
1 Samenstilling av høringsuttalelser 

SAMMENSTILLING AV HØRINGSUTTALELSER 

 

Under er alle innkomne innsigelser, mangler og merknader sammenfattet og vurdert. For 

ytterligere detaljer vises til vedlagte høringsuttalelser i fulltekst. 

 

1 INNSIGELSER, JF. PBL. § 5-4 

 

Innsigelse kan av berørt statlig og regionalt organ varsles som vilkår for egengodkjenning av 

planen. Når det foreligger innsigelse kan kommunen ikke vedta å egengodkjenne planen uten 

å imøtekomme innsigelsen. Der en innsigelse knytter seg til klart avgrensede deler av planen, 

kan kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av kommuneplanens arealdel skal ha 

rettsvirkning. Det er vurdert at alle innsigelser imøtekommes med unntak av bestemmelsen 

som gjelder tarehøsting. 

 

Tabell 1 Vilkår for egengodkjenning 

Høringsinstans og vilkår Vurdering 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som miljøvernmyndighet 

• Formål fritidsbebyggelse må trekkes av Urddalen 

naturreservat. Jf.   Forskrift om vern av Urddalen 

naturreservat. 

 

Imøtekommes ved at området 

avsatt til formål 

fritidsbebyggelse i og ved 

Urddalen naturreservat 

tilbakeføres til formål LNFR. 

• Benevnelsen «småbåthavn» må gå ut inntil det er 

presisert tydelig i planformål og bestemmelser hvilke 

anlegg som skal være tillatt i de ulike områdene og 

hvilke krav som stilles til prosedyrer, herunder ev. krav 

om detaljplan, jf. merknadene under Miljøvern 

ovenfor samt PBL § 1.8 og Forurensningsforskriften 

kap 22 m.fl. 

Imøtekommes ved at det 

skilles mellom småbåtanlegg 

(sosi kode 1500) med 

bestemmelser i nytt kap. 2.6 

og småbåthavn (sosi kode 

6230) med presiserte 

bestemmelser i kap. 5.3.  

Fiskeridirektoratet region Trøndelag 

• Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4 stilles 

det vilkår om at bestemmelsens §§ 5.4.1 og 5.4.7 tas ut 

av planforslaget. Fiskeridirektoratet anser kommunens 

begrunnelse for bestemmelsene som ikke faglig 

holdbar, og de vil skape vansker med å gjennomføre 

Forskrift om regulering av tare i Sør-Trøndelag (J-78-

2015), nylig revidert i medhold av forskrift til 

Havressurslova. 

 

Imøtekommes ikke. 

Naturmangfoldslovens «føre-

var-prinsipp» må komme til 

anvendelse. Områder avsatt til 

formål fiske og formål 

naturområde i sjø tas ut av 

planforslaget slik at 

kommuneplanen ellers kan 

vedtas egengodkjent. Det bes 

om mekling jf. pbl. § 5-6. 



2 Samenstilling av høringsuttalelser 

Høringsinstans og vilkår Vurdering 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

• På grunn av manglende krav til sikker byggegrunn i 

forhold til kvikkleireskred, jfr. plan- og bygningslovens 

§ 28-1, stiller NVE som vilkår for egengodkjenning at 

krav til sikker byggegrunn og vurderingskravene i pbl. 

§ 4-3 innarbeides i planen. 

 

Imøtekommes ved at det 

innarbeides en generell 

bestemmelse vedrørende 

sikker byggegrunn i kap. 2.1, 

samt vurderingskrav for 

kvikkleire i kap. 6.1. 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune  

• For å sikre forutsigbarhet for akvakulturnæringen må 

det i arealplanen åpnes for akvakultur i områdene 

(eller deler av områdene) avsatt til fiske, samt 

områder avsatt til ferdsel.  

 

Imøtekommes ved at det 

åpnes for akvakultur i 

områdene avsatt til fiske og 

ferdsel/farled gjennom 

bestemmelsene. 

 

2 MANGLER 

 

Mangler er juridiske forhold som ikke er i samsvar med Plan- og bygningsloven. Manglene kan 

bidra til at planen blir ugyldig. Disse bør derfor rettes opp. Manglene som er påpekt i 

høringsuttalelsene foreslås rettet i tråd med innkomne innspill. 

 

Tabell 2 Påpekte mangler 

Høringsinstans og mangel Vurdering 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

• Naustområdene har sosi kode 1120 - fritidsbebyggelse. 

Jf. veileder til plan og kartforskriften skal sosi kode 

1500 – Andre typer bebyggelse og anlegg brukes, med 

spesifisering med navn eller bokstav i plankart.  

 

Sosi kode 1120 med påskrift N 

benyttes, jf. veileder til plan og 

kartforskriften. 

• Arealformål med sosi kode 5001 (LNFR) er utgått. Det 

må benyttes sosi 5100. Dette bør omgjøres i 

plankartet og pkt. 3.4.1 og 3.4.2 i planbeskrivelsen bør 

endres.  

Rettes i plankart og 

planbeskrivelse. 

• Skytebanene er avmerket i plankartet med formål sosi 

1500 andre bebyggelse og anlegg. Jf. veileder til plan 

og kartforskriften skal sosi 1400 idrettsanlegg brukes 

på slike områder.  

Rettes i plankart og 

planbeskrivelse. 

  



3 Samenstilling av høringsuttalelser 

Høringsinstans og mangel Vurdering 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune  

• Alle kulturminnene Riksantikvaren har 

førstelinjeansvar er omhandlet i planbeskrivelse og ser 

ut til å være ivaretatt. Fylkesrådmannen ber om at 

hensynssonene må være tydelig avmerket med 

påskrift på plankartet da det er vanskelig å lese. 

 

Plankartet rettes i tråd med 

innspill. 

• Hensynssonen for middelalderkirken skal også være 

SOSI-kode H730. 

Feil rettes i planbeskrivelsen. 

 

3 MERKNADER 

 

En merknad er en uttalelse til planforslaget fra statlig eller regional myndigheter som bærer preg av å 

være en tilrådning, eller en uttalelse fra private. Kommunen kan enten ta merknadene til følge 

gjennom en mindre justering av planen, eller opprettholde planen uendret. I vurderingen nedenfor 

foreslås det å ta enkelte merknader til følge, mens andre foreslås tatt til orientering. 

 

Tabell 3 Merknader fra sektormyndighetene 

Høringsinstans og merknad Vurdering 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

• Støy er nesten ikke omtalt i arealdelen. Det bør sikres i 

bestemmelsene at det skal vurderes i alle 

reguleringsplanprosesser om støy er en utfordring som 

må utredes nærmere.  

 

Bestemmelse om at 

retningslinje T-1442 for 

behandling av støy i 

arealplanlegging skal legges til 

grunn i alle nye planer og tiltak 

innarbeides. 

• Fylkesmannen vil fremheve den gode lesbarheten for 

bestemmelsene og retningslinjene. 

Tas til orientering 

• Det er positivt at flyttleier og oppsamlingsområde øst i 

kommunen er tatt inn som hensynssone reindrift. 

Hensynssone H520_23 er imidlertid kuttet slik at ikke 

den går helt frem til slakteanlegget.  

Hensynssone H520_23 rettes 

opp 

• Det kan ikke fastsettes bestemmelser som griper inn i 

gitte tillatelser etter annen lovgivning. Ber om at det 

tas inn en setning under pkt 4.1.4 som klargjør at dette 

ikke gjelder gjeterhytter i reindriften.  

Unntak vedrørende reindrift 

innarbeides. 

  



4 Samenstilling av høringsuttalelser 

Høringsinstans og merknad Vurdering 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag forts. 

• Planforslaget fører ikke til nedbygging av 

landbruksarealer. Det har heller ikke driftsmessige 

konsekvenser. Videre er det ikke planlagt nye 

utbyggingsområder i kjente verdifulle 

landskapsområder. Dette skal kommunen ha ros for.  

 

Tas til orientering 

• Positivt at det er angitt føringer for lokalisering av 

våningshus og kårbolig. Viktig å presisere at tiltak som 

ikke inngår i landbruksbegrepet utløser krav om 

dispensasjon.  

Det innarbeides en presisering 

av at pkt. 4.1.5. gjelder 

virksomhet som inngår i 

landbruksbegrepet. 

• Fylkesmannen henstiller om at det tas inn et krav som 

sikrer at ny bebyggelse ikke berører dyrka mark. 

Tas til orientering. Praksis 

anses restriktiv nok fra før. 

• I lokaliseringskriteriene for spredt boligbygging i LNFR-

områder er det angitt at tomtene ikke skal berøre 

drivbar dyrka eller dyrkbar mark. Fylkesmannen anser 

at begrepet «drivbar» legger opp til et skjønnsrom, og 

anbefaler at dette tas ut slik at bestemmelsen blir 

entydig.  

Begrepet «drivbar» tas ut. 

• Det er positivt at det er angitt at tomtene skal ligge i 

god avstand fra nærmeste driftsbygning og gårdstun. 

Fylkesmannen anbefaler at det tallfestes en 

minimumsavstand slik at bestemmelsen blir entydig og 

ikke gir rom for tolkninger. 

Tas til orientering, men blir for 

restriktivt. 

• Statlig sikra friluftsområde er avsatt med hensynssone 

friluftsliv H530. I retningslinjen, pkt. 6.2 tredje 

kulepunkt, står «Ny bebyggelse og anlegg bør 

etableres utenfor slike hensynssoner». Denne 

setningen kan være svært misvisende da disse 

områdene i all hovedsak ikke skal bebygges.  

Setningen tas ut av 

retningslinjen. 

• Fylkesmannen skulle gjerne ha sett at byggegrensen 

mot Steinselva blir 100 meter jf. PBL § 1-8.    

Tas til orientering 

• Fylkesmannen anbefaler at det i bestemmelse til 

planen settes krav til et vegetasjonsbelte på 10 meter 

langs bredden av vassdrag. 

Tas til orientering 

• Steinselva har status som vernet vassdrag. Hele 

vassdragets nedslagsfelt bør avmerkes på plankartet. 

Gjerne med hensynssone 560 – bevaring naturmiljø. 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag 

bør omtales i planbeskrivelsen, og det bør utformes 

planbestemmelser og retningslinjer i tråd med de 

rikspolitiske retningslinjene. 

Er beskrevet i 

planbeskrivelsen, men 

nedslagsfeltet omfatter ca. 65 

% av kommunens landareal og 

en slik hensynssone vil dermed 

redusere leseligheten av 

plankartet betydelig.  



5 Samenstilling av høringsuttalelser 

Høringsinstans og merknad Vurdering 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag forts. 

• Det skal ved vurderingen av utbyggingstiltak (veger, 

fritidshus mv.) utøves et så strengt skjønn at 

verneverdiene blir tatt vare på. RPR skal legges til 

grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven. 

 

Bestemmelse om at RPR skal 

legges til grunn ved 

behandling av enkeltsaker 

innarbeides. 

• Urddalen naturreservat er vernet desember 2014. 

Reservatet er båndlagt med sone H720_65 i 

plankartet, men formålet under sonen er LNFR og 

fritidsbebyggelse. Nord i område avsatt til 

fritidsbebyggelse er det innlagt en faresone H370_21, 

fremtidig høyspent trase Namsos-Roan 420 kV. Denne 

er lite forenelig med formål fritidsbebyggelse. 

Det vises til vurdering under 

fylkesmannens innsigelser. 

• Store deler av Svesfjorden og de andre fjordene i 

Osen, er avsatt til formål bruk og vern av sjø og 

vassdrag (6001). I slike områder kan akvakultur anlegg 

etableres. I de samme områdene er det avsatt arealer 

både for boliger og fritidsbebyggelse på land. Da vår 

erfaring er at koblingen akvakultur – 

bolig/fritidsbebyggelse ofte viser seg å være 

konfliktfylt, reiser vi spørsmålet om dette er en god 

arealplanstrategi. 

Tas til orientering. 

Arealbrukskonflikter avklares 

gjennom bestemmelsenes pkt. 

1.1.1 med retningslinje. 

• Det er avsatt flere områder til småbåthavner (6230). 

Kommunen må her ta en vurdering om ikke flere av 

områdene er å anse som småbåtanlegg (1500). Det må 

i planen tydeliggjøres hvilke 

småbåthavner/småbåtanlegg som ikke skal ha 

adkomst i form av bilvei, eller der naust ikke skal 

bygges.  

Se vurdering under 

fylkesmannens innsigelser. 

Imøtekommes. 

• Etablering av småbåthavner vil ofte følges av behov for 

biladkomst med parkering, mudring, 

båtopplagsplasser, molo, naust og andre tyngre 

tekniske inngrep. Dette er store anlegg som vil kunne 

berøre mange interesser og personer, noe som etter 

vårt syn burde betinge krav om detaljplan. 

Tas til orientering 

• Skal utvikling av småbåthavn / småbåtanlegg hjemles 

direkte i kommuneplanen, må bestemmelsene 

konkretiseres og spesifiseres. Områdene må 

differensieres mellom småbåthavn (6230) og 

småbåtanlegg (1500). Det må også klart komme frem 

hva som kan tillates på land.  

Imøtekommes i nytt kap. 2.6, 

endret kap. 5.3 og er 

synliggjort som separate 

formål i konsekvensutredning 

og planbeskrivelse. 

  



6 Samenstilling av høringsuttalelser 

Høringsinstans og merknad Vurdering 

Fiskeridirektoratet region Sør-Trøndelag 

• Er bekymret for hvordan akvakulturnæringen er 

ivaretatt med hensyn til areal avsatt og bestemmelser 

knyttet til akvakulturetableringer. Fokus på akvakultur 

i samfunnsdelen og planbeskrivelsen gjenspeiles ikke. 

 

Tas til orientering. 

• Bestemmelsen som krever reguleringsplan for 

akvakulturanlegg på linje med andre tiltak i sjø, er 

uheldig (jamfør pkt. 5.5.1 Nye lokaliteter og 1.1.1 Krav 

om reguleringsplan). Kommunen bidrar ikke til 

samordnet og effektiv søknadsbehandling.  

Reguleringskravet gir 

forutsigbarhet for kommunen 

og beholdes. 

• Planforslaget som nå er på høring har i liten grad 

lykkes i å være konfliktavklarende og forutsigbar for de 

brukerne av sjøarealet de representerer. Påfallende at 

vedtatte regionale strategier for arealbruk og 

interkommunal kystsoneplan i så liten grad er fulgt 

opp på kommunalt nivå. 

Tas til orientering. 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

• For å synliggjøre aktsomhetskartene anbefales det at 

hensynssonene vises i eget temakart som knyttes til 

plankartet. 

 

Det utarbeides ikke temakart, 

men utredningskravet 

presiseres. 

• Det anbefales å ta inn en bestemmelse som angir at 

det i forbindelse med reguleringsplan og senest før det 

gis igangsettingstillatelse, skal foreligge en fagkyndig 

geoteknisk vurdering av fare for kvikkleireskred i 

forbindelse med nye tiltak, i områder hvor topografi 

og løsmasser tilsier dette. 

Se vurdering under innsigelser. 

Direktoratet for mineralforvaltning 

• Stiller seg positivt til videreføring av eksisterende 

masseuttak.  

 

Tas til orientering 

• Påpeker at «Bergvesenet» ikke lengre eksisterer da 

det i 2010 ble endret til å være Direktoratet for 

mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 

(DMF) og er direkte underlagt Nærings- og 

fiskeridepartementet. 

Punkt 2.5.1 Råstoffutvinning 

endres i tråd med dette. 

• Minner om at samlet uttak på mer enn 10 000 m3 

masse, samt et ethvert uttak av naturstein krever 

konsesjon jf. minerallovens § 43 og anbefaler at 

kommunen trekker inn mineralloven og dens 

konsesjonskrav i bestemmelsene. DMF er av den 

oppfatning at alle masseuttak av en viss størrelse bør 

reguleres. 

Konsesjons- og reguleringskrav 

innarbeides i nytt pkt. 2.5.2. 



7 Samenstilling av høringsuttalelser 

Høringsinstans og merknad Vurdering 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune  

• Roses kommunen for svært ryddig framstilling av 

konsekvensutredningen og ROS-analysen. Anbefaler 

allikevel at det ved neste rullering opplyses om gårds,- 

og bruksnummer på innspillene. 

 

Tas til orientering. Gårds- og 

bruksnummer på innspill 

innarbeides i 

konsekvensutredningen. 

• Planens bestemmelser og retningslinjer for 

landområdene framstår som godt gjennomarbeidet, 

og gir en god forutsigbarhet. 

Tas til orientering. 

• I retningslinjene for spredt boligbygging i Landbruks-, 

natur og friluftsområdene(LNFR) bør trafikksikkerhet, 

avstand til skole/barnehage/servicefunksjoner, samt 

terrenginngrep ved etablering av adkomstvei vurderes 

ved etablering av enkelttomter 

Tas til orientering. 

• Ut fra regional strategi for arealbruk, der det anbefales 

å tilrettelegge for økt sjømatproduksjon, anbefaler 

fylkeskommunen at reguleringskravet for nye 

akvakulturlokaliteter bortfaller.  

Reguleringskravet gir 

forutsigbarhet for kommunen 

og beholdes. 

• På vanlig måte må fylkeskommunen ta forbehold for 

automatisk fredete kulturminner. Dette betyr at de 

enkelte reguleringsplaner må sendes fylkeskommunen 

som høringsinstans for behandling og uttalelse 

Tas til orientering 

• Planforslaget åpner ikke for nye områder for 

akvakultur i områder avsatt til fiske eller i områder 

avsatt til ferdsel. Ut fra regionale strategi for arealbruk 

må det åpnes for mulig framtidig akvakultur-

etableringer også innenfor områdene avsatt til fiske 

samt områder avsatt til ferdsel. 

Se vurdering under 

fylkeskommunens innsigelse 

• På vanlig måte må fylkeskommunen ta forbehold for 

automatisk fredete kulturminner. Dette betyr at de 

enkelte reguleringsplaner må sendes fylkeskommunen 

som høringsinstans for behandling og uttalelse. 

Tas til orientering 

• Fylkesrådmannen er svært tilfreds med 

plandokumentene slik de foreligger for de automatisk 

fredete kulturminnene.  

Tas til orientering. 

Sametinget 

• Tiltak i områder som ikke tidligere er avklart i forhold 

til samiske kulturminner etter Lov av 9.6.1978 må 

forelegges Sametinget i henhold til kulturminneloven § 

8.1 eller § 9 før de iverksettes. 

 

Tas til orientering. Ivaretas av 

bestemmelsenes pkt. 1.7.1 

med retningslinje. 

  



8 Samenstilling av høringsuttalelser 

Høringsinstans og merknad Vurdering 

Fosen reinbeitedistrikt 

• Har ingen innvendinger til de nye, fremtidige 

byggeområdene planen legger opp til. Alle disse 

påvirker reindriftsinteressene i liten grad. 

 

Tas til orientering. 

• I bestemmelser og retningslinjer 4.1 Landbruk-, natur- 

og frilufts formål samt reindrift er de usikre på om 

4.1.4 Gjeterbu/skogsbu også gjelder for reindrift. 

Se vurdering under 

Fylkesmannens merknader 

Mattilsynet Innherred og Fosen 

• Det kan se ut som det er tatt høyde for sikring av 

drikkevannskilder og reservevannkilder kommunen 

har ansvaret for i arealplanen og i ROS analysen. Det 

kan likevel oppstå hendelser som er vanskelig å 

forutse, og i den anledning ønsker Mattilsynet at 

utbygger i samråd med vannverkseier tar følgende 

forhåndsregler: 

o Det etableres rutiner som sikrer at utbygger 

varsler vannverkseier og tilsynsmyndighet hvis det 

skulle oppstå hendelser som kan få følger for 

vannkvaliteten under utbygging  

o Det etableres en beredskapsplan (f.eks. med 

tanke på eventuelle lekkasjer fra anleggsmaskiner 

m.m.) 

 

Tas til orientering. 

FMC Biopolymer 

• Er overrasket over, og vil på det sterkeste motsette 

seg forslaget om å forby taretråling. Vi forstår at 

Fiskeridirektoratet vil følge opp saken overfor 

kommunen og om nødvendig fremme innsigelse til 

planen dersom forbudet mot taretråling blir stående. 

 

Tas til orientering. Det vises til 

vurdering under 

Fiskeridirektoratets innsigelse. 

• Ber Osen kommune avgjøre saken basert på saklige 

hensyn og tillate høsting av tare, slik at planverket er i 

tråd med Fiskeridirektoratets vedtatte forskrift for 

høsting av tare i Sør-Trøndelag, veilederen for 

utforming av planer etter plan- og bygningslover, 

oppdatert kunnskap fra Havforskningsinstituttet og for 

å posisjonere Osen kommune i forhold til en fremtidig 

verdiskaping basert på høsting og dyrking av tare i 

regionen. 

Tas til orientering. 

Per A. Rødøy 

Det bør tillates å legge ut et felles flytekaianlegg for 6-10 

mindre båter like aust for Seter brygges areal i tillegg til de 

anleggene som allerede er lagt inn i planen. 

 

Tas til orientering. Vil kreve ny 

høring av planen. 



9 Samenstilling av høringsuttalelser 

Høringsinstans og merknad Vurdering 

Jarle Barland 

• Ønsker at et område i vestenden av F21 Valhaugen tas 

ut av planen. 

 

Imøtekommes 

• Forutsetter at eventuell gjestebrygge SF17 Seter havn 

kan benyttes av allmennheten. 

Tas til orientering. Se 

vurdering under innsigelse fra 

Fylkesmannen. 

Per Christian Myhra og Ragnar Buhaug 

Området F21 Valhaugen ligger midt i bebyggelsen for 

fastboende på Seter. Det er tidligere bestemt av 

grunneierne at fritidsbebyggelse ikke skal tillates innenfor 

utmarksgjerdet. Fraråder regulering. 

 

Tas til orientering, se 

vurdering av merknad fra jarle 

Barland. 

 


