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Merknader / Innspill til oppstart reg.plan Brygghaugen
Osen kommune Plan ide. 1633201605

Av 27 utsendte varsler til naboer og sektormyndigheter, er det mottatt 15 svar.

Følgende har kommet med tilbakemelding:

Dato Nabo / Sektormyndighet Bilag nr. Div. opplysninger
19.9 Direktoratet for mineralforvaltning 


Hepsø Notservice AS.
01 

02




22..9
7.10 Kystverket 03




5.10 Statens Vegvesen 04




18.10 Sør-Trøndelag Fylkeskommune 05




20.10 Sametinget 06




28.10 Barn og unges repr. i plansaker 07




2.11 Fosen naturvernforening 08




27.10 Vingsand og omegn grendelag 09




31.10 Vingsandkroa AS. 10




4.11 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 11




16.9 Vingsand Brygge v/ Fridtjof Aune 12 Personlig samtale
16.9 Helge Aksel Svee 13 Telefonsamtale
16.9 Tor Walter Hopen 14 Personlig besøk hvor

modell og kart ble vist.
19.9 Eli Soknes Aunet og Erik Aunet 15 Telefonsamtale

Det opplyser videre at det er holdt orienteringsmøte med eierne av Vingsandkroa AS.
Referat fra møte er tilgjengelig. Følgende var tilstede:

For Vingsandkroa AS.: Oddbjørn Ovesen, Idar Høvik, Helen Stein, Tone Engan,
Marit Hepsø, og Pål Rødøy. Sistnevnte som styreleder.

For planlagt utbygging: Wiggo Wodahl.

23.11.16
W.W.



Vingsandkroa as

Vingsandveien 465

7740 steinsdalen

Reguleringsplan for Brygghaugen

Vi viser til varsel om oppstart plan ide 1633201605.

Vingsandkroa AS har følgende kommentarer til planen.

Dagens område ved Brygghaugen, som i kommunens arealplan er regulert til næringsareal bør

beholdes. Dette begrunnes med at arealet som Vingsandkroa AS i dag fester, gir lite rom for fremtidig

utvidelse og til å arrangere større arrangement. Båndlegges dette området til fritidsareal anser en

området lite egnet for fremtidig krodrift. En båndlegging av området til formål som hindrer og

forverrer Vingsandkroas fremtidig inntektsgrunnlag vil medføre at den i fremtiden ikke er økonomisk

drivverdig. Vingsandkroa AS mener også at deler av området øst på Brygghaugen(langs vei til Kro) bør

beholdes som et LNF område.

Mvh

Styret i Vingsandkroa as 31.10.2016
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Kopi sendt Osen kommune



Fra: FNF Sør-Trøndelag[sor-trondelag@fnf-nett.no] Dato: 07.11.2016 20:10:38 Til: 
wiggo.wodahl@ntebb.no Kopi: Postmottak Osen kommune; FMST; STFK; Arild Gjertsen; Bjørn 
Steinar Tanem; Jakt og fiske; Steinar Nygaard; Trond Setsaas Tittel: Osen: Reguleringsplan for 
Brygghaugen på Vingsand, planID 1633201605. 
Til tiltakshaver,

det gjelder Osen kommune og oppstart reguleringsplan for Brygghaugen på Vingsand, planID 
1633201605, https://www.osen.kommune.no/nyheter/reguleringsplan-brygghaugen.5552.aspx

Vi har ikke hatt kapasitet til å utarbeide en formell uttalelse. Jeg vil derfor bare kort nevne 
følgende momenter basert på hva vi mener i lignende saker:

Primært bør det ikke bygges innenfor strandsonen. Siden området allerede er avsatt til 
utbyggingsformål i kommuneplanen bør man derfor likevel sørge for at reguleringsplanen sikrer 
videreføring av allmennhetens adgang til å benytte strandsonen til friluftsliv. Alle bygg bør 
plasseres slik at de i minst mulig grad reduserer natur- og friluftsopplevelsene, også visuelt. Etter 
prinsipp om fortetting bør bygg plasseres slik at de ikke synes fra sjøsiden, siden det på landsiden 
(andre siden av vika) allerede er bebygd. Viktige naturverdier må bevares. Det må derfor foretas 
vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 og redegjøres skriftlig hvordan prinsippene i samme 
paragrafer er vurdert.

