
 
 
 
 
 

Oppstartsmelding – Forslag til reguleringsplan, del av Rønningen – Nærøysund kommune 

HD PLAN & ARKITEKTUR AS 
Storlavika 7 | 7770 Flatanger 
95413949 | oystein@hdpa.no 

NO 916 109 474 MVA 
 

 
 
Til naboer,  
Berørte parter  
Offentlige og private høringsinstanser 
 
Forslag til reguleringsplan, «Rorbuer Vingsand». Namsos 11.02.2020                       

 
  

Varsel om oppstart av planarbeid:  
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for 
Rorbuer Vingsand, Gnr 12 bnr 88 i Osen kommune.  
Osen kommune har engasjert HD Plan og Arkitektur AS for å gjennomføre og utarbeide 
detaljreguleringsplan for «Rorbuer Vingsand», i Osen kommune.  

 
Figur 1: Oversiktskart over Osen kommune med planområdet markert gult.  
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Planområdet 
Planområdet er ca. 64 daa. Området er i dag avsatt til fritids og turistformål og næring. Formålet 
med fritidsformål med utleie av rorbuer, men også se på muligheter til en bobiloppstillingsplass 
med tilhørende sanitærbygg. Det er også ønskelig med å legge opp til et småbåtanlegg innenfor 
området eller tilknyttet hver enkelt rorbu. Det er tenkt 15-20 utleie enheter. 

 

Figur 2: Oversiktskart med kommuneplanens arealdel og planområde markert med stiplet linje 
1:2500. 
 
Overordnet arealplan for foreslått planområdet er kommunedelplan for Osen kommune og er 
hovedsakelig avsatt til LNFR- område. Planforslaget er derfor i samsvar med overordnet plan. 
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Figur 3: Planområdets avgrensning 1:1500. 
 
Planen er gitt PlanID: 202001 
 
Planprogram 
Det vurderes 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. Det legges opp til fagkyndig rapport 
av temaet snøras og det må også sees på sikkerhet knyttet til steinsprang innenfor planområdet. 
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Figur 4: Oversiktsbilde med markert planområde. 
 
Innspill til planarbeidet 
Innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til:  
Epost: oystein@hdpa.no  
Pr brev: HD plan & arkitektur  
Storlavika 7 - | 7770 Flatanger 
 
Frist for tilbakemeldinger er satt til 16.03.2020 
 
Forslagsstiller. 
Tiltakshaver er Osen kommune 
HD Plan & Arkitektur AS er utførende konsulenter.  
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