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Sammendrag
Osen kommune har engasjert HD-plan og arkitektur til utarbeidelse av reguleringsplan av
Rorbuer Vingsand, Gnr.12 Bnr. 88, på Vingsand i Osen kommune.
Planen er gitt PlanID: 202001
Planen skal gjennom detaljregulering legge til rette for 10-15 rorbuer for utleie/turisme
innenfor område "FT04 Vingsand" i kommuneplanens arealdel.
Hovedformålet med planarbeidet vil være;
• Tilrettelegge for 15-20 rorbuer for utleie
• Mulig bobiloppstilling ytterst i planområdet
• Se på muligheter til småbåthavn.
I planarbeidet skal følgende tema vurderes nærmere:
•
•
•
•

Snøskred
Fjernvirkning/visualisering
Friluftsområder
Havnivåstigning/stormflo.

Vedlagt plandokumenter (plan-beskrivelse, -kart og -bestemmelser) følger også:
•
•
•
•
•

ROS-analyse
Områdeanalyse
Skredfarevurdering
Referat fra oppstartsmøte
Innspill etter varsel om oppstart
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1 Planområdet
1.1 Områdebekrivelse
Vingsand ligger idyllisk til ytterst i Hopenfjorden i Osen kommune (figur 1).
Hopen har innløp fra fra Vingsandholmen i nord og strekker seg 3 kilometer sørøstover til
Botnenget innerst i fjorden.

Figur 1: Oversiktskart over deler av Osen med forslag til planområdet innenfor rød sirkel.
Vingsand er et gammelt fiskevær. Det blir i dag hovedsakelig brukt til fritid/turisme og det
finnes et gårdsmuseum.

Figur 2: Sett fra småbåthavn. Planområdet ligger ytterst på andre siden av vika.
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1.2 Dagens situasjon og eiendomsforhold
Planområdet ligger i sin helhet innenfor eiendom 12/88 og eies av Osen kommune.
Nærliggende areal (figur 3) blir hovedsakelig brukt til;
•
•
•
•

Fritid/turområder
Turisme/næring
Småbåthavn/naust
Fritidsboliger

Vingsand er et populært område for fisketurisme, men også buldring/klatring har i senere tid
blitt svært populært, og man ser derfor at området på Vingsand har en svært attraktiv
beliggenhet med tanke på disse aktiviteten og med de allerede eksisterende fasiliteter som er i
området i dag gjør det området godt egnet til planlagte tiltak i reguleringsplanen.

Figur 3: Viser planområdet i forhold til omkringliggende areal.

1.3 Planstatus for området
Planområdet er i kommuneplan for Osen avsatt til turisme/fritidsformål (FT04), og tiltaket er
dermed i tråd med kommuneplan. Det er også et mindre område avsatt til lager innenfor
planområdet (BN). Dette område vil også bli videreført i planforslaget som kombinertformål.
I tabell 1 ser vi konsekvensutredning gjort da området ble tatt inn i kommuneplan.
Oppsummeringen i denne er hensyntatt i planforslaget.
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Tabell 1: Viser tiltaket beskrevet i kommuneplanens arealdel med konsekvensanalyse.
Referanse
FT04 – Vingsand gnr. 12 bnr. 88
Gjeldende plan
Innspill

Dagens formål
Forslagsstiller
Begrunnelse
Landbruk
Reindrift
Naturmangfold
Strandsone
Kulturminner og
kulturmiljø
Landskap
Forurensing/støy
Energi og klima
Barn og unges
oppvekstvilkår
Folkehelse
Samfunnssikkerhet
Infrastruktur
Næringsliv og
sysselsetting
Kommunalt
tjenestetilbud

LNF(r)

Fritids- og
turistformål
Politisk
Areal
39 da
Ønsker å legge til rette for satsning på turisme i området
Miljø
Omfatter skrinn fastmark. Landbruk berøres ikke.
Berører ikke særverdiområder eller minimumsbeiter for
reindrift.
Berører ikke viktige naturtyper, rødlistede arter, vilt eller
INON-områder.
Berører strandsonen og vil ha innvirkning på ferdsel i
strandsonen.
Berører ikke kjente kulturminner eller verdifulle kulturmiljø.
Nytt formål

Bebyggelse kan endre landskapsbildet og gi fjernvirkninger.
Fører ikke til økt forurensning eller støy.
Kan gi minimal økning i energibruk.
Samfunn
Berører ikke barn og unges oppvekstvilkår.
Berøre ikke folkehelse.
Området ligger i aktsomhetsområde for snøskred. Deler av
området vil kunne være utsatt for stormflo.
Krever ny infrastruktur.
Positiv innvirkning på lokalt næringsliv.
Berøres ikke.
Totalvurdering

Oppsummering

Krever detaljregulering. Området er vurdert utsatt for snøskred.
Skredfare må utredes. Fjernvirkninger og flomfare skal hensyntas i
reguleringsarbeidet.

Innstilling

Utvidelsen tas inn i planen.
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1.4 Topologi og landskap
Planområdet ligger ytterst på Vingsand, helt nede ved sjøen, og er i dag et område
hovedsakelig brukt til friluftsformål.
Vest for planområdet stiger terrenget opp mot høyeste punkt på Åkvikfjellet som
ligger 81 moh.
De bratteste partiene danner en bratt skrent sør i planområdet der det ligger en del blokker i
bunnen av klippen.
Nord i området er det noe slakere terreng med unntak av noen brattere skråninger.

Figur 4: Dronefoto fra planområdet. Foto: Anne-Line Ferstad/Sweco.
Nede ved sjøen ligger det forholdsvis store avsetninger av blokker og urmasser.
I nedre del av figur 4 ser man stein-ur som følges av et skogbelte. Det er omtrentlig langs
dette skogbelte en skjæring vil komme.

Figur 5: Dronefoto fra planområdet. Foto: Anne-Line Ferstad/Sweco.
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2 Planforslaget
2.1 Planens intensjon
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 10-15 rorbuer for utleie, småbåthavn, samt
en oppstillingsplass for bobiler med tilhørende sanitærbygg.
Det legges opp til at det i området for småbåthavn kan tilrettelegges med en tilsvarende molo
som ligger helt sør i planområdet i dag. Denne kan fungere som bølgedemper på småbåthavn.
Det er ikke gjort grunnundersøkelser for denne, og det er derfor krav om geotekniske
undersøkelser før denne kan bygges. Dette er også sikret via bestemmelser.
Det går en tursti igjennom planområdet i dag, og denne vil bli hensyntatt i planarbeidet.
Det er med 3D-verktøy forsøkt å visualisere tiltaket på en måte som gir lite fjernvirkninger
med tanke på skjæring og utfylling i sjø.
2.2 Planavgrensning

Figur 6: Oversikt over planområdet. Plangrensen er dratt inn noe i forhold til areal i
kommuneplanen.
Plangrensen følger hovedsakelig grensen fra kommuneplanens arealdel, men øst siden er noe
redusert i forhold området i kommuneplanen.
Totalt måler planområdet i overkant av 41 mål.
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2.3 Reguleringsformål og areal
Hovedformål innen planforslagets landareal er;
•
•
•

Fritid og turistformål
Camping
Industri/lager.

Det er også areal i sjø (omtrent 23 mål) som er regulert til Naturområde i sjø og vassdrag samt
Småbåthavn.
Fullstendig oversikt over formål og arealbruk innafor planområdet finnes i tabell 2.
Tabell 2: Arealtabell for planområdet.
SOSI kode

Arealformål

Areal i m2

1170

Fritid og turistformål (BUH)

5000

1173

Campingplass (BC)

2100

1826

Industri/lager (BKB)

1800

2010

Veg (SV)

1500

2018

Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT)

2000

5130

Friluftsområde (LF)

7100

6230

Småbåthasvn (VS)

8500

6610

Naturområde i sjø og vassdrag (VFV)

14400

Total areal planområdet:

42000

Figur 7: Viser arealformål innenfor avgrensningen. Noe avvik fra planforslaget.
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3 Planprosess og medvirkning
3.1 Om planprosessen
Oppstartsmøtet ble avholdt 28.01.2020.
Det ble varslet oppstart i Namdalsavisa den 11.02.2020 (figur 8),
og sendt ut varsel om oppstart til berørte parter, naboer og sektor myndigheter.

Figur 8: Varsel om oppstart fra Namdalsavisa den 11.02.2020.
Referat fra oppstartsmøtet følger som vedlegg.
3.2 Krav til konsekvensutredning
Det ble vurdert i oppstartsmøtet til at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning
og planprogram.
En utfyllende planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) skal gi en dekkende
beskrivelse av planarbeidet, planen og virkninger av denne.
Allikevel vil det være et behov for grundige utredninger innen flere temaer.
Det legges opp til fagkyndig rapport av temaet snøras og det må også sees på sikkerhet knyttet
til steinsprang innenfor planområdet.
3.2 Innspill
Det er kommet inn 8 innspill etter varsel om oppstart. I tabell 3 under følger utdrag fra disse
med kommentar fra planlegger. Innspillene følger i sin helhet som vedlegg.
Tabell 3: Utdrag av innkomne merknader med kommentar
Innkomne merknader

Behandling/kommentar

Fylkeskommunen 10.03.2020: Tiltaket er i tråd med
overordnet plan og planområdet er en naturlig
forlengelse av eksisterende bebygd område ved sjøen.
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Planen bør ivareta landskapshensyn og uheldige
fjernvirkninger for eksempel
ved at terrenginngrep i fjellsiden over planlagt
bebyggelse unngås. Området for
rorbubebyggelse bør gis en naturlig
terrengavslutning mot sjøen i nord, det vil
si å beholde den naturlige strandsonen her.
Vurderinger av klimarisikoforhold som
havnivåstigning og ekstremvær
forventes omhandlet i planen og bestemmelser.
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til et
friluftslivsområde som er kartlagt
og verdsatt av kommunen til å være svært viktig.
Fylkesmannen i Trøndelag 10.03.2020:
Klima og miljø: Vi vil gi faglig råd om å samle
fellesanlegg, servicebygg og småbåtanlegg på et sted.
Det vil være uheldig å legge til rette for flytebrygger
til hver rorbu da dette vil hindre ferdsel langs sjøen.
Skulle det være behov for terrenginngrep bør man
påse at disse skjer så skånsomt som mulig da skyte/sprengstein vil være svært synlig i et kystlandskap.
Kystverket 12.02.2020
Vi har med visning til varslet oppstart og plantiltak,
ingen avgrensende kommentarer til planarbeidet og
reguleringens arealtilpassing.
Mattilsynet 20.02.2020
Vingsand vannverk med tilhørende pumpestasjon og
høydebasseng, ligger nær veien ned til området som
planlegges utbygd
Det er viktig at hensynet til vannverket tas med i ROS
analysen, det vil bli økt ferdsel i forbindelse med
byggingen.
Sjekk om det er akvakultur som kan bli berørt
Skal rorbuene ha innlagt vann og avløp?
I tilfelle innlagt vann og avløp, skal den eksisterende
vannforsyning benyttes?
Det bør lages en plan på hvor overflødig masse skal
legges
NTNU Vitenskapsmuseet 12.03.2020
For at vi på best mulig måte skal kunne vurdere
hvorvidt det er behov for marinarkeologiske
undersøkelser, ber vi om at alle planområder og
tiltak i sjø blir nøye beskrevet i det videre
planarbeidet, med hensyn til materialbruk, alle
inngrep i sjø (flytebrygger, mudring, dumping, fylling
etc) og reelle dimensjoner (herunder fyllingsfot for
eventuelle utfyllinger), og at dette tydelig
fremkommer på kartmaterialet.

Planområdet er krympet en del i fjellsiden, med tanke
på uheldige fjernvirkninger.
Det er satt av areal nord i området for å bevare
strandsonen, og få en naturlig avslutning av rorbuer
For å få minst mulig skjæring i bakkant av rorbuer er
disse trukket litt ut i sjø.
Havnivåstigning og ekstremvær er vurdert.
Friluftsområder er vurdert i planbeskrivelsen
Det er lagt opp til servicebygg i nærhet til
bobiloppstilling. Det er ikke tenkt Noe sprengning og
flytting av steinblokker/ur som finnes i området i dag
vil det være. Visuelt vil det ikke skille seg fra dagens
situasjon (se figur 4). Men det vil bli en renere
skjæring i bakkant av rorbuer. Det er lagt fokus på å
beholde grøntareal nord i området som skjermer noe

Det vil ikke bli så veldig mye mer trafikk ut fra dette
byggeprosjekt. Det er bygd mange ganger i området,
siste utbygging for 3-4 år siden. Vannverket ligger
30-40 meter fra vegen, og en utbygging vil ikke føre
til økt risiko i forhold til dette.
Nærmeste akvakulturanlegg er ved Skokkeløya. Det
er langt fra området, og vil lite trolig påvirkes.
Rorbuene bør ha innlagt vann og avløp i
reguleringen, og da må vi benytte eksisterende
vannforsyning, som er et privat anlegg.
Overflødig masse skal legges i sjø, så lenge det
dreier seg om stein. Ellers kan vi bruke steinbruddet
til lagring, eventuelt transportere masse vekk fra
området.
Plankartet viser avgrensning for BUH2. Dette arealet
er tillatt for fylling og/eller påling ved oppsett av
rorbuer. Innenfor småbåthavn (VS) er tillates det for
utarbeidelse av molo. Denne er ikke plassert i kart,
da det er uklarhet om den er ønskelig ennå. Det er
derfor lagt krav om det skal gjøres geoteknisk
vurdering av tiltaket før igangsettelse, og at NTNU
skal varsles ved byggesaken.

NVE 26.03.202
Generell tilbakemelding.
Sametinget 19.02.2020
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes
ukjente automatisk freda, samiske kulturminner i
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tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle
kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget.
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten.
Vingsand og omegn grendelag 13.03.2020
1. Bevare fjellplatået på Åkvikfjellet inngrepsfritt til
framtidige natur- og friluftsliv-formål
Vi mener at avgrensningen mot vest bør gå nedenfor
den øverste skrenten rundt fjellplatået og at grensen
arronderes rundt fjellplatået i flukt med kotene på
kartet. En slik arrondering vil ikke medføre negative
konsekvenser for innregulering av rorbuer i
planområdet. Den vil imidlertid tydeliggjøre naturog friluftsliv-formålene bedre.
2. Turstier rundt Åkvikfjellet
Det er flere merkede turstier rundt og oppe på
Åkvikfjellet. Disse stiene er grovt skissert på det
vedlagte kartutsnittet. En av turstiene går gjennom
planområdet, men alle stiene er knyttet sammen i et
sammenhengende løypenett. Vi ber om at turstien
rundt Åkvikfjellet legges inn i
detaljreguleringsplanen, slik at
rekreasjonsmulighetene både for allmenheten og
framtidige gjester i et eventuelt rorbuanlegg blir
ivaretatt.

Tatt til følge. Avgrensingen er flyttet.

Turstier er tegnet opp etter deres kart, og det er lagt
forslag til endret trasse der den har møtt på
utfordringer. Begge forslag bør være enkle og
gjennomføre, og de forenkler tilgjengeligheten for
området nord i planområdet.

3.3 Informasjonsmøte
Det er ikke avholdt informasjonsmøtet.

4 Rikspolitiske Retningslinjer
4.1 Forslaget sett i forhold til «Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og
transportplanlegging”
Planforslaget er i tråd med strategier og tiltak i ATPH for utbygging. Planen med arealbruk og
formål er vurdert i forhold til, transportsoner, grøntstruktur, tap av naturområder,
landbruksområder, biologisk mangfold og virkning på estetiske kvaliteter og for friluftsliv.
Planen legger til rette for at dagens bruk av området kan opprettholdes og videreutvikles som
et område for fritid og rekreasjon uten vesentlig innvirkning på naturområder,
landbruksområder og biologisk mangfold.
4.2 Forlsaget sett i forhold til «Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges
interesser i planleggingen»
Planforslaget vil bli hørt også av barn og unges representant og eventuelle innspill vil bli
forsøkt imøtekommet. Det er imidlertid ikke satt av område for lek eller rekreasjon i dette
område i overordnet plan.
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5 Analyse av planområdet og relevante problemstillinger
5.1 Risiko og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) som er i tråd med plan- og
bygningsloven § 4-3, og denne følger vedlagt plansaken.
Under følger en oppsummering av denne.
Tabell 4: Oppsummerende matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

4. Meget
sannsynlig
3. Sannsynlig

11, 6

1,3

2. Mindre
sannsynlig
1. Lite sannsynlig

•

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

•

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte

•

Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK

Under følger en oppsummering av punktene og vurderinger det er gjort utslag gjennom ROSanalysen for området.
Tema hvor det trengs nærmere vurdering er:
•
•
•
•

1 Steinsprang
3 Snø-/isras
6 Elveflom/ tidevannsflom/ stormflo
11 INON område

Punkt 1 - Steinsprang
Se punkt 3 under da det er gjort vurdering for begge deler i notat utarbeidet av Sweco.
Notatet følger i sin helhet som vedlegg til plansaken.
Punkt 3 - Snø-/isras
Det er gjort en skredfarevurdering av Sweco. Denne følger i sin helhet som vedlegg
(Prosjektnr. 10219016 datert 17.08.2020).
Det er lagt inn hensynsoner i plankartet (H310-1 og 2), som følge av rasvurderingen.
Innenfor hensynsonen skal det gjøres tiltak etter anbefalinger i notatet.
Dette er også sikret i reguleringsbestemmelser. Under følger oppsummeringen i notatet;
"Vår skredfarevurdering viser området dels er utsatt for skredfare og at steinsprang er den
dimensjonerende skredtypen i planområdet.
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I deler av planområdet vurderes det å være fare for steinsprang med årlig nominell
sannsynlighet større enn 1/1000 og 1/5000.
Kravet om sikkerhet mot skred iht. TEK 17 § 7-3 er dermed ikke oppfylt for bygg i
sikkerhetsklasse S2 og S3 i denne delen av området.
Ved å gjennomføre tiltak vil kravet kunne oppfylles.
Skredfarevurderinga er gjort ut fra dagens forhold, og terrenginngrep på tomta eller
skråningen vest for rorbuene vil påvirke skredfaren. Derfor må sikringstiltak på naturlig
terreng gjøres sammen med sikringen av terrenginngrepe".

Figur 9: Viser hensynssonene som er lagt inn i plankartet.
Av notatet fra SWECO kommer det også frem anbefalte tiltak. Disse er videreført i
reguleringsbestemmelsene. Under følger utdrag fra notatet;
"Om det skal byggearbeider innenfor områder belagt med faresoner innenfor faresoner, må
det før oppstart av grunnarbeider gjennomføres sikringstiltak av det ovenforliggende
løsneområder i det naturlige terrenget.
Det mest hensiktsmessige vil være bergrensk og eventuell boltesikring. Det bør utføres en
vegetasjonsrensk i tilstrekkelig grad til å avdekke eventuelle skjulte blokker. Avgrensede
blokker renskes kontrollert ned. I områder der det er tett oppsprukket bergmasse kan det være
behov for steinsprengnett.
Det er opplyst at det skal utføres et terrenginngrep i forbindelse med byggingen av rorbuene.
Om det etableres bergskjæringer høyere enn 2m i forbindelse med utbyggingen må behovet
for sikring vurderes. Det vil trolig være nødvendig med bergsikring i form av bolting og
steinsprangnett.
Alle tiltak må prosjekteres av geolog/ingeniørgeolog og utføres av firma med erfaring
innenfor skredsikring".
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Punkt 6 - Elveflom/ tidevannsflom/ stormflo
Deler av området blir berørt av stormflo som vi ser i figur 10. Hovedsakelig er dette gjeldend
for omrpådet BKB i reguleringsplanen. Her er det tenkt til oppbevaring av båter osv, så det vil
ikke bli gjort egne tiltak her.

