
Side 1 av 2

Osen kommune

Innkalling

Utvalg Formannskap
Møtested Buholmråsa, Kommunehuset
Dato 10.02.2022
Tidspunkt kl 09:30

Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – politikk – forfall politiske  
møter, eller til postmottak@osen.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. 

Møteinnkallinger/protokoller finnes på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – 
politikk – politiske møter – finn riktig utvalg og dato.

Innkalling er sendt til:
Navn Funksjon Representerer
John Einar Høvik Ordfører OS-AP
Egil Arve Johannessen Varaordfører OS-AP
Britt Aune Olsen Medlem OS-AP
Line Stein Medlem OS-SP
Håvard Strand Medlem OS-V/KRF

Saksliste
Saksnr Sakstittel
008/22 Godkjenning av møteinnkalling
009/22 Samlesak for delegasjonssaker:
005/22 Gnr 20 bnr 225 - Øvre Lauvåsveien 6 - Søknad om tilknytning 

til kommunalt vann- og avløpsnett. Tiltakshaver - Ola Eriksen 
Eian.

006/22 Vedtak om motorferdsel i utmark - Øystein Hestmo
010/22 Samlesak for referatsaker:
002/22 Profilendring Coop marked Osen
003/22 Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2022
004/22 LO og NHO oppfordrer til å etterleve seriøsitetskrav ved 

offentlige innkjøp
Politiske saker:

011/22 5020/27/106 - Søknad om konsesjon på ervev av fast eiendom 
012/22 Hepsøya 54, gnr. 19, bnr. 7. Søknad om dispensasjon fra plan- 

og bygningsloven § 1-8 for oppføring av anneks. Tiltakshaver - 
Kjell Eirik Johnsen, Trondheim. 

013/22 Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for rorbuer 
Vingsand - planid 202001

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/
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014/22 Osen Fjordcamping AS - Søknad om utvidelse av campingplass 
/hugging av furuskog. 

     

Orienteringssaker:
Invitasjon til å søke tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljø

Steinsdalen,  02.02.2022

John Einar Høvik Greta Hagen
Ordfører Sekretær



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/94 - 1 
Saksbehandler Greta Hagen 
Dato 02.02.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
008/22 Formannskap 10.02.2022 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste. 
 
 
 
 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/94 - 2 
Saksbehandler Greta Hagen 
Dato 02.02.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
009/22 Formannskap 10.02.2022 
 
 
Samlesak for delegasjonssaker 
 
 
Sakene tas til orientering. 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
005/22 Gnr 20 bnr 225 - Øvre Lauvåsveien 6 - Søknad om tilknytning til kommunalt vann- og 

avløpsnett. Tiltakshaver - Ola Eriksen Eian. 
006/22 Vedtak om motorferdsel i utmark - Øystein Hestmo 
 
 
 
 
 



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Ola Eriksen Eian
Gamle Hellvikvei 21 B
1459 NESODDEN

Deres ref. Vår ref. Dato
22/17 - 2 17.01.2022

Saksnr. Utvalg
005/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 005/22

Gnr 20 bnr 225 - Øvre Lauvåsveien 6 - Søknad om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett. 
Tiltakshaver - Ola Eriksen Eian.

Viser til søknad mottatt 07.01.22

Adresse: Gbnr: 20/225 Øvre Lauvåsveien 6
Søker: Ketil Johansen

Vedtak
Osen kommune godkjenner deres søknad om sanitærabonnement/ tilknytning til kommunalt vann- 
og avløpsnett for bolighus ved gnr. 20, bnr. 225. Bolighuset har et bruksareal (BRA) over 140 m2. 

Tillatelsen er gitt på bakgrunn av opplysninger gitt i søknad datert 07.01.2022.

Vilkår:
1. Tiltaket skal gjennomføres i samråd med driftsansvarlig for vann- og avløpsanlegg i Osen

kommune.
2. For arbeid på utvendig vann- og avløpsanlegg forutsettes at det under hele arbeidet er

operatør til stede som har ADK-1 kompetanse eller tilsvarende.
3. Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med bestemmelse gitt

eller i medhold av plan- og bygningsloven.
4. Ved søknad om ferdigattest, skal innmålingsdata på ledninger og kummer legges

ved/dokumenteres.

Saksopplysninger
Takst og Prosjektkontroll AS v/Ketil Johansen søker på vegne av Ola Eriksen Eian om tillatelse for 
tilkobling av bolighus ved gnr. 20, bnr. 225 til Osen / Strand kommunale vann- og avløpsnett. 
Anlegget skal utføres av Egil Aune Entreprenør AS.
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Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§ 20-3,  23-1 og 23-3
Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato
Egil Aune Entreprenør AS PRO/UTF 04.01.21 1 07.01.21

Lovgrunnlaget:
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, Forskrift om kommunale vann- og 
avløpsgebyrer samt Osen kommunes delegasjonsreglement.

Informasjon om saken:
Det er planlagt å legge en 32 mm PEH vannledning fra tilkoblingspunkt og inn i bolighuset og en 110 
mm PVC kloakkledning fra tilkoblingspunkt og inn i bolighuset. 

Begrunnelse
Vurdering:
Situasjonsplan som er vedlagt søknaden viser planlagte trasè for vann- og kloakkledning som gir en 
grei ledningstrasè.  

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr Vanntilknytning 

bolighus
24679 1 24679 Ola Eriksen Eian

Byggesaksgebyr Tilknytningsgebyr 
avløp

23773 1 23773 Ola Eriksen Eian

Vi vil sende deg gebyr etter gjeldende satser.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Mottakere
Ketil Johansen Skoklefallsletta 55 1452 NESODDTANGEN



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Øystein Hestmo
Vakkerliveien 17
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
Ref.:1091725- 
Skjemanr.:800022

22/53 - 2 24.01.2022

Delegert sak nr.: 

Vedtak om motorferdsel i utmark - Øystein Hestmo

Viser til søknad mottatt 21.01.2022.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Øystein Hestmo om dispensasjon for bruk av
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte.

Det gis dispensasjon for inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.
Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Øystein Hestmo søkte 21.01.2022 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og
bagasje mellom bilvei og hytte. Søker er eiere av hytte med gnr. 27/102. Det foreligger tillatelse fra
grunneiere. Kjøretraseen skal følge vei som ikke brøytes.

Ifølge Naturbase går nedre del av veien gjennom helårsbeite for elg, hjort og rådyr. Øvre del av veien
går gjennom leveområde for storfugl og lirype. Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer
av truede eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i
området ikke er mulighet for leiekjøring. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav e
åpner for å gi dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av ved utover det som følger av
samme forskrifts § 3 første ledd bokstav g.

Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å innvilge dispensasjon for transport av bagasje
og utstyr. Transport av ved til hytta er en kurant dispensasjonsgrunn, men ettersom det her ikke er
snakk om transport fra hogstplass anses behovet som dekket under bokstav c.
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Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase
eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt
og leveområde for storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad.
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 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.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler



Osen kommune
Utvikling og Miljø
7740 Steinsdalen

DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER

Førere: Øystein Hestmo, Stein Andre Hestmo

Søknadsdato: 21.01.2021

Lovverk: Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. jf. Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag § 4a, samt Naturmangfoldloven § 7.

Strekning Mølnstranda – Steinseterveien 724

Sesong: Frem til 01.05.2026

Formål: Transport av bagasje, utstyr og ved til egen hytte. 

Antall: Inntil 20 turer i løpet av sesongen

Saken er behandlet etter delegering gitt i samsvar med kommuneloven § 5-3.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Øystein Hestmo om dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte.

Det gis dispensasjon for inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026. Retningslinjer for 
praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen kommune skal 
følges.

Forutsetninger:

1. Kjøringen skal foregå mellom kl. 06.00 – 23.00.

2. Det skal nyttes korteste naturlige vegtrasé i område.

3. Grunneiernes tillatelse må være innhentet.

4. Vedlagte kjørebok/rapporteringsskjema skal fylles ut før hver tur begynner og medbringes under 
kjøring sammen med denne tillatelsen.

Steinsdalen den 24.01.2022

Tormod Brede
Rådgiver, Utvikling og miljø



KJØREBOK – OSEN KOMMUNE
Medbringes under all kjøring. 

KJØRER:                                                                                                         REG. NR.:                                          ÅR:

DATO KLOKKESLETT STREKNING FORMÅL



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/94 - 3 
Saksbehandler Greta Hagen 
Dato 02.02.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
010/22 Formannskap 10.02.2022 
 
 
Samlesak for referatsaker 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
002/22 Profilendring Coop marked Osen 
003/22 Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2022 
004/22 LO og NHO oppfordrer til å etterleve seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp 
 
 
 
 
 



Midt-Norge

Osen Kommune
Rådhusveien 13

7740 STEINSDALEN

Trondheim, 01.02.22

PROFILENDRING COOP MARKED OSEN.

Coop Midt-Norge bytter profil og avdelingsnummer ved vår butikk i Osen.

Coop Midt-Norge avd. 144 Coop Marked Osen skiftet navn til Coop Midt-Norge avd. 38 Coop Prix
Osen.

Nye åpningstider blir mandag- fredag kl. 09.00-21.00 og lørdag kl. 09.00- 20.00.
Salgsarealet forblir uendret.

Cathrin Lothe Hopen fortsetter som styrer og Helge Martinsen fortsetter som stedfortreder.

Planlagt reåpning som Coop Prix er satt til 31. mars 2022.

Med vennlig hilsen

"Mae-aikKrokstad Aune
NK sektor butikkdrift

·,
• •

n o
Coop Midt-Norge SA
Foretaksnr.:
NO 938 786 054 MVA

Besoksadresse:
Haakon VIl'sgt. 9
7041 Trondheim

Postadresse: TIf.:40 00 12 90
Postboks 2425, Trgarden Fae73 92 10 82
7005Trondheim www.coopmldtnorge.no

Classification: Open



Fra: Kari.Dragsten@coop.no
Sendt: 01.02.2022 12:26:35
Til: Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>
Emne: Profilendring

Hei.
 
Vedlagt ligger brev vedr. profilendring Coop Marked Osen til Coop Prix Osen.
 
 
Mvh.
Kari Dragsten
Adm. sekretær
Coop Midt-Norge SA
 
Tlf. 455 16 464
kari.dragsten@coop.no
 

 

Classification: Open

mailto:kari.dragsten@coop.no


DET KONGELIGE
FORSVARSDEPARTEMENT

Statsråden

AIie landets statsforvaltere
AIie landets kommuner

Deres ref.: Vår ref.:

2022/17-3/FD V 2/MARF

Dato:

28.01.2022

Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2022

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet 8. mai hvert år.
På denne viktige merkedagen minnes vi dem som har gitt sitt liv for vår frihet. Vi viser også
vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats
for å verne vårt demokrati, for fred og frihet, hjemme så vel som ute.

Det er viktig for regjeringen at alle som har gjort tjeneste for Norge skal kunne føle seg
inkludert på frigjørings- og veterandagen.

Det er ikke mulig å vite med sikkerhet hvilke smitteverntiltak som vil gjelde i mai i år. Hvis
mulig vil regjeringens hovedarrangement 8. mai finne sted på Akershus festning i Oslo.
Dersom nødvendig vil arrangementet tilpasses de rådende smittevernregler, med tanke på
antall deltakere og arrangementets gjennomføring for øvrig.

De fleste kommuner har tradisjon for å gjennomføre lokale markeringer. Jeg vil oppfordre
dere til å markere dagen også i 2022, og legge til rette for et godt samarbeid med Forsvaret,
veteranorganisasjonene og andre frivillige organisasjoner. Det bor veteraner i de fleste
kommuner i Norge, og jeg er takknemlig for at det har blitt tradisjon for å invitere veteraner
fra både andre verdenskrig og senere tjeneste til de lokale arrangementene.

Regjeringen mener at frigjørings- og veterandagen bør være en betydningsfull markering av
innsats og offer fra dem som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge. Det gir
samfunnet anledning til å hedre alle våre veteraner for innsatsen, og til å markere verdiene vi
som nasjon forsvarer. Dagens veteraner har gjort tjeneste på vegne av oss alle, og det er
samfunnets plikt og ansvar å gi dem den anerkjennelsen og støtten de fortjener. Den årlige
markeringen av frigjørings- og veterandagen 8. mai er en viktig, synlig markering av denne
støtten. De lokale markeringene er derfor svært viktige for at samfunnets anerkjennelse
kommer til uttrykk på en god og verdig måte.

Regjeringen har siden 2015 utdelt Regjeringens minnemedalje for innsats under andre
verdenskrig. Jeg vil igjen oppfordre kommunene til å gjøre en innsats for å finne verdige
mottakere av medaljen i 2022. Kriterier og retningslinjer for minnemedaljen er vedlagt.

Postadresse: Postboks 8126 Dep., 0032 Oslo
Kontoradresse: Glacisgata 1, Oslo

Telefon: 23 09 80 00
Org.nr.: 972 417 823



Forsvarsdepartementet ønsker at 8. mai 2022 blir en verdig og minnerik dag for hele
befolkningen, innenfor de rammene lokale forhold og smitteverntiltak setter. Her spiller
kommunene en svært viktig rolle.

Kontaktperson for ytterligere oppklaringer eller eventuelle spørsmål i forbindelse med
markeringen av 8. mai er rådgiver Marius Foss (marius.foss@fd.dep.no) v/
Forsvarsdepartementet med kopi til postmottak@fd.depno.

Med de beste ønsker for frigjørings- og veterandagen 8. mai 2022.

Med hilsen

.ce-
oao RoarEnon

Vedlegg:
1 Retningslinjer for tildeling og overrekkelse av regjeringens

minnemedalje

Mottakerliste:
AIie landets statsforvaltere
AIie landets kommuner

Kopimottaker:

Statsministerens kontor

Side 2



Fra: Postmottak@fd.dep.no
Sendt: 28.01.2022 15:04:48
Til: Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>
Emne: Saksdokument fra Forsvarsdepartementet - kopi

Forsvarsdepartementet
Vår ref:      2022/17 - 3
Dato:         17.01.2022

Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2022

KOPI

Hilsen

Marius Foss,
førstekonsulent
Seksj for iverksetting og styring av personell- og kompetansepolitikk 



Kriterier/retningslinjer for tildeling og overrekkelse av regjeringens 
minnemedalje for innsats under andre verdenskrig 1939-1945 

 Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for 
innsats under andre verdenskrig. 

 Norske og utenlandske militære, samt handelsflåten. 

 Sivile som gjorde en innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under 
farefullt/belastende redningsarbeid ifb. ulykker/ødeleggelser som følge av krigshandlinger. 

 Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for 
sivilsamfunnet. Redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere kan 
også regnes med dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på 
fiendens side.   

 Lokale myndigheter (kommunene) gis i oppdrag å identifisere innbyggere som i henhold til 
kriteriene kan tildeles minnemedaljen. Innsatsen må bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner 
eller lokalkunnskap. 

 Kommunens innstilling oversendes deretter fylkesmannen som på vegne av staten beslutter 
tildeling. 

 Overrekkelse skal skje på seremonier som avholdes av norske myndigheter eller der norske 
myndigheter er representert og forestår overrekkelsen. Med norske myndigheter menes 
primært kommunen (ved ordfører eller bydelsleder) eller utenrikstjenesten (ved ambassadør 
eller stedfortreder). Det er ønskelig at Forsvaret er representert dersom dette er mulig. 

 Mottakere av norske eller allierte dekorasjoner for innsats mot aksemaktene er automatisk 
kvalifiserte mottakere av minnemedaljen. 

