhaug
AS.
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Planstatus
Eiendommen er ikke regulert og ligger innenfor arealformål LNFR i 100-metersbeltet mot sjø i
kommuneplanens arealdel for tidligere Bjugn kommune.

I LNFR-områder tillates i utgangspunktet kun tiltak som er i overenstemmelse med arealformålet.
Spredt bolig- og næringsbebyggelse er ikke tillatt, men § 10-2 i KPA åpner for at nye tilbygg til
eksisterende nærings- bolig og fritidsbebyggelse med bebygd areal inntil 50 m² og i inntil to tellende
etasjer kan tillates etter ordinær byggesøknad.
Tiltaket betinger dispensasjon fra pbl. § 1- 8 (det generelle bygge- og deleforbudet i 100metersbeltet). Dispensasjon er omsøkt.
Dispensasjonssøknad
Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet. Søker har begrunnet søknad om
dispensasjon med følgende argumenter:







Eiendommen vil bli fortløpende vedlikeholdt i fremtiden
Området vil bli ordnet og fulgt opp slik at plassen kan fungere som badeplass på andre side
Påbygget vil gi nødvendig fasiliteter som vi andre i dag ser på som standard minstekrav, som
teks. skikkelig våtrom og kjøkken.
Det at familien Drilsvik kan fortsette å eie samt bruke eiendommen vil være et positivt
innslag i Melemsvika, da gjennomsnitts alderen begynner å bli rimelig høy. De med høy alder
har ikke samme interesse og kapasitet til å vedlikeholdet og ta vare på områdene rundet seg
Det aktuelle området eiendommen ligger på er ikke under press.
Tilbygget blir ikke mer ruvende en de andre fritidsboligene som er bygd på utsiden både i
vest- og østlige områder. Grunnflaten på disse fritidsboligene er ofte dobbelt så stor som
denne eiendommen samlet.

Justert dispensasjonssøknad er oppsummert slik:
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Det vil være klart større fordeler ved å gi dispensasjon for påbygget en det er ulemper. Eierne håper
Ørland Kommune forstår viktigheten med å ha folk i de eldre boligene som er bygd for 100 år siden,
og at områdene rundt og boligene blir tatt var på. Hver bolig har sin egen historie i veggene både på
godt og vondt. Denne boligen er bygd minst en mannsalder før det i hele tatt var snakk om å regulere
hyttetomter i gamle Bjugn Kommune. Eierne håper det ikke blir brukt mot de i denne byggesaken at
Statsforvaltetern sier området er «nedbygd med fritidsboliger». Slik beliggenheten er på den
eksisterende eiendommen, og plassering av påbygget, vurderes tiltaket ikke å ha påvirkning på
naturmangfoldloven §7.
Høring
Saken er sendt på høring til Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag. Innen
høringsfristen er følgende høringsuttalelser mottatt:
Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune
Fylkeskommunen kan ikke se at hensynet bak pbl. § 1-8 blir vesentlig tilsidesatt ved innvilgelse av
dispensasjon. Fylkeskommunen har ikke merknader, men minner om den generelle
aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.
Høringsuttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag
Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren hadde ingen merknader til tiltaket. Avdeling for klima og
miljø har påpekt at Ørland kommune ligger i sone 2 jf. Statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen lang sjø og skal praktiseres strengt, samt at strandsonen generelt er svært
viktig for friluftsliv, rekreasjon og landskapsopplevelser. Den er rik på kulturminner og er viktig for
stedets særpreg og identitet. Videre har de skrevet følgende:
Kommunen må vurdere om landskapskvaliteten i området forringes ved å bygge et relativt stort,
moderne tilbygg i et område med små eldre bygg. Med tanke på landskapet vil tilbygget oppleves
ganske ruvende i landskapet.
Melemsvika er registrert som et viktig friluftsområde i kommunens kartlegging, og i tilgrensede
reguleringsplan er arealet på den andre siden av bukta avsatt til friluftsformål. Eiendommen er godt
synlig fra friluftsområdet, og et stort nybygg her vil være negativt for landskapsopplevelsen. Videre vil
tilbygget med store vinduer på siden mot friområdet gi innsyn til friluftsområdet, og kan gjøre
friarealet mindre attraktivt.
I henhold til strandsoneretningslinjene bør det være en restriktiv holdning til nye fritidsboliger og
vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger i områder av kommunen med press. I dette området
er det flere regulerte områder for fritidsbebyggelse og småbåthavner, og det omkringliggende
arealene er dermed under press. Eiendommen er allerede privatisert, og det er naturtype-kartlagt i
området, uten at det er funnet spesifikke naturtyper på land. Det er registrert storspove (sterkt truet
på rødlista) i nærområdet. om fritidsboligens areal og standard økes vil bruken øke, både med tanke
på antall personer og brukerfrekvensen. Mye areal i området er allerede nedbygd med fritidsboliger,
og det er viktig å ivareta det som er igjen av egnede områder for den sterkt truede arten.
Statsforvalteren i Trøndelag fraråder at dispensasjon gis og varsler at de vil vurdere å påklage et
positivt vedtak.
Etter høring har ansvarlig søker gjort små justeringer av tilbygget. I opprinnelig søknad var tilbygget
plassert noe lavere og hadde pulttak. Vinduene mot sjøen er noe redusert. Opprinnelig
dispensasjonssøknad var tynt begrunnet og det er derfor i tillegg sendt inn ny revidert og mer
utfyllende dispensasjonssøknad.
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opprinnelig søknad