Vi kan vurdere å følge opp nærmere senere i sakens løp.

Vennlig hilsen
Erik Brenna
Fylkeskoordinator

Forum for Natur og Friluftsliv i Sør-Trøndelag
Sandgata 30
7012 Trondheim
Tlf.: 94109461
Skype: sortrondelag.fnf
fnf-nett.no/sortrondelag
Facebook: Natur- og friluftsaktiviteter i Trøndelag

FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I Sør-Trøndelag 
er elleve organisasjoner tilknyttet FNF, med til sammen 33 000 medlemskap. Vi arbeider for å bevare 
natur og mulighetene å utøve friluftsliv, både i nærmiljøet og i villmark, i skogen og på fjellet. 
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iste
Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Kopi til:

Osen kommune Dato: 19.09.2016

Kommunehuset Vår ref: 16/01473-2

7740 STEINSDALEN Deres ref:

Svar på varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for
Brygghaugenpå Vingsand gbnr. 12/1 m.fl. i Osen kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til

ovennevnte sak, datert 10. september 2016.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske

ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i

plansammenheng.

Uttalelse fra DMF
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av

regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og

vi har dermed ingen merknader til igangsetting av arbeid med detaljregulering for

Brygghaugen på Vingsand gbnr. 12/1 m.fl. i Osen kommune.

Leiv Erikssons vei 39

Postboks 3021 Lade

N-7441 Trondheim

+ 47 73 90 46 00

mail@dirmin.no

www.dirmin.no

7694.05.05883

DNBANOKK

N05376940505883

NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

+47 79 02 12 92

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen
seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

t,^

Wiggo Wodahl Karjolvegen 30 7712 STEINKJER

Kr,„

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN



Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no[noreply.saksbehandling@vegvesen.no] Dato: 
19.10.2016 12:10:16 Til: Postmottak Osen kommune Tittel: Dokument 16/143008-2 Uttalelse - 
oppstart av arbeide med detaljreguleringsplan for Brygghaugen på Vingsand - gnr. 12 bnr. 1 m.fl. 
- Osen kommune sendt fra Statens vegvesen 
Til Osen kommune

Vedlagt oversendes dokument 16/143008-2 Uttalelse - oppstart av arbeide med 

detaljreguleringsplan for Brygghaugen på Vingsand - gnr. 12 bnr. 1 m.fl. - Osen kommune i sak 

Reguleringsplan for Brygghaugen på Vingsand - gnr. 12 bnr. 1 m.fl. - Osen kommune - planid: 

1633201605 fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen. 

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt 

kontaktskjema. 

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Osen kommune

Vedlagt sender vi dokument 16/143008-2 Uttalelse - oppstart av arbeide med 

detaljreguleringsplan for Brygghaugen på Vingsand - gnr. 12 bnr. 1 m.fl. - Osen kommune i sak 

Reguleringsplan for Brygghaugen på Vingsand - gnr. 12 bnr. 1 m.fl. - Osen kommune - planid: 

1633201605 frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga. 

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i 

kontaktskjemaet vårt. 

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Osen kommune

Enclosed you will find the document 16/143008-2 Uttalelse - oppstart av arbeide med 

detaljreguleringsplan for Brygghaugen på Vingsand - gnr. 12 bnr. 1 m.fl. - Osen kommune from 

the Norwegian Public Roads Administration. 

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no. 

This is an automatically generated email – please do not reply.
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Vedr. oppstart regulering Brygghaugen.

Samtale tlf. Erik Aune 12/11. q6-10 30

Aunet gjorde oppmerksom på at de hadde bruksrett til veien opp til haugen.

Ellers ingen bemerkninger.

Dato: 19.09.16



Vedr. Oppstart regulering Brygghaugen.

Hendvendelse fra Helge Aksel Svee pr. tlf. ang oppstart av regulering.

Merknader: Håper å ikke få veier inntil husveggen.