 Minnemedaljen skal overrekkes deltakeren personlig. Medaljen tildeles ikke post mortem. 

 Minnemedaljen kan ikke bæres på uniform. 

 Melding med navn, adresse, fødselsdato på mottakere og hvilken innsats de tildeles medaljen 
for, samt dato når medalje er tildelt sendes hurtigst mulig etter overrekkelsen fra 
statsforvalteren til Forsvarsdepartementet. 

 Medaljen kan bestilles av statsforvalter og ev. kommune ved å kontakte 
Forsvarsdepartementet.  
 



 

 
LO Trøndelag 

Landsorganisasjonen i Norge 

www.lo.no/trondelag 

E-post: trondelag@lo.no 

Telefon: +47 23 06 10 00 

 

Organisasjonr: 971 074 337 

Kontonr.: 9001 07 00182 

Faktura på e-post: 

971074337@autoinvoice.no 

 

Postadresse: Postboks 791, 7408 Trondheim 

Besøksadresser:  

Trondheim, Olav Trygvasonsgt. 5, 7011 Trondheim 

Steinkjer, Bomveien 3, 7725 Steinkjer 

 

 

 

 

 

Kommuner i Trøndelag 

 

 

Att:  

 

 

Trondheim, 28.01.2022 

Vår ref. 21/1927-3 

041.230/RANE 

Deres ref.  

 

 

 

LO og NHO oppfordrer til å etterleve seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp 

 

For de fleste er arbeidslivet i Trøndelag godt og anstendig. Samtidig ser vi at ikke alle 

bransjer har en utvikling slik vi ønsker. Både i by og bygd har kriminelle og useriøse 

aktører fått fotfeste. Aktører som målrettet driver handlinger som bryter med norske 

lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført 

organisert.  

 

Vi ser at denne type aktører utnytter arbeidstakere, virker konkurransevridende på 

bedriftene, og undergraver samfunnsstrukturen der store inntekter til felleskapet 

underslåes. De preges av en lav risiko for å bli tatt, og lave strafferammer dersom 

man blir tatt. Videre kan det virke som om at arbeidsmarkedet er godt egnet til å 

skjule og renvaske andre former for kriminalitet. 

For LO og NHO i Trøndelag er det viktig at regionen bygger på et godt og anstendig 

arbeidsliv, der useriøse aktører holdes utenfor de offentlige kontraktkjedene. Vi 

oppfordrer kommunene til å ta sitt ansvar ved å benytte 10 strategiske grep, samt 

omforente seriøsitetsbestemmelsene i bygg. De kommuner som allerede følger dette 

bør revidere disse med ny versjon fra sommeren 2021.  

Samarbeid mot svart økonomis strategiske grep og seriøsitetsbestemmelsene finner 

dere her: 10strategiskegrepsmsomai2021.pdf (samarbeidmotsvartokonomi.no) 

Etterlevelse er en viktig del i arbeidet med å lykkes. Kommunene oppfordres 

derfor til å innarbeide rutiner for stikkprøver og kontroller, samt årlig 

rapportering, som en del av oppfølgingen av vedtatte bestemmelser. Kun med 

god etterlevelse kan vi holde de useriøse aktørene ute fra trøndersk arbeidsliv. 

https://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/wp-content/uploads/2021/06/10strategiskegrepsmsomai2021.pdf
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Vi ser fram til et fortsatt konstruktivt samarbeid for et godt og anstendig arbeidsliv i 

Trøndelag.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LO Norge 

 

Kristian Tangen       Tord Lien 

Regionleder LO Trøndelag      Regiondirektør NHO Trøndelag 
(sign.)         (sign.) 

 

 

 

 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.  

 



Fra: LO Postkasse Trøndelag <trondelag@lo.no>
Sendt: 31.01.2022 11:49:29
Til: 'postmottak@flatanger.kommune.no' <postmottak@flatanger.kommune.no>, 
'postmottak@frosta.kommune.no' <postmottak@frosta.kommune.no>, 
'postmottak@froya.kommune.no' <postmottak@froya.kommune.no>, 
'postmottak@grong.kommune.no' <postmottak@grong.kommune.no>, 
'postmottak@heim.kommune.no' <postmottak@heim.kommune.no>, 
'postmottak@hitra.kommune.no' <postmottak@hitra.kommune.no>, 
'epost@holtalen.kommune.no' <epost@holtalen.kommune.no>, 
'postmottak@hoylandet.kommune.no' <postmottak@hoylandet.kommune.no>, 
'postmottak@inderoy.kommune.no' <postmottak@inderoy.kommune.no>, Postmottak Indre 
Fosen kommune <Postmottak@indrefosen.kommune.no>, 'post@leka.kommune.no' 
<post@leka.kommune.no>, 'postmottak@levanger.kommune.no' 
<postmottak@levanger.kommune.no>, 'postmottak@lierne.kommune.no' 
<postmottak@lierne.kommune.no>, 'postmottak@malvik.kommune.no' 
<postmottak@malvik.kommune.no>, 'postmottak@melhus.kommune.no' 
<postmottak@melhus.kommune.no>, 'postmottak@meraker.kommune.no' 
<postmottak@meraker.kommune.no>, 'postmottak@midtre-gauldal.kommune.no' 
<postmottak@midtre-gauldal.kommune.no>, 'postmottak@namsos.kommune.no' 
<postmottak@namsos.kommune.no>, 'postmottak@namsskogan.kommune.no' 
<postmottak@namsskogan.kommune.no>, 'post@naroysund.kommune.no' 
<post@naroysund.kommune.no>, 'postmottak@oppdal.kommune.no' 
<postmottak@oppdal.kommune.no>, 'Postmottak@orkland.kommune.no' 
<Postmottak@orkland.kommune.no>, Postmottak Osen kommune 
<Postmottak@osen.kommune.no>, 'postmottak@overhalla.kommune.no' 
<postmottak@overhalla.kommune.no>, 'postmottak@rennebu.kommune.no' 
<postmottak@rennebu.kommune.no>, 'post@rindal.kommune.no' <post@rindal.kommune.no>, 
'postmottak@roros.kommune.no' <postmottak@roros.kommune.no>, 
'postmottak@royrvik.kommune.no' <postmottak@royrvik.kommune.no>, 
'postmottak@selbu.kommune.no' <postmottak@selbu.kommune.no>, 
'postmottak@skaun.kommune.no' <postmottak@skaun.kommune.no>, 
'postmottak@snasa.kommune.no' <postmottak@snasa.kommune.no>, 
'postmottak@steinkjer.kommune.no' <postmottak@steinkjer.kommune.no>, 
'postmottak@stjordal.kommune.no' <postmottak@stjordal.kommune.no>, 
'postmottak@trondheim.kommune.no' <postmottak@trondheim.kommune.no>, 
'postmottak@tydal.kommune.no' <postmottak@tydal.kommune.no>, 
'postmottak@verdal.kommune.no' <postmottak@verdal.kommune.no>, Postmottak Ørland 
<Postmottak@orland.kommune.no>, Postmottak Åfjord kommune 
<postmottak@afjord.kommune.no>
Emne: Seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp

Til kommunene i Trøndelag
 
Se vedlagte saksdokument!
 
 
med vennlig hilsen 



Randi Nessemo 
organisasjonsmedarbeider
+4790810408
randi.nessemo@lo.no

LO Trøndelag
Bomveien 3, 7713 Steinkjer 
www.lo.no/trondelag 
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Osen kommune   
Vår ref. 22/88 - 2 
Saksbehandler Sandra Gausen 
Dato 31.01.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
011/22 Formannskap 10.02.2022 
 
 
5020/27/106 - Søknad om konsesjon på ervev av fast eiendom  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommune ved formannskapet viser til søknad fra Tore Stein om konsesjon på erverv av 
eiendommen 5020/27/106 og gir konsesjon som omsøkt. 
 
Begrunnelse: Eiendommen er fradelt til næringsformål og vurderingene ut i fra delingssøknaden 
tilsier at konsesjon kan gis. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Tore Stein søker konsesjon på gnr. 21 bnr. 106. Dette arealet ble vedtatt fradelt fra gnr. 27 bnr. 17 i 
2019. I og med at arealet er på 4,1 daa., må det søkes konsesjon etter konsesjonsloven § 4 punkt 1. 
 
Etter deling er arealet tatt i bruk som næringsareal i tillegg til eksisterende areal gnr. 27 bnr. 27. 
 
Tore Stein driver sammen med Stig Joar Stein, Stein Maskin AS og de har dette næringsarealet som 
base for bedriften. Konkret vurdering etter jordloven og plan og bygningsloven ble gjort under 
behandling av delingssøknad og en fant da at samfunnsinteresser i saken var gjeldende og 
fordelene ved en deling og omdisponering av arealet var tyngre enn ulempene. Denne vurderingen 
legges til grunn i konsesjonsbehandlingen. 
 
Vurdering 
Ettersom arealet er over 2 daa og ubebygd må saken vurderes etter konsesjonsloven. 
 
Arealet det søkes konsesjon på er allerede vedtatt fradelt og omdisponert til næringsformål, en 
konsesjon vil dermed være uproblematisk. Arealet skal nyttes til næring og vil inngå som et tillegg til 
eksisterende næringsareal. I søknad om omdisponering til næringsformål ble det lagt vekt på at 
eiendommen skal ligge i tilknytning til eksisterende næringsareal og at samfunnsinteressene talte for 
en deling og omdisponering. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ingen bemerkninger. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen bemerkninger. 



  
  
Roar Leirset 
rådmann 
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Landbruksdirektoratet
nondooU01llrektorQhtta

tr
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98
Dette skjemaet er pabudt a bruke ved søknader om konsesjon

Søknaden skal sendes til kommunen der eiendommen ligger I
Tøm skjema

Før søknaden fylles ut, bør du undersøke om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4

Til ordføreren i O: \;;:Q. .
(den kommunen der eiendommen ligger)

Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren i den kommunen eiendommen ligger innen fire uker etter at avtalen er inngått eller ervereren
fikk rådighet over eiendommen. På side 3 skal du redegjøre for forhold av betydning som ikke fremgår av svarene på de spørsmål skjemaet
inneholder. Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal legges ved i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning
slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan legges ved dersom slik plan foreligger.

Søkerens navn (slektsnavn, for- og mellomnavn) Fadselsnr. (11 siffer)
1

cs 5.;:'V\.
Adresse Organisasjonsnr. (9  siffer)2

Telefonnr. (8 siffer) IE - postadresse
3 qg4 <7 8 2- ?--

Overdragerens navn Fødselsnr. (11 siffer)4

Adresse Organisasjonsnr. (9 siffer)5

Eiendommen(e)s eller rettigheten(e)s betegnelse (navn, gnr, bnr., festenr. e.l.)
6

Kjøpesum / leiesum pr. år (ved arv eller gave oppgi antatt verdi) Kår av 5-arlig verdi Kjøpesum for løsøre
7

Kommune Fylke
8

so2o Oev
Arealets størrelse Arealets fordeling på dyrket jord, produktiv skog og annet areal

9 {yiaa 6vMSpor+ ( cc
Hvis skogbruksplan foreligger, oppgi fordeling på hogstklasse I-V, bonitet og balansekvantum for produktiv skog

10

Beskrivelse av nåværende bebyggelse på eiendommen (bolighus, hytte, driftsbygning, forretningsgård, industri o.I.)
Bygning (type) Grunnflate i m? Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Bygning (type) Grunnflate i m? Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Bygning (type) Grunnflate i m? Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Bygning (type) Grunnflate i m? Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

11 Bygning (type) Grunnflate i m? Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Bygning (type) Grunnflate i m' Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Bygning (type) Grunnflate i m? Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Annen bebyggelse,-.

s
00
o
o
N

Med sikte pa a redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret§ §§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til a innhente de samme opplysningene.
@ Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.e
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Rettigheter som ligger til eiendommen eller som er avtalt i forbindelse med overdragelsen

12

Eier eller leier søkeren, hans ektefelle eller barn under 18 år annen fast eiendom i kommunen?

13  Ja 11tilfelle hvilke?

 Nei

Eier eller leier søkeren, hans ektefelle eller barn under 18 år fast eiendom i andre kommuner?

14 D Ja 11lilfelle hvilke?

0 Nei

Beskriv hvordan eiendommen brukes i dag (gjelder ervervet landbrukseiendom, beskriv eiendommens drift)

15 I a - A-co- .,. god-t ovk >po -v ,

Erververens planer for bruk av eiendommen

16 Nce vv

Spesielt for jord- og skogbrukseiendommer (landbrukseiendommer)

Ved erverv av tilleggsjord oppgi gnr. og bnr. på den eiendommen søkeren eier fra før

17

Søkerens kvalifikasjoner (teoretisk og/eller praktisk erfaring fra jord- og skogbruk)

18

Vil søkeren forplikte seg til a bosette seg på eiendommen innen 1-ett- ar og selv bebo eiendommen

i minst 5- fem- ar sammenhengende?

19 D Ja D Nei

0 Jeg søker konsesjon fordiJegikke skal bosette megpaeiendommen, jf konsesjonsloven § 5 annet ledd

Har overdrageren annen fast eiendom i kommunen som ikke omfattes av overdragelsen?

20 D Ja 11tilfelle hvilke? (oppgi gnr./bnr./fnr. e.l.)

0 Nei

Er del flere søkere, bes opplyst om søkerne er gifte eller samboere

21

22. Underskrift

Dato Ovrdragerø s unc1er.skrift

);
·..,,

/ ,) I;'- %¢ -?::"'L ... ,. ·:• v
/ 73t¥-- Zn .r

Dato Søkerens underskrift

8-1 l 2-o l),
,..-

- ·- 5=(co_

Underretning om avgjørelsen bes sendt til

Oversikt over vedlegg til søknaden

Skjemaet er tilgjengelig på www.landbruksdlrekloratet.no Spørsmål om utfylling skal rettes til kommunen.

C

-

LDIR-359 B Landbruksdirektoratet - Soknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter

konsesjonsloven av 28. november 2003 nr.98
Side 2 av 4



Eventuelle tilleggsopplysninger

Rettledning

Generelt om konsesjonsloven
«Erverv» er en felles betegnelse for alle måter man kan få en eiendom på, eksempelvis gjennom kjøp, arv, gave osv. Konsesjon er en tilla-
telse fra staten. Den som blir ny eier av eiendommen kalles erverver. Overdrager er forrige eier. Et konsesjonspliktig erverv kan ikke tinglyses
uten at det er gitt konsesjon.

Konsesjonsloven ay 28,_november 2003 nr,98 bestemmer at alle erverv av fast eiendom, og stiftelse av bruksrett forlengre tid enn 10 ar,
er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller i forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også
erverv av andeler eller parter i en eiendom.

Er du usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen, kan du henvende deg Iii kommunen
der eiendommen ligger for å få svar.

A. Overdragelser som ikke trenger konsesjon
Det folger av konsesjonsloven SS4og 5 og forskrift om_konsesjonsfrihet my. (fastsatt 8. desember 2003) hvilke erverv som er unntatt fra
konsesjonsplikten. Hovedregelen er al du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar
fulldyrket/overflatedyrket jord uten asake konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig, fritidshus eller naust, og annet ubebygd areal som
er utlagt til annet enn landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift. Erverv fra nær familie og erververe med odelsrett er også unntatt fra
konsesjonsplikt. Konsesjonsfriheten som følger av reglene i § 4 første ledd nr.1-4 og § 5 første ledd nr. 1 og 2 skal godtgjøres ved skjema
for egenerklæring LDIR-360. Skjemaet er tilgjengelig pa  www.landbruksdirektoratet.no. Egenerklaeringen skal innleveres til kommunen.
Kommunen skal kontrollere og bekrefte opplysningene i erklæringen. Kommunen fører kontroll med at konsesjonsloven blir fulgt.