Revidert søknad

Administrasjonens vurdering
I henhold til pbl. § 19-2 er det to vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon kan innvilges:
1. De hensyn som ligger til grunn for den bestemmelsen det er aktuelt å dispensere fra, lovens
formålsparagraf eller nasjonale eller regionale interesser, må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
2. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
Hvis kommunen kommer til at ett eller begge vilkår i § 19-2 ikke er oppfylt, kan dispensasjon ikke gis,
og dersom vurderingene tilsier at det første vilkåret ikke er oppfylt er det da i utgangspunktet ikke
nødvendig å vurdere fordelene og ulempene ved en dispensasjon.
Ved dispensasjon fra loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse,
miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Dispensasjon er en snever unntaksregel som kan
benyttes i enkeltstående tilfeller som ikke skaper uheldige presedensvirkninger.
Pbl. § 1-8 (Det generelle bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet)
Hensynene som ligger til grunn for det generelle bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet er at den
nære strandsonen normalt bør holdes fri for bebyggelse med naturlig terreng ut fra allmennhetens
interesse, hensyn til friluftsliv- og rekreasjon, og av interesser knyttet til landskaps- og naturfaglige
hensyn, herunder biologisk mangfold. Viktig natur-, kulturmiljø og landskap skal bevares.
Bygge- og deleforbudet markerer at 100-metersbeltet langs sjøen er av nasjonal interesse og
forbudet veier tungt. Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis til bygging her, spesielt i områder
med stort arealpress. Ørland kommune er kategorisert som et område med stort arealpress etter
statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen (SPR). Strandsonen utgjør en
viktig del av grønnstrukturen i kommunen og er svært viktig for friluftsliv, rekreasjon og
landskapsopplevelser.
Det omsøkte tiltaket vil være et relativt stort tiltak i strandsonen som vil være svært synlig, særlig fra
sjøen/vika utenfor, men også fra friluftsområdet på andre siden. Det er på det rene at plasseringen
på nåværende tun mellom fritidsbolig og garasje/uthus gjør at det rent fysisk ikke vil sperre for et
naturlig ferdselsområde i strandsonen, men tatt i betraktning dets størrelse, utforming og
eksponering i landskapet vil det likevel medføre en ytterligere privatiserende virkning og påvirke
landskapsopplevelsen i stor grad. Strandsonen i området er allerede preget av en del
fritidsbebyggelse, hvilket betyr at strandsonen i området allerede er under press, og
administrasjonen mener at det er viktig og nødvendig å begrense ytterligere nedbygging av
strandsonen utover det som er regulert i dette området.
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Administrasjonen har gjennom ovenstående vurderingene kommet fram til at hensynene bak
bestemmelsen er tilsidesatt. Det innebærer at det i utgangspunktet ikke er nødvendig å foreta en
fordel- ulempevurdering. Administrasjonen velger her likevel å kort vurdere fordeler og ulemper.
Administrasjonen mener at det er vanskelig å se at det foreligger relevante samfunnsmessige
fordeler knyttet til arealdisponeringen som klart veier opp for ulempene en dispensasjon vil medføre.
Tiltaket vil først og fremst ha verdi for tiltakshaver, og vil i liten grad komme samfunnet tilgode.
Administrasjonen ønsker i den forbindelse å påpeke at personlige fordeler for tiltakshaver ikke er
relevante fordeler i henhold til dispensasjonsreglene. Dette begrunnes med at eierforhold kan være
skiftende og kommunens oppgave er å styre arealbruken over tid. Det vil være flere ulemper ved å
innvilge dispensasjon fra pbl. § 1-8. De nevnte forholdene som bidrar til å sette hensynet bak pbl. § 18 til side er relevante ulemper. I tillegg vil en dispensasjon for et tilbygg her med stor sannsynlighet
medføre presedensvirkning da en må forvente at det er flere tilfeller av mindre, eldre fritidsboliger i
LNFR-områder i strandsonen der eier har et ønske om større areal og oppgradert standard.
At eier opplever eksisterende fritidsbolig som for liten for en familie, betyr ikke at fritidsboligen
objektivt sett ikke oppfyller funksjonen som fritidsbolig. At de oppnår bedre standard og et større
areal kan ikke anses som en relevant fordel. At tilbygget i seg selv er nødvendig for å sikre
vedlikehold av området fremstår heller ikke som et gyldig argument.
Lovens formålsbestemmelse (pbl. § 1-1)
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.
Bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner er lovens
overordnede formål. I tillegg fremgår en rekke andre hensyn av bestemmelsen. Blant annet åpenhet,
forutsigbarhet, medvirkning og langsiktige løsninger. Et tiltak som innebærer irreversible inngrep i
strandsonen, på bekostning av både dagens og fremtidige generasjoners muligheter til å ferdes i
området, kan innebære at lovformålet blir vesentlig tilsidesatt.
I denne saken vil en dispensasjon bidra til en bit for bit- nedbygging av strandsonen. En langsiktig og
helhetlig plan for disponering av strandsonen er ikke tilstrekkelig sikret. Administrasjonen mener
derfor at lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen innvilges.
Pbl. § 29-2, Visuelle kvaliteter
Plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-2 gir to hovedelementer for vurderingen av hva som er god visuell
kvalitet. Tiltaket skal både ha gode visuelle kvaliteter i seg selv, og i forhold til omgivelsene. Tiltaket
må oppfylle begge kriterier. Kravet til god visuell kvalitet skal vurderes med tanke på tiltakets
størrelse og synlighet.
Tilbygg skal som hovedregel underordne seg hovedbygget i volum og utforming. Ved å tilpasse
tilbygget til det opprinnelige huset oppnår man en slektskap som gir et helhetlig utrykk. Videre skal
opprinnelig bygningsform respekteres og være synlig etter utvidelse med tilbygg. I strandsonen bør
et tilbygg som en hovedregel helst plasseres på den siden som vender vekk fra sjøen.
Hensikten med slike begrensninger er begrunnet i respekten for den eksisterende bygge- skikk og de
kulturelle, historiske tradisjoner bebyggelsen er forankret i. Slik ansvarlig søker og prosjekterende har
utformet tilbygget opplever administrasjonen at kravet om tilpasning ikke er hensyntatt. Tilbyggets
og hovedbyggets formspråk er vesensforskjellige, og det er ingenting annet enn stående kledning
som binder de to sammen.
Tilbygget vil få en gesimshøyde som er høyere enn mønet på hovedbygget, et bebygd areal som er
større og et bruksareal som er vesentlig større. Det innebærer at tilbygget ikke underordnes
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hovedbygget i volum. Med store vindusflater og avvikende formspråk kan tilbygget heller ikke sies å
underordnes hovedbygget gjennom sin utforming.
Plasseringen av tilbygget er også problematisk da tilbygget plasseres midt i det eksisterende tunet.
Nå er tunet forholdsvis nytt, da garasje/uthus ble oppført en gang mellom 2008 og 2010. Likevel
fører plasseringen til en samlet kompakt bygningsmasse som totalt oppleves som et stort volum som
i tillegg blir liggende svært eksponer til fra sjøen/vika.
Etter administrasjonens skjønn har ikke det omsøkte tilbygget gode visuelle kvaliteter i forhold til
sine bebygde og naturgitte omgivelser.
Vurdering av tiltaket i hht. Naturmangfoldsloven (nml)
Ifølge naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8- 12 vurderes ved utøving av offentlig
myndighet i alle saker som berører naturmangfold.
§ 8 - Kunnskapsgrunnlaget bygger på eksisterende registreringer. De nasjonale miljødatabasene
Naturbase, Miljøstatus og artskart er benyttet.
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter på arealet der tilbygget er omsøkt, på haugen bak
eiendommen (Nordhaugen) er det kystlynghei registrert med moderat kvalitet, mens det på andre
siden av vika er semi-naturlig strandeng med lav kvalitet innerst, semi-naturlig eng med moderat
kvalitet og kystlynghei med moderat kvalitet lengst ut. Det er videre registrert Grønnfink (rødlistet –
sårbar) innerst i vika ved Melemsvikveien, og som statsforvalteren har påpekt, Storspove (rødlistet –
sterkt truet) i sjøen utenfor Nordhaugen.
I hht. nml. § 9 bør man innta en føre-var holdning til dispensasjon i et område som har nasjonal
interesse. Hele strandsonen er i utgangspunktet av nasjonal interesse. Det er i tillegg uklart hvilken
funksjon området har for fugler, noe som også tilsier at føre-var holdning bør legges til grunn.
§ 10 (samlet belastning) - Selv om tilbygget i utgangspunktet skal benyttes av familien som allerede
bruker fritidsboligen i dag fordi de ønsker et større areal, er det sannsynlig at økt areal over tid vil
medføre økt bruk og dermed større belastning på området. Strandsonen i området er allerede preget
av fritidsbebyggelse, primært i regulerte områder, men også noe spredt bebyggelse i LNFR-områder.
En dispensasjon i dette konkrete tilfellet vil med stor sannsynlighet medføre presedens.
Administrasjonen mener at vurderingene av tiltaket samlet tilsier at dispensasjon ikke bør innvilges
for tiltaket. Dersom dispensasjon likevel innvilges og det gis tillatelse til tiltak, må tiltakshaver, i
henhold til prinsippene i nml. § 11 og § 12, dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet og arbeid må utføres på en mest mulig skånsom måte for miljøet.
Oppsummering
Administrasjonen har gjennom sine vurderinger kommet fram til at hensynet bak det generelle
bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet og lovens formålsbestemmelse, samt nasjonale
interesser, vil bli vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen innvilges som omsøkt. Slik tilbygget er
prosjektert blir det ikke tilpasset og underordnet hovedhuset, og dermed vil det ikke ha gode visuelle
kvaliteter i forhold til sine omgivelser. Samlet sett vil bygningsmasses oppleves som et stort volum
som påvirker landskapsopplevelsen i stor grad og på den måten også ha privatiserende effekt. I
tillegg er faren for presedensvirkning stor. Administrasjonen mener at vilkårene for å innvilge
dispensasjon ikke er oppfylt, og mener dermed at dispensasjon ikke kan gis.
Vedlegg
Dispensasjonsøknad
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Situasjonsplan
Tegninger
Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet mot
sjø for oppføring av tilbygg til fritidsbolig 84/10 Ørland kommune
Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av tilbygg til fritidsbolig Ørland 84/10
Oppdatering søknad om dispensasjon - 84/10
VS Oppdatering søknad Gnr84 Bnr10
Kommentar på uttalelse fra Statsforvalteren
DT09 EE 100 19.04.2022
DT09 ILLUSTRASJON A3 EE 19.04.2022
DT09 ILLUSTRASJON MØRK A3 EE 19.04.2022
DT09 ILLUSTRASJON HVIT A3 EE 19.04.2022
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22/038