Vil gjerne diskutere å kjøpe tilleggsareal for bygging av garasje.

Ber om at jeg kontakter Tor Walter Hopen , da denne ikke forsto kartet som var medsendt.

Dato: 16.09.16



Vedr oppstart regulering Brygghaugen.

Personlig besøk: Tor Walther Hopen.

Viste modell, og forklarte muntlig våre planer for område.

Det ble utlevert nytt kart.

Lovet å holde han informert ved personlig oppmøte.

Ellers ingen bemerkninger.

Dato: 16.09.16



Vedr. oppstart regulering Brygghaugen.

Samtale Fridtjof Aune (Vingsand Brygge AS.)

Hadde motatt brev vedr. oppstart.

Mente at Vingsand Brygge eier arealet mellom Brygga til Rånes og eiendommen til Aunet.

Ellers ingen merknader

Dato 16.09.16



WIGGO WODAHL
Karjolvegen 30
7712 STEINKJER

Vår referanse Deres referanse Dato
201618181-4 18.10.2016

Varsel om oppstart av arbeide med detaljreguleringsplan for Brygghaugen på
Vingsand i Osen kommune

Vi viser til deres oversendelse datert 10.9.2016.
Fylkeskommunen er gjort kjent med oppstart av planarbeid på Brygghaugen.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 4-5 nye fritidsboliger i området avsatt til
formålet.

I kommuneplanens arealdel for Osen kommune er området F25 avsatt til fritidsbebyggelse.
Kommuneplanen er underlagt en omfattende beslutningsprosess der så vel offentlige som
private interesser har hatt muligheten til å delta. Tiltak må ikke være i strid med planens
formål eller bestemmelser. Deler av Brygghaugen er avsatt til LNF-område, og er slik et
fellesområde.

Det framgår ikke av oversendelse om det har vært avhold forhåndskonferanse/
oppstartsmøte med Osen kommune. Fylkeskommunen minner om at det er kommunen som
planmyndighet som skal ta stilling til om det skal kreves konsekvensutredning.

Alternativet til en KU er en så fyldig og presis planbeskrivelse at det er mulig å få et
dekkende bilde av hensynet bak planen. Den må også vise hva planen vil medføre for
berørte parter, interesser og hensyn. Sikkerhet, virkning for allmennhetens brukere av
områdene (friluftsliv), eventuelt forurensing (støy, luft, vann) landskapsbildet, kulturminner
m.m. er tema som må utredes. I planbeskrivelsen bør også adkomst til området omhandles.

Om planen skal omfatte hele Brygghaugen framgår ikke av medsendte kart. Området kan
være utfordrende å bebygge. Terrenget bør bearbeides i minst mulig grad for plassering av
bygg, slik at oppfyllinger/skjæringer ikke endrer landskapets karakter. Sør-Trøndelag
fylkeskommune forutsetter at byggene vil bli plassert slik at det ikke oppstår silhuettvirkning
og at de ikke blir unødig eksponert i landskapet.

Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen, som trådte i kraft 1.mars 2004. Den
innebærer at Norge forplikter seg til å vektlegge og ta hensyn til landskapet i all planlegging.
Dette vil være et særlig viktig hensyn i mange hyttesaker fordi hyttene ofte legges i særlig
verdifulle eller eksponerte landskap.

Saksbehandler: Heidi Beate Flatås, heidi.flatas@stfk.no,

Postadresse: Besoksadresse: Telefon: +47 72 81 10 00 E-postadresse:

Postboks 2350 Fylkeshuset Bankkonto: 8601.27.27277 Postmottak@stfk.no
sluppen Erling Skakkesgt.14 Org.nr.: 938 634 556 Internett:
7004 TRONDHEIM 7004 TRONDHEIM




www.stfk.no



R2P.--TP2NDI=LAr"FYLKESKOTiMUNE
PE:-Cne: Jtv,KHr.,2

Hvis planen innebærer tiltak i sjø, må Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeologi og
kulturhistorie varsles, slik at de kan vurdere tiltaket med henblikk på undersjøiske
kulturminner.

Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede
kulturminner på land innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer vi
det til å være relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.

Fylkeskommunen vil komme med endelig uttalelse når saken sendes på høring/offentlig
ettersyn.

Med hilsen

Vigdis Espnes Landheim Heidi Beate Flatås
Fagsjef Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.

Kopi:
OSEN KOMMUNE, Kommunehuset, 7740 STEINSDALEN
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM

Utsnitt av kommuneplanens arealdel

F25 - 3,7 daa avsatt til fritidsbebyggelse
SI304—eksisterendesmåbåthavn
fellesanlegg med inntil 10 plasser

SF18 - Småbåthavn i tilknytning til Vingsand
brygge inntil 5 plasser

H350_13 —Hensynssone brann/
eksplosjonsfare

Områder uten benevnelse er videreført fra
tidligere godkjent arealdel 
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SÅMEDIGGI
SAMETINGET

Wiggo Wodahl
Karjolveien 30
7712 STEINKJER

AAMHTSREERIJE/SAKSBEHANDLER

Harald Bugge Midthjell, +47 78 47 40 33

hami@samediggi.no

DIJVUESIEHT./DERES REF. MIJ VUESIEHT./VAR REF. BIEJJIE/DATO

16/4130 - 226_10.2016
Soptsesåvva gosse gaskesadta/Oppgis ved henvendelse

Sametingets uttalelse - Varsel om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Gbnr 12/1, Osen kommune

Vi viser til deres brev av 10.09.2016.
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området.
Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det
nåværende tidspunktet.
Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:

Kulturminner og aktsomhetsansvaret.

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller

andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding

sendes Sametirmet oq fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om

kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette

pålegg form idles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge lov
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og
registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skiemme et freda kulturminne, eller
sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse
fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Heelsegh /Med hilsen

Andr as Stån erg LI4arald ugge-"Mid ell
( Få jodihe dji /Fagleder Raeriestæjja/RåSiver

Kopiija / Kopi til:
Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 7004 TRONDHEIM

•



Geir Eide (Barn og unges representant i plansaker - Osen kommune)

Rådhusveien 13

7740 Steinsdalen

Wiggo Wodahl

Karjolveien 30

7712 Steinkjer

Vedr. Brygghaugen på Vingsand, Plan ide: 1633201605

Viser til skriv datert 10.september d.å.

Som innspill til framlagte planskisse har undertegnede følgende å bemerke

Om det er planlagt noe område eller friareal beregnet for barn/unge på Brygghaugen, kommer ikke

fram gjennom foreløpig planskisse.

Mulig du/dere har tatt høyde for dette?

Dersom det ikke er tenkt på tilrettelegging overfor de minste, ber u.t. om at det gjøres.

Da det er sjø rundt mye av området, kan det være lurt å ha tanker om tilrettelegging av en type

lekeplass/uteområde egnet for barn. I tillegg til sikkerhetshensyn, vil trivselen for målgruppen kunne

påvirkes i positiv retning. Noe som også er viktig.

Osen, 28. oktober, -16

Mvh

Geir Eide

barn- og unges repr .

Tlf 90 96 97 17



FOSEN NATURVERNFORENING
Adr. : Ytre Ringvei 32, 7100 Rissa Tlf. : 73851430

- forerungenfor et bredt, helhethg og aktivt naturvern på Fosen

Vår ref : A.11.1aq Deres ref : Dato : 02.11.2016

Wiggo Wodahl
Karjolveien 30
7712 Steinkjer
wiLlo.wodahli'.d)ntebb.no


Oppstart planarbeid - reguleringsplan Brygghaugen på Vingsand, Osen


Vi viser til melding om oppstart av planarbeid reguleringsplan for Brygghaugen på Vingsand i
Osen kommune. Vi vil med dette komme med noen merknader i den forbindelse.