Figur 10: Viser planområdet i forhold til visualisert 200 år flom i 2090 fra Se Hasvnivå.
For område hvor det er planlagt bebyggelse som blir berørt vil det være en forutsetning at det
gjennomføres risikoreduserende tiltak. Dette kan være sikringstiltak i området eller tilpasning
av bebyggelsen. Da tiltaket omhandler både bebyggelse, infrastruktur og terrengtilpasning vil
byggegrunnen hevet til 3.20 moh som skal sikre bebyggelse og anlegg fra stromflo.
Punkt 11 - INON områder
Datasettet viser hvilke områder i Norge (unntatt Svalbard og Jan Mayen) som ikke er berørt
av tyngre tekniske inngrep. INON-områder ligger en kilometer eller mer i luftlinje unna
tyngre tekniske inngrep så som veier, større kraftlinjer, vassdragsinngrep m.fl. Dataene som
danner grunnlaget for kartene er hentet fra nasjonale registre over inngrep, kommuner og
fylkesmenn.
Det er utslag på datasett INON områder, da området ligger innafor buffersone for dette.
Likevel ser vi at det finnes i dag veier, bebyggelse her fra tidligere. Det blir vurdert til at tap
av inngrepsfrie naturområder ikke blir en følga av en reguleringsplanforslaget, men av
allerede eksisterende tiltak.
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5.2 Naturmangfold og ressurser
Tabell 5: Sjekkliste Naturmangfoldloven §§ 8-12
§8 KUNNSKAPSGRUNLAGET

Ja

Nei

Sjekket ut:
Arter (www.artsdatabanken.no)

X

Verna vassdrag (NVE.no)

X

Verneområder (gislink.no)

X

Viktige kulturlandskapsområder (naturbase.no)

X

Naturtyper (naturbase.no)

X

Miljøregistreringer i skog-MIS (gardskart.nibio.no)

X

Er kunnskapen vurdert som god nok? Hvis «nei», bruk §9 «Føre-var»

X

§9 «FØRE-VAR PRINSIPPET»

Ja

Nei

Fare for irreversibel skade på naturmangfoldet

X

Fare for alvorlig skade på naturmangfoldet

X

Viser «Føre-var» behov for handleplikt

X

§10 SAMLET BELASTNING

Ja

Vil planforslaget i sum føre til for stor belastning på økosystemet?
§11 KOSTNADER VED MILJØFORRINGELSES
Tiltakshaver dekker merkostnader for å unngå miljøforringelse?
§12 MILJØFORSVARLIG TEKNIKK OG DRIFTSMETODE

Nei
X

Ja

Nei

X
Ja

Er byggemetoden eller byggeteknikken miljøforsvarlig?

X

Finnes det alternative driftsmetoder eller teknikker for bygging?

X

Er valgt planområde miljømessig forsvarlig?

X

Nei

Kommentar til sjekklisten (Føre-var prinsippet)
Det er ikke gjort funn av arter, arters habitat eller naturtyper hvor det foreligger en form for
vern eller spesielle hensyn.

5.3 Universell utforming
Selve rorbuene er tenkt utført i 1,5 etasje med veranda. Disse skal være universelt utformet i
henholdt til byggeteknisk forskrift Tek 17 §12-1, for å sikre adkomst for alle brukere av
tilbudet.
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5.3 Geoteknikk og naturfare
Det er avdekket igjennom ROS- analysen både skredfare og stormflo som følge av
havnivåstigning, og selv om planområdet ligger i sin helhet på fjell, ligger det også under
under marin grense. Det er derfor viktig at det gjøre en geoteknisk undersøkelse i sjø om man
åpner for å bygge molo. Det er sikret via reguleringsbestemmelser.
For rorbubebyggelse skal disse påles i fremkant (mot sjø) og fundamenteres i berg i bakkant.
Det ansees derfor ikke for nødvendig med egne geotekniske undersøkelser for disse.
Om det må gjøres en fylling i sjø for å kunne bygge rorbuene må det også gjøres en
geoteknisk undersøkelse for disse samtidig som fylling i sjø er søknadspliktig og må dermed
få godkjenning før det kan iverksettes.

Figur 11: Løsmassekart viser at innenfor område er det bart fjell.
5.4 Fjernvirkning
Det er sett på hvordan et slikt terrenginngrep vil se ut i forhold til omkringliggende områder.
Det er forsøkt å begrense skjæringen til det minimum som trengs for å få plass til rorbuer og
infrastruktur. Det er også satt igjen noe av originalterrenget der dette nord i planområdet med
svaberg og strandsone.
Selve rorbuene er tenkt utført i 1,5 etasje med veranda. Disse skal være universelt utformet for
å sikre adkomst for alle brukere av tilbudet.
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Figur 12-14: Tidlige skisser over området.
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6 Konsekvenser av planforslaget
6.1 Friluftsliv
Reguleringsplanforslaget ligger ikke beslag på kjente friluftsområder, men ligger i nærhet til
et område kartlagt av kommunen som et svært viktig fritidsområde.
Disse går opp på toppen av Åkvikfjellet (88 moh), og til tilrettelagte turmål i
strandsone/svaberg.

Figur 15: Viser turstier i området.
Det er mange turløyper/stier i området, disse vil ikke bli berørt av reguleringsforslaget, men
det i figur 14 ser vi at noe av turstien (markert rødt) går inn i planområdet.
Her vil det bli en endring av trassè enten ved at den går ned sør for området (markert blått) og
igjennom planområdet mot campingplass for så å benytte samme trasse som eksisterende
trasse derfra.
Det kan også legges sti som følger plangrensen (markert blått) i vest som knyter disse
sammen.
6.2 Barn og unge
Barn og unges representant har ikke kommet med tilbakemeldinger i planprosessen, og
området er ikke tilrettelagt for lek/rekreasjon. Planen åpner for større bruk av
friluftsaktiviteter som fiske, tur osv. da arealet fremstår som lite fremkommelig i dag.
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6.3 Støy
Tiltak som følge av planen vil ikke være støykilder, men det må beregnes noe støy i
anleggsperioden. Støy i anleggsperioden er sikret via reguleringsbestemmelser.
6.4 Teknisk infrastruktur
Det er i dag kommunal vei frem til området hvor det lagres båter sør i planområdet. Denne er
regulert videre frem til enden av planområdet hvor det er tenkt bobiloppstilling.
Det skal legges V/A og strøm i forbindelse med utleiehytter og servicebygg for campingen.
Det er lagt til rette for at dette kan legges i annen veggrunn (SVT) i plankartet.
Rorbuene må benytte eksisterende vannforsyning, som er et privat anlegg.
Det legges opp til at det i området for småbåthavn kan tilrettelegges med en tilsvarende molo
som ligger helt sør i planområdet i dag. Denne kan fungere som bølgedemper på småbåthavn.
Det er ikke gjort grunnundersøkelser for denne, og det er derfor krav om geotekniske
undersøkelser før denne kan bygges. Dette er også sikret via bestemmelser
Overskuddsmasser kan legges i sjø, så lenge det dreier seg om stein. Ellers kan vi bruke
steinbruddet til lagring, eventuelt transportere masse vekk fra området.
6.5 Kulturminnevern
Kulturminner er hensyntatt gjennom fellesbestemmelser pnkt.1.2 i reguleringsbestemmelsene.
Planområdet kommer ikke i konflikt med registrerte kulturminner.
Det er heller ikke kommet innspill på dette fra Fylkeskommunen eller Sametinget, men begge
minner om den generelle aktsomhetsplikten.
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7 Løsningsforslaget
7.1 Planforslaget
Planområdet måler som vist tidligere i planbeskrivelsen i overkant av 42 mål.
Det vurderes til at planforslaget totalt sett vil være et positivt tiltak for Vingsand, og Osen
kommune. Det kan føre til økt turisme og handel samt gjøre områder mere tilgjengelig for
lokalbefolkning.

Figur 16: Forslag til plankart med ortofoto.

7.2 Gjennomføring og tidsperspektiv for gjennomføring
Utbygging av Rorbuer Vingsand vil bli iverksatt så snart reguleringsplanen er godkjent.
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