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Vedlegg 
1 Planbeskrivelse Brøgghaugen 22.08.17 
2 ROS analyse Brøgghaugen 10.03.17 
3 Reguleringsbestemmelser for Brygghaugen 22.08.17 
4 Plankart Brøgghaugen 22.08.17 
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7 Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune 
8 Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat 
9 Innsigelse og uttalelse fra Kystverket 
10 Uttalelse fra Statens vegvesen 
11 Uttalelse fra Mattilsynet 
12 Uttalelse fra Fiskeridirektoratet 
13 Uttalelse fra Sametinget 
14 Uttalelse fra Vingsandkroa as 
15 Uttalelse fra Thor Walther Hopen 
16 Uttalelse fra Eli Soknes Aunet og Erik Aunet 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Osen kommune har fra Wiggo Wodahl mottatt forslag til reguleringsplan med 
planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for Brøgghaugen, Plan-ID 1633201605. 
Planforslaget består av følgende plandokumenter: 

 Planbeskrivelse datert 22.08.17 
 ROS-analyse datert 10.03.17 
 Planbestemmelser datert 22.08.17 
 Plankart datert 22.08.17 

Planbestemmelsene og plankartet er juridisk bindende dokumenter. 
 
Planområdet 
Planforslaget omfatter eiendommene gnr. 12/1, gnr. 12/1/23, gnr. 12/6, gnr. 12/11, gnr. 
12/16, gnr. 12/17, gnr. 12/17/1, gnr. 12/17/2, gnr. 12/17/3, gnr. 12/20, gnr. 12/32, gnr. 12/92 



og gnr. 12/101. Planområdet dekker et areal på 23 864 m2. Reguleringsplanen er utarbeidet 
som detaljregulering jfr. plan- og bygningslovens § 12-3. Hensikten med reguleringen er å 
tilrettelegge for fem nye fritidsboliger med tilhørende naust/garasje i området. 
 
Forhold til overordnet plan 
Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Området er i kommuneplanens 
arealdel for perioden 2015-2026, vedtatt 07.09.16, avsatt til fremtidig og eksisterende 
fritidsbebyggelse, eksisterende boligbebyggelse, LNF(R), næringsvirksomhet, fritids- og 
turistformål, småbåthavn, fiskerihavn og parkering. Ettersom planen i hovedsak er i tråd med 
kommuneplanens arealdel må planen i henhold til pbl. § 4-2 ikke konsekvensutredes. Det er 
vurdert at en planbeskrivelse med høy detaljeringsgrad er tilstrekkelig. 
 
Førstegangs behandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for Utvikling og Miljø i møte 
15.03.17, sak 15/17. Hovedutvalget vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge 
den ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-10. 
 
Endringer etter førstegangsbehandling 
Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det 
gjort mindre endringer. De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

 Fjerning av en fritidstomt 
 Grøntområde mot sjøen for å sikre allmennhetens ferdsel 
 Tomte- og byggegrenser 
 Parkeringsareal og veiadkomst 

 
Høringsuttalelser 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 22.03.17 til 12.05.17. I samme 
periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 12 uttaleser, inkldert Fylkesmannens 
samordnede uttalelser. Uttalelsene følger saken som vedlegg og hovedtrekkene i merknadene 
er referert nedenfor. 
 
Høringsinstans Oppsummering av innsigelser og 

merknader 
Vurdering 

Samordnet uttalelse 
fra Fylkesmannen 

Faglige råd som gjengitt under merknader 
fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og NVE 
Region Midt. 

Faglige råd etterkommes i hovedsak. Se 
vurdering under. 

Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag 

Faglige råd: 

1. For å unngå at hele strandlinja bygges 
ned bør fritidseiendom F1 tas ut av 
planen, og det bør legges inn 
byggegrense mot sjø i 
fritidseiendommene F2 og F3 

2. Fritidseiendom F1 bør endres til 
friområde. 

 

F1 og F2 slås sammen («tomt 1»). 
Tomtegrense for F2 og F3 («tomt 1 og 
2») trekkes inn fra sjøen og området 
foran disse, samt et mindre område vest 
for disse avsettes til grønnstruktur. 

Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Planen virker privatiserende på strandsonen 
og hensyntar ikke eksisterende eiendommer. 
Det mangler byggegrense mot sjø. Det 
foreslås å ta ut tomter beliggende i LNF(R)-
område i kommuneplanen. Tomtestørrelsen 
bør reduseres. Hensynssone for 
drivstoffanlegg mangler. ROS-analysen er 
ikke fullstendig. 

Det innarbeides byggegrense mot sjø og 
friareal i forkant av eiendommene. 
Antall tomter reduseres til fem. 
Hensynssone for drivstoffanlegg tas inn. 



NVE Region Midt Faglige råd: 

1. Forventet havnivåstigningsnivå og 
stormfloforhold må bli tilstrekkelig 
ivaretatt gjennom planens bestemmelser 
og byggegrenser innen plankartet. Dette 
for å ivareta naturfarer på en 
tilfredsstillende måte jf. pbl. §§ 4-3 og 
28-1 samt kapittel 7 i byggteknisk 
forskrift. 

 

Aktsomhetskartet for flom er svært 
grovmasket. Det er derfor gjort en 
vurdering av fremtidig havnivåstigning 
basert på data fra sehavninvå.no. 
Anbefalt planleggingsnivå for 
sikkerhetsklasse 3 er her 295 cm over 
normalnull, mens det for 
sikkerhetsklasse 1 er 259 cm. Det anses 
derfor at tiltak i sikkerhetsklasse 3 kan 
tillates dersom ferdig støpt plate blir 
liggende på kote 3,0 eller høyere. 
Tilsvarende dersom tiltak i 
sikkerhetsklasse 1 blir liggende på kote 
2,6 eller høyere. 
Byggegrense inntegnes for alle nye 
tomter Tomtegrense mot sjø skal følge 
kote 5 for «tomt 1 og 2». Dette sikrer 
allmennhetens tilgang. 

Kystverket Kystverket varsler innsigelse til forslaget 
vedrørende område S1 som er vist som 
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone, sosikode 1588. 
Kystverket mener dette bør endres til 
havneområde i sjø, sosikode 6220. På denne 
måten vil man opprettholde intensjonen i 
kommuneplanens arealdel, der det er vedtatt 
og fastlagt et formål til ferdsel, sosikode 
6100, som også er et underliggende formål 
til Bruk og verna av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone. 

Imøtekommes ved endring av S1 til 
sosikode 6220 (havneområde i sjø), samt 
påskrift SF1 for å indikere at dette er et 
småbåtanlegg i fiskerihavn. Gjelder ikke 
S2. 

Løsningen akseptert av Kystverket og 
innsigelsen trukket. 

Statens vegvesen Ingen merknader. Tas til orientering 

Mattilsynet Anbefaler at utbygger kontakter eier av 
Vingsand vannverk for dialog før og under 
planlagt utbygging. Ellers ingen merknader. 

Tas til orientering 

Fiskeridirektoratet 
region midt 

Ingen merknader til planforslaget. Tas til orientering 

Sametinget Kjenner ikke til at det er registrert 
automatisk freda samiske kulturminner i det 
omsøkte området. 

Tas til orientering 

Vingsandkroa AS Negativ til utbygging av tomt F3-F4-F5. 
Medfører en nærhet til Kroa som vil virke 
hemmende for daglig drift og eventuell 
utvidelse. Vil redusere mulig økt 
næringsutvikling i området. Ønsker at 
tomtene reguleres til friområde eller 
næringsområde, samt at Fl og F2 reguleres 
næringsformål Utbygging av Fl, F2 og F3 vil 
medføre at allmenhetens tilgang til fri 
ferdsel i strandsonen vil utebli. 

Reguleringsbestemmelsenes §5 med 
adkomst til tomt F5 fra FT4 vil medføre 
redusert parkeringskapasitet for Kroas 
brukere. 

Arealet på østsiden av Brøgghaugen ble 
endret 2011-2015 avsatt til 
næringsbebyggelse, men ble endret til 
fritidsbebyggelse ved siste rullering.  

Se vurdering av merknad fra 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  
 
 
 

Atkomst til F5 («tomt 4») endres. Ny 
atkomst blir fra G2. V5 endres til «privat 
adkomst». 

Thor Walther Mener aktivitet på F5 og G2 vil være 
forstyrrende og forringe verdien av egen 

Det legges til rette for at hytte på F5 
(«tomt 4») trekkes så langt nord-vest 



Hopen eiendom (B3). 

 

Mener ikke V3 skal merkes som felles 
adkomst. 

som mulig. Økt aktivitet i området må 
påregnes og ble ansett som positivt ved 
utlegging av området i kommuneplanen. 

V3 merkes som privat adkomst. 

Eli Soknes Aunet 
og Erik Aunet 

Presiserer at gnr. 12/11 ikke er sommerhus 
men fritidsbolig. 

 
Mener bebyggelse av tomt F1 vil hindre 
adgang til strandsonen forringe utsikt fra 
gnr. 12/11. 

Mener konsekvenser for eksisterende 
fritidsbebyggelse må utredes. 

Det private vannverket er ikke dimensjonert 
for den nye bebyggelsen. Usikkert om dette 
er tatt opp med styret. 

Etterlyser byggegrense mot sjøen. 

Gnr. 12/11 er registrert som helårsbolig i 
Matrikkelen, men areal avsatt til 
fritidsbolig. Innlemmes i område F1. 

Se ellers vurdering av merknad fra 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som 
delvis imøtekommer merknad fra Aunet 
og Aunet. 

 

Tilknytning til vann og kloakk behandles 
i byggesak.  

 
Byggegrenser lagt inn. 

  
Lovhjemler 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til 
vedtak.  
 
 
Vurdering: 
 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 
 
Innsigelser 
Kystverkets innsigelse til planforslaget er beskrevet i tabellen over. Innsigelsen er 
imøtekommet. Løsningen er godkjent av Kystverket og innsigelsen trukket. 
 
Vurdering av samfunnssikkerhet 
Tiltaket berører ikke hensynssone for drikkevann, ras- og skredfare, kvikkleire,  
høyspenningsanlegg eller støy. Tiltaket ligger imidlertid innenfor hensynssone brann-
/eksplosjonsfare og aktsomhetsområde for flom, hvor ny bebyggelse ikke tillates før faren er 
avklart og eventuelt nødvendig avbøtende tiltak er etablert. Dette gjenspeiles i 
planbestemmelsene. 
 
Vurdering av folkehelse 
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens. 
Tiltaket påvirker videre ikke livsstilsfaktorer eller sosiale miljøfaktorer i negativ retning. 
Etablering av et tilrettelagt friområde på toppen av Brøgghaugen vurderes som et positivt 
folkehelsetiltak. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i 
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for fradeling og vi anser derfor at 
fradelingen i svært liten grad vil berøre naturmangfold. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) 
vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen 
med plan- og bygningsloven. 



 
I og med at naturmangfold i svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises 
effekter på verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta 
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12. 
 
Samlet vurdering 
Planforslaget var i utgangspunktet noe mangelfullt. Det er oppdatert i forbindelse med 
gjennomgang av høringsuttalelsene og må nå sies å tilfredsstiller minimumskrav til 
planforslag. Det er ikke innsigelser til planforslaget og faglige råd fra sektormyndighetene er 
i hovedsak imøtekommet. Innspill fra andre er delvis imøtekommet. 
 
Den utarbeidede ROS-analysen er klart mangelfull, spesielt med tanke på flomfare. Dette er i 
delvis utkvittert ved fastsettelse av laveste nivå for bygging i området. I ROS-analysen er 
truslene radon og ekstrem vind identifisert, men ikke klarert. Det må dermed tas spesielt 
hensyn til disse faktorene ved prosjektering av boligene.  
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget for 
Brøgghaugen vedtas.  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan 
for Brøgghaugen, plan-ID 1633201605, med bestemmelser og plankart datert 22.08.17. 
 
 
Saksprotokoll i Osen kommunestyre - 30.08.2017  
Behandling: 
Oddbjørn Ovesen (AP) har vært med å behandle saken i annet organ og ba om vurdering av 
sin habilitet. Kommunestyret fant Oddbjørn Ovesen inhabil og han fratrådte under 
behandling av saken.  
 
14 av 15 medlemmer var tilstede under behandling av saken.  
 
Forslag fra AP/SP v/Henning Sundet: Grønn struktur forlenges langs felt 2-3-4 for å skille 
grense mellom hyttetomtene og eksisterende virksomhet (kart ble vedlagt forslaget). 
Tomtegrensen reduseres tilsvarende grønn sone, men byggegrense opprettholdes. 
Bestemmelsen redigeres i tråd med vedtaket. Ved etablering av grønn struktur på siden av 
tomt 1-2-3-4, så skal det legges til rette for allmenn ferdsel. 
 
Forslag fra Per Rødøy: Osen kommunestyre avviser planforslaget. Det er ønskelig at 
storparten av området kan disponeres til reiselivs-/serviceformål. Behovet for 
fritidsbebyggelse i Vingsand området dekkes ved utvidelse/fortetting av allerede eksisterende 
hyttefelt.  
 
Det først ble stemt over forslag fra Per Rødøy mot rådmannens innstilling og forslag fra 
AP/SP: Forslaget ble nedstemt med 10 mot 4 stemmer.  
 
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra AP/SP: Forslaget 
ble vedtatt med 9 mot 5 stemmer.  
 
 
Endelig vedtak: 
Osen kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan 
for Brøgghaugen, plan-ID 1633201605, med bestemmelser og plankart datert 22.08.17. 



 
Grønn struktur forlenges langs felt 2-3-4 for å skille grense mellom hyttetomtene og 
eksisterende virksomhet (kart ble vedlagt forslaget). Tomtegrensen reduseres tilsvarende 
grønn sone, men byggegrense opprettholdes. Bestemmelsen redigeres i tråd med vedtaket. 
Ved etablering av grønn struktur på siden av tomt 1-2-3-4, så skal det legges til rette for 
allmenn ferdsel. 
 
 
 
 
 
 
Roar Leirset 
rådmann