Fosen Naturvemforening skal arbeide for en forsvarlig strandsonepolitikk ved sjø, vann og
vassdrag etter sentrale retningslinjer. Det er forbud mot bygging og andre tiltak i 100-
metersbeltet jfr. PBL § 1.8. I 100 —metersbeltet langs sjø og vassdrag skal det tas særlig
hensyn til natur —og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Strandlinjen er en endelig ressurs som det ikke blir mer av —hver gang vi «deler ut» en bit
strandlinje til byggeformål, får alle oss andre tilgang til litt mindre strandlinje. Ifølge de
statlige foringer i "Stadige planretningsluner for differensiert forvalining av strandsonen  

langs sjoen" er 100-metersbeltet er av nasjonal interesse, og bygging her skal bare tillates
etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. Vi ser av hiemmesidene til Osen kommune'at
kommunen har mange ledige hyttetomter og da må det være unødvendig å legge nye
hyttetomter innenfor 100-meteren der bygging er forbudt.

Vi anbefaler derfor at en her ikke legger ut fritidsboliger med tilhørende naust/garasjer i 100-
metersbeltet.

Med hilsen

Fosen Naturvernforening

Ann Kari Ulveseth

https://www.osen.kommune.no/tjenester/bygge-og-bo/fritids-og-hytteomrader/

1



VS: Nabovarsel fra Hany Løvø. Side 1 av 1

Emne: VS: Nabovarsel fra Harry Love.
Fra: Harry <proas3@on1ine.no>
Dato: Lørdag 29. Oktober 2016 14:40 CEST
Til: WIGGO WODAHL <wiggo.wodah1@ntebb.no>
Svar-til: Harry <proas3@online.no>

Opprinnelig melding
Emne: Nabovarselfra Harry Løvø.
Sendt: 29. okt. 2016 2.28 p.m.
Fra: THORWALTHERHOPEN<twal-h@online.no>
Til: proas3©online.no
Kopi:

Fradeling av Brøgghaugen.

Mottok henvendelsen 7 dager etter påsatt dato (måtte ringe 4 ganger for å få brevet bringt!)

Fradelingen er grei nok for meg, men vil bemerke at det ikke er anmerket noen bebyggelse og at sådan blir
som muntlig bemerket da dere var innomfor en tid siden.
Jeg vil selvfølgelig ikke ha hyttebebyggelse i nærheten av min eiendom, dette er på grunn av høylytt og
bråkende
aktiviteter som skjer når oppladet energi slippes løs i "utmarken" som noen regner stedet for å være -!
Parkplass ved min hage aksepteres heller ikke. Summen av slikt forringer verdien av min eiendom.

Tillat meg å si at skepsisen over mine medmennesker ble styrket da denne kroen skulle bygges.
Jeg ble forsøkt overkjørt med uriktige opplysninger med påtegning av arealkart der alt var akseptabelt.
Veien skulle gå der den går nu Men tilfeldigvis fikk jeg se naboens kart, og det var noe annet !!
Dette kart viste at parkplassen skulle anlegges 4m (4m) fra min eiendom, og veien lenger opp.
Dette førte til at jeg øyeblikkelig skrev en protest som jeg kjørte innover og fikk registrert, kl var ca 14,
og tidlig morgen påfølgende dag kom (ansvarlig?)utbygger og teknisk sjef og sa at: No skal vi gå ny runde
—!!
(Kort saksbehandling?) Ja det er noe som heter Fylkesmann, heldigvis.

Regner med at nytt nabovarsel kommer når hyttene er innregulert.
Vil også si at jeg er en omgjengelig person som kan jenke meg.
Forlanger dere papirpost, eller er denne mailen grei nok?

Mvh Thor Walter Hopen

https://mail.a1tibox.no/SOGo/so/wiggo.wodahl@ntebb.no/Mail10/folderINBOX/2965/... 31.10.2016



Reguerlingsplan Brygghaugen Side 1 av 1 ,
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Emne:Reguerlingsplan Brygghaugen
Fra:Post Hepsø Notservice AS <post@notservice.no>
Dato:Torsdag 22. September2016 11:10 CEST
Til:wiggo.wodahl@ntebb.no <wiggo.wodahl@ntebb.no>
Svar-til:Post Hepsø Notservice AS <post@notservice.no>

1

En viser til utlysning om igangsatt arbeid med reguleringsplan for Brygghaugen på Vingsand, planID

1633201605.

Pr dato har en næringsvirksomhet i området med utleie av rorbuer og drift av kro. Ut fra utlysningen

anses det som viktig at planene ikke setter begrensinger for eksisterende eiendommer og

næringsvirksomhet på område. Osen kommune har i dag lite å tilby både tilreisende og fastboende

mht. tilbud om servering og overnatting. For eksisterende næringsliv er det viktig å ha et tilbud i

bygda som kan dekke opp muligheter for servering og overnatting. Det er derfor viktig at regulering

ikke medfører en nedbygging i driften av eksisterende Kro og overnattingsvirksomhet i området, men

heller styrker Deres muligheter for videre drift.

Oddbjern Ovesen
st,

Hepso Notservice 4.5
Daglig leder

Peter Hepsos vei 69
7740 Steinsdalen
www.notservice.no

image001.jpg (14,9 KiB)

https://mail.altibox.no/SOGo/so/wiggo.wodahl@ntebb.no/Mail/0/folderINBOX/2859/... 24.09.2016



KYSTVERKET
MIDT-NORGE

Wiggo Wodahl
Karjolvegen 30
7712 Steinkjer

Deres ref. Vår ref.:Arkiv nr.:Saksbehandler:Dato:
2016/5064-2Børre Tennfjord07.10.2016

Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Brygghaugen på
Vingsand - Osen kommune - Sør-Trøndelag fylke.

Kystverket har den 16.september 2016, mottatt varsel om oppstart av reguleringsprosess
for Brygghaugen på Vingsand i Osen kommune — Sør-Trøndelag fylke. Planvarselet er
meddelt i samsvar med PBL §12-8 og gjelder detaljregulering av gnr.12, bnr.1 m/flere.

Om varselet

Formålet med planen er etablering av fire til fem nye fritidsboliger med tilhørende
naust/garasje. Det vil i h.h.t. varselet bli lagt stor vekt på å beholde eksisterende miljø ved
prosjektutarbeidelsen. Dette skal i praksis synliggjøres ved plassering av hyttene i harmoni
med terreng og omgivelser og endret arealformål og parkering.

Varslet planområdet ligger, basert på kommuneplanens arealdel (2015-2026) i det som er
avsatt til LNF-område (Landbruks-, natur og friluftsområde), bolig- og fritidsbebyggelse,
ferdselsområde i sjø med tilhørende småbåtanlegg, fritids- og turistformål, samt
næringsvirksomhet. Deler av planområdet er omfattet av det som er fareområde (brann- og
ekslposjonsområde).

Planen er tenkt utarbeidet som en detaljregulering etter plan- og bygningslovens § 12.3.
Manhar etter vurdering funnet de planlagte tiltakene av en slik karakter at de ikke vil utløse
krav om konsekvensutredning (KU).

Kort om Kystverkets ansvar

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning og sjøverts samferdsel. Etaten er et
forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet og har faglig ansvar for sikkerhet
og fremkommelighet i norske farvann og havner. Kystverket skal gjennom sitt arbeid
ivareta nasjonale interesser og føringer.

Kystverket arbeider for å sikre god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og
forvaltning av farvannet, samt effektiv og sikker sjøtransport og havnevirksomhet.

Region Kystverket Midt-Norge

Sentral postadresse: Kystverket Telefon: +47 07847 Internett: www.kystverket.no
Postboks 1502 E-post: post@kystverket.no
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressen til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson



For å ivareta sjøsikkerheten i norske farvann, har Kystverket etablert en omfattende
infrastruktur og maritime tjenester. Den fysiske infrastrukturen består av fyr, sjømerker,
skilt, etablering og utbedring av farleder og fiskerihavner.

De maritime tjenestene omfatter blant annet lostjeneste, utstedelse av farledsbevis,
trafikkovervåking og -kontroll, elektroniske navigasjonshjelpemidler, meldings- og informa-
sjonstjenester (is-, bølge-, strøm- og vindvarsling, samt navigasjonsvarsler). Kystverket har
også ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensing og havnesikkerhet i norske
havner med internasjonal trafikk (ISPS).

Våre innspill og kommentarer

Kystverkets anliggende er først og fremst koblet til sjøarealene i planen og de sjønære
arealene som kan sies å ha en virkning på ferdselsmessige forhold. Våre innledende
kommentarer til planvarselet er knyttet til disse parametrene.

Planverktøy

Kystverket foreslår at man benytter Kystinfo, kystverkets planleggingsverktøy og kart-
tjeneste, som finnes på www.kystverket.no. Her finner man sjøkart og andre oppdaterte og
sjørelaterte opplysninger.

Informasjon på sjøkartene vil være en tilvekst til planarbeidet sammen med Den Norske
Los. Man finner informasjon som er viktig for all ferdsel på sjøen, det være seg naviga-
sjonsinstallasjoner (lykter, blink, merker, bøyer, staker), farleder, moloer, ankringsområde,
sjøkabler, sjøledninger m.v..

Maritim infrastruktur

Fjord og innseiling er i dag tilrettelagt med aktuelle og relevante merker og lysanlegg som
er dimensjonert og fysisk tilpasset transportkorridoren. Kystverket vil etter søknad vurdere
tiltaket i h.h.t. gjeldende forvaltningsansvar etter havne og farvannsloven.

Nødvendige spesifikke krav til utforming og utrustning vil følge en eventuell tillatelse og
basere seg på god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk av farvannet.

I forbindelse med utbyggingsplaner må bygninger, installasjoner og lignende, ikke føres
opp slik at de kan komme til å skjerme for farledsinstallasjoner. Videre må det i sjøen ikke
planlegges for etablering av installasjoner innenfor evt. hvit lyktesektor. For sikker ferdsel
og navigasjon er det ønskelig med god avstand fra hvit sektor til eventuelle tiltak i
sjøarealene, særlig der hvit sektor ligger i viktige biled, som dette er.

Vurderinger og tilpassinger av installasjoner og planlegging i forhold til en justert
fjordkryssing, bør vurderes og synliggjøres med konsekvenser.

Risiko og sårbarhet 


I planarbeidet må man se om det er behov for vurdering av sikkerhet og forurensningsfaren
knyttet til ulykker/uhell i hoved- og biled og hva de påregnelige konsekvensene vil være for
næringsinteresser, samfunn og natur. Risiko og sårbarhetsanalyse er et generelt krav i all
planbehandling og i dette tilfellet er det i kommuneplanens arealdel avsatt en hensynsone
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med indikasjon på fareområde innenfor planens avgrensning. Slik risikobasert analyse må
gjennomføres av forslagsstilleren.

Planens oppbygning og avgrensninq

Man ser ut fra vedlagte og farvelagte planskisse at formålene som antas å være foreslått,
ikke er samsvarende med kommunens arealdel og de formålene som er vedtatt i denne. Vi
forutsetter at foreslåtte eller endrede formålsendringer blir konsekvensvurdert i den videre
prosessen.

Videre er det lite i planvarselet som viser til de stedlige rekkefølgekravene i
kommuneplanen og de føringer for etableringer som skal gjennomføres. Dette må utvikles i
den kommende planfremstillingen og tas med inn i de kommende regulerings-
bestemmelsene.

Utover dette har ikke Kystverket innspill eller kommentarer til varslet oppstart av
reguleringsarbeidet. Vi vil komme tilbake gjennom de ordinære høringsprosessene ved
utarbeidet planutkast.

Med hilsen

Harald Tronstad Børre Tennfjord
regiondirektør sjefsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Tor Sæther 73 19 92 82 04.11.2016 2016/7356-421.4
Kommunal- og samordningsstaben Deres dato Deres ref.

10.09.2016

Wiggo Wodahl
Karjolveien 30
7712 STEINKIER

Uttalelse til varsel om oppstart med detaljreguleringsplan for
Brygghaugen på Vingsand - Osen 12/1

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid
med ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av
planen:

Landbruk og bygdeutvikling
Ingen merknad.

Miljøvern
Vingsand med Brygghaugen er allerede utbygd med en blanding av ulike formål.
Det er positivt at det gis en vurdering av hele Vingsandhalvøya i forbindelse med
planen for Brygghaugen.

Det foreslås en fortetting i området med ny fritidsbebyggelse og tilhørende
infrastruktur. Det må legges vekt på å ivareta verdiene i strandsonen og
friområdet på Brygghaugen for de som allerede er etablerte i området. Det bør
framgå av planen hvordan tilgangen til strandsonen skal sikres etter at området
er bygd ut.

Som omtalt i varsel om oppstart må det tas landskapsmessige hensyn ved nye
tiltak i planområdet.

Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal
vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml § 7). Det må
skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende
synliggjøring av dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil.

Samfunnssikkerhet
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd
med PBL § 4-3, og viser til DSB sin veileder "samfunnssikkerhet i areal-
planlegging". Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste uten videre
beskrivelser og analyse ikke er å anse som en ROS-analyse. Det skal i tillegg til
å vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens
forutsetninger, også vurderes hvordan fremtidige klimaendringer eventuelt vil
påvirke tiltaket. Se mer informasjon på www.klimatiloasning.no.

E-post: fmstpostmottak@fvlkesmannen.no Internett: www.fvlkesmannen.nolst Organisasjonsnummer: 974764350
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ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til regulerings-
plan, og avdekket risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene
eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter.

Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har
ansvar for å godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3.

Universell utforming
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge ansvar for å ivareta
universell utforming i planleggingen. Vi har nå inngått avtale med
fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker.

Videre arbeid
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på
de opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil
komme tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på høring. Vi tar
forbehold om at det ved offentlig ettersyn kan foreligge nye momenter som
endrer forutsetningene for vår vurdering av planforslaget.

Sør-Trøndelag er pilot i en forsøksordning der Fylkesmannen skal samordne
innsigelser fra statsetater, og der tidlig og god dialog er avgjørende. Dersom det
er ønskelig med avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta
kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler i kommunal- og
samordningsstaben. Vi ber om at forespørsler om dialogmøter går via
kommunen som planmyndighet, slik at de kan vurdere behovet for avklaringer.

Med hilsen

Tor Sæther Hanne Nordgård
Seniorrådgiver rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kontaktpersoner: Landbruk: Laila Marie Sorte, tlf. 73 19 92 87
Miljøvern: Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14
Samfunnssikkerhet: Kaja Korsnes Kristensen, tlf. 73 19 91 69
Universell utforming: Sør-Trøndelag fylkeskommune

v. Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46

Kopi:
Sør-Trøndelag fylkeskommune PB 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM
Osen kommune 7740 STEINSDALEN
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OSEN KOMMUNE SØR-TRØNDELAG - VEDRØRENDE VARSEL OM
OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLANFOR
BRYGGHAUGEN PÅ VINGSAND PLANID1633201605

Det vises til oversendelse av 10.09.2016med høring av område/detaljreguleringsplan
for Brygghaugen på Vingsand i Osen kommune.

Vi beklager sen tilbakemelding.

Formål og planstatus
Formålet med planen er å legge til rette for å etablere fire til fem nye fritidsboliger
med tilhørende naust/garasje i området avsatt til dette formålet.

Innspill fra Fiskeridirektoratet Region Midt
Det er kartlagt en låssettingsplass i nærheten av Brygghaugen, samt gyte- og
fiskeområde for torsk i Hopen-fjorden (se kartskissen på neste side). Vingsand er
dessuten en fiskerihavn.

Postadresse: Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Beseksadresse: Telefon: 03495 Telefaks:

Organisasjonsnr: 971 203 420 E-postadresse: postrnottak@fiskeridir.no Internett www.fiskeridir.no
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Fiskeridirektoratet har som vanlig er, sendt varselet på høring til Fiskarlaget Midt-

Norge og Norge Kystfiskarlag. Vi har ikke mottatt noen tilbakemelding fra disse.

Fiskeridirektoratet Region Midt kan ikke se at planforslaget har vesentlige

konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta, og har således ingen

vesentlige merknader til planforslaget.

Det bes om kopi av vedtatt plan.

Med hilsen

Kristin Skarbøvik

seksjonssjef

Lill Connie Furu

seniorrådgiver
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Wiggo Wodahl Karjolvegen 30 7712 STEINKJER
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