Utvalg
Planutvalg
Kommunestyre

Møtedato
10.05.2022

Sluttbehandling - Detaljregulering for Ottersbo massetak/deponi - planid 5057 202004
Kommunedirektørens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 - 12 godkjenner Ørland kommune detaljregulering for
Ottersbo massetak/ deponi - planid 5057 202004 - med tilhørende plankart og bestemmelser, sist
revidert 24.03.2022.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 – 14 opphever Ørland kommune gjeldene
reguleringsplan for Ottersbo pukkverk, planid 5057 1621201302.

Sammendrag
Forslag til detaljregulering for Ottersbo massetak/deponi er utarbeidet av Rambøll på vegne av
forslagsstiller Veidekke Industri AS. Planen erstatter gjeldende reguleringsplan i sin helhet.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for deponi og mottak av masser i klasse II – ordinært avfall i
Ottersbo pukkverk samtidig som driften av pukkverket opprettholdes. Steinbruddet skal ikke endres
eller utvides.
Saken gjelder vedtak av planforslag, sluttbehandling, med endringer/justeringer etter høring og
offentlig ettersyn. Administrasjonen mener planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige
hensyn, og anbefaler at detaljregulering for Ottersbo massetak/deponi vedtas.

Sakens bakgrunn og innhold
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av planutvalget i sak 21/080 den 14.12.2021. Planutvalget
vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.
Forslag til detaljregulering er fremmet av Rambøll på vegne av Veidekke Industri AS.
Saken har mange vedlegg der plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er de viktigste. Plankart
med tilhørende bestemmelser er juridisk bindende, mens planbeskrivelsen er et viktig dokument
som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og
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retningslinjer som gjelder for området. Alle er dokumentene er en del av planen og det er nødvendig
at de ligger vedlagt.
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for deponi og mottak av masser i klasse II –
ordinært avfall i Ottersbo pukkverk samtidig som driften av pukkverket opprettholdes. Avfallsdeponi
i klasse II kan motta avfall som oppfyller mottakskriteriene i avfallsforskriften, vedlegg II, for inert
avfall, ordinært avfall samt farlig avfall som kan samdeponeres med ordinært avfall. Aktuelle
avfallstyper er avgrenset av §§ 9-4 og 9-6 i avfallsforskriften. Dette inkluderer blant annet
forurensede masser fra skytebane, bunnaske, gateoppsop, betong, middels og lett forurensede
masser fra bygg- og anleggsvirksomhet og forurensede masser fra urbane og industrielle områder.
Samlet område for uttak er å ca. 185 daa og hele området ses på som potensiale for mottak og
deponering av masser. Teoretisk kan området tilbakeføres til opprinnelige høyder. Om den
maksimale kapasiteten blir utnyttet er avhengig av tilgang på avfall og masser i markedet.
Deponeringsfasen vil strekke seg over flere tiår, og i løpet av denne tiden kan forutsetninger og
vurderinger endre seg. Det er derfor skissert tre ulike løsninger for deponering.
Uttaksområdet utgjør et stort inngrep i terrenget og ved mottak/deponering av masser kan området
over tid få tilbake en naturlig form. Uttak og deponering av masser skal skje samtidig og muliggjøre at
transport til og fra området kan nyttiggjøres begge veier. Etter endt driftsperiode er det ønskelig å
tilbakeføre uttaksområdet til LNFR- formål. Konsekvensutredning for landskapsbildet viser at
landskapsbildet vil bli stort forbedret - noe forbedret som følge av deponering i uttaksområdet.
Omfanget av steinbruddet skal ikke endres eller utvides i ny plan. Planområdet for deponi og
massemottak følger samme plangrense som gjeldene reguleringsplan for uttak. Det betyr at planen
erstatter gjeldende plan for Ottersbo pukkverk i sin helhet.
Høring og offentlig ettersyn
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 20.12.2021 til 07.02.2022. I samme periode
ble forslaget sendt på høring til regionale myndigheter og berørte grunneiere.
Enhetsleder for plan og forvaltning og saksbehandler på plan var etter forespørsel på befaring/møte
hos naboer på 182/323, Olaussen, i høringsperioden. Bakgrunn for møtet var et ønske om
gjennomgang av planforslaget. Før møtet hadde Olaussen levert to merknader, men ønsket å levere
ytterligere kommentarer etter møtet.
Olaussen og Trøndelag fylkeskommune fikk innvilget fristutsettelse til 14.02.2022.
Det kom inn totalt 14 uttalelser, hvorav 8 uttalelser fra sektormyndighetene og 6 merknader fra
privatpersoner som er naboer (4 fra samme nabo, Olaussen) til planområdet. Alle høringsuttalelsene
er vedlagt, samt gjennomgått og kommentert av plankonsulent i egen sammenstilling.
Noen av innspillene i mottatte uttalelser fra regionale og statlige myndigheter:
 Sametinget minner om den generelle aktsomhetsplikten og foreslår dette tatt inn i
bestemmelsene.
 Mattilsynet Transport og uttak av masser vil kunne medføre at jord, frø og planterester
flyttes mellom eiendommer [...] For å hindre spredning av alvorlige planteskadegjørere er det
derfor viktig at nødvendige tiltak vurderes og iverksettes.
 Trøndelag fylkeskommune understreker viktigheten av at toppen av Storborgklinten ikke skal
tas ned lenger enn til kote 90 for å hindre innsyn i bruddområdet fra bygdeborgen. Foreslår å
endre ordlyden i planbestemmelsene § 3.6 til følgende «Dersom det under anleggsarbeider
treffes på automatisk fredede kulturminner, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Trøndelag
fylkeskommune varsles, jf. Kulturminnelovens § 8, annet ledd.» Transporten skjer nordover
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på fylkesvei 6394 og 6392. Dette er viktig for å unngå unødvendig trafikk i boligområdet sør
for planområdet. Viktig at driverne av steinbruddet/deponiet er opptatt av renhold av ev.
spill fra kjøretøy med tanke på trafikksikkerhet og støvproblematikk.
Statsforvalteren anbefaler at det tas inn en bestemmelse som sikrer at det etableres rutiner
for å undersøke deponiområder med sikte på å oppdage fremmede, skadelige arter. Dersom
slike oppdages, må det iverksettes tiltak for å hindre spredning av disse, jf. Forskrift om
fremmede organismer § 9. Det er viktig at rutinene for å unngå ulykker eller hendelser følges
opp videre.
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) Pukkforekomsten strekker seg noe ut over areal
avsatt til uttaksområde og inn på areal vist til særlige landskapshensyn (LLH1).
Formålsgrensene i planen burde oppdateres, spesielt nordøst langs BAA1, der det er synlig at
det kan ha foregått masseuttak inn på LLH1. DMF foreslår en rekkefølgebestemmelse med
følgende formulering: «før det tillates deponering av masser skal driveverdige masser være
tatt ut.» Tillat høyde og avgrensning til deponi må gå fram av reguleringsbestemmelsene.
Anbefaler endret formulering av § 3.3 «drift skal skje i henhold til bestemmelser i
mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for
mineralforvaltning er myndighet etter loven».

Trøndelag fylkeskommune skrev i sitt høringsbrev av 11.02.2022 at planlagt tiltak, i form av
forurensning til Stjørnfjorden, ikke kunne tillates etter gjeldende lovverk, vannforskriften.
Bakgrunnen var at miljøtilstanden i Stjørnfjorden på det tidspunktet var registrert med dårlig kjemisk
tilstand i Vann-Nett. I ettertid har kunnskapsgrunnlaget for Stjørnfjorden blitt oppdatert og
vannforekomsten er nå registrert med god kjemisk tilstand. Etter oppdatering av
kunnskapsgrunnlaget har Trøndelag fylkeskommune sendt e-post om at de ikke lenger har merknad
til reguleringsplanen når det gjelder vannforvaltning, samt at det er Statsforvalteren som
forurensningsmyndighet som vurderer og tillater eventuelt utslipp til Stjørnfjorden innenfor
vannforekomstens tåleevne. Statsforvalteren hadde ingen merknad til vannforekomstens tåleevne i
sin uttalelse.
Endringer etter førstegangsbehandling
For å imøtekomme høringsuttalelser og heve kvaliteten på planen, er det gjort noen mindre
justeringer i planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse. Ingen av innspillene krever omfattende
endringer av planen fra førstegangsbehandling.
De viktigste endringene etter førstegangsbehandling er:
 B11 og B12 er slått sammen til B11 i bestemmelser og plankart.
 Formålsgrense for BAA1 er justert etter anbefaling fra DMF







§ 3.3 er endret etter forslag fra DMF
§ 3.6 vedrørende automatisk fredete kulturminner er justert etter innspill fra
fylkeskommunen.
Ny bestemmelse § 3.13 med tanke på å hindre spredning av fremmede arter.
Bestemmelse om maksimal høyde for deponering er tatt inn i § 4.5 og 4.6.
Ny rekkefølgebestemmelse (§ 10.2): «Før det tillates deponering av masser i et delområde
(celle), skal drivverdige masser være tatt ut.»
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Administrasjonens vurdering
Det er i høringsperioden kommet inn flere innspill til planforslaget. Det er stort sett positive
tilbakemeldinger fra sektormyndighetene. Alle innspill, råd og merknader er gjennomgått og vurdert
av plankonsulenten, og noen av innspillene har ført til justering av plandokumentene.
Kommentarer til innspill fra berørte naboer
Naboer på 182/323 og 182/278 har levert merknader. De knytter seg hovedsakelig til belastningen
forurensning i form av støy og støv fra uttaket medfører, og bekymring knyttet til at deponi vil
medføre økt trafikk og avrenning av forurenset sigevann til sjø.
Administrasjonen har forståelse for at det kan oppleves belastende å bo så tett innpå et steinbrudd
med de ulemper det medfører. Steinbruddet er imidlertid regulert og godkjent, og planforslaget som
ligger til behandling legger ikke opp til en utvidelse av uttaksområdet. Kommentarer knyttet til
ulemper som følge av steinuttak og annen lovlig etablert bruk anses derfor å ikke være rettet mot
selve planforslaget og dets innhold.
Når det gjelder bekymringer knyttet til støv og støy som følge av økt trafikk på grunn av at det tillates
deponi viser konsekvensutredningene at grenseverdiene for støv og støy ikke overskrides for noen av
de nærliggende boligene. Det er videre lagt inn avbøtende tiltak i bestemmelsene. Gjeldende
støyforskrifter skal overholdes og støy og støvmålinger blir utført jevnlig av veiteknisk institutt.
Med tanke på nabos bekymring for forurensning til sjø gjelder avfallsforskriften kap.9 om deponering
av avfall som stiller krav til tetting av celler og håndtering av sigevann for etablering av deponi. Alt
nedbørsvann/overvann som kommer i berøring med deponert avfall er å anse som forurenset
sigevann og skal ledes til renseanlegg. Det planlegges en løsning for å stenge/kontrollere tilførsel og
mengde av sigevann til renseanlegget. Statsforvalteren i Trøndelag er ansvarlig myndighet for å gi
tillatelse etter forurensningsloven til etablering og drift av deponi for ordinært avfall.
Kommentarer til innspill fra grunneier på 182/4
Grunneier på 182/4, Kalvå, har gjennom advokatfirmaet Grette AS kommentert at Veidekke Industri
AS på nåværende tidspunkt kun har avtale med Kalvå om uttak av stein og at det ikke foreligger noen
avtale om deponering av masser på området. Kalvå anmoder Ørland kommune om at det i
reguleringsplanen åpnes for at området i fremtiden kan benyttes til tomte- og/eller industriformål.
Ønsket om tomte- eller industriformål er knyttet til effektiv utnyttelse av verdiene som grunneier
mener ligger i eiendommen.
Planforslaget som nå ligger til behandling innebefatter ikke planer for en slik utnyttelse av området
som Kalvå foreslår etter endt drift bortsett fra at det innenfor B11 åpnes for at området kan benyttes
til annen industri etter endt drift i masseuttak og deponi. § 3.1 i reguleringsbestemmelsene sier at
seinest to år etter endt virksomhet, skal området være ferdig ryddet, istandsatt og revegetert i tråd
med Driftsplan, og samtidig går området tilbake til LNF-område.
Kommentarer til ønsket etterformål knytter seg ikke til det konkrete planforslaget som foreligger
foruten at det opplyses om at det ikke er enighet med grunneier om at det kan deponeres masser i
området. Dette er imidlertid privatrettslige forhold. Dersom det på et tidspunkt skulle bli aktuelt å se
på mulighetene for tomte-industriformål på andre deler av planområdet enn B11 må det fremmes et
nytt planinititativ. Samtidig anser administrasjonen det som positivt at det legges til rette for å
tilbakeføre arealet til LNFR-formål. Området ligger innenfor 100-metersbeltet til sjø som i
utgangspunktet skal holdes fri for bebyggelse. I strandsonen skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser.
FN's Bærekraftmål
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Bærekraftig utvikling innebærer at vi skal dekke våre behov i dag uten å ødelegge mulighetene for at
kommende generasjoner kan dekke sine behov. Bærekraftsmålene ser miljømessig, sosial og
økonomisk utvikling i sammenheng. Bærekraftsmålene er universelle og gjelder for alle
politikkområder, og krever helhetlig samfunnsplanlegging.
Området er regulert til steinbrudd i gjeldene plan. Når det først er åpnet for steinuttak og bruddet er
etablert er det viktig å sikre høy utnyttelse av ressursen. Et steinbrudd vil etterlate et svært synlig sår
i terrenget. Ut fra bærekraftsperspektivet er gjenbruk av masser mest ønskelig. Når det gjelder lett
forurensede masser er det imidlertid ikke alltid mulig. Løsningen denne reguleringsplanen legger opp
til har flere positive sider. Masser som ikke er særlig brukbare andre steder blir brukt til å
rekonstruere landskapet til en naturlig form etter masseuttak. Det vil gi muligheter for fremtidig bruk
av området som rekreasjons- og/eller landbruksområde.
Det er et stort lokalt behov for et deponi for slike masser, og det er positivt at det blir en lokal løsning
for dette slik at masser ikke må fraktes langt til andre kommuner. Deponering av masser samtidig
som dagens aktiviteter knyttet til pukkverkdrift opprettholdes vil gjøre det mulig å utnytte
transporten både inn og ut av bruddet.
Samlet vurdering
Administrasjonen mener planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Relevante
Innspill og merknader er forsøkt imøtekommet i den grad det lar seg gjøre. Med bakgrunn i
redegjørelsen ovenfor anbefaler administrasjonen at planforslag for detaljregulering for Ottersbo
massetak/deponi med planid 5057 202004, vedtas.

Vedlegg
Sluttbehandling - Detaljregulering for Ottersbo massetak/deponi - planid 5057 202004
Plankart Ottersbo massetak/deponi - planID 5057 202004 - rev. 24.03.22
Bestemmelser Ottersbo massetak/deponi - planID 5057 202004 - rev. 24.03.22
Planbeskrivelse Ottersbo massetak/deponi - planID 5057 202004 - rev. 24.03.22
Merknadsbehandling offentlig ettersyn
Fylkeskommunens uttalelse - detaljregulering for Ottersbo pukkverk 182/3 i Ørland kommune planid 5057202004
Ottersbo deponi
Detaljregulering for Ottersbo massetak/deponi - planID 5057202004 - Merknader
Detaljeregulering Ottersbo masseutak/deponi planid 5057202004
Uttalelse til detaljregulering for Ottersbo massetak og deponi- PlanID 5057 202004
Uttalelse - detaljregulering for Ottersbo massetak / deponi
Innlegg mot massemottak på pukkverket på Ottersbo - PlanID5057202004
Angående massemottak Ottersbo - Planid5057202004
Planident 5057202004 Ørland - Massemottak giftig avfall
Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Ottersbo massetak/deponi - planid
5057 202004 - Ørland kommune
Automatisk tilbakemelding - Høring / offentlig ettersyn
Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Ottersbo massetak/deponi
Planident 5057202004 Ørland 10 februar 2022
Uttalelse til høring / offentlig ettersyn av Detaljregulering for Ottersbo massetak/deponi - Ørland
kommune - Trøndelag fylke
VEDLEGG 4 ROS-analyse Ottersbo massetak,deponi
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VEDLEGG 5.1 - H100
VEDLEGG 5.2 - H101
VEDLEGG 5.3 - H102
VEDLEGG 5.4 - H110
VEDLEGG 5.5 - H111
VEDLEGG 6 KU landskapsbilde Ottersbo massetak,deponi
VEDLEGG 7 KU Kulturminner og kulturmiljø Ottersbo massetak,deponi
VEDLEGG 8 Trafikkanalyse Ottersbo massetak,deponi
VEDLEGG 9 C-rap-001 Støyrapport Ottersbo pukkverk med deponi
VEDLEGG 10 M-rap-004-1350041467-001-Ottersbo massetak,deponi - KU luftforurensning
Vedlegg 11 M-Rap-003 Konsekvensutredning Forurensning - Deponi Ottersbo
Vedlegg 11.1 KU Forurensning - Miljøundersøkelser i sjø_Ottersbo deponi
Vedlegg 11.2 KU Forurensning G-not-001 Geologisk vurdering og stabilitet
Vedlegg 11.3 KU Forurensning - K-Not-001 Vannbalanseberegninger, Ottersbo deponi
Vedlegg 11.4 KU Forurensning - Overordnet VA-plan
Vedlegg 12 L04 - Illustrasjonsplan driftsfase-A3Ottersbo massetak,deponi
Vedlegg 13.1 L01 - Avslutningsplan ALT01-A3 Ottersbo massetak,deponi
Vedlegg 13.2 L02 - Avslutningsplan ALT02-A3 Ottersbo massetak,deponi
Vedlegg 13.3 L03 - Avslutningsplan ALT03-A3 Ottersbo massetak,deponi
VEDLEGG 5 Overordnet VA-plan Ottersbo massetak,deponi
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

22/1896 - 3
Anne Margrethe Standahl
03.05.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/039

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
10.05.2022

Samlesak for delegasjonssaker
Sakene tas til orientering

Underliggende saker
Saksnr.
Tittel
22/087
Tillatelse til tiltak - gnr 182 bnr 422 - Lundahaugveien 63 - Brannalarmanlegg og
nødlysanlegg HV-brakka
22/094
Rammetillatelse - gnr 168 bnr 385 - Bruholmen felt B7 - Oppføring av 9 rekkehus
22/125
Ferdigattest - gnr 8 bnr 3 - Hellemsveien 500 - Rehabilitering av skorstein
22/130
Vedtak om deling - Endring av gitt tillatelse for deling for 171/114 fra 171/37
22/132
Rammetillatelse - gnr 171 bnr 93 - Uthaugsveien 329B - Oppføring av enebolig
22/133
Midlertidig brukstillatelse - Verksted, forretning og lagerbygg - gnr 168 bnr 363 Fjæraveien 50 22/134
Tillatelse til tiltak - gnr/bnr. 30/4, 32/11, 32/12, 32/36, 32/148, 180/35 og 180/210
- Legging av kommunal spillvannsledning Ervika
22/136
Ferdigattest - gnr 161 bnr 40 - Gartveien 450 - Fasadeendring
22/137
Tillatelse til tiltak - gnr. 161, bnr. 189 - Sørmarka 34 - Bolig med anneks og garasje
22/138
Tillatelse til tiltak - gnr 20 bnr 7 - Sentrumsveien 19B - Riving av enebolig
22/139
Vedtak om deling - gnr 176 bnr 19 - Fradeling av eiendom
22/140
Vedtak - utslipptillatelse av sanitært avløpsvann og tillatelse til tiltak - gnr 161 bnr
189 - Sørmarka 34
22/141
Ferdigattest - gnr 20 bnr 98 - Sentrumsveien 5G - Oppføring av tilbygg
22/142
Ferdigattest - gnr 167 bnr 187 - Brages vei 10 - Rehabilitering av pipe
22/143
Ferdigattest - gnr 3 bnr 55 - Tollefsvika 39 - Oppføring av veranda
22/144
Tillatelse til tiltak - gnr 37 bnr 13 - Aundalsveien 23 - Rehabilitering av skorstein
22/145
Rammetillatelse - gnr 20 bnr 585 - Myrullveien 14 - Oppføring av lagerhall,
parkeringsplass og midlertidig kontorbrakke
22/146
Igangsettingstillatelse - nytt nærings- og forretningslokale - gnr. 25, bnr. 143
22/147
Vedtak - utslippstillatelse av sanitært avløpsvann og tillatelse til rehabilitering av
avløpsanlegg - gnr 173 bnr 4
22/148
Ferdigattest - gnr 173 bnr 21 - Hoøyveien 105 - Oppføring av garasje
22/149
Vedtak - Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig og tillatelse til
tiltak - gnr 1 bnr 47 - Vallaveien 115
22/150
Ferdigattest avløpsanlegg - gnr 38 bnr 51 - Sørliveien 27
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22/151
22/152
22/153
22/154
22/155
22/156
22/157
22/158
22/159
22/160
22/161
22/162
22/163
22/164
22/165
22/166
22/168
22/169
22/170
22/171
22/172
22/173
22/174
22/175
22/176
22/177
22/178
22/179
22/180
22/181
22/182
22/184
22/185
22/186
22/187
22/188

Tillatelse til tiltak - Lager / garasje - gnr. 81, bnr. 139 - Manndalsveien 67
Ferdigattest - gnr 11 bnr 121 - Risvikkleiva 8 - Oppføring av fritidsbolig
Rammetillatelse - gnr 166 bnr 547 - Nedre Hovdevei - 4 stk tomannsboliger
Vedtak: tillatelse til legging av avløpsledning - gnr 178 bnr 86 - Ryggaveien 30
Ferdigattest - gnr 3 bnr 119 - Gangstøveien 53 - Søknad om ferdigattest tilbygg
fritidsbolig
Tillatelse til tiltak uten ansvar - gnr 182 bnr 437 - Austråttveien 347 Tilbygg/Vinterhage
Ferdigattest - gnr 167 bnr 9 - Kirkeveien 3b - Bruksendring av lagerrom til
klubbrom
Ferdigattest - gnr 23 bnr 3 - Solemsveien 157 - Riving av våningshus
Tillatelse til tiltak - Oppføring av bolig med garasje - gnr. 25, bnr. 141 - Rasmus
Ekkerskards vei 20
Ferdigattest - gnr 165 bnr 6 - Flatnesveien 220 - Støytiltak/fasadeendring
Ferdigattest - gnr 166 bnr 587 - Enebolig
Igangsettingstillatelse - gnr 20 bnr 605 - Myrullveien 20 - Oppføring av industri/lagerbygg
Tillatelse til tiltak - gnr 33 bnr 1 - Eidsveien 104 - Rehabilitering av skorstein
Ferdigattest - gnr 164 bnr 6 - Nordgrandveien 64 og 66 - Støytiltak/fasadeendring
Vedtak om deling - Fradeling fra 71/6 som tilleggsparseller til 71/148 og 71/151
Ferdigattest - gnr 165 bnr 3 - Flatnesveien 261 - Støytiltak/fasadeendring
Igangsettingstillatelse - gnr 167 bnr 272 - Rådhusgata 4 - Resten av arbeidene med
oppføring hotell og leilighetsbygg
Ferdigattest - gnr 29 bnr 48 - Klakkenveien 186 - Innstallasjon av brannalarmanlegg
i Bjugn transformatorstasjon
Igangsettingstillatelse - gnr 166 bnr 545 - Nedre Hovdevei 141 Igangsettingstillatelse bolig
Ferdigattest - gnr 71 bnr 208 - Torvmyrveien 23 - Oppføring av fritidsbolig
Ferdigattest - gnr 174 bnr 86 - Breidablikkveien 3 - Oppføring av bolig og garasje
Vedtak om deling - Gnr 25 bnr 2 - Furunesveien 40 - Fradeling av grunneiendom
Tillatelse til tiltak uten ansvar - gnr 40 bnr 25 - Dueskardveien 163 - Tilbygg
fritidsbolig
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 20 bnr 60 - Hjalmar Bottengårds vei 4 Riving av eksisterende og oppføring av ny garasje
Ferdigattest - gnr 171 bnr 1 - Uthaugsveien 285 - Fasadeendring/støytiltak
Ferdigattest - gnr 174 bnr 4 - Nessaveien 65 - Fasadeendring/støytiltak
Ferdigattest - gnr 167 bnr 10 - Skolegata 44 - Fasadeendring/støytiltak
Ferdigattest - gnr 71 bnr 96 - Valvikveien 37 - Oppføring av fritidsbolig og anneks
Ferdigattest - gnr 68 bnr 83 - Oldveien 91 - Oppføring av fritidsbolig
Ferdigattest - gnr 180 bnr 74 - Fru Ingers vei 570 - Rehabilitering av skorstein
Igangsettingstillatelse - gnr 171 bnr 93 - Uthaugsveien 329 B - Oppføring av
enebolig
Tillatelse til tiltak - gnr 69 bnr 60 - Tiltremsveien 128 - Fasadeendring på
fritidsbolig
Vedtak om deling - Fradeling av parsell til landbruksformål - gnr. 176 bnr. 25
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 82 bnr 18 - Kjempaveien 1 - Oppføring av
tilbygg
Ferdigattest - gnr 177 bnr 54 - Branthaugen 55 - Oppføring av ny bolig
Ferdigattest - gnr 32 bnr 249 - Nervikveien 34 - Oppføring av enebolig
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