Konsesjonsfriheten på grunn av ekteskap, slektskap og/eller odelsrett ved erverv av landbrukseiendom over en viss størrelse er betinget
av at du bosetter deg på eiendommen innen ett år og bor der i fem år. Dette gjelder eiendommer som har mer enn 35 dekar fulldyrket/
overflatedyrket areal og/eller mer enn 500 dekar produktiv skog og som har bebyggelse som er eller har vært i bruk som helårsbolig, eller
har bebyggelse som er tillatt oppført som helårsbolig, eller har bebyggelse under oppføring hvor tillatelse til oppføring av helårsbolig er gitt.
Hvis du ikke skal bosette deg innen fristen på ett år, må du søke konsesjon. Du må da krysse av i felt 19 og gjøre konsesjonsmyndighetene
oppmerksom på at dette er grunnen til at du søker konsesjon.

B. Kort om saksgangen
Kommunen har avgjørelsesmyndighet i konsesjonssaker. Statsforvalteren/Landbruksdirektoratet er klageinstans.

Bestemmelser om overføring av myndighet fastsatt 8. desember 2003, er tilgjengelig pa  wywy.landbruksdirektoratet.ng og www.lovdata.no.

Før søknaden tas opp Iii behandling, må du betale et behandlingsgebyr. Gebyret blir fastsatt og krevd inn av kommunen.
Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon fordi du ikke skal
bosette deg på eiendommen.

C
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C. Nærmere om utfylling av søknad om konsesjon
Det er viktig at opplysningene i søknaden gis så fullstendig som mulig. Dette kan bl.a. bidra tilaredusere saksbehandlingstiden og asikre at

saken behandles pa riktig faktisk grunnlag.

Feltene 1 • 5
Både overdrager og du som søker konsesjon må oppgi navn og adresse, fødselsdato eller organisasjonsnummer. Juridiske personer

(f.eks. aksjeselskaper) tildeles et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret fås oppgitt ved henvendelse til Enhetsregisteret

(Brennoysundregistrene www.bIrgg.nQ).Vennligst oppgi telefonnummer og eventuell e-postadresse ved henvendelse dit.

Feltene 6  •  11
Omfatter overdragelsen flere gårds- og bruksnummer, må alle oppgis i felt 6. Gjelder søknaden konsesjon på feste, skal festenummeret

oppgis dersom slikt foreligger. Gjelder søknaden konsesjon på stiftelse eller overdragelse av andre rettigheter over fast eiendom som

medfører konsesjonsplikt etter§ 3 i konsesjonsloven, skal rettigheten beskrives (for eksempel grusrettighet, utbyggingskontrakt o.l.).

I  felt  7 gis opplysning om kjooesummen for eiendommen. Gjelder saknaden konsesjon pa leie av eiendommen, skal leiesummen pr. ar

oppgis. Dersom erververen har overtatt eiendommen ved arv eller gave, skal antatt verdi fylles inn i feltet for dette. Hefter det karytelser pa

eiendommen, skal verdien av disse oppgis. Som eksempel pa karytelser kan nevnes borett og naturalier (melk, poteter, ved, snørydding,

etc.). Kårforpliktelser som ikke er bundet til hvert år, skal oppgis som 5-rig verdi. Ytterligere opplysninger om omfattende karytelser som bo-

rett og lignende, bl.a. om påregnelig varighet, forutsettes a ga frem av kjøpekontrakt eller fremkomme i saksutredningen under behandlingen

av konsesjonssoknaden. Dersom losere flger med i overdragelsen, skal verdien oppgis i feltet for dette.

Du trenger ikke fylle ut felt 7 dersom du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap og du søker konsesjon fordi du ikke

skal bosette deg på eiendommen.

I  felt 8 oppgis hvilken kommune og fylke eiendommen ligger i. I  felt 9 skal opplysning om eiendommen(e)s totalareal fylles ut. Gjelder

ervervet flere gårds- og bruksnummer, skal alle regnes med. I tillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens areal fordeler seg på ulike

arealkategorier. I feltet for dyrket jord føres opp fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite. I feltet for produktiv skog føres skog med

produksjonsevne på minst 100 liter (0,1 kubikkmeter) per dekar per år. Som annet areal regnes myr, grunnlendt mark, uproduktiv mark, fjell i

dagen o.I.Se www.gardskart.skogoglandskap.no for mer informasjon om din eiendom.

Foreligger det skogbruksplan for eiendommen, bes oppgitt fordeling på hogstklasse I-V og bonitet, og balansekvantumet for den produktive

skogen.

I  felt 11  oppgis hvilke bygninger som i dag er oppført på eiendommen (f.eks. bolighus, kårbolig, hytte, driftsbygning, forretningsbygg,

industribygg, seler o.l.). I tillegg skal grunnflaten for den enkelte bygning oppgis i kvadratmeter og antall etasjer. Hvis opplysninger om

bygningens tekniske tilstand (god, middels eller dårlig) og byggeår foreligger (f.eks. fra takst over eiendommen), oppgis dette.

Feltene 12 -16
Folger andre rettigheter med i overdragelsen, skal disse oppgis i felt 12. Eksempler a slike rettigheter er beiterett (f.eks. i utmark),

strandrett, jakt- og fiskerett, hugstrett, allmenningsrett, slåtterett o.l. Dersom du, din ektefelle eller barn under 18 år eier eller leier andre

eiendommer i kommunen eller i andre kommuner, skal gårds- og bruksnummer på disse oppgis i henholdsvis felt 13 og 14. I felt 15 skal det

gis en beskrivelse av hvordan eiendommen blir brukt i dag. For landbrukseiendommer skal det fremgå om eiendommen drives med

husdyrhold, planteproduksjon e.l, I felt 16 skal du opplyse hva eiendommen skal brukes til. Eksempel pa slik bruk kan vare ervery tl fritids-

formål, landbruksformål eller industri.

Feltene 17 - 21
Skal eiendommen du søker konsesjon på brukes som tilleggsjord til eiendom du eier fra før, må du oppgi gårds- og bruksnummer på denne

eiendommen. I felt 18 skal du opplyse om hvilken teoretisk utdannelse og praktisk erfaring innen jord- og skogbruk du har.

Det trenger ikke a fylleut felt 18 hvis du har overtatt eiendommen konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon

fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.

I  felt 19  må du krysse av for om du vil forplikte deg til abosette deg på eiendommen innen ett år og selv bo der i minst 5 år sammen-

hengende. Er ervervet i utgangspunktet konsesjonsfritt på grunn av ekteskap, slektskap eller odelsrett, og du søker konsesjon fordi du ikke

skal bosette deg på eiendommen, jf punkt A, må du krysse av for dette alternativet i felt 19. Ou kan gi nærmere opplysninger om bakgrunnen

for hvorfor du ikke skal bosette deg på eiendommen på side 3, under "Eventuelle tillegsopplysninger". eller vedlegge eget brev.

Gjelder søknaden en jord- eller skogbrukseiendom, skal det i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden vurderes om det er

nødvendig med delingssamtykke etter§ 12 I lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordloven). I  felt 20  må det derfor opplyses om

overdrageren eier annen fast eiendom i kommunen enn den som nå overdras. Er det flere som søker konsesjon på samme

landbrukseiendom, må det opplyses om søkerne er gift, samboere eller partnere i felt 21.

Felt 22
Både du som erverver og overdrageren må undertegne konsesjonssøknaden. For umyndige - personer under 18 år eller umyndiggjorte - ma

vergen undertegne. Advokater kan undertegne på vegne av partene dersom fullmakt foreligger.

i.__ __,
LR-359 Landbruksdirektoratet - Sknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter

konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98
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Osen kommune   
Vår ref. 21/1186 - 9 
Saksbehandler Ronald Bratberg 
Dato 31.01.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
012/22 Formannskap 10.02.2022 
 
 
Hepsøya 54, gnr. 19, bnr. 7. Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 for 
oppføring av anneks. Tiltakshaver - Kjell Eirik Johnsen, Trondheim.  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommune ved formannskapet gir med hjemmel i pbl. § 19-2 dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven (pbl) § 1-8, samt rammetillatelse etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 for oppføring av anneks 
ved gnr. 19, bnr. 7 ved Hepøsya i Osen kommune med en avstand til strandlinja på 42 m. Dette under 
forutsetning av at det søkes om igangsettingstillatelse før arbeidet igangsettes. 
  
Begrunnelse: 
Fordelene med tiltaket anses å være klart større enn ulempene. Tiltaket er vurdert til ikke å være i 
strid med prinsippene i nml. § 8-12. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Agraff Arkitektur AS søker om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring anneks 
med et bebygd areal (BYA) på 26,3 m2 ved gnr. 19, bnr. 7 på Hepsøya i Osen kommune. 
  
Mottatt dispensasjonssøknad anneks – Hepsøya 54 – Osen Kommune: 
Det søkes om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 
vassdrag. 
  
Bakgrunn 
Eksisterende anneks skal rives og nytt anneks med bod, bad og soverom skal oppføres på samme 
sted. Det nye annekset skal delvis bygges på fundamentet til det gamle annekset og settes opp med 
lik avstand til nabogrensen om i dag. Området rundt er «LNFR– areal for nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag», men 
selve eiendommen er registrert som en fritidseiendom. Tiltaket er derfor ikke i strid med 
kommuneplanens arealdel. 
  
Begrunnelse og konklusjon 
Vi mener det er grunnlag til å godkjenne dispensasjonen fra plan- og bygningsloven § 1-8. Forbud 
mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, fordi allmennhetens rett til kystlinjen er sikret. Hensynene bak 
bestemmelsen er ivaretatt når avstanden fra sjøen til det nye annekset er over 40 meter og skillet 
mellom fritidseiendommen og kystlinjen blir ivaretatt. Bebyggelsen er fortsatt samlet rundt 
hovedhuset og tiltaket medfører ingen økt privatisering. 



  
Planstatus: 
Kommuneplanens arealdel 
Tiltaket er iht. til kommuneplanens arealformål, men ikke i forhold til kommuneplan arealdel/Pbl. § 
1-8, og det kreves derfor dispensasjon for tiltak i strandsonen. 
  
Planformål: 
Boligbebyggelse. Dette er en skylddelt eiendom, hvor tomtegrenser ikke fremkommer på kart. 
Eiendommen omfatter alle bygninger på eiendommen, og således defineres hele den bebygde 
eiendommen som boligbebyggelse. Det står i søknaden at eiendommen er registrert som 
fritidseiendom. Dette medfører ikke riktighet, da den i Matrikkelen er registrert som boligeiendom. 
Eiendommen brukes imidlertid som fritidseiendom. 
  
Atkomst: 
Ingen endring i adkomsten. 
  
Nabovarsel: 
Eier av nabogrunn gnr. 19, bnr. 2 har gitt skriftlig samtykke i at det kan oppføres anneks med en 
avstand til felles nabogrense på 1,0 m. 
  
Høring: 
Saken har vært på høring hos Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. 
Verken Statsforvalteren eller Trøndelag fylkeskommune hadde merknader til saken. 
Fylkeskommunen minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 
8. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 
  
Kommunens vurdering: 
  
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.) 
I strandsonen gjelder et generelt bygge- og fradelingsformål. Dispensasjon kan kun gis dersom 
bygging ikke fører til at hensynene bak loven blir "vesentlig tilsidesatt", jf. pbl. § 19-2 andre ledd. 
  
Vurdering av fordeler og ulemper: 
Fordeler: 
Omsøkte tiltak skal bygges på tomt hvor eksisterende anneks/uthus står i dag. Nytt anneks er noe 
større enn det opprinnelige, men er på ingen måte et dominerende bygg. Bygget erstatter et 
gammelt bygg som etter hvert begynner å merke tidens tann. Nytt anneks kommer ca. 1,2 m 
nærmere sjøen enn eksisterende bygg, men ligger fortsatt bak et annet bygg (i forhold til sjøen) på 
eiendommen og 40 meter fra strandlinja. 
  
Ulemper: 
Bygget får en moderne utforming som er noe ulikt eksisterende bolig, men til dets fordel, er det 
planlagt med små takutstikk som minner litt om boligen. 
  
Ut over dette kan en ikke se noen større ulemper med planlagte tiltak. 
  
Konklusjon: 
Hensynene bak bestemmelsen er vurdert å være ivaretatt når avstanden fra sjøen til det nye 
annekset er over 40 meter og mellom nytt anneks og sjøen står det et annet bygg i dag. Omsøkte 
tiltak vurderes å ha klart flere fordeler enn ulemper, og det anbefales derfor at det kan dispenseres 
fra reguleringsformål og pbl. § 1-8. 
  
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 planlagte tiltak. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) 
vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen med plan- 
og bygningsloven. Omsøkte bygning vurderes ikke å medføre økt risiko for alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet (nml. § 9). Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette 
tilfellet å være liten (jf. nml. § 10). Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som 
må hindres eller begrenses på en slik måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. nml. § 11). 
Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik 
grad at det i dette tilfellet kreves særlige tiltak (jf. nml. § 12). Osen kommune finner derfor at tiltaket 
ikke er i strid med prinsippene i nml. §§ 8 – 12. 
  
Vurdering etter kulturminneloven (kml.) 
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a. 
  
Vurdering av samfunnssikkerhet: 
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, 
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv 
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens. 
  
Vurdering av klima 
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp. 
 
Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av nytt anneks på eksisterende fundament / 
grunn hvor tidligere bygg har stått. Bygget får en avstand til strandsonen på 42 m. Eksisterende 
bebyggelse ligger nærmere strandsonen en nytt bygg. Verken Statsforvalteren eller Trøndelag 
fylkeskommune har merknader til saken. Saken legges fram med positiv innstilling. 
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
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Saksnr. Utvalg Møtedato 
013/22 Formannskap 10.02.2022 
 
 
Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for rorbuer Vingsand - planid 202001 
 
  
 
Rådmannens innstilling:  
Forslag til reguleringsplan for "Rorbuer Vingsand" datert 1.10.2021 og forslag til 
reguleringsbestemmelser av samme dato, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 
perioden 7.2.22-21.3.22 iht. plan og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.   
  
Hjemmel for vedtaket:  
Plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-10 og 12-11. 
  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Osen kommune har mottatt forslag til reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for "Rorbuer 
Vingsand". 
 
Planforslaget omfatter eiendommen gnr. 12/bnr. 88 på Vingsand i Osen kommune. 
 
Reguleringsplanen er utarbeidet som detaljregulering jf. plan- og bygningsloven § 12. For ytterligere 
detaljer vises det til selve planforslaget.   
  
Eksisterende planforhold:  
Planområdet er i kommuneplanens arealdel benevnt FT04 og avsatt til Fritids- og turismeformål. 
  
Forhåndsuttalelser 
Oppstart av planarbeidet ble varslet 11.02.2020.Det er i forbindelse med varsel om oppstart mottatt 
8 forhåndsuttalelser fra sektormyndigheter og andre. Under følger utdrag fra disse og regulantens 
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. 

  
  
  
  



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. 

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. 
  
Filuftsområder er vurdert i planbeskrivelsen 

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. 

  
  
Det er lagt opp til servicebygg i nærhet til 
bobiloppstilling. 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. 

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. Noen punkter 
det bør tas hensyn til:   

• 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 

  
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. 

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 

  
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 



fyllingsfot for eventuelle utfyllinger), og at dette 
tydelig fremkommer på kartmaterialet. 

tiltaket før igangsettelse, og at NTNU skal 
varsles ved byggesaken. 

NVE 26.03.2020: 
Generell tilbakemelding. 
  

  

Sametinget 19.02.2020: 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det 
finnes ukjente automatisk freda, samiske 
kulturminner i 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 natur- og 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. 

  
Vurdering: 
 
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.): 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel benevnt FT04 og avsatt til Fritids- og turismeformål, og 
tiltaket er dermed i tråd med kommuneplan. 
Det er også i kommuneplanen avsatt et mindre område til lager (BN) innenfor planområdet som tas 
inn i planforslaget. 
  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 10-15 rorbuer, småbåthavn samt en 
oppstillingsplass for bobiler med tilhørende sanitærbygg. 
  
Det planlegges også for småbåthavn hvor dette kan tilrettelegges med en molo tilsvarende den som 
ligger sør i planområdet i dag. Det er ikke gjort grunnundersøkelser for denne, og det er derfor krav 
om geotekniske undersøkelser før denne kan bygges. Dette er sikret via bestemmelser. Hensikten 
med denne er å fungere som bølgedemper, men det er ikke avklart ennå om man heller vil gå for en 
flytende bølgedemper. 
  



Rådmannen synes det er positivt at det planlegges en naturlig forlengelse av eksisterende bebygd 
område ved sjøen, og at inngrep her vil være med på å minske nedbygging av urørt strandsone. 
Videre er det positivt at det er tatt hensyn til turstier, og vil ikke være til hinder for friluftsliv. 
Kvaliteter i landskapet er også ivaretatt og planområdet er redusert noe i forhold til det som avsatt i 
kommuneplanen for å ivareta terrenget. 
  
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.): 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8 – 12. 
Det er ikke registreringer i Naturbase eller Artsdatabankens artskart i området. Planforslaget berører 
dermed ikke kjente naturverdier. Utbyggingen vurderes derfor å ha liten effekt på naturmangfoldet. 
 
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som 
skal vurderes sammen med plan- og bygningsloven. Det vurderes ikke å være risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet (nml. § 9). 
  
Belastning av rorbuer med tilhørende infrastruktur blir merkbar på et konsentrert område, men 
tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes likevel å være liten (jf. nml. § 10). 
  
Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik 
måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. nml. § 11). 
Tiltaket innebærer ikke bruk av tekniker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik 
grad at det i dette tilfellet kreves særlige tiltak (jf. nml. § 12). 
  
Saksbehandler finner derfor at planforslaget ikke er i strid med prinsippene i nml. §§ 8 – 12. 
  
Vurdering etter kulturminneloven(kml.): 
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området jf. kml. § 4. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a. Kulturminner er vernet via aktsomhetsplikten i 
reguleringsbestemmelsene jf. kml §8. 
  
Vurdering etter samfunnssikkerhet: 
Det er utført ROS analyse for området hvor det fremkommer at det er 4 potensielle hendelser med 
mindre alvorlige og alvorlige konsekvenser. 
  
Tema hvor det trengs nærmere vurdering 

1. Steinsprang 
2. Snø-/isras 
3. Elveflom/tidevannsflom/stormflo 
4. INON-område. 

  
Punktene er tilfredsstillende hensyntatt i reguleringsplanen via planens bestemmelser og avklaringer 
i planbeskrivelsen. SWECO har gjort en rasvurdering for snø/steinsprang, og det er lagt en 
hensynsone (310-1 og 2) med følgende rekkefølgebestemmelser; 
  
"Om det skal byggearbeider innenfor områder belagt med faresoner, må det før oppstart av 
grunnarbeider gjennomføres sikringstiltak av det ovenforliggende løsneområder i det naturlige 
terrenget i henhold til rasvurderingen gjort av SWECO (10219016 Rorbuer Vingsand).  
  
Alle tiltak må prosjekteres av geolog/ingeniørgeolog og utføres av firma med erfaring innenfor 
skredsikring". 
  
Rådmannen mener at sikkerheten ivaretas godt i reguleringsbestemmelsene i punkt 6.1. 
  



I forhold til stormflo er det lagt til bestemmelser som sikrer at laveste bebyggelse vil være 3.2,  noe 
som skal øke sannsynligheten for at tiltak ikke vil bli berørt av en mulig stormflo. 
 
Høring: 
Høringsinstansenes merknader er ivaretatt i planforslaget. 
  
  
  
Roar Leirset 
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Reguleringsbestemmelser for Rorbuer Vingsand  

REGULERINGSBESTEMMELSER  
 

Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrensen på plankartet.  

Planområdet er regulert til følgende formål:  

Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1) 

• Utleie og turistformål – BUH 
• Campingplass – BC  
• Industri/Lager - BKB 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2) 

• Veg - SV 
• Annen veggrunn - tekniske anlegg - SVT 

Landbruk- Natur- og Friluftsformål samt Reindrift PBL2008 §12-5 NR.5) 

• Friluftsformål – LF 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL2008 §12-5 NR.6) 

• Ferdsel (VFE) 
• Småbåthavn (VS) 

Hensynsoner (PBL2008 §12-6) 

• Faresone – Ras og skredsone – H310 

Juridiske linjer og punkt PBL2008 

• Planens begrensning 
• Formålsgrense 
• Byggegrense 
• Regulert senterlinje  
• Sikringssone-grense 
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1. Fellesbestemmelser 
1.1. Dokumentasjonskrav 
Sammen med søknad om byggetillatelse skal det leveres situasjonsplan i angitt målestokk 
som viser bebyggelsens plassering og utforming, gesimshøyder, mønehøyde, 
adkomstforhold, avkjørsel, parkeringsløsning, renovasjonsløsning, vurdering av mulighet for 
universell utforming og plan for opparbeidelse av utearealer med evt. forstøtningsmurer og 
sikringsgjerder.  

Situasjonsplanen skal angi kotehøyder for ferdig golv og terreng.  

1.2. Kulturvern 
Dersom det under bygge- og anleggsarbeid i marken kommer fram gjenstander eller andre 
spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 
og Trøndelag fylkeskommune omgående, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 
annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem 
som skal utføre arbeidet i marken. 

Kulturminner i sjø. 
Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kulml 
§14 eller §4, skal arbeidet straks stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående». 

1.3. Universell utforming 
Bebyggelse og anlegg skal gis universell utforming iht. gjeldende regelverk. 
 
1.4 Støy 
For utendørs støynivå skal prinsipper og støygrenser i Miljøverndepartementets retningslinje 
T-1442, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse, legges til grunn for 
alle tiltak i områder. Støynivå innendørs skal tilfredsstille kravene i TEK 17, eller senere 
vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse. 

Ved eventuell etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt 
på estetiske kvalitet. 

1.5 Geoteknisk vurdering 
På områder for bebyggelse og anlegg og eventuelle tiltak i sjø hvor det ikke påvises berg i 
dagen skal foreligge geoteknisk vurdering og dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet i 
henhold til TEK17 § 7 før realisering av tiltak. 

1.6 Byggegrenser 
Byggegrenser mot veg og strandsone er regulert i kart 
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2. Bebyggelse og anlegg 
2.1. Utleie og turismeformål – BUH 
Området tillates benyttet til rorbuer til turismeformål. 

Det tillates inntil 15 enheter. 5 skal være universelt utformet. 

Det tillates inntil 1,5 etasjer. 

Største tillatte gesimshøyde er 4 m over planert terreng. 
Maksimalt tillatt bebygd areal er %-BYA = 30 %. 
 
Bebyggelsens grunnmurshøyde eller laveste golvnivå skal ha minimum kotehøyde på +3,2 m. 
Bygninger skal oppføres med saltak, takvinkel skal ikke overstige 40 grader. 

Det tillates fylling ovenfor strandlinjen, utenfor strandlinjen tillates til fundamentering av 
rorbuer ved bruk av påler.  

Den første, og deretter hver tredje enhet, skal være universelt utformet både innvendig og 
utvendig areal (veranda). 

 
2.3 Campingplass – BC 
Området tillates brukt til oppstilling av bobiler. 

Det kan plasseres servicebygg innenfor området. 

Største tillatte gesimshøyde er 3,0 m over planert terreng. 
 
Bygninger skal oppføres med saltak, takvinkel skal ikke overstige 40 grader. 
 
Maksimalt tillatt bebygd areal er %-BYA = 30 %. 
Det tillates inntil 2 bygninger. 
 
Bebyggelsens grunnmurshøyde eller laveste golvnivå skal ha minimum kotehøyde på +3,2 m. 
 

 
 
2.4 Kombinert bebyggelse og anleggsformål – BKB1-BKB2 
Området er regulert til følgende formål: industri/lager og er tenkt til båtopplag. 

Det tillates mindre bygg som styrker formålet.  
 
Bygninger skal oppføres med saltak, takvinkel skal ikke overstige 40 grader. 
 
Bebyggelsens grunnmurshøyde eller laveste golvnivå skal ha minimum kotehøyde på +3,2 m. 
 
Største tillatte gesimshøyde er 4 m over planert terreng. 
 
Maksimalt tillatt bebygd areal er %-BYA = 85 %. 
 
Det tillates parkering på formålet i forbindelse med småbåthavn VS. 
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3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
3.1. Veg (SV) 
SV er offentlig 

3.2. Annen veggrunn - tekniske anlegg - SVT 
Område for grøft, skjæring og fylling/fyllingsfot. 

Det tillates etablert VA-ledninger, strøm og evnt andre infrastrukturløsninger i området. 

 

4. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 
4.1 Friluftsformål (LF) 
Området skal bevares for bruk som friluftformål og rekreasjon.  

Det tillates opparbeidelse av tursti og tiltak som fremmer formålet. 

 

 

5. Bruk og vern av sjø og vassdrag  
5.2 Ferdsel - VFE 

Skal være allment åpent for båttrafikk. Det tillates ikke installasjoner eller tiltak som 
hindrer fri båttrafikk. 

 

5.3 Småbåthavn - VS 
Området godkjent for småbåtanlegg. Gjestehavn, utleie og faste plasser. 

Det tillates etablert bølgedempende tiltak for å beskytte anlegget. 

Ved evt. oppføring av molo som bølgedemper skal det foreligge en geoteknisk vurdering 
som godkjenner tiltaket.  

 

6      Hensynssoner 
6.1 Faresone Ras (H310-1-2) 
Om det skal byggearbeider innenfor områder belagt med faresoner, må det før oppstart av 
grunnarbeider gjennomføres sikringstiltak av det ovenforliggende løsneområder i det 
naturlige terrenget i henhold til rasvurderingen gjort av SWECO (10219016 Rorbuer 
Vingsand). 
Alle tiltak må prosjekteres av geolog/ingeniørgeolog og utføres av firma med erfaring 
innenfor skredsikring. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Planbeskrivelse Rorbuer Vingsand  4 
 

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 LNF(r) Nytt formål Fritids- og 

turistformål  
Forslagsstiller Politisk Areal 39 da 
Begrunnelse Ønsker å legge til rette for satsning på turisme i området 

Miljø 
Landbruk  Omfatter skrinn fastmark. Landbruk berøres ikke. 
Reindrift  Berører ikke særverdiområder eller minimumsbeiter for 

reindrift. 
Naturmangfold  Berører ikke viktige naturtyper, rødlistede arter, vilt eller 

INON-områder. 
Strandsone  Berører strandsonen og vil ha innvirkning på ferdsel i 

strandsonen. 
Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Berører ikke kjente kulturminner eller verdifulle kulturmiljø. 

Landskap  Bebyggelse kan endre landskapsbildet og gi fjernvirkninger. 
Forurensing/støy  Fører ikke til økt forurensning eller støy. 
Energi og klima  Kan gi minimal økning i energibruk. 

Samfunn 
Barn og unges 
oppvekstvilkår 

 Berører ikke barn og unges oppvekstvilkår. 

Folkehelse  Berøre ikke folkehelse. 
Samfunnssikkerhet  Området ligger i aktsomhetsområde for snøskred. Deler av 

området vil kunne være utsatt for stormflo.  
Infrastruktur  Krever ny infrastruktur. 
Næringsliv og 
sysselsetting 

 Positiv innvirkning på lokalt næringsliv. 

Kommunalt 
tjenestetilbud 

 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. 

 

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 
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. 

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   

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  

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. 

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. 

 
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 natur- 
og 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: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 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 ROS-
analysen 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 Nei 

Vil planforslaget i sum føre til for stor belastning på økosystemet?  X 

§11 KOSTNADER VED MILJØFORRINGELSES Ja Nei 

Tiltakshaver dekker merkostnader for å unngå miljøforringelse? X  

§12 MILJØFORSVARLIG TEKNIKK OG DRIFTSMETODE Ja Nei 

Er byggemetoden eller byggeteknikken miljøforsvarlig? X  

Finnes det alternative driftsmetoder eller teknikker for bygging? X  

Er valgt planområde miljømessig forsvarlig? X  

 
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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ROS-analyse for Rorbuer Vingsand, Osen kommune 
 

 

Utarbeidet: 30.06.2021 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR VAAGEN, FLATANGER KOMMUNE 
 
 
BAKGRUNN 
I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. 
ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.  
 
 
BESKRIVELSE AV METODE 
Analysen er gjennomført i hht veileder fra DSB (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-
kommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/ ), veileder for PBL,  
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets 
funksjon som trafikkområde, område for fritidsbebyggelse, friområde, og hendelser som direkte kan 
påvirke omgivelsene/miljøet og konsekvenser for tiltakene. 
 
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
 

Meget sannsynlig (4) kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år 

Sannsynlig (3) 
kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang 
hvert 10. år 

Mindre sannsynlig (2) kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år 

Lite sannsynlig (1) 
hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre 
enn en gang hvert 50. år 

 

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/
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Utarbeidet: 30.06.2021 

 
Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i: 
 

 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning m.m. 

Ubetydelig/ufarlig (1) 
Ingen personskader miljøskader, 
kun mindre forsinkelser;  

Ingen miljøskader, kun 
mindre forsinkelser 

Systembrudd er 
uvesentlig/midlertidig. Ikke behov for 
reservesystemer 

Mindre alvorlig/en viss fare 
(2) 

Ingen eller få/små personskader 
Ingen eller få/små 
miljøskader 

Systembrudd kan føre til skade 
dersom reservesystem/ alternativer 
ikke fins. Omkostninger opp til NOK 3 
millioner. 

Alvorlig/farlig (3) 
Inntil 4 døde og /eller få men 
alvorlig (behandlingskrevende) 
personskader 

Større skader på miljøet med 
opptil 10 års restaurering 

System settes ut av drift over lengre 
tid (flere døgn). Omkostninger opp til 
NOK 30 millioner. 

Meget alvorlig/meget farlig 
(4)  

Under 25 døde og/eller inntil 10 
farlige skader, mange alvorlige og 
lettere skader.  

Alvorlige skader på miljøet 
med opptil 25 års 
restaurering. 

Systemer settes ut av drift over lengre 
tid; andre avhengige systemer 
rammes midlertidig. Omkostninger 
opp til NOK 500 millioner. 

Katastrofalt (5) 
Over 25 døde og/eller mer enn 10 
farlige skader og et stort antall 
andre skader. 

Meget alvorlige og 
omfattende skader på miljøet 
med over 25 års restaurering. 

Hoved- og avhengige systemer settes 
permanent ut av drift. Omkostninger 
over NOK 500 millioner. 

 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1. 

 

Tabell 1: Matrise for risikovurdering 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/ 
meget farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget sannsynlig   12   

3. Sannsynlig      

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 
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UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i 
sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.  

Eks. på utfylling av analyseskjema: (Farge i kolonnen for Risiko er hentet fra tabell 1) 

Hendelse/Situasjon Kons for Kons av Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak (Kommenter 
hvis ikke relevant) 

Kilde 

 planen planen      

1. Steinsprang x  2 2      Kan være fare for steinsprang 
v/inn- og utløp av tunneler 

 

 

Tabell 2: Analyseskjema 

ANALYSESKJEMA 

Hendelse/Situasjon Kons. 
for 

Kons. 
av 

Sann-
synlig. 

Konse-
kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak 
(Kommenter hvis ikke 
relevant) 

Kilde 

 planen planen      

Sjekkliste:        

Natur- og 
miljøforhold 

       

Ras/skred/flom/brann        

1. Steinsprang x  3 3  Tiltak beskrevet i notat Skredfarevurdering 

2. Masseras/ 
leirskred 

x  1 1  
 

Område ligger på berg. 
For område i sjøl må det 
gjøre en egen vurdering 
om det tas i bruk 

 

3. Snø-/isras x  3 3 
 

Tiltak beskrevet i notat Skredfarevurdering 

4. Dambrudd       Ikke relevant  

5. Skybrudd/store 
nedbørsmengder 

x  2 2  Overvann blir 
hensyntatt  

NVE Gislink 

6. Elveflom/ 
tidevannsflom/ 
stormflo  

x  3 2  
 

Stormflo Se havnivå 

7. Skogbrann 
(større/farlig) 

     Ikke relevant  

8. Vær, 
vindeksponering 

x  3 1   Lokalkunnskap 

Natur- og 
kulturområder 

       

9. Sårbar flora  x 1 1       Naturbase 

Gislink 

10. Sårbar fauna  x 1 1      Naturbase 
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ANALYSESKJEMA 

Hendelse/Situasjon Kons. 
for 

Kons. 
av 

Sann-
synlig. 

Konse-
kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak 
(Kommenter hvis ikke 
relevant) 

Kilde 

 planen planen      
/fisk, verne- 
områder og 
vassdrags 
områder 

Gislink 

11. INON områder   3 2  
Ligger i buffer for 
INON  

Omradeanalyse  

12. Fornminner (Afk)  x 2 2   Innspill i 
planprosessen. 
Askeladden 

13. Kulturminne/-
miljø 

 x 2 2   Riksantikvaren 

14. Grunnvann-
stand 

     Ikke relevant  

Menneskeskapte 
forhold 

       

Strategiske områder        

15. Vei, bru, 
knutepunkt 

 x 2 2  Farled vil ikke bli 
påvirket 

Områdeanalyse 

16. Forsyning kraft/ 
elektrisitet 
(Sammenbrudd i 
kraftforsyning) 

x  1 1      

17. Svikt i 
fjernvarme 

     Ikke relevant  

18. Vannforsyning 
(Svikt/forurensni
ng av 
drikkevannsforsy
ning) 

x  1 1    Ligger i nærhet til 
Vingsand vannverk 

Innspill i 
planprosessen 

19. Avløps-systemet 
(Svikt eller 
brudd) 

x  1 2   Egen vurdering 

20. Forsvars-område         Ikke relevant  

21. Tilfluktsrom      Ikke relevant  

22. Eksplosjoner      Ikke relevant  

23. Terror/sabotasje
/ skadeverk 

        Ikke relevant  

24. Vold/rans og 
gisselsituasjon-er 
(eller trusler om) 

     Ikke relevant  

25. Tele/ 
Kommunikasjons 

     Ikke relevant  
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ANALYSESKJEMA 

Hendelse/Situasjon Kons. 
for 

Kons. 
av 

Sann-
synlig. 

Konse-
kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak 
(Kommenter hvis ikke 
relevant) 

Kilde 

 planen planen      
samband 
(sammenbrudd)  

26. Kommunens 
dataanlegg 
(uhell/ skader) 

     Ikke relevant  

27. Samfunnsviktige 
funksjoner 
(bortfall av 
tjenester ved 
streik, sykdom 
osv.) 

     Ikke relevant  

28. Brann (med 
større 
konsekvenser) 

x  1 2     Egen vurdering. 

Lokal kunnskap 

29. Sammenrasning 
av bygninger/ 
konstruksjoner 

x  1 2     Egen vurdering. 

Lokal kunnskap 

30. Dødsfall under 
opprivende 
omstendigheter 

     Ikke relevant  

Andre 
forurensningskilder 

       

31. Boligforurens-
ning 

     Ikke relevant  

32. Landbruks-
forurensning 

     Ikke relevant  

33. Akutt 
forurensning 

x  1 2   Egen vurdering 

34. Støv og støy; 
industri 

 x 3 1  Noe støy i 
anleggsfasen 

Egen vurdering 

35. Støv og støy; 
trafikk 

x  1 1   Staten vegvesen. 

36. Støy; andre 
kilder  

     Ikke relevant  

37. Forurensning i 
sjø/vassdrag 

x  2 2    

38. Forurenset 
grunn 

x  2 2  Utenfor området Egen vurdering. 

39. Smitte fra dyr og 
insekter 

     Ikke relevant  

40. Epidemier av 
smittsomme 

     Ikke relevant  
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ANALYSESKJEMA 

Hendelse/Situasjon Kons. 
for 

Kons. 
av 

Sann-
synlig. 

Konse-
kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak 
(Kommenter hvis ikke 
relevant) 

Kilde 

 planen planen      
sykdommer 

41. Gift eller 
smittestoffer i 
næringsmidler 

     Ikke relevant  

42. Radongass x  1 1   NGU  

43. Høyspentlinje x  1 1   Tensio kart 

Transport        

44. Ulykke med 
farlig gods  

x  1 2     DSB 

45. Brudd i 
transportnettet 
(i store 
infrastruktur 
traséer)  

x  2 1   Egen vurdering. 

46. Brudd i 
transportnettet 
(i store 
blindsoneveier) 

       Ikke relevant  

47. Vær/føre 
begrenser 
tilgjengelighet til 
området 

x  2 1      Egen vurdering. 

Trafikksikkerhet        

48. Større 
trafikkulykke 
(land,sjø og luft) 

 x 2 2   Statens 
vegvesen/vegkart 

49. Ulykke i av-/ 
påkjørsler  

 x 2 2   Statens 
vegvesen/vegkart 

50. Ulykke med 
gående/ 
syklende 

 x 1 1    Statens vegvesen 
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Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 
konsekvenser, krever tiltak. I hht vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse-nr. med 
konsekvenser i alvorlighetsgrad 2 eller høyere er ført inn i aktuell rute). 

 

Tabell 3: Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer. 

Oppsummerende matrise for risikovurdering med hendelsesnummer 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 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 ROS-analysen 
for området.  
 
Tema hvor det treng nærmere vurdering er: 

• 1 Steinsprang  
• 3 Snø-/isras  
• 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 anbefalininger i notatet. Dette er også 
sikret i reguleringsbestemmelser. Under følger oppsumeringen i notatet;  
Vår skredfarevurdering viser området dels er utsatt for skredfare og at steinsprang er den 
dimensjonerende skredtypen i planområdet. 
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 
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vest for rorbuene vil påvirke skredfaren. Derfor må sikringstiltak på naturlig terreng gjøres 
sammen med sikringen av terrenginngrepet. 
 
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". 
 
 
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.  
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 eksiterende tiltak. 
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Løsmasser

Kilde Norges geologiske
undersøkelse

Versjon 15.09.2021

Objekter

Løsmassetype Infiltrasjonsegenskap Grunnvann

Bart fjell Uegnet Ikke grunnvannspotensial i løsmassene

Om datasettet

Løsmassedataene viser hovedsaklig utbredelsen av løsmassetyper som dekker fjelloverflaten. Det meste av løsmassene ble
dannet under og etter siste istid. Dataene viser kun hvilken jordart som dominerer i de øverste meterne av terrengoverflaten. Tykke
og tynne lag av andre jordarter kan opptre lengre ned i jordprofilet. Datagrunnlaget for tema jordarter er basert på innholdet i
kvartærgeologiske kart (løsmassekart), som foreligger analogt i flere målestokker (hovedsaklig M 1:250.000, 1:50.000 og 1:20.000).
Datasettet er landsdekkende og representerer de beste løsmasseregistreringene i databasen. Kartene er konvertert til digital form
ved hjelp av skanning og vektorisering. Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden. I egenskapstabellen til
kartet er det gitt opplysninger om jordartstype, og med utgangspunkt i jordartenes egenskaper er det utviklet avledede tema. Dette
kan være infiltrasjonsegenkaper og grunnvannspotensiale. Forholdene ligger også til rette for senere å utvikle tema av interesse for
avfallsdeponering, grunnforhold og telefare. De avleda temaene må ikke oppfattes som absolutte, men er kun retningsgivende.
Lokale forhold og variasjoner vil kunne medvirke til at avledningen burde være annerledes enn oppgitt. Lokale undersøkelser
anbefales derfor før tiltak basert på avledningen settes i verk.



Side 7 av 17Norkart Områdeanalyse 16.09.2021

 

  

 

    

   !   

" # $ %   $  &    $ $   

 '   #   $$  ! $ ( % 

 '         % $$

)  " '   "



Side 8 av 17Norkart Områdeanalyse 16.09.2021

 

  

  

 

 

  ! "   #   $% & ' ( "  "  

#  ) %*  ! '  "  +  ' '   

" , '

  $  " ( "  " ( - "      $ 

"  " ( * "  "   " " "   

"    $ ,  - (   

.    $ " , '   ) " !   ( "     $ 

* * " * "  " " ! / , * *  

 &( /!  ( " , ' / , " "    0 " (

 ) "  ,  *   & " ! " "  

  $+  " (   )    "  ( ! ( &(  "

"  , * " " &    " ! ,   &  "

"  ( " ' ,  (     

'    $+' , *  ' '  ( ' ,    $ 1 "  "  &

" "  " "   $ " "  )    $ & ! ' (

" ( / /"   $ " "   $ " ' '  &  !  ( , ' (

 2 '  



Side 9 av 17Norkart Områdeanalyse 16.09.2021

  

  

     

 

! " # "$%" & ' &( ! " ' % ) & )  " ' "

#( * + ! $ &  + ! $ &  "  , ! "

# "" "$  - ++ % "( + ' $  ! #  -  % . % "  ) "  )

* " ) " ++



Side 10 av 17Norkart Områdeanalyse 16.09.2021

  

 

 

    

   ! " #  $ % 

 & ' (  ) *

% *  *     +

  $    %   

   , + - . 

$ ) / 0 1% 2 .   ,

 -  . $ ) / 0 1% 2 . 

 % % 

 , -  # + + $  3

 , 4  + -     

%  +     

$    +  +    $   

+



Side 11 av 17Norkart Områdeanalyse 16.09.2021

   

 

    

   

  ! "   #

 !   $%  % !  



Side 12 av 17Norkart Områdeanalyse 16.09.2021

   

 

  

    

    ! "

 #  !  $%  

% !  



Side 13 av 17Norkart Områdeanalyse 16.09.2021

   

 

    

    

  !  "    #    

 "       



Side 14 av 17Norkart Områdeanalyse 16.09.2021

 

  

 

    

  !  "

 #   

 $    

%    &  %

 '  %    % % '

 %     

 ( %  # %   

$      $ $ !

'  



Side 15 av 17Norkart Områdeanalyse 16.09.2021

  

   

    

    

    

 

 ! " ! " "   #

$ " " !  % &  !  '  " "  "

( & )    & " " " #     " & * + *

  ' , ! " " ! )  ( !  $  # " ! " !

 " ! !  # ! -  !  " & . * + % * 

( !  " ! #   " " *  !  " ! +

 "  " "(   "(  " ! # ( " !  "  ! !

% ! !  " "  " ! ! +  " ! * ! !  +

( ! * %  "& ! + " % "

"  " " ! (  + " ! / &  !  # ! " *

 * ( ! * ! ( ! +  #  ! ! ( ! +  % +   

#  " " ! (  + " ! / * ( ! * ! ( ! + 

#  ! ! ( ! +  % +  

 & !  %# % # ! % (  /. ! +

&      0 %    & ! " ,   (

& * (  



Side 16 av 17Norkart Områdeanalyse 16.09.2021

   

  

  

 

    

   ! " # $ " "

 $% #  &  ! " "    $

 & $  %  &% $ # $# # " # $     

  $  %  ' &   % &



Side 17 av 17Norkart Områdeanalyse 16.09.2021

   

 

           !  

  "   ## !  

    $  !  

"  !   %    

!  



https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAARqnV9aj6dJMfd89kZ5Qg9hJThvGuQUI_
https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAARqnV9aj6dJMfd89kZ5Qg9hJThvGuQUI_


   

 

 

2 (10) 
 
NOTAT 
17.08.2020 

 

 

FA \\nonvkfs001\oppdrag\32819\10219016_vingsand_rorbuer_-_skredfarevurdering\000\06 dokumenter\03 rapporter og notater\10219016_vingsand 
skredvurdering_sk_nolohn_rettetopp.docx 

Grunnlag og metodikk 

Arbeidet er utført med hensikt å kartlegge faresoner for skred som tilsvarer største aksepterte 
skredfare for bygg i sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 i TEK 17 § 7-3 [1]. Forskriften, samt 
relevante skredtyper er omtalt nærmere i vedlegg 1. I tiltaket er det planlagt 15-20 rorbuer, 
oppstillingsplass for bobiler og en småbåthavn. Avhengig av hvordan bebyggelsen planlegges/ 
organiseres vil dette falle inn under sikkerhetsklasse S2 eller S3, og ha krav til at årlige nominell 
sannsynlighet for skred henholdsvis ikke er større enn 1/1000 eller 1/5000. Notatet bygger på 
rapportmal utarbeidet av NVE for kartlegging av skredfare i bratt terreng og følger for øvrig NVE 
sin veileder for kartlegging av skredfare i bratt terreng [2]. 

Tidlig i arbeidet ble det gjennomført en analyse av tilgjengelige, digitale kartdata [3, 4], blant 
annet analyse av terrenghelning og retning på overflatedrenering (Figur 2). Det er også utført en 
befaring i området av geolog Anne-Line Ferstad den 02.09.2020. I etterkant av befaring er 
observasjoner som har relevans for skredfaren tegnet inn i kart (vedlegg 2). Det er også gjort 
enkelte modelleringer av utløpslengder for skred ved hjelp av programvaren RockyFor3D for 
steinsprang [5].  Basert på omtalt informasjon og analyser er det gjort en faglig vurdering av 
skredfaren som resulterer i faresonene i vedlegg 3. 

Dette notatet omtaler skred fra naturlig terreng innenfor det kartlagte området. Murer, fyllinger, 
skjæringer og andre elementer som kan medføre fare er ikke vurdert basert på TEK17 § 7-3.  

Områdebeskrivelse 

Planområdet ligger ned mot sjøen ytterst i vika vest i Vingsand. Det er etablert en molo sør for 
planområdet og det er noen bygninger og båthavn lengre inn i vika. Det går en vei langs sjøen 
ut til planområdet som planlegges å forlenges inn i planområdet.  

Topografi og helning 

Planområdet ligger helt nede ved sjøen der det skal planeres ut en tomt ved å sprenge bort 
berget i bakkant mot vest. Vest for planområdet stiger terrenget. Det fremstår som noe 
terrassert, med et brattere parti på 30-50 graders helning mellom kote +30 til +60 før det blir 
slakere opp mot høyeste punkt på Åkvikfjellet på kote +81. De bratteste partiene danner en 
bratt skrent sør i planområdet der det ligger en del blokker i bunnen av klippen. Helt nord er det 
noe slakere terreng med unntak av noen brattere skråninger.  Nede ved sjøen ligger det 
forholdsvis store avsetninger av blokker og urmasser.  

Sør for planområdet er det sprengt ut et område med en skjæringsvegg mot vest på ca. 10 m. 
Dette området blir brukt som lagring. Ortofoto fra 1972 [9] viser at det lå en del ur der før det ble 
sprengt ut. Nord for planområdet stuper fjellet ned i sjøen.  
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Figur 2: Helningskart over planområdet. Planområdet er markert med rødt stiplet omriss.

Berg g ru n n

NGU sine berggrunnskart [10] viser at området består av «Migmatittgneis, granittisk til
granodiorittisk sammensetning, rød til grå, ofte med inneslutninger av basiske linser». Dette
stemmer godt med registeringene på befaringen der det ble registret granittisk gneis.
Bergmassen fremstår som nokså massiv og dels glattskurt (spesielt i midtre del av området)
Oppsprekking av berget følger langs to hovedsprekkesett. Et subhorisontalt sprekkesett og ett
med 40 graders fall ut mot øst.

L ø smasser

NGU sine løsmassekart [11] viser at området består av bartfjell (mer enn 50% av arealet er berg
i dagen). Dette stemmer med observasjonen fra befaring der det ble registrert at
løsmassemektigheten var liten ved at det var flere bergblotninger. I flere steder ned mot sjøen
observeres grov ur og blokker særlig sør i planområdet. Disse avsetningene tolkes til å være en
blanding av steinsprangaktivitet fra det markerte brattere partiet mellom kote +30 og +60 og
glasial avsetning. Den grove, noe avrundede ura sør for planområdet er ikke knyttet til noe
tydelig løsneområde i terrenget og tolkes til å være glasiale avsetninger.
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Figur 3. Løsmassekart over området fra NGU [11]. Planområdet er markert med gult.

Dren eri n g

Topografiske kart for området [4] viser at det ikke er lager av store vannmengder over tomta,
men det finnes to naturlige dreneringsveier helt nord og helt sør for planområdet.

V eg et asj o n

Skråningen preges i stor grad av berg i dagen, men det er stedvis en del urmasser lengst sør i
planområdet og en del nede ved sjøkanten. Det er også stedvis tynt dekke med jordsmonn og
noen trær.
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Figur 4: Oversiktsbilde over sørligdel av planområdet. Bilde tatt mot vest.

Figur 5: Nordlige del av planområde.
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Klima 

Det er hentet klimadata fra Meteorologisk institutt for målestasjonen Buholmråsa fyr (71990) ca. 
5 km utenfor Vingsand [12]. For statistikk om snødybde er det brukt data fra Otterøy ettersom 
det var eneste stasjon med snødybdemåler i nærheten.  

Dataene viser at klimaet i Vingsand er relativt mildt og marint med en årsmiddeltemperatur på 
6,3°C og en årsmiddelnedbør på 870 mm i normalperioden 1961-1990 [12]. Mye av nedbøren 
kommer i løpet av høstmånedene (Figur 6).  

I perioden 1965-2017 var den mest ekstreme 1-døgns nedbørshendelsen den 2. oktober 2015 
da det kom 48,9 mm nedbør. Den mest ekstreme 3-døgns nedbørshendelsen er i løpet av 16-
18. august 2011 kom 91,6 mm nedbør. Påregnelig, maksimal nedbør med returperioder 100 og 
1000 år beregnet etter Gumbel-metoden er henholdsvis 58 og 74 mm i løpet av 1 døgn. 
Tilsvarende verdier for 3-døgnsnedbør er 84 og 106 mm. 

Det dypeste snødekket som er målt mellom 1974 og 2019 var den 27. januar 1976, da det lå 
123 cm snø. Dominerende vindretning ved målestasjonen Buholmråsa Fyr er fra sørøst (Figur 
7). 

 

Figur 6: Middeltemperatur- og nedbør i Vingsand i normalperioden 1961-1990 [12]. 
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Skredfarevurdering

S t ei n sp ran g og st ei n skred

Det er observert en del store blokker og steinur i terrenget over søndre del av planområdet som
tolkes til være en blanding av steinsprang fra en markert skredkant i søndre del av planområdet
og glasiale avsetninger. Det terrasserte terrenget gjør at utløpslengden til steinspranget blir
forholdsvis kort.

Vi har utført modelleringer av steinsprang i skråningen ved hjelp av programmet Rockyfor3D [5].
Modelleringene tyder på at steinsprang som løsner i den sørlige skråningen ovenfor
planområdet kan treffe planområdet. Disse ligger stedvis flatt, men mobilisering av disse kan nå
planområdet. Modelleringene viser også at den bratte skråningen midt i planområdet kan utløse
steinsprang. Her er terrenget terrassert, og bergmassen fremstår som nokså massiv med en
glatt bergoverflate og noe sprekker. Det er ingen tydelige løsneområder og det vurderes derfor
at skred fra midtre deler er mindre sannsynlig.

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/1000 og
1/5000 i deler av planområdet.

Jo rd skred

Løsmassene i fjellsiden over planområdet består av stedvis tynt løsmassedekke, blokkig ur og
bart fjell, der poretrykk ikke vil bygge seg opp. Terrenget er terrassert noe som også vil stoppe
utglidninger raskt. Det er ikke observert spor etter tidligere jordskred og det er ingen steder i det
kartlagte området hvor det vurderes som realistisk at det kan komme utglidninger av betydelig
størrelse.

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynlighet for jordskred er mindre enn 1/5000 i det
vurderte planområdet.

F l o mskred

Fjellsiden over har ingen markerte bekkeløp ned mot planområdet og det er heller ikke et stort
nedbørsfelt eller et stort tilførselsområde fra fjellsiden over tomtene. Terrenget og klimadata
tilsier at det ikke er forhold for å utløse flomskred som treffer planområdet.

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynlighet for flomskred er mindre enn 1/5000 i det
vurderte planområdet.

S ø rp eskred

Sørpeskred kan gå i slakt terreng i vannmettet snødekke. Sørpeskred vil i hovedsak følge
bekke-og elveløp. Ut fra kartdata og feltobservasjoner er ikke terrenget eller klima slik at det kan
akkumulere seg mye vann i snødekket og det er ikke noe utløp for dette mot planområdet. Det
vurderte området er derfor ikke utløpsområde for eventuelle sørpeskred.

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynlighet for sørpeskred er mindre enn 1/5000 i det
vurderte planområdet.
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S n ø skred

Fjellskråningen over planområdet har lite vegetasjon, terrenget er terrassert, men stedvis
helninger mellom 27-50°. Klimadataene indikerer at det er milde temperaturer store deler av
året og at nedbørsmengden er nokså liten slik at det ikke vil akkumulere seg store snømengder
i skråningen. Potensielt utløpsområde har en slik terrengform at utløpslengden er begrenset.

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynlighet for snøskred er mindre enn 1/5000 i det
vurderte planområdet.

O p p su mmeri n g

Vår skredfarevurdering viser området dels er utsatt for skredfare og at steinsprang er den
dimensjonerende skredtypen i planområdet.

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 terrenginngrepet.

Anbefalte tiltak

Om det skal byggearbeider innenfor områder belagt med faresoner innenfor faresoner (Vedlegg
3), 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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VEDLEGG 1 - SIKKERHETSKLASSER OG 

SKREDTYPER  

 

Sikkerhetsklasser for skred 

Akseptkriterium for skredfare er gitt i Byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3. Sikkerhetskravene er 
skildret og tolket i rettledningen til forskriften (www.dibk.no).  

Sikkerhetskravene i TEK17 gjelder for nye byggverk. Kravene vil også gjelde ved utbygginger 
og nybygg knyttet til eksisterende byggverk.  

Byggverk der konsekvensene av skred er særlig stor skal ikke plasseres i skredfarlig område. 
Dette gjelder for eksempel byggverk som er viktig for regional og nasjonal beredskap og 
krisehandtering, samt byggverk som er omfattet av storulykkeforskriften.  

For byggverk i skredfareområde skal kommunen alltid fastsette sikkerhetsklasse. Kommunen 
må se til at byggverk blir plassert trygt nok i forhold til de 3 sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 
(tabell 1).  

Tabell 1: Sikkerhetsklasser for skred i henhold til TEK17 § 7-3. 

Sikkerhetsklasse for 
skred 

Konsekvens Største nominelle årlige 
sannsynlighet 

S1 liten 1/100 

S2 middels 1/1000 

S3 stor 1/5000 

 

I S1 inngår byggverk der skred vil ha liten konsekvens. Dette kan være byggverk der personer 
normalt ikke oppholder seg. Garasjer, uthus, båtnaust, mindre brygger, lagerbygninger med lite 
personopphold er eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen. For bygg i 
denne sikkerhetsklassen skal den årlige nominelle sannsynligheten for skred ikke være større 
enn 1/100. Altså kan de ikke plasseres innenfor soner med skredfare større enn 1/100, men de 
kan plasseres innenfor soner med skredfare større enn 1/1000 og 1/5000. 

I S2 inngår byggverk der skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan være byggverk der 
det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller der det er middels økonomiske eller 
andre samfunnsmessige konsekvenser. Boliger med maksimalt 10 boenheter, arbeids- og 
publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssteder der det normalt oppholder seg maksimalt 25 
personer, driftsbygninger i landbruket, parkeringshus og havneanlegg er eksempler på byggverk 
som kan inngå i denne sikkerhetsklassen. For bygg i denne sikkerhetsklassen skal den årlige 
nominelle sannsynligheten for skred ikke være større enn 1/1000. Altså kan de ikke plasseres 
innenfor soner med skredfare større enn 1/100 og 1/1000, men de kan plasseres innenfor soner 
med skredfare større enn 1/5000. 
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I S3 inngår byggverk der skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan være byggverk med
flere boenheter og personer enn i S2, samt for eksempel skoler, barnehager, sykehjem og
lokale beredskapsinstitusjoner. For bygg i denne sikkerhetsklassen skal den årlige nominelle
sannsynligheten for skred ikke være større enn 1/5000. Altså kan de ikke plasseres innenfor
soner med skredfare større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000.

Det er også krav til sikkerhet for tilhørende uteareal, men TEK17 åpner for at kommunen kan
vurdere kravet til sikkerhet basert på eksponeringstiden for personer.

TEK17 åpner for at byggverk i S1-S3 kan oppnå nødvendig sikkerhet ved at det blir gjennomført
sikringstiltak.

Skredtyper i bratt terreng1

Følgende skredtyper er aktuelle i kartlegging av skredfare i bratt terreng iht. TEK 17 § 7-3.
Leirskred og fjellskred vil ikke kunne vurderes på samme måte ut i fra årlige, nominelle
sannsynligheter, og er ikke vurdert i oppdraget.

S te i ns pr a ng og s te i ns k r e d

Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller eller sklir nedover en skråning,
bruker vi begrepene  steinsprang  eller  steinskred. Steinsprang brukes om hendelser der
steinmassene (én eller et fåtall steinblokker) til sammen har et relativt lite volum, inntil noen
hundre kubikkmeter (m3). Når steinmassene til sammen oppnår et volum fra noen hundre til
flere hundre tusen m3, snakker vi om steinskred. Steinblokkene beveger seg nedover stort sett
uavhengig av hverandre. I et steinskred splitter blokkene ofte i mindre deler på vei nedover
skråningen, mens steinene ofte forblir intakte i et steinsprang. Der hvor det over lang tid har gått
mange steinsprang og steinskred, vil det dannes en ur (ofte kjegleformet) med de groveste
steinmaterialene i foten av skråningen. Større steinskred river ofte med seg løsmasser
underveis, og skredmassene kan blokkere trange daler og føre til lokal oppdemming av bekker
og elveløp. Hvis slike skred går ut i en fjord eller en innsjø, kan det oppstå flodbølger.

J or ds k r e d

Jordskred  starter ofte med en plutselig utglidning, men også med et gradvis økende sig, i
vannmettede løsmasser og utløses som regel i skråninger brattere enn ca. 25 graders helning,
men kan også løsne i slakere terreng enn dette. Jordskred i denne type bratt terreng kan
ganske grovt omtales som kanaliserte og ikke-kanaliserte jordskred. Førstnevnte opptrer i tykke
løsmasseavsetninger, mens sistnevnte forekommer gjerne der løsmassedekket er tynt. Et
kanalisert jordskred løsner i et punkt eller en bruddsone, før det skjærer en kanal i løsmassene
som fungerer som skredbane (utløpsområde) for senere skred. Skredmasser kan også gå over
kantene av kanalen og avsettes som langsgående rygger parallelt med kanalen (leveer). Der
hvor terrenget flater ut, blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid bygger flere slike
skred fra samme løp en vifte av skredavsetninger. De ikke-kanaliserte jordskredene løsner

1 Teksten om de ulike skredtypene er hentet fra NVE sin rapportmal for skredfarekartlegging i
bratt terreng.
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gjerne i et punkt eller en bruddsone, som en utglidning, og massene beveger seg nedover langs
en sone som kan bli gradvis bredere og bredere. Noen slike skred har en trekantform, mens de
vanligvis er uregelmessige i formen. De groveste massene avsettes nederst som en
tungeformet rygg. Mindre jordskred oppstår også i slakere terreng med finkornet, vannmettet
jord og leire, gjerne på dyrket mark eller i naturlig terrasseformede skråninger i terrenget. De er
særlig vanlige om våren, når jord eller leire kan gli oppå telen. Slike skred er sjelden særlig
dype, og de omtales derfor ofte som grunne jordskred.

Fl om s k r e d

Flomskred  er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte elve- og
bekkeløp og raviner, gjel eller skar der det vanligvis ikke er permanent vannføring.
Vannmassene kan rive løs og transportere store mengder løsmasser, større steinblokker, trær
og annen vegetasjon i og langs løpet.

Skredmassene kan avsettes med langsgående rygger på siden av skredløpet (leveer) og oftest i
en stor vifte. På slike vifter vil de groveste massene legges ved viftas rot og gradvis finere
masser deponeres utover i vifta og fortsette enda lenger. Massene som transporteres i et
flomskred kan komme fra store og små jordskred langsetter flomløpet, undergraving av
tilgrensende skråninger og erosjon i løpet, eller i kombinasjon med sørpeskred. Løpet kan også
demmes opp av skredmasser, våt snø og vegetasjon. Når dammen bryter kan man få en bølge
av vann, løsmasser og vegetasjon som beveger seg raskt nedover i løpet. Det høye
vanninnholdet gjør at flomskred kan ha svært stor rekkevidde.

S ør pe s k r e d

Når snømassene er vannmettet, slik som under intens snøsmelting eller kraftig regnvær, kan
det oppstå  sørpeskred. Disse løsner ofte i avrenningsområder og bekkedaler, også i områder
med liten gradient og de oppstår når det er dårlig drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele og
is. Sørpeskred kan også løsne som følge av snødemte sjøer eller vassdrag. De beveger seg
vanligvis langs forsenkninger i terrenget og skredmassene i et sørpeskred beveger seg som en
flytende masse og har langt høyere tetthet enn snøskred. Sørpeskred kan i noen tilfeller
erodere med seg løsmasser, noe som kan øke tettheten ytterligere. Sørpeskred kan nå langt
selv i slakt terreng, og uten kanalisert terreng vil de kunne bre seg utover store områder.

S nøs k r e d

Snøskredene deles gjerne inn i to hovedtyper: Løssnøskred og flakskred. Både løssnøskred og
flakskred kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt vannmettet
snø oppstår det sørpeskred.  Løssnøskred  oppstår normalt i bratte fjellsider, og det starter
gjerne med en liten lokal utglidning. Etter hvert som snøen beveger seg nedover, blir nye
snøkorn revet med og skredbanen utvider seg slik at skredet får en pæreform. I noen tilfeller
kan et løssnøskred oppnå hastigheter på inntil 120 km/t. Skred med høy hastighet vil mobilisere
luftmassene slik at det oppstår et skredgufs (også kalt skredvind/fonnvind) med kraft nok til å
knekke trær og stolper, samt skade vinduer og lette byggverk. Et  flakskred  oppstår når en større
del av snødekket løsner som et flak langs et glideplan. Dette glideplanet kan være et svakt sjikt i
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snødekket, en grenseflate mellom to snølag med forskjellig fasthet eller i overgangen mot
bakken. Flakskred kan bli flere kilometer brede og involvere enorme snømengder som ofte
rekker helt ned i dalbunnen.

Skredfare og klimaendringer

I deler av landet vil klimautviklingen kunne øke hyppigheten av skred som knyttet til regn, snø
og flom. Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred.
Hyppigheten av ekstreme nedbørshendelser vil også kunne gi økt frekvens av steinsprang og
steinskred.

Det er likevel ikke grunn til å tro at de svært store, sjeldne skredene vil bli større eller komme
oftere. Ved kartlegging av faresoner for skredfare er det derfor ikke nødvendig å legge til en
ekstra margin som følge av forespeilede endinger i klima.
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Vår dato: 10.03.2020  Vår referanse: 202008226 -4 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 11.02.2020  Deres referanse:    Sigurd Kristiansen  

     

 

Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart 

reguleringsplan Rorbuer Vingsand i Osen 

 
Trøndelag fylkeskommune har følgende merknader til varsel om oppstart av 
reguleringsplan «Rorbuer Vingsand»  i Osen.  Det te  er våre råd og merknader til 
planarbeidet i oppstartfasen. Vi kommer tilbake med ytterligere merknader i 
høring av planen.  
 

Tiltaket er i tråd med overordnet plan  og p lanområdet er en naturlig forlengelse 
av eksisterende bebygd område ved sjøen. Slik samlokalisering av inngrep i 
strandsonen er ønskelig for å minske nedbygging av urørt strandsone.  
 
Planen bør ivareta landskapshensyn og uheldige fj ernvirkninger 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 klimarisi koforhold 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. Planen bør ta hensyn til 
dette, for  eksempel i samband med veg, trafikale forhold, mulighet for 
parkering og generell allmenn tilgang til friluftslivsområdet så vel som til 
planområdet. Planen kan med fordel inneholde konkrete tilretteleggingstiltak 
for allmenheten.  
 
Vi minner om den genere lle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig 
fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.  
 
Når det gjelder kulturminner i sjø viser vi til egen uttalelse om marinarkeologi 
fra NTNU.  
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Vi viser til egen uttalelse fra Statens vegvesen hvor det blant annet legges vekt 
på å sikre gode trafikkløsninger for ulike trafikantgrupper i planområdet.  
 

 

Med vennlig hilsen  
 
 
Vigdis Espnes Landheim     Sigurd Kristiansen  
Seksjonsleder        Rådgiver  
 
Brevet er elektronisk godkjent uten signatur  
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 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Tor Sæther, 73 19 92 82 
  
 
 
  

HD PLAN & ARKITEKTUR AS 
Storlavika 7 
7770 FLATANGER 
 
 

  
 

Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Rorbuer Vingsand - 
Osen kommune 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte 
reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 
 
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.    
 
Landbruk  
Ingen merknad. 
 
Reindrift 
Ingen merknad 
 
Samfunnssikkerhet 
Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som er i tråd med plan- og 
bygningsloven § 4-3, slik som det går frem av oppstartsvarselet. Fylkesmannen påpeker at 
grunnforhold både på land og i sjø må være et tema i ROS-analysen. Dette fordi tiltak i sjø også kan 
gi store konsekvenser på land dersom det skulle gå et undersjøisk skred. 
 
Fylkesmannen påpeker at kommunen som planmyndighet er ansvarlig for ROS-analysen. Det er 
viktig at kommunen er bevisst sitt ansvar for å kvalitetssikre og godkjenne analysen (jf. 
sivilbeskyttelsesloven § 14 2.ledd, forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3, og plan og 
bygningsloven § 4-3). 
 
Kommunens oppgave er blant annet å 

 følge opp intensjonen med en ROS-analyse, som er å komme frem til om et område er 
bebyggbart eller ikke 
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 sørge for at ROS-analysen gjøres tidlig i planarbeid og senest skisseres etter oppstartsmøte 
(positivt om det lages et utkast til ROS som sendes på høring sammen med 
oppstartsvarselet, for å kunne gi hensiktsmessige tilbakemeldinger tidlig i planprosessen)  

 ha klare forventninger og krav til utreder av en plansak om tema, metodikk og utforming av 
en ROS-analyse, og hvilke kvalitetskrav som forventes (kvalitetskrav kommunen kan sette, er 
foreslått i veileder fra DSB om samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017).)  

 sørge for at avdekket risiko skal møtes med tiltak som sikres i planbestemmelsene eller 
gjøres juridisk gjeldende på andre måter 

  
Som et minimum bør ROS-analyser i plansaker 

 være utarbeidet med bakgrunn i DSBs veileder fra 2017 (se også liste over mulige kilder i 
vedlegg 5)  

 inneholde en analyse med beskrivelser og ikke en ren sjekkliste med kryss under «ja» eller 
«nei» 

 inneholde en kildeliste til analysen 
 ha kommunens helhetlige ROS-analyse, fylkesROS, arealplanens ROS-analyse, andre 

tilstøtende områders ROS-analyser og kommunens beredskapsplanverk som en naturlig del 
av kildegrunnlaget i tillegg til NVE og NGU med flere 

 ha en vurdering av et endret klima. Ekstremvær, som styrtregn og vind vurderes, og 
overvannshåndtering løses i plansaken 

  
Fylkesmannen vurderer innsigelse (jf.DSBs retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse) når 

 det kun er en sjekkliste med avkrysning uten beskrivelser, kilder og vurderinger.  
 det brukes beskrivelser som «området er ikke spesielt utsatt for XXX» uten at det videre 

grunngis eller vises til kilde 
 grunnleggende tema, som et endret klima, eller ras/flom og lignende som tydelig er 

avmerket i kart, ikke er vurdert  
 det er identifisert risiko og sårbarhet i området, men planforslaget ikke beskriver hvordan 

dette skal følges opp med avbøtende tiltak som sikres igjennom arealformål, hensynssoner 
eller generelle bestemmelser 

 det planlegges tiltak av nasjonal/regional viktighet og det er forhold i området som kan ha 
innvirkning på dette, som ikke er vurdert eller har manglende vurdering 

 
 
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.  
 
 

 Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og viktige 
regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å benytte seg av regionalt 
planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på 
postmottak@trondelagfylke.no. 

 Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta kontakt 
med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og justisavdelingen. 
Se kontaktliste.  

 Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi minner om 
at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket Trøndelag på e-
post: plantrondelag@kartverket.no 

mailto:postmottak@trondelagfylke.no
mailto:plantrondelag@kartverket.no
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Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Tor Sæther 
Seniorrådgiver 
kommunal- og justisavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Thomas Aarskog – 74 16 80 75 
Landbruk: Aino Holst Oksdøl – 74 16 82 00 
Samfunnssikkerhet: Isabell Engvik Lykke – 73 19 92 24 
Reindrift: Ola Marius Amdal – 74 13 80 56 
 



 
 
 

Regionkontor Midt-Norge 

Sentral postadresse: Kystverket 
Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

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

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 
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2020/575-2 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Børre Tennfjord 

Dato: 
12.02.2020 

Uttalelse til varsel om oppstart av regulering Rorbuer Vingsand - Osen 
kommune - Trøndelag fylke. 

 

Kystverket har mottatt oppstartsvarsel til reguleringsarbeider for Rorbuer Vingsand i Osen 
kommune. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, har HD Plan & Arkitektur AS 
varslet oppstart av planarbeidet på vegne av tiltakshaver Osen kommune. 

Varselet er meddelt den 11.februar 2020 og det er satt en innspillfrist til 16.mars 2020.  

 
Planavgrensningen og hensikt 

Planoppstart gjelder for landområdene FT04 og SF27 med tilstøtende sjøareal V – Bruk og 
vern av sjø og vassdrag i kommuneplanenes arealdel 2019-2030 og er i all hovedsak knyttet 
til eiendom gnr.12, bnr.88. Avgrenset planområde er på 64 daa med 21 daa til sjøareal. 

Formålet med planen er å legge til rette for fritidsformål med utleie av rorbuer. Det vil i planen 
bli vurdert etablering av biloppstillingsplass med tilhørende sanitæranlegg og fremtidig 
etablering av småbåtanlegg i tilknytning til landanlegget. Forslagsstiller ønsker en 
planutvikling som avklarer behovet og sikrer areal til parkeringsplasser for småbåthavna. 

Det er i varselet signalisert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning og 
påfølgende planprogram. 

  
Våre innspill og kommentarer 

Kystverkets anliggende er først og fremst koblet til sjøarealer i planer og de sjønære arealene 
som kan sies å påvirke den ferdselsmessige tilstanden. Både våre generelle og spesifikke 
kommentarer til planarbeid, er knyttet til slike forhold. 

Vi ser av varselet og skissert planområde, at dette har liten virkning for statlig etablerte 
anlegg og installasjoner og et generelt forhold til Kystverkets forvaltningsansvar i sjøområdet. 
Våre kommentarer til arbeidet med avgrensning og arealtilpassing av reguleringsfeltet er 
derfor en blanding av faglige råd og noen av en mer generell karakter. 

Vi har med visning til varslet oppstart og plantiltak, ingen avgrensende kommentarer til 
planarbeidet og reguleringens arealtilpassing. 

 

Midt-Norge
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Oppstartsmeldingen 

Vi har gått gjennom oppstartsmeldingen for reguleringsprosessen og selve varselet er 
meddelt i henhold til plan og bygningslovens §12-8 og er en relativt kortfattet beskrivelse av 
planområdets avgrensning og status, hensikten med planarbeidet, samt kontaktinformasjon 
og relevant opplegg for planmedvirkning. 

Varselet fremstår som avgrenset, men kan likevel karakteriseres som en normal oppstart på 
en reguleringsprosess og dekker følgelig de kravene man har til et kommunisert planinitiativ 
og organisert gjennomføring.  

Det har vært gjennomført et formelt oppstartsmøte med kommunen og det foreligger referatet 
fra dette, datert 28.01.2020. Vi registrerer videre at kommunen har gitt oppstarttillatelse fattet 
i medhold av plan- og bygningslovens § 12-8.  

Samlet sett dekker de innsendte dokumentene de relevante kravene man har for gode 
vurderinger omkring utarbeidelsen av kommende detaljregulering. 

Merknad; Det vurderes at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning eller 
planprogram og at en utfyllende planbeskrivelse med ROS-analyse skal gi en 
dekkende beskrivelse av planarbeidet, planen og virkningene av denne. Vi 
mener dette må sees i sammenheng med overordnede plans føringer og 
kommuneplanens arealdel 2019-2030, pkt.1.8.1 Krav om konsekvens-
utredning. Det er grunnet manglende kunnskapsgrunnlag etablert krav om slik 
konsekvensutredning før regulering og spesifikt for det området som nå er 
varslet regulering for. Vi forventer at men etterlever disse føringene.  

Utover de beskrevne og foreslåtte hovedprioriteringene, foreligger det foreløpige bare noen 
fåtalls illustrerte skisser til avgrensning og tilpasning mot overordnede planer. Vi regner med 
at planutkastet ved kommende høringer vil fortsette å være entydig avgrenset og at arealets 
utforming er på plass, samt formålsbestemt. Vi har ingen ytterligere kommentarer til planens 
oppstartsvarsel. 

 
Generelle bindinger 

Reguleringen må innrette seg til grenseflaten mot sjø i de Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (FOR-2011-03-25-335). Reguleringen er 
bundet til å følge kommuneplanens arealdel, for det som gjelder hovedformål mv. 

 
Lov om havner og farvann 

Kystverket ønsker å informere om Lov om havner og farvann av 01.01. 2020. Loven medfører 
en viss endring i kommunenes forvaltningsansvar og myndighet innenfor egne sjøområder, 
jf. §§5 - 9 i ny lov.  

Vi gjør også oppmerksom på at tiltak og etableringer i eller i nærheten av sjø, krever egne 
tillatelser etter havne- og farvannslovens §14. Utfylling i sjø og strandsonearronderinger er 
eksempel på tiltak som krever tillatelse til etablering etter havne og farvannsloven. 

 
Plan- og bygningsloven 

Generelt ber man om at det blir tatt hensyn til trygge og farbare sjøareal og viser til plan- og 
bygningslovens § 11.7 pkt. 6 og § 11.11 pkt. 3 og 6, som omhandler forutsetninger for 
arealformål i sjø eller de tilgrensende strandsonearealene. 

Kystverket er hovedsakelig interessert i sikkerhet og fremkommelighet på sjøen, samt det å 
ivareta intensjonen med statens forvaltningsinteresser. Eventuelle planformål som 
vanskeliggjør Kystverket sine forvaltningsoppgaver på dette området, vil kunne føre til 
innsigelse. 
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Planverktøy 

Kystverket vil foreslå at man benytter KystInfo, Kystverkets eget planleggingsverktøy og 
karttjeneste, som er å finne på http://www.kystverket.no. Her finner man sjøkart med aktuell, 
oppdaterte og sjørelaterte opplysninger. Informasjonen på sjøkarta vil kunne være en tilvekst 
til planarbeidet og informerer om viktig element for ferdsel på sjøen, som f.eks. naviga-
sjonsinstallasjoner (lykter, blinker, merker, bøyer, staker), farleder, moloer, ankringsområder, 
sjøkabler, sjøledninger m.v. 

Det er etter det vi ser av varselet en mindre del av sjø- og strandsoneareal som blir foreslått 
regulert. Verdien av KystInfo og ekstraherte data derfra, vil måtte settes inn i en 
sammenheng og aktualiseres proporsjonalt. 

 
Havnivåstigning/stormflo 

I planarbeidet må man se om det er behov for vurderinger omkring samfunnssikkerhet og 
forurensningsfare knyttet til ulykker/uhell i de tilstøtende sjøområdene og hva de påregnelige 
konsekvensene vil være for næringsinteresser, samfunn og natur. En analyse må vise hva 
en endret arealbruk vil ha og si for omgivelsene, men også på hvilken måte omgivelsene vil 
påvirke arealbruken i planområdet. 

Kartverkets innsynsløsning https://www.kartverket.no/sehavniva viser framtidig estimert 
havnivåstigning med stormflo, for de aller fleste tettstedene langs hele kysten. For Osen er 
for eksempel 200-års stormflo med havnivåstigning (gitt fortsatt høye globale CO2-utslipp) 
stipulert til kote 2,81 meter mot slutten av dette århundret (uten bølgepåvirkning). 

Vi ser for oss en risikovurdering i tilknytning til fremtidig stormflo, kombinert med ekstrem 
sjøgang og hvordan disse momentene vil påvirke nyetableringer og omgivelsene innenfor 
planområdet. Det bør settes kriterier og krav i planens nye bestemmelser, slik at 
naturpåvirkninger ikke blir et kritisk moment på installasjoner i anleggenes levetid. I denne 
sammenheng vises det også til kommuneplanens arealdel med tilhørende vedtekter, der 
generelle funksjonskrav vedrørende byggehøyder langs sjø er tatt inn. Disse momentene 
bør ivaretas gjennom planforslaget. 

For å unngå å bygge seg inn klimaproblemer, anbefales det både i ovennevnte veileder 
H5/18 og i de Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 av 
14.05.2019, at det er de høye utslippstallene som skal legges til grunn for arealplanleggingen 
i kommunene. For tiltak som ligger i umiddelbar nærhet til- eller i sjø og som ikke er konstruert 
for overflomming, anbefaler vi at det derfor reguleres inn en minimum kotehøyde gulv 
(NN2000) på 3,0 m, gjerne noe høyere for å unngå skader og ødeleggelse. 

 
Skredfare i sjø 

Vi forutsetter at forholdet til skredfare avklares i forbindelse med planarbeidet og gjennom-
føres i tråd med kravene i PBLs §§4-3, 28-1 og TEK 17, kap.7: 
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17 

Det har inntruffet en rekke undersjøiske kvikkleireskred og uheldige hendelser i Midt-Norge, 
som følge av gravearbeider og utfyllinger i og mot sjø de senere årene. Dette viser oss at 
det kan være betydelig skredfare forbundet med utgravinger, fyllinger og mudringer også i 
sjø. Før denne type arbeider kan iverksettes, må det gjennomføres en skredfare- og 
geoteknisk vurdering av tiltaket av fra en fagkyndig. 

Dersom det ønskes utført sjø- eller strandutfyllinger i forbindelse med feltetableringen, må 
det gjennomføres en fareutredning som avklarer skredfaren. Utredningene bør gjennomføres 
på et slikt detaljeringsnivå at de tilfredsstiller kravene om sikker byggegrunn i TEK/PBL. 

 



 Side 4 

Vi ber om at kommentarene blir tatt med i det videre arbeidet så langt det er relevant for 
planleggingen og at avklaringer i forhold til planmessige mangler blir gjennomført. 

Utover dette har vi ingen andre innspill eller kommentarer til varslet reguleringsoppstart. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 
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INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID- RORBUER 
VINGSAND GNR.12 BNR. 88 I OSEN KOMMUNE 
 
Mattilsynet mottok varsel om oppstart av planarbeid- rorbuer Vingsand gnr.12 bnr. 88 i Osen 
kommune. Frist for å gi svar er satt til 16.03.2020. 
 
Saken gjelder 
Planen skal gjennom detaljregulering legge til rette for 15-20 rorbuer for utleie/ turisme innenfor 
området FT04 Vingsand, i kommuneplanens arealdel. Det skal i tillegg ses på muligheter for 
bobilplasser med tilhørende servicebygg. Det er også tenkt å ha brygge tilknyttet hver enkelt rorbu, 
og et felles anlegg innerst mot der man setter ut båter i dag.  
 
Det opplyses i planen at det skal utarbeides en ROS analyse som skal foreligge plansaken.  
 
Vår vurdering 
Vingsand vannverk med tilhørende pumpestasjon og høydebasseng, ligger nær veien ned til 
området som planlegges utbygd. Noen punkter det bør tas hensyn til: 
 

 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 

 
 
Utover dette ingen merknader. 
 
 

Deres ref:    

Vår ref: 2020/30715     

Dato: 20.02.2020   

HD PLAN & ARKITEKTUR AS  
Havbruksparken Storlavika 7 
7770  FLATANGER   
 
 
 

Org.nr: 985 399 077  
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Med hilsen 
 
 
 
Tove Marie Hervik  
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Marinarkeologisk uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - 
Vingsand - Gbnr 12/88 - Osen kommune 
 

NTNU Vitenskapsmuseet har i epost av 10.02.2020 mottatt varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid 
for ovennevnte område.  
 
Ettersom reguleringsplanen åpner for regulering av sjøområder eller inngrep i sjø eller vassdrag i 
form av mudring eller annen graving, utfylling, moringer, pæling eller annet kan det påregnes at 
NTNU Vitenskapsmuseet vil måtte gjennomføre en marinarkeologisk befaring på stedet, jfr. kml § 9. 
Hensikten med en slik befaring er å avklare hvorvidt nevnte inngrep kan skade fredede eller vernede 
kulturminner under vann eller i strandsonen. Kostnadene i forbindelse med slike befaringer må i.h.t. 
kml § 10 bæres av tiltakshaver.  
 
Grunnet kostnadene og omfang ved dykkerbaserte undersøkelser, og da dette belastes tiltakshaver, er 
det erfaringsmessig hensiktsmessig at slike ikke gjennomføres før konkrete planforslag med 
plangrenser og formål foreligger i en hensiktsmessig form. Dette vil i hovedsak si at undersøkelser 
gjennomføres når planen foreligger til 1.gangs offentlig ettersyn. Dersom tiltakshaver ønsker 
undersøkelser på et tidligere stadium er dette selvsagt mulig.  
 
Vi anbefaler at reguleringsgrenser i sjø representerer reelle behov, og at det vurderes viktigheten av å 
inkludere dem i planprosessen. 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. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet takker for varselet og ber om å få oversendt 1. utkast av reguleringsplanen 
til uttalelse når denne foreligger. 
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NVEs genrelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for 

Rorbuer Vingsand, GBnr 12/88 - Osen kommune 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 
interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 
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Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rm@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

regionsjef 

Åse Sofie Winther 

overingeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     
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AAMHTESE/SAK MIJ VUESUEHT./VÅR REF. DIJ VUESIEHT./DERES REF. BIEJJIE/DATO 

20/654 - 2 20/5196  19.02.2020  

 

Sametingets uttalelse - Reguleringsplan for Rorbuer Vingsand, gbnr 
12/88 i Osen kommune 
 
Vi viser til deres brev av 10.02.2020.  
Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår 
reindrift forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt. 
 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske 
kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til 
planforslaget. 
 
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. 
Vi foreslår følgende tekst: 

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle mistenke funn av 

kulturminner, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og 

fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 

annet ledd. Dette må videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket. 
 
Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge 
kml. § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. 
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse fra 
Trøndelag fylkeskommune. 

Heelsegh/Med hilsen 
 
 
 
Andreas Stångberg Harald Bugge Midthjell 
fágajođiheaddji/fagleder Raeriestæjja/Rådgiver 
 
 
Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 

Åejviedåastoje / Hovedmottaker:    
HD plan & arkitektur Storlavika 7 7770 FLATANGER 
 
Kopiija / Kopi til:    
Trøndelag Fylkeskommune Fylkets hus 7735 Steinkjer 

 
   

Påastesijjie/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Aamhtsreerije 

saksbehandler 

Harald Bugge Midthjell 

Tel: +47 78 47 40 33 
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Vingsand og omegn grendelag       Vingsand 13.mars 2020  
Oskar Folland         
Canninggata 5 
7800 Namsos 
E-post: oskar.folland@ntebb.no 
Mobil: 46611745 

 
 
 
Osen kommune 
7740 Steinsdalen 
E-post: postmottak@osen.kommune.no 
 
HD Plan og Arkitektur AS 
Storlavika 7 
7770 Flatanger 
E-post: oystein@hdpa.no 
 
 
 

To innspill til utarbeiding av forslag til reguleringsplan for «Rorbuer Vingsand» 
 
 
Det vises til brev datert 11.februar 2020 om oppstart av planarbeid for «Rorbuer Vingsand». Osen 
kommune har engasjert HD Plan og Arkitektur AS til utarbeiding av forslag til detalj-reguleringsplan 
for framtidig utbygging av rorbuer på Vingsand.  
 
I denne fasen av reguleringsarbeidet gis det mulighet til å komme med innspill til planforslaget før 
det er ferdig utarbeidet. I neste fase blir planforslaget sendt ut på høring, før den endelige politiske 
godkjenning skjer. Planområdet ligger allerede i et LNFR-område i kommuneplanenes arealdel, så vi 
har ved denne anledningen ingen prinsipielle og generelle kommentarer til selve arealplanen. Vi har 
imidlertid synspunkter på to (2) forhold som omhandler N=Natur og F=Friluftsliv og som har 
betydning for planforslaget. 
 

1. Bevare fjellplatået på Åkvikfjellet inngrepsfritt til framtidige natur- og friluftsliv-formål 
 
Den foreløpige avgrensningen av planområdet er vist på tilsendt kartutsnitt. Avgrensingen mot vest 
(NNV-SSØ) er lagt helt oppe på fjellplatået på Åkvikfjellet. Vi antar at det aldri vil bli aktuelt å regulere 
inn rorbuer helt oppe på fjelltoppen. Heller ikke å regulerer inn rorbuer i den øverste bratte skrenten 
rundt fjellplatået, som er uegnet til utbyggingsformål.  
Den vestlige avgrensningen er tegnet inn i som ei rett linje fra NNV til SSØ. 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 
natur- og friluftsliv-formålene bedre. Vi antar at eventuelle framtidige rorbugjester som søker 
opplevelser på Vingsand, vil oppleve det på samme måte som fastboende og andre med tilhørighet 
til bygda. En slik arrondering som følger kotene vil ikke medføre noen interessekonflikter. 
 
 

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 

mailto:oskar.folland@ntebb.no


i et sammenhengende løypenett. Vi ber om at turstien rundt Åkvikfjellet legges inn i detalj-
reguleringsplanen, slik at rekreasjonsmulighetene både for allmenheten og framtidige gjester i et 
eventuelt rorbuanlegg blir ivaretatt. Det samme gjelder muligheten til å komme seg opp på toppen 
av Åkvikfjellet på nordsiden av fjellet.  
Vi ber om at turstien blir tydelig nedfelt i regulerings-bestemmelsene. 
Dersom det er behov for litt justering av dagens trase, har vi forståelse for det.  
 
Disse stiene finnes i dag rundt og på Åkvikfjellet:  
 

A. Åkvikfjellet rundt på østsida av Åkvikfjellet. Stien går gjennom planområdet. 
B. Åkvikfjellet til topps, rundt østsida av Åkvikfjellet og gjennom planområdet. 
C. Åkvikfjellet direkte til topps fra sør, med start ved trappa til Håmannvika og Kleiva. 
D. Åkvikfjellet rundt på vestsida av Åkvikfjellet, via Håmannvika og Åkvika. 
E. Åkvikfjellet til topps på vestsida av Åkvikfjellet, via Håmannvika og Åkvika. 
F. Bjørsneset fyrlykt, fra trappa til Håmannvika via Håmannvika, vestsida av Åkvikfjellet til Åkvika. 
G. Åkvikhalsen, fra Kleiva gjennom Åkvikhalsen fra øst til Håmannvika. 
H. Merravarden, start ved trappa til Håmannvika/Kleiva, Merravarden videre til Håmannvika. 

 
Der bare å ta kontakt med grendelaget for utdypende kommentarer. Vi blir også gjerne med på en 
befaring i området for å orientere nærmere om løypenettet og justering av traseen gjennom 
planområdet. Vi antar at framtidige rorbugjester også vil sette pris på turstinettet på Vingsand.  
 
Hilsen 
Vingsand og omegn grendelag 
 
Oskar Folland 
(leder) 
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Referat fra oppstartsmøte «Rorbuer Vingsand»  
 

Referat fra oppstartsmøte plansaker – Osen kommune. 
 

 

«Detaljregulering- Rorbuer Vingsand»  
 

Møtedato: 28.01.20 
 
Møtested: Osen Kommunestyresal 

 
Deltakere: 
Forslagsstiller: Osen kommune ved John Einar Høvik, Roar Leirset og Ronald Bratberg 
Utførende konsulent: HD plan & arkitektur ved Carl Danielsen og Øystein Thorp 
 
Forslag til plannavn: «Rorbuer Vingsand» 
Eiendom: 12/88 
PlanID: 202001 
 

 
Planens hensikt: 
Planen skal gjennom detaljregulering legge til rette for 15-20 rorbuer for utleie/turisme 
innenfor område FT04 Vingsand i kommuneplanens arealdel. 
 
Planens innhold: Planen skal i tillegg til rorbuene se på mulighetene for bobilplasser med 
tilhørende servicebygg. Det tenkes å ha brygge tilknyttet hver enkelt rorbu, og et felles 
anlegg innerst mot der man setter ut båter i dag. Bilvei er tenkt til helt ytterst i planområdet 
hvor det vil være snuplass og muligens bobiloppstilling. 

 
 
Geoteknikk: 
Innenfor planområdet ligger det to soner som gir treff i «Aktsomhetskart for snøskred» fra 
NVE. Det skal foreligge dokumentasjon fra fagkyndig innenfor området 
snøskred/steinsprang opp mot krav til sikkerhet i Plan og byggingsloven og byggeteknisk 
forskrift. Eventuelt vise tiltak for snøskredfaren og mulig steinsprang. 
 

 
ROS-analyse: 
Det skal utarbeides en ROS analyse, som skal foreligge plansaken til 1. gangs 
behandling. Det vil gjennom denne avklares om det må foretas ytterligere utredninger. 
 

 
Vurdering av planskissen: 
Det var kun planområdet som ble skissert ved oppstartsmøtet.  
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Kunngjøring / varsling om oppstart av planarbeid, jf. pbl. § 12-8 
Oppstart av planarbeid skal annonseres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og 
gjennom elektroniske medier. Det anbefales å kunngjøre i en avis samt på kommunens 
nettside med lenke til mer informasjon på forslagsstillers nettside. Kunngjøring på  
kommunens nettside bestilles via plansaksbehandler. Avgrensing av planområdet skal 
angis. Berørte grunneiere, rettighetshavere, naboer og velforeninger skal underrettes 
ved brev. 
           
Varsel om oppstart sendes følgende overordnede myndigheter: 

− Fylkesmannen i Trøndelag 
− Trøndelag Fylkeskommune 
− Statens vegvesen 
− Norges vassdrags og energidirektorat 
− Sametinget 
− Kystverktet 
− NTNU Vitenskapsmuseet 
− Mattilsynet 

 

I tillegg skal varsel om oppstart sendes følgende instanser: 

− Osen Fiskeri- og Havbruksnemnd, v/Henning Sundet, Osenveien 347, 7740 Steinsdalen 
− Vingsand Brygge AS, Vingsandveien 136, 7740 Steinsdalen 
− Vingsand Brygge Drift AS, Vingsandveien 136, 7740 Steinsdalen 
− Vingsand Grendelag, v/Oskar Folland, Canninggata 5, 7800 Namsos 
− Vingsand Båtopplag, v /Tore Bjørsvik, Lianveien 25, 7740 Steinsdalen 
− Vingsand Rorbuer, v/Mary-Ann Rånes, Rådhusveien 1, 7740 Steinsdalen 
− Kommunelegen 
− Barn og unges representant 

Adresseliste for varsel om oppstart til naboer og gjenboere vedlegges møtereferatet. 
Forslagsstiller må i tillegg selv vurdere hvilke andre høringsparter som er kan være aktuelle å 
varsle. 
 
Planprogram: 
For planer som omfattes av konsