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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

22/1669 - 4
Mari Sørli
15.06.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/050

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
21.06.2022

Behandling av klage - gnr 6 bnr 36 - Ole Kristoffers vei 44 - Klage på vedtak - Dispensasjon
for oppføring av bassengbygg
Kommunedirektørens innstilling
Ørland kommune ved Planutvalget kan ikke se at det i klagen er nye opplysninger eller anførsler som
medfører at vedtaket bør endres. Vedtaket fastholdes og saken sendes til Statsforvalteren for endelig
avgjørelse.
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
Sammendrag
Saken gjelder innkommet klage på vedtak om dispensasjon fra arealformål, plankrav og pbl. § 1-8 for
oppføring av bassengbygg på gnr. 6, bnr. 36. Enstemmig vedtak ble fattet av planutvalget sak 22/027,
den 05.04.2022. Administrasjonen har vurdert klagens innhold og kommet til at det ikke er
innkommet nye opplysninger eller anførsler i klagen som medfører at vedtaket bør endres.
Sakens bakgrunn og innhold
Klagen
Vi har mottatt klage fra Statsforvalteren 14.04.2022, se vedlegg 1. Statsforvalteren anfører at å tillate
et bassengbygg på eiendommen vil være svært uheldig og vil kunne føre til en uthuling av regelverket
og av kommunale planer. Etter en tolkning av klagen legger vi til grunn at Statsforvalteren ønsker at
vedtaket endres slik at søknaden avslås.
Til støtte for sin klage anfører Statsforvalteren blant annet at:
 Vilkår knyttet til vinduer, farge- og materialbruk, vegetasjon og sti vil i praksis ha liten effekt
for å minimere den privatiserende virkningen av det nye tiltaket, og de tiltakene som
allerede er gjennomført på eiendommen.
 Eiendommen har mye bygningsmasse allerede, og en tillatelse til bassengbygg i tillegg vil føre
til økt privatisering i området, og ytterligere forringe allmennhetens tilgang til strandsonen.
Bassengbygget vil gjøre det vanskelig å ta seg frem i strandsonen uten å tråkke for nær
private bygg og plattinger.
 Situasjonen er at det er vanskelig å komme seg ned til båthavna uten å gå over dyrkamarka
eller tett på bebygde fritidseiendommer.
 Tradisjonelle naust er mindre privatiserende enn fritidseiendommer. Tradisjonelle naust er
vanligvis av praktiske årsaker plassert nær sjøkanten og har ikke platting – verken på sjøside
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eller siden bort fra sjøen. Naustet på eiendommen gir ikke inntrykk av være et tradisjonelt
naust.
Bassengbygg i tilknytning til fritidsbolig bør vurderes strengere enn for eksempel nødvendige
tiltak knyttet til stedbunden næring.
Dispensasjon for private bassengbygg er svært uheldig, og vil kunne skape presedensvirkning
for lignende søknader senere.
I henhold til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen er Ørland
kommune i sone 2, og arealbruken skal skje gjennom planlegging, ikke ved enkeltstående
dispensasjoner.

Overstående punktrekke er ment som et kort sammendrag, ikke som en helhetlig gjengivelse av
søknaden, se klagen i sin helhet i vedlegg 1.
Ansvarlig søkers vurdering av klagen
Ansvarlig søker Fosenhus AS har levert vurdering av klagen, se vedlegg 2, i håp om videre positiv
behandling av søknaden. Til støtte for dette anfører de blant annet:
 Brukere har helseutfordringer
 Ingen naboer er mot tiltaket
 Fylkeskommunen har ingen merknader
 Planutvalget godkjente tiltaket med noen mindre endringer, basert på befaring og
gjennomarbeidet saksfremlegg.
 Statsforvalterens hadde ved fraråding etter høring ikke satt seg inn i de reelle forhold på
stedet. Anførsler i klagen bærer preg av en svært lempfeldig og dårlig begrunnet klage basert
på tidligere utsagn. Synes klart at det ikke er gjort noen ny grundig vurdering basert på
fremlagt dokumentasjon.
 Sterkt uenig i at eiendommen har mye bygningsmasse og at dispensasjon vil ytterligere
forringe allmenhetens tilgang til strandsonen. Tiltak skal plasseres mellom naustet og
fritidsboligen, der det i dag er blomsterbed og parkeringsplass, se bildene til sist i vedlegg 2,
og det er overhodet ingen naturlig vei å gå for allmuen, det vil tvert imot være utidig å ferdes
rundt bygningene - tiltaket vil ikke endre på dette! Bassenget kan flyttes noe lenger mot
nord/øst for å komme enda mer i skjul mellom bolig og naust, om det kan påvirke
totalbildet/utfallet. Statsforvalterens utsagn om at det blir vanskelig å ta seg frem i
strandsona uten å tråkke for nær private bygg og plattinger, stiller de seg uforstående til,
dette fremstår som et hjertesukk uten relevans.
 Området er gjennom flere år privatisert ved etablert bebyggelse rundt Olsvika, som i andre
områder langt kysten. Det vil ikke være naturlig og lite aktuelt å bremse eller reversere
denne situasjonen for dette spesifikke lokale området.
 Det er ikke kjent at Olsvika eller området mot nord mot Valsfjordområdet benyttes for
ferdsel, andre områder i nærmiljøet er ivaretatt for bading, lek og ferdsel. Lenger nord
planlegger kommunen gangstier for å åpne gammelt kulturlandskap for allmenheten.
 Området ned mot sjøen har ikke vært dyrket mark i nyere tid, der var det kratt da
fritidsboligen ble bygd for 18 år siden. Rydding har ført til økt tilgjengelighet, uten at det har
ført til allmenn ferdsel. Lokale har nå mulighet til å benytte området til lek og lufting av
kjæledyr m.v. og tiltaket vil ikke medføre noen negative konsekvenser i forbindelse med
dette, da tiltaket ligger svært skjermet mellom eksisterende bygninger og på område som
allerede er naturlig privatisert som del av fritidseiendommen.
 Nord på eiendommen har rydding av kratt og bygging av veg gitt økt tilgang til kystlinja. Den
naturlige trekkruta nordover er har langt adkomsten mot fritidsboligen og videre langs
fjellryggen som løper nord-syd vest på eiendommen, ikke rundt husveggene på fritidsboligen.
 Sterkt uenig med Statsforvalteren i at tiltaket forringer allmenhetens tilgang til strandsona.
 Isolert sett kan Statsforvalterens utsagn om at det er vanskelig å komme seg ned til båthavna
uten å gå over dyrkamark eller tett bebygde fritidseiendommen, men stiller seg uforstående
til dette sett i lys av de stedlige forhold. Atkomst til båtanlegget østfra er langs fjæra, og
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eventuelt mellom de to naustene. Ingen trafikk i vest mellom fritidsboligen og naustet og
frem til båtanlegget. Dette underbygges av skriv fra båtforeninga.
Ingen grunn til at saken skal skape ny presedens. Saker skal konkret vurderes, kommuner er
gitt anledning til større grad av selvstyre, nasjonale interesser blir ikke i noen form tilsidesatt.
Bygget vil føye seg naturlig inn mellom eksisterende bebyggelse og være svært lite synlig
eller til sjenanse eller i veien for allmennheten.

Overstående punktrekke er ment som et kortfattet sammendrag, ikke som en helhetlig gjengivelse av
ansvarlig søkers vurdering av klagen, se Fosenhus AS sin vurdering i vedlegg 2 og båtforeningens
uttalelse i vedlegg 2 a).
Vedtaket som er påklaget
Planutvalget fattet i møte 05.04.2022 følgende enstemmige vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §19-2 gir Ørland kommune ved planutvalget
dispensasjon fra pbl. § 1-8, arealformål og § 2 (plankrav) i kommuneplanens arealdel (KPA) for
oppføring av bassengbygg på eiendommen med gnr. 6, bnr. 36.
Dispensasjonsvilkår:
1. De fire store fastvinduene på bygningens sørøst-fasade tas bort slik at vindusflatene reduseres.
2. Bygningen skal ha trekledning og mørke naturfarger på yttervegg. Taktekking skal være matt og
mørk. Grått og hvitt unngås.
3. Vegetasjonen nedenfor etablert parkeringsplass bevares.
4. Det skal tilrettelegges med synlig eller merket sti til båtbrygge og naust, og for ferdsel til
LNFRområdet på haugen bak fritidsboligen ytterst mot sjøen.
Begrunnelse:
Hensynene bak arealformålet og plankravet i KPA vil ikke bli vesentlig tilsidesatt som følge av en
dispensasjon. Bassengbygget får et lite bygningsvolum som plasseres godt i terrenget, samlet med
fritidsboligen. Den vil ikke være til hinder for videreutvikling av naustområdet og vil ikke ha en negativ
innvirkning på naturverdier. Forutsatt at gitte vilkår blir oppfylt, vil heller ikke hensynet bak
bestemmelsen i pbl. § 1-8, eller nasjonale interesser, bli vesentlig tilsidesatt. Vilkår for dispensasjonen
vil bidra til å ivareta hensynet til landskapet og minimere tiltakets privatiserende effekt.
Spesielle personlige helsemessige forhold er tillagt vekt ved vurdering av fordeler og ulemper. Etter en
samlet vurdering er fordelene funnet klart større enn ulempene. For nærmere begrunnelse vises det til
administrasjonens vurderinger.
Faktisk og juridisk utgangspunkt
Dispensasjon med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 er et enkeltvedtak som kan
påklages, i henhold til pbl. § 1-9 jf. forvaltningsloven (fvl) kapittel VI.
Personer/foretak som har rettslig klageinteresse/er part i saken kan påklage enkeltvedtak, og
klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende, jf. fvl §§ 28
og 29.
Kommunen som plan- og byggesaksmyndighet skal i klageomgangen foreta de undersøkelser klagen
gir grunn til, og kan oppheve eller endre vedtaket «dersom den finner klagen begrunnet.» jf fvl § 33
om saksforberedelse i klagesak. Dersom kommunen endrer vedtaket, er dette et nytt enkeltvedtak
som kan påklages. Dersom vedtaket fastholdes sendes klager over til Statsforvalteren for endelig
avgjørelse. Når Statsforvalteren er klager, er lokal Statsforvalter inhabil og klagen vil bli behandlet av
settefylkesmann oppnevnt av departementet.
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Vurdering av klagens formelle side:
Statsforvalteren har levert klage innen klagefristens utløp, og har rettslig klageinteresse. Klagen skal
behandles.
Vurdering av klagens materielle side
Dispensasjonene som er gitt er fra arealformål, plankrav og byggeforbudet i strandsona, pbl § 1-8
andre ledd. Vi mener at det i saksforberedelsen er gjort grundige vurderinger av alle sider ved
tiltaket.
Presedens
Vi er i enig med Statsforvalteren i at det på generelt grunnlag er viktig at arealbruk er planavklart ved
planarbeid, og at det alltid er en viss fare for at dispensasjoner kan uthule vedtatte planer og legge
føringer for fremtidige saker av lignende karaktet. Vi kan imidlertid ikke se at dette tiltaket verken
konkret eller generelt vil legge uheldige føringer for lignende saker. Saken er konkret og grundig
vurdert, og det må vi også gjøre om vi mottar andre søknader som ligner på denne saken.
Allmennhetens interesser
Allmenhetens interesser ble grundig vurdert i saksfremlegget i vedlegg 3, og vi kan ikke se at det er
mangler ved denne vurderingen. Her skal det bygges inne mellom eksisterende bygninger, på areal
som allerede er privatisert. Vi er enige i ansvarlig søkers vurdering av at her er det ikke naturlig for
allmenheten å ferdes, og at det er andre ferdselsveier som dekker allmenhetens behov - og i tillegg
vil vilkår nr. 4 om sti og stimerking bidra til bedret atkomst og synbarhet av atkomsten bak
fritidsboligen ytterst mot sjøen. Vi kan heller ikke se at tiltaket av andre grunner blir til ulempe for
allmenheten.
Tiltakets art
Vi støtter Statsforvalterens argument om at tjenende bygg for fritidsbolig bør møtes med en
strengere vurdering enn nødvendige tiltak knyttet til stedbunden næring. Et bassengbygg er ikke
nødvendig for fortsatt bruk av eiendommen eller fritidsboligen, men kan regnes som tilleggsfunksjon
på lik linje med andre tjenende bygg, slik som naust, garasje, anneks, og lignende. Dette ble tatt
høyde for i vurderingen som lå til grunn for vedtak av 05.04.2022. I tillegg er det lagt vekt på at
bassengbygget vil ha store helsemessige fordeler for tiltakshaver på en slik måte at fritidsboligen kan
brukes i lengre tid av gangen og redusere antall reiser mellom Trondheim og Ørlandet. Personlige
forhold skal normalt sett ikke tillegges vekt fordi eierforhold vil være skiftende over tid, men i
spesielle tilfeller kan sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn tillegges vekt i
vurderingen. I dette konkrete tilfellet mente vi at det var relevant å vektlegge personlige
helsemessige forhold, men av hensyn til personvern gikk vi ikke i detalj på denne vurderingen.
Bygningsmassen i dag
Vi er i enig i Statsforvalterens vurdering om at det er forholdsvis mye bygningsmasse på dette tunet i
dag, BYA for naust og fritidsbolig m/garasje er 200 m2. Vi var klar over hvor mye som er bygd fra før
da vi behandlet søknaden, og vi holder fast ved at økt bebyggelse kan godkjennes etter en samlet og
konkret vurdering - ut fra eiendommens størrelse, eksisterende bygningers plassering og avstand til
naboer m.v.
Vi kan ikke se at naustet i seg selv er av negativ betydning for saken, men ser at plattingen bak
naustet inn mot gårdsplassen virker privatiserende, og at det er uheldig. Likevel mener vi at det ikke
bør ha avgjørende betydning for denne saken. Vi mener at bassengbygget vil være godt tilpasset
bygde og naturgitte omgivelser, så fremt vilkårene i vedtaket følges. Plassen der bassengbygget
legges er ikke en naturlig ferdselsvei, ikke bare fordi det er et privatisert hageareal, men også med
tanke på terrenget.
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Samlet vurdering
Administrasjonen har vurdert klagens innhold. Statsforvalteren er ikke enig i vurderingene som ligger
til grunn for kommunens vedtak. Klagen er i stor grad begrunnet med de samme anførslene som
Statsforvalteren fremførte i sin uttalelse til søknad om dispensasjon, og var dermed kjent for
planutvalget ved behandlingen av saken. Administrasjonen har kommet fram til at det ikke er
innkommet nye opplysninger som tilsier at planutvalget bør endre sitt vedtak.

Vedlegg
Behandling av klage - gnr 6 bnr 36 - Ole Kristoffers vei 44 - Klage på vedtak - Dispensasjon for
oppføring av bassengbygg
2022-06-02 Uttalelse til Statsforvalters klage
Olsvika Båtforening
Dispensasjon for oppføring av bassengbygg på gnr. 6, bnr. 36, Olsvika
Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra PBL § !-8 for oppføring av bassengbygg
på eiendommen - 6/36. Ørland kommune
Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av bassengbygg - Ole
Kristoffers vei 44 - Ørland 6/36
7_KART_Situasjonsplan_2021-11-18 A10-02 Situasjonsplan ny plassering.pdf
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

22/2052 - 4
Ina Mittet
17.06.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/051

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
21.06.2022

Mindre endring av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 (rev. 2016) for tidligere Ørland
kommune - planid 16212021600
Kommunedirektørens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-17 vedtar planutvalget mindre endring av
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 (rev. 2016) for tidligere Ørland kommune, planID 1621201600.
Endringen gjelder kommuneplanens bestemmelse pkt. 0.1.
Endret bestemmelse pkt. 0.1 andre og tredje blir som følger:
Vedtatte reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal fortsatt gjelde og ved eventuell motstrid går de
foran kommuneplanens arealdel med mindre annet er fastsatt i de øvrige bestemmelser til
kommuneplanens arealdel.
Reguleringsplan for Uthaug sentrum (planID 1621 1992 01) og Del av Uthaug – steinuttak, område
for Forsvaret (planID 1621 2005 03) skal fortsatt gjelde, men følgende av kommuneplanens
bestemmelser går foran:



7.1 Hensynssone støy (§ 11-8 tredje ledd, bokstav a)
7.2 Hensynssone sikring (hinderflater) (§ 11-8 tredje ledd bokstav a) (H130)

Dersom det er motstrid mellom formål og/eller bestemmelser i kommuneplanens arealdel og formål
eller bestemmelser i følgende planer skal kommuneplanen gå foran:
PLANID PLANNAVN
1621 1983 02 Skoleområdet på Storfosna
1621 1985 02 Pelsdyrfarmanlegg på Karlsenget
1621 1989 02 Pelsdyrfarmanlegg på Vestmyran, Storfosna
1621 1991 01 Brekstad vestre, område nord – mot kirken
1621 2009 01 Del av Brekstad sentrum - Ungdomsskole, idrettshall, mm

Sammendrag
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 (rev. 2016) for tidligere Ørland kommune ble vedtatt i 2017 og
fastsatt av KMD i 2018. Det er avdekket behov for å foreta en mindre endring av kommuneplanens
bestemmelse pkt. 0.1, som gjelder forholdet mellom overordnet plan (KPA) og eldre
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reguleringsplaner. Den mindre endringen består i å erstatte gjeldende rettsvirkningsbestemmelse 0.1
med ny bestemmelse.

Sakens bakgrunn og innhold
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 for tidligere Ørland kommune ble revidert i 2016, vedtatt 2017
og fastsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet 07.02.2018.
Revisjonen av kommuneplanens arealdel i 2016 var i utgangspunktet avgrenset til å gjelde forhold
knyttet til rød og gul støysone, herunder bestemmelser og retningslinjer, samt oppdaterte
hensynssoner for støy i plankartet. I tillegg skulle det foretas en endring i bestemmelse som gjaldt
frikjøp av parkeringsplasser, samt noen mindre tekniske endringer og rettinger av tekniske feil. I
forbindelse med sistnevnte kategori, mindre endringer og retting av tekniske feil, ble det foretatt en
endring av kommuneplanens bestemmelse pkt. 0.1 om forholdet til eksisterende planer.
Bestemmelsens tredje ledd angir et utvalg reguleringsplaner der kommuneplanen skal gå foran ved
motstrid mellom formål og/eller bestemmelser i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.
Ved revisjonen ble det tilføyd en rekke planer på denne lista. Administrasjonen er i senere tid blitt
oppmerksom på en utilsiktet rettsvirkning av endringen som ble gjort i bestemmelse 0.1 tredje ledd,
og ser behov for å foreta en endring av bestemmelsen.

Kommuneplanens bestemmelse 0.1 etter
revisjonen i 2016

Kommuneplanens bestemmelse fra 2014

Kommunen ble gjort oppmerksom på forholdet i Statsforvalterens avgjørelse i klagesak 2018/3875 av
16.03.2018, som gjaldt avslag på søknad om dispensasjon til oppføring av naust på eiendommen
174/234 i Sjøgata, og senere behandling av klage over avslag på søknad om dispensasjon for
etablering av felles båtstø på 174/233 og 174/234, Sjøgata 5 og 7, der Statsforvalteren stadfestet
kommunens vedtak i sak 2021/11422 den 15.11.2021.
Kommuneplanens bestemmelse pkt. 0.1 må ses i sammenheng med hensynssonebestemmelse 7.7,
som angir hvilke gjeldende reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, jf. plan- og bygningsloven § 118 tredje ledd bokstav f. Planer som omfattes av en slik sone skal videreføres slik de er vedtatt, det vil
si uendret. En reguleringsplan kan ikke omfattes av sone for planer som fortsatt skal gjelde og
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samtidig stå på liste over planer der kommuneplanen skal gå foran ved motstrid. Dette er imidlertid
tilfelle for flere av planene, og er et forhold som også bør rettes.
Vi bemerker at det først og fremst er lagt vekt på endringen som ble gjort i revisjonen i 2016. Det er
ikke vurdert å foreta endring som gjelder de opplistede planene som var ført opp i opprinnelig
planbestemmelse fra 2014.
Juridisk utgangspunkt for mindre endring av kommuneplanens arealdel
Det kan foretas mindre endringer av kommuneplanens arealdel i medhold av plan- og bygningsloven
§ 11-17. Før det treffes vedtak om mindre endring, skal saken forelegges berørte myndigheter.
Endringer må ikke skje i strid med nasjonale eller viktige regionale hensyn. Dersom berørte
myndigheter er imot en slik mindre endring, må planendringen behandles som en ordinær
planendring.
Nærmere om endringen som ble gjort i 2016-revisjonen
Erfaringer med kommuneplanens arealdel har avdekket behov mindre endringer av bestemmelse
pkt. 0.1 om forholdet til eksisterende reguleringsplaner. En gjennomgang av de opplistede planene i
bestemmelsens tredje ledd viser tre typer feil som bør rettes:


Det er opplistet en rekke eldre reguleringsplaner som er erstattet av nyere planer, og som
dermed ikke lenger har rettsvirkning.



En av planene nevnt i listen ble oppfattet som erstattet av nyere plan med ny planID, noe
som ikke er tilfelle. Det foreligger motstrid mellom reguleringsplanen og kommuneplanens
arealdel, noe som kan ha store konsekvenser for plan- og byggesaker på området.



To av planene er ført opp på listen for å sikre at bestemmelser om støy i kommuneplanens
arealdel har rettsvirkning i regulerte boligområder på Uthaug. Bestemmelsen gir imidlertid
rettsvirkning i planområdene i sin helhet, og gir kommuneplanen forrang ved motstrid i
større utstrekning enn tenkt.

Det går frem av en tabell i saksframlegget som lå til grunn ved kommunens vedtak av den reviderte
kommuneplanens arealdel i 2017 hva som var bakgrunnen for endringene i bestemmelse pkt. 0.1:
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Som det fremgår av tabellen over, ble en rekke planer tilføyd på bakgrunn av at de var erstattet av
nyere reguleringsplaner. Disse planene har ingen rettsvirkning, og er derfor unødvendig å liste opp i
bestemmelse 0.1.
To av planene ble lagt til på bakgrunn av de ble berørt av rød støysone, der det ikke tillates oppført
nye boliger. Hensikten var å sikre at bestemmelsene om støy fikk forrang i områder regulert til
boligformål. Dette gjelder to reguleringsplaner på Uthaug; Reguleringsplan for Uthaug sentrum
(planID 1621 1992 01) og reguleringsplan for Del av Uthaug – steinuttak, område for Forsvaret
(planID 1621 2005 03). Hele Uthaug sentrum er i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål.
Arealformålet var ikke ment å ha noen direkte rettsvirkning, ettersom alle reguleringsplanene på
Uthaug fortsatt skulle gjelde. Bestemmelsen, slik den foreligger, gir imidlertid kommuneplanen
forrang i større utstrekning enn intendert, noe som kan gi utilsiktede konsekvenser.
I tillegg finner vi reguleringsplan for Del av Uthaug havn (planID 1621 2011 02) på lista over planer
der kommuneplanen ved motstrid skal gå foran. Det fremgår av tabellen over at planen ble oppført
på lista på bakgrunn av at den angivelig skal være erstattet av ny plan med planID 1621 2014 08. Det
stemmer imidlertid ikke. Det ble foretatt en endring av planen i 2014, men den beholdt samme
planID. Det finnes ingen reguleringsplaner med planID 1621 2014 08.
Flere av planene opplistet i nevnte bestemmelse er også omfattet av hensynssone H910, jf. plan- og
bygningsloven § 11-8 bokstav f, sone der reguleringsplaner fortsatt skal gjelde uendret. Disse er
nærmere angitt som vedlegg til hensynssonebestemmelse 7.7 (s. 43-44 i KPA). Dette gjelder blant
annet reguleringsplan for Uthaug sentrum, Del av Uthaug – steinuttak, område for Forsvaret (lokalt
kalt Steinbruddet), Hårberg skole, samt en rekke planer som allerede er erstattet av nyere planer.
Forslag til mindre endring
For å rette opp misforholdet i rettsvirkningsbestemmelsen, foreslås det følgende grep i
kommuneplanens bestemmelse pkt. 0.1:
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Å fjerne alle de eldre reguleringsplanene som er erstattet av nyere planer.
Rette opp i feil, blant annet fjerne plan for Del av Uthaug havn og reguleringsplan for Uthaug
sentrum fra lista over planer der KPA går foran ved motstrid.
Sikre at reguleringsplanen for Uthaug sentrum får den tiltenkte planstatus gjennom å tilføye
avsnitt i bestemmelsen.

Konkret forslag til endret bestemmelse 0.1 andre og tredje ledd vil da være som følger
(endringer/tilføyelser er understreket):
Vedtatte reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal fortsatt gjelde og ved eventuell motstrid går de
foran kommuneplanens arealdel med mindre annet er fastsatt i de øvrige bestemmelser til
kommuneplanens arealdel.
Reguleringsplan for Uthaug sentrum (planID 1621 1992 01) og Del av Uthaug – steinuttak, område
for Forsvaret (planID 1621 2005 03) skal fortsatt gjelde, men følgende av kommuneplanens
bestemmelser går foran:



7.1 Hensynssone støy (§ 11-8 tredje ledd, bokstav a)
7.2 Hensynssone sikring (hinderflater) (§ 11-8 tredje ledd bokstav a) (H130)

Dersom det er motstrid mellom formål og/eller bestemmelser i kommuneplanens arealdel og formål
eller bestemmelser i følgende planer skal kommuneplanen gå foran:
PLANID PLANNAVN
1621 1983 02 Skoleområdet på Storfosna
1621 1985 02 Pelsdyrfarmanlegg på Karlsenget
1621 1989 02 Pelsdyrfarmanlegg på Vestmyran, Storfosna
1621 1991 01 Brekstad vestre, område nord – mot kirken
1621 2009 01 Del av Brekstad sentrum - Ungdomsskole, idrettshall, mm
Sone der reguleringsplaner fortsatt skal gjelde uendret
Det er tilkjennegitt at flere av planene opplistet i bestemmelse 0.1 også omfattes av hensynssone
H910, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 bokstav f, sone der reguleringsplaner fortsatt skal gjelde
uendret. Den foreslåtte endringen i bestemmelse 0.1 påvirker sammenhengen mellom nevnte
bestemmelse og planer omfattet av hensynssone H910. Følgende planer oppgitt i gjeldende
bestemmelse 0.1 kan/bør også fjernes fra liste til hensynssonebestemmelse 7.7:
H910_45 1621196601 Hovde I (fjernet fra planbasen)
H910_13 1621198902 Pelsdyrfarmanlegg Storfosna (fjernet fra planbasen)
H910_84 1621198502 Pelsdyrfarmanlegg ved Karlsenget (fjernet fra planbasen)
H910_36 1621198102 Renovasjonsplass på Utstrand (Kråka) (fjernet fra planbasen)
H910_40 1621200901 Del av Brekstad sentrum
H910_17 1621198302 Skoleområde på Storfosna
H910_37 1621 2010 01 Hårberg skole (opphevet 2020)
H910_49 1621199101 Brekstad Vestre - (mot kirken, Slættet)
Vi er kjent med at det finnes flere feil i listen over planer som fortsatt skal gjelde. Det bør derfor tas
en full gjennomgang av denne. Vi er også kjent med at lista til hensynssonebestemmelse 7.7 ikke er
fullstendig i samsvar med plankartet.
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Herværende forslag til mindre endring av kommuneplanens arealdel påvirker, som nevnt, listen over
planer omfattet av sone der reguleringsplaner fortsatt skal gjelde uendret. Det er naturlig å gå
gjennom listen over eksisterende reguleringsplaner i arbeidet med ny kommuneplan, og vi går derfor
ikke nærmere inn på dette arbeidet i denne sammenhengen. Det gjøres heller ingen endringer i
plankartet i denne omgang. Dette for å begrense endringen til det som er høyst nødvendig.
Høring
Det ble sendt ut varsel om mindre endring gjennom en begrenset høring i perioden 20.05.202215.06.2022. Trøndelag fylkeskommune har ingen merknader til foreslåtte endring. Statsforvalteren i
Trøndelag har heller ingen merknader til mindre endring av kommuneplanens arealdel, men tilføyer
en planjuridisk bemerkning om at eldre reguleringsplaner som er erstattet av nyere planer er
gjeldende frem til de blir endret eller opphevet etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-14. Det vil
si at dersom ny plan blir opphevet eller endret, kan den gamle planen tre fram igjen og bli gjeldende.
Vurdering
Når det kommer inn søknad om nye tiltak i områder med eldre planer, skal kommunen som
planmyndighet vurdere om tiltaket er i tråd med gjeldende plan eller ikke. Det er da nødvendig å ha
avklart forholdet mellom overordnet plan (KPA) og eldre reguleringsplaner, noe kommuneplanens
bestemmelse pkt. 0.1 har til hensikt å gjøre. Rettsvirkningsbestemmelsen, som regulerer forholdet
mellom planene, har vist seg å inneholde feil og uklarheter, noe som kan utløse uheldige og
utilsiktede virkninger for plan- og byggesaker.
Forslag til mindre endring av kommuneplanens arealdel, herunder bestemmelse 0.1, søker å rette
opp misforholdet i rettsvirkningsbestemmelsen. Administrasjonen tilrår forslag til mindre endring av
kommuneplanens arealdel, herunder å erstatte gjeldende bestemmelse pkt. 0.1 med ny.

Vedlegg
Forslag til ny bestemmelse 0.1 i KPA Ørland
Uttalelse til mindre endring av kommuneplanens arealdel 2014 - 2026 (rev. 2016) - Ørland
kommune
Fylkeskommunens uttalelse til mindre endring av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 (rev. 2016)
- planid 1621201600. Ørland kommune
1621 2016 00 Kommuneplan bestemmelser stadfestet KMD
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

22/444 - 6
Kristina Stendal Karlsen
16.06.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/052

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
21.06.2022

Oppstart planarbeid - foreleggelse ved uenighet - Detaljregulering for Karlestrand gård planid 16270039
Kommunedirektørens innstilling
Planutvalget i Ørland kommune beslutter å stoppe planinitiativ for Karlestrand gård, planID
16270039. Beslutningen er tatt med hjemmel i Pbl. § 12-8.

Sammendrag
On arkitekter AS har på vegne av Karlestrand gård AS, sendt inn planinitiativ for detaljregulering av
Karlestrand gård gnr/bnr 15/1. Hensikten med reguleringsarbeidet er å utvikle et boligområde som
legger til rette for kombinert næring- og boligbebyggelse I tillegg legges det til rette for småbåthavn,
naust, flytebrygger, og en gjennomgående sti for allmennheten. Planområdet ligger i sin helhet
innenfor 100-metersbeltet i strandsonen, midt mellom to svært attraktive friluftslivsområder.
Planinitiativet er ikke i tråd med gjeldende plan eller kommuneplan. For oppstart av planarbeid som
ikke er i tråd med hovedføringer i gjeldene plan eller kommuneplan må kommunen ta konkret stilling
til om planarbeidet skal stoppes jf Pbl, §12-8 og forskrift om behandling av private forslag til
detaljregulering etter plan- og bygningsloven §4. Spørsmålet legges frem for planutvalget som har
fått delegert myndighet fra kommunestyret til å beslutte dette.
Planinitiativet legger opp til omfattende og kompakt utbygging av et boligfelt. Administrasjonen
vurderer at foreslått utbygging vil kreve store inngrep både i terreng og vegetasjon, og forringe
verdien til friluftslivsområdene både øst og vest for området vil dermed betydelig forringes.
Det er positivt at forslagsstiller ønsker å sikre allmennheten ferdsel gjennom området, og legge til
rette for en gjennomgående sti. Administrasjonen vurderer likevel at utbyggingen som er vist i
planinitiativet er av et slikt omfang, og ligger såpass tett på sjøkanten at det vil virke privatiserende
og skape en barriere for allmennheten til strandsonen.
Administrasjonen vurderer at dette er et område med store verdier knyttet til friluftsliv, landskap,
natur- og kulturmiljø og andre allmenne interesser, og at tiltakene som foreslås vil forringe disse
interessene betydelig. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12 – 8 innstiller administrasjonen på
at planinitiativet stoppes.

Side 13 av 23

Sakens bakgrunn og innhold
On arkitekter AS har på vegne av Karlestrand gård AS, sendt inn planinitiativ for detaljregulering av
Karlestrand gård gnr/bnr 15/1. Hensikten med reguleringsarbeidet er å utvikle et boligområde, som
legger til rette for kombinert næring- og boligbebyggelse. I tillegg legges det til rette for småbåthavn,
naust, flytebrygger, og en gjennomgående sti. On-arkitekter har utarbeidet en mulighetsstudie med
tilhørende skisse, som viser mulig utvikling av området. Det er tegnet inn blant annet leilighetsbygg,
større atriumseneboliger for kombinert bolig og næring, kafe, rekreasjonsområder som gapahuk og
grillplass.

Planinitiativets forhold til gjeldende planer
Området er i dag regulert. Gjeldende reguleringsplan for Karlestrand gård, planID 16270039 ble
vedtatt i 1991. Planen legger hovedsakelig til rette for småskala utbygging til turistformål med
utleieenheter, jord- og hagebruk og museumstun. I tillegg er området regulert til ‘industri’ knyttet til
turistvirksomheten som håndverksverksted og kontorer, naust og småbåthavn. Planen legger ikke til
rette for boligbebyggelse. Området er delvis bygd ut it tråd med reguleringsplan, det er etablert
utleiehytter, og matutsalg. I 2011, ble det, ved dispensasjon, tillatt en bolig kombinert med kontor
ned mot sjøen. Ytterlige tomtefradeling til bolig/kontor-virksomhet i samme søknad ble avslått.
I kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 er området til gjeldende reguleringsplan angitt som
«reguleringsplan videreføres». Dette ble gjort etter dialog med grunneier, som da var usikker på
hvordan han ønsket å utvikle eiendommen videre.
Gjeldende reguleringsplan har ikke byggegrense mot sjø og er unntatt bestemmelse § 5, fjerde ledd i
kommuneplanens arealdel. Dette betyr at bygge og deleforbud i 100-metersbeltet gjelder også
innenfor det regulerte området. All utbygging i området vil derfor kreve dispensasjon fra 100Side 14 av 23

metersbeltet, selv om området er regulert. Dermed gir ikke reguleringsplanen noe direkte rett på
utbygging lenger.

Gjeldende plan og kommuneplanens arealdel legger verken til rette for boliger, eller omfattende
utbygging av området. Ny plan innebærer full revisjon av gjeldende plan. Dette innebærer samme
bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. I og med at området ikke er regulert til boligformål i
kommuneplanens arealdel stilles det krav til konsekvensutredning med tilhørende planprogram jf.
Forskrift om konsekvensutredninger, § 6, vedlegg I, Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i
samsvar med overordnet plan.
Planområdet
Planavgrensningen følger i stor grad gjeldende plan. Planområdet er utvidet i nordøst og i sjø i
sørvest.

Planområdet ligger synlig til i 100-metersbeltet omtrent 2 km fra Bjugn sentrum, midt mellom to
attraktive og statlig sikra friluftslivsområder. Stien Karlestrand – Mølnargården leder til historisk
bebyggelse med museum og besøkssenter. Utenfor sentrumskjernen i Bjugn er bebyggelse i all
hovedsak plassert nord for fylkesvegen, trukket vekk fra strandsonen. Unntakene er mindre,
spredtliggende bebyggelse som naust, noen få enkeltstående boliger og gårdstun. Karlestrand gård
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består i dag av et gårdstun, små utleiehytter og en enebolig med kontor, oppført i tidsrommet 2012 –
2014. I tillegg er store deler av tomta dekket av vegetasjon som trær og busker.
I sjø grenser planområdet til marine verneområde for Kråkvåg og Bjugnfjorden. Bjugnfjorden består
av store gruntområder med skjellsand- og mudderbunn, samt rike tareskoger og koraller. Områdets
økologiske funksjon gir et rikt og mangfoldig plante- og dyreliv. Gjeldende reguleringsplan er tatt ut
av verneområdet, men utvidelsen i sjø vil ligge i foreslått verneområde. I sjøen er det registrert
forekomster av en rekke fuglearter med særlig stor, og stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Planområdet ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet i strandsonen. Jf. Statlige planretningslinjer
for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er Ørland kommune innenfor sone 2, «Andre
områder der presset på arealet er stort». I denne sonen skal byggeforbudet som hovedregel
praktiseres strengt og ny utbygging skal unngås på arealer med betydning for natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Arealene langs sjøen er under sterkest utbyggingspress i hele landet, og det er viktig å sikre at
allmennheten har tilgang til sjøen, også i framtidige generasjoner. Mange enkeltinngrep i
strandsonen påvirker naturen og landskapet over tid, og vil forringe kvalitetene i områdene. Derfor
er det viktig å ha en restriktiv holdning til utbygging i strandsonen, og vurdere nøye hvilke områder i
strandsonen man ønsker å utvikle, og hvordan man ønsker at utviklingen skal skje.
I planinitiativet står det at natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser
ivaretas, blant annet gjennom etablering av gjennomgående sti og ved at plassering av ny bebyggelse
er tilpasset landskapet.
Juridisk utgangspunkt
Det er levert et planinitiativ for oppstart av planarbeid som ikke er i tråd med hovedføringer i
gjeldene plan eller kommuneplan. Dette betyr at kommunen må ta konkret stilling til om
planarbeidet skal stoppes jf Pbl, §12-8 og forskrift om behandling av private forslag til
detaljregulering etter plan- og bygningsloven §4. Spørsmålet legges frem for planutvalget som har
fått delegert myndighet fra kommunestyret til å beslutte dette.
Administrasjonenes vurdering
Planinitiativet og mulighetsstudien er svært skissemessig utført og inneholder ikke informasjon som
antall boenheter og høyder på de skisserte bygningene. Den viser likevel at det legges opp til
omfattende og kompakt utbygging av et boligfelt. Basert på mulighetsstudien og oppstartsmøtet
anslår administrasjonen at det legges opp til mellom 15 og 30 nye boenheter. I tillegg kreves det
infrastruktur som veier, parkeringsplasser, vann og avløp. Administrasjonen mener planinitiativet kan
være noe misvisende, fordi den ikke får fram de omfattende inngrepene en slik utbygging faktisk
medfører. Administrasjonen tviler på at skissen gir et realistisk bilde av hvordan en slik utbygging
faktisk vil utarte seg. Boligene er plassert svært tett og skissen viser ikke uteområder tilknyttet
boligene. Vegene som er skissert innad i planområdet er smale, og vil sannsynligvis kreve større areal
enn det som er tegnet inn. I tillegg er det behov for parkeringsplasser til boligene og gjesteparkering.
Som eksempel kan man ta boligen som ble godkjent i 2011, flybildet av planområdet viser hvordan
boligen beslaglegger et mye større areal enn bygningen i seg selv.
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Terrenget skråner i store deler av planområdet. Dette gjelder særlig i nordøst og i vest. Til tross for at
man ønsker å tilpasse bygningene til terrenget, vil utbygging her kreve store inngrep både i terreng
og vegetasjon. Bygninger har svært lett for å bli fremtredende elementer i landskapet, og det er
begrenset hvor mye bebyggelse dette landskapet kan absorbere. Det er derfor administrasjonens
vurdering at utbygging på et slikt område må skje skånsomt og i mye mindre skala.
Området som ønskes utviklet ligger midt mellom det statlig sikret friluftsområde ‘Mebostad’ som er
en svært mye brukt badeplass, fotballbane og friluftslivsområde. Vest for utbyggingsområdet går en
sti/friluftslivsområde mot Mølnargården. Disse to områdene er de to best tilgjengelige og mest
brukte sjøområdene for tettstedet Bjugn og de store boligområdene rett nord for fylkesvegen. Når
det nye boligområdet Mebostad blir bygd ut vil presset på disse områdene øke ytterligere.
Utbyggingsområdet fremstår i dag som privatisert, men er samtidig et grønt område, hvor
bebyggelsen skjermes av store trær, busker og av terrenget generelt. Utbyggingen som er foreslått i
planinitiativet vil fjerne mye av denne naturlige skjermingen og det vil føre til en helt annen
opplevelse i disse friluftslivsområdene. Verdien til friluftslivsområdene både øst og vest for området
vil dermed betydelig forringes.
Det er positivt at forslagsstiller ønsker å sikre allmennheten ferdsel gjennom området, og legge til
rette for en gjennomgående sti som binder de to tilgrensende friluftslivsområdene sammen, samt
publikumsvennlige tiltak som grillplass og gapahuk. Administrasjonen ser likevel at planinitiativet
virker å overdrive effekten av disse kompenserende tiltakene. Administrasjonen vurderer at
utbyggingen som er vist i planinitiativet er av et slikt omfang, og ligger såpass tett på sjøkanten at det
vil virke privatiserende og skape en barriere for allmennheten til strandsonen. I skissen ligger
boligene svært tett på stien. I vest er leilighetsbyggene plassert som en barriere mot sjøkanten fra
stien. De ‘avbøtende tiltakene’ står ikke i forhold til de negative konsekvensene utbyggingen vil føre
til.
Strandsonen inneholder som regel mange ulike naturtyper med et produktivt miljø, som bidrar til et
stort og variert artsmangfold. Bjugnfjorden har naturtyper med svært høy økologisk funksjon, som gir
et rikt og mangfoldig plante- og dyreliv. Selv om det ikke er registrert naturverdier inne i
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planområdet, vil utbygging her øke presset på et sårbart naturmiljø. Det er derfor viktig å ha en
restriktiv holdning til utbygging også med tanke på natur- og miljøhensyn.
Nord for fylkesveien er det flere boligfelt med ledige tomter. Dette er store eneboligtomter med
svært frie rammer når det gjelder utbygging. Administrasjonen kan ikke se at behovet for boligtomter
i dette området er stort nok til å rettferdiggjøre foreslått utbygging i strandsonen. Det er lett å se for
seg at dette vil være en enestående fin plass å bo for den enkelte, men de negative konsekvensene
for samfunnet er i administrasjonens vurdering for store for å kunne tillate denne utbyggingen.
Administrasjonen vurderer at dette er et område med store verdier knyttet til friluftsliv, landskap,
natur- og kulturmiljø og andre allmenne interesser, og at tiltakene som foreslås vil forringe disse
interessene betydelig. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12 – 8 innstiller administrasjonen på
at planinitiativet stoppes.

Vedlegg
Utvidet planinitiativ 20220404
220401 Mulighetsstudie
Omradeanalyse
Godkjent oppstartsmøtereferat Karlestrand gård
16270039 Karlestrand gård - plankart 1991
16270039 Karlestrand Gård - bestemmelser 1991
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Ørland kommune

Vår ref.
Saksbehandler
Dato

21/6319 - 13
Kristina Stendal Karlsen
16.06.2022

Saksframlegg

Saksnr.
22/053

Utvalg
Planutvalg

Møtedato
21.06.2022

Reguleringsplan Brekstad næringsmiddelpark
Kommunedirektørens innstilling
Planutvalget i Ørland kommune ber administrasjonen om å legge innspillet fra Grøntvedt Pelagic til
grunn for videre planarbeid for reguleringsplan for Brekstad Vestre/Næringsmiddelpark.
Videre planarbeid må utrede konsekvensene av etablering av næringsmiddelproduksjon og av å
beholde fotballbanen som foreslått, i tillegg til hvilke avbøtende tiltak som er nødvendige og hvordan
disse skal utformes. Det skal i utredningene vurderes hvordan innspillene og bekymringene fra
naboene kan imøtekommes på best mulig måte.
Endelig vurdering av innspillet vil skje i forbindelse med første og andre gangs behandling av
planforslaget.

Sammendrag
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for Brekstad Vestre/Næringsmiddelpark har
Grøntvedt Pelagic kommet med et innspil om å etablere næringsmiddelproduksjon på tomta
som Brødrene Dahl tidligere disponerte. De foreslåt også en rekke avbøtende tiltak, som å regulere
gjenværende fotballbane til friareal, og etablering av grønnstruktur, annen skjerming og inngjerding
av hele området. Denne utviklingen har ikke vært diskutert tidligere, og administrasjonen ber om en
vurdering fra planutvalget om innspillet fra Grøntvedt skal tas med videre i planarbeidet, og
eventuelt på hvilke premisser. Naboene har kommet med innspill hvor de uttrykker at de er imot en
slik utvikling på grunn av fare for mere lukt og støy fra et slikt anlegg.
Administrasjonen har vurdert innspillet og naboens kommentarer og anbefaler at innspillet legges til
grunn for videre planarbeid. Dette fordi den foreslåtte utviklingen vil gi en mulighet til å ferdigstille
næringsområdet på en god måte. Dette forutsetter at konsekvensene av næringsmiddelproduksjon
utredes grundig ag at avbøtende tiltak sikres gjennom (rekkefølge)bestemmelser i reguleringsplanen.

Sakens bakgrunn og innhold
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Reguleringsplan for Brekstad Vestre Nærinsareal ble vedtatt i 2014. I 2019 ble det startet planarbeid
for å regulere områdene nord for den eksisterende næringsparken. Planforslaget ble møtt med flere
innsigelser fra Statsforvalteren, spesielt rettet mot jordvern. Etter dette har Ørland kommune valgt å
redusere utvidelsen av næringsparken til det nødvendige området for hall nr. 3 og 4 til Grøntvedt
Pelagic.
I forbindelse med dette reguleringsarbeidet har Grøntvedt Pelagic sendt inn et skriftlig innspill til
utvikling av Brødrene Dahl-tomta (167/252). I innspillet foreslår de at det opprettes et nytt område
BN3, og ber om at næringsmiddelproduksjon ivaretas i reguleringsformålet på dette området.
Bakgrunnen er at Grøntvedt Pelagic ønsker å starte produksjon av raffinerte oljer og fett. 9. mai
avholdt Grøntvedt Pelagic et åpent møte, der naboer i området ble informert om deres planer.

Næringsmiddelproduksjon på dette området er ikke i tråd med gjeldende plan fra 2014, som
tilrettelegger for formålene verksted, ut- og innendørs lager, engrossalg og detaljsalg av
plasskrevende varer. Planforslaget som ble sendt på høring i 2019 stiller derimot kun krav til at det
ikke skal legges til rette for kundeintensive næringer. I planbeskrivelsen står det at «Planen er en del
av en helhetlig strategi som søker å skape miljømessige og næringsmessige fordeler ved å plassere
ulik type næringsmiddelproduksjon på samme område». Likevel var nok ikke intensjonen at
næringsmiddelproduksjon skulle etableres på akkurat dette området, og planinnspillet må anses som
en ny kurs for utviklingen i forhold til det som opprinnelig var tenkt. Slike spørsmål avklares vanligvis
tidlig i en planprosess ved behandling av et planinitiativ. I dette tilfellet er det kommunen som står
for reguleringen selv, og i tillegg er innspillet kommet inn sent i planprosessen. Administrasjonen ber
derfor om en politisk uttalelse knyttet til hvor vidt politikerne i Ørland kommune ønsker en slik
utvikling av området.
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Planområdet
Brekstad Næringsmiddelpark/Brekstad Vestre er et næringsområde som i utgangspunktet var tiltenkt
som et sted der ulike aktører med ulik type virksomhet kunne etablere seg. Den tidligere bruken til
Brødrene Dahl, var et godt eksempel på hvilken type aktivitet som var tenkt på området.
Området har i løpet av årene utviklet seg i en noe annen retning. Grøntvedt Pelagic har etablert flere
store haller i området, samt etablert lagringsplass utendørs. Denne virksomheten er, selv om
området var tiltenkt ulike aktører, ikke i strid med reguleringsplanen. Dette gjelder ikke hall nr 3 som
ble bygd etter dispensasjon fra kommuneplanen på et område som ikke er regulert. Samtidig har det
gamle skolebygget, med eksisterende barnehage og kontorvirksomhet m.m. øst i området ikke blitt
utviklet i den retningen reguleringsplanen legger opp til.
Brødrene Dahl-tomta ligger helt sør i planområdet og er tett på naboene på andre siden av
Skolegata. Tomta grenser til boligen Skolegata 17, Solblomsten Steinerbarnehage og fotbalbanen på
gnr/bnr 167/69. Deler av fotballbanen ble i 2022 omgjort til tønnelager for Grøntvedt Pelagic.
I praksis ser vi dermed at hele den vestlige delen av næringsparken har utviklet seg til et område hvor
en aktør har etablert seg. Denne aktøren ønsker å utvikle seg videre på området og kjøpte i vår tomta
hvor Brødrene Dahl holdt til. Fotballbanen er da den eneste gjenværende delen i den vestlige delen
av næringsparken som ikke er tatt i bruk som næringsareal.
Innspill fra Grøntvedt Pelagic
I innspillet fra Grøntvedt Pelagic står det at prosessen skal være lukket og ikke vil medføre fare for
utslipp av lukt eller produkt til omgivelsene. Pumping vil skje med utstyr som er montert innendørs
for å minimere støy og lekkasjepunkter ute. Den eneste utvendige støykilden vil være kjøleradiator
på taket. Makshøyde vil være 12 meter.
Grøntvedt Pelagic foreslår en rekke avbøtende tiltak mot naboer. Avgrensing av tomten i sør vil
trekkes nordover for utvidet buffer mellom næringsarealet og naboer. Det etableres gjerde rundt
næringsmiddelparken. Mot grøntområder i sør og vest etableres det vegetasjonsskjerm med gjerde i
bakkant. Det stenges for gjennomkjøring fra Takseveien til helsesenteret. For utfyllende forklaring, se
innspill fra Grøntvedt og vedlagte illustrasjoner.

Innspill fra naboer
Flere beboere i Skolegata og Internatveien har sendt felles innspill til planarbeidet. Første innspill ble
sendt i februar 2022, dette var før det var kjent at Grøntvedt Pelagic ønsker å anlegge
næringsmiddelproduksjon på Brødrene Dahl-tomta.
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I innspillet skriver naboene at dagens bruk av området allerede har overskredet tålegrensen for
naboer og gjenboere på grunn av støy, lys, manglende sikkerhet og skjemmende omgivelser.
Naboene ber blant annet om at den gjenstående delen av fotballbanen ivaretas som grøntområde,
og argumenterer med at det er få offentlige grøntområder i området. De ber om at området
skjermes godt fra næringsarealet med voll og tett beplantning.
Naboene legger vekt på at strenge bestemmelser og tiltak knyttet til lysforurensning, støy, lukt og
utendørslagring av potensielle forurensningskilder er viktig. I tillegg til tidsbegrensninger for kjøring
av tungtrafikk, lasting og lossing. De ønsker at gesimshøyde ikke skal overstige 6 meter mot naboene,
og at de gode solforholdene ivaretas.
På møtet 9. mai 2022 ble naboene informert om planene til Grøntvedt Pelagic om å anlegge
næringsmiddelproduksjon på Brødrene Dahl-tomta. Flere av naboene har i etterkant av dette møtet
kommet med et samlet tilleggsinnspill.
I tilleggsinnspillet er de svært negative til Grøntvedt sine ønsker om å anlegge
næringsmiddelproduksjon, og skriver at det vil redusere verdiene av boligene og bokvaliteten. De
betviler at industrien ikke vil føre til støy- og luktproblematikk, og er bekymret for at
reguleringsbestemmelser knyttet til dette ikke vil bli overholdt.
Solblomsten Steinerbarnehage har også sendt inn innspill i etterkant av nabomøtet. De ønsker at
deres område reguleres til barnehagedrift, ikke næring som i foreslått plan. De er åpne for dialog
knyttet til etablering av næringsmiddelproduksjon på nabotomta, så lenge dette ikke fører til negativ
miljøpåvirkning for barn og ansatte i barnehagen.
Administrasjonens vurdering
Næringsmiddelproduksjon så nærme eksisterende boligbebyggelse er noe administrasjon i
utgangspunktet er noe skeptisk til på grunn av mulige konsekvenser som lukt og forurensning (ved
uhell). Grøntvedt Pelagic forsikrer i sitt innspill at produksjonen vil være støy- og luktfri, men
naboene er bekymret for at dette ikke stemmer. Boligen på Skolegata 17 er spesielt eksponert for
hvordan arealet på dette området driftes og eventuelle overtredelser. Naboene skriver at de allerede
opplever overtredelser knyttet til blant annet lukt, lys og arbeid utenom fastsatte tider i
bestemmelsene. De uttrykker bekymring for at etablering av næringsmiddelproduksjon vil forverre
dette, i tillegg til å øke utfordringer knyttet til tungtransport.
Administrasjonen forstår bekymringene fra naboene, og det er heller ikke lett å få oversikt over
mulige konsekvenser av denne typen produktivitet før dette er gjennomgått grundig i en
planprosess. Det er først da man kan foreta en endelig vurdering av om denne type virksomhet kan
tillates, og eventuelt med hvilke vilkår, bestemmelser og avbøtende tiltak. Det er også klart at
naboene har hatt et ‘uferdig’ næringsområde som nabo, med all den usikkerhet og ulemper dette
medfører.
Samtidig bemerker administrasjonen at både denne tomta, og fotballbanen pr i dag er avsatt til
næringsområde. Når disse områdene utvikles etter gjeldende reguleringsplan vil dette medføre en
økning i tungtrafikk, og mulige ulemper knyttet til støy, lys m.m. Denne type konsekvenser henger
ikke sammen med spørsmålet om det etableres næringsmiddelproduksjon eller ikke. Dette er
konsekvenser som må forventes ved utvikling av et hvilket som helst regulert næringsområde, med
eller uten næringsmiddelproduksjon. Det er de spesifikke ulempene som kan følge med
næringsmiddelproduksjon som må vurderes.
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Forslaget fra Grøntvedt Pelagic inneholder ikke bare etablering av næringsmiddelproduksjon, men
også en del avbøtende tiltak som skjerming, inngjerding og ivaretakelse av fotballbanen m.m. Disse
tiltakene må ses i sammenheng med hverandre når man vurderer om man skal ta dette innspillet
videre. Forslaget til Grøntvedt Pelagic vil i praksis innebære at den vestlige delen av Brekstad
Vestre/næringsmiddelpark vil være i bruk av 1 aktør, og avklarer utviklingen fremover i tid. Dette vil
gi forutsigbarhet for naboene. Hvis man samtidig klarer å ferdigstille området med skjerming,
etablering av grønnstruktur og inngjerding vil dette trolig forbedre forholdene for naboene
sammenlignet med dagens situasjon.
Å beholde fotballbanen som friareal, eller rettere sagt, å ta den bort som regulert næringsareal, har
som konsekvens at det vil gå tapt et areal som er tilgjengelig for næringsutvikling på Brekstad. Denne
negative konsekvensen må veies opp mot de verdiene en fotballbane i nærheten av et boligområde
har, og at det er et sterkt ønske fra naboene at den ivaretas. Å beholde fotballbanen vil kunne ha
økonomiske konsekvenser for kommunen som grunneier av arealet. Dette er avhengig av hvordan
fremtidig eierskap, drift og vedlikehold av banen ordnes. Dette er noe kommunen i så fall må ta
stilling til utenom reguleringsplanen.
Etablering av næringsmiddelproduksjon med avbøtende tiltak som foreslått av Grøntvedt Pelagic
krever gode utredninger i planprosessen, tydelige og strenge rekkefølgebestemmelser til avbøtende
tiltak og strenge detaljerte bestemmelser generelt for å ramme inn mulige konsekvenser av en slik
etablering. Disse utredningene, samt utarbeiding av detaljerte planbestemmelser vil kreve mer tid
enn en enkel videreføring av dagens bestemmelser. Planarbeidet vil dermed bli noe forsinket, hvis
innspillet fra Grøntvedt tas med i videre planarbeidet.
Samlet vurdering
Forutsatt at en reguleringsplan klarer å ramme inn dette på en god måte vil det gi muligheten til å
ferdigstille den vestlige delen av Brekstad Vestre/Næringsmiddelpark på en måte som kan være
fordelaktig for både naboer og næringsaktører i området. Administrasjonen vurderer dermed at
forslaget til Grøntvedt, sett i sin helhet, har klare fordeler i forhold til en videreføring av dagens
situasjon. Administrasjonen anbefaler derfor at innspillet fra Grøntvedt tas videre i planarbeidet.
Det er viktig å påpeke at videre planprosess og utredninger vil vise om etableringen er mulig og
ønskelig. Det er noe planutvalget og kommunestyret må ta stilling til i første og andre gangs
behandling av planforslaget.
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Tilleggsinnspill til reguleringsplan Brekstad Vestre fra beboere i Skolegata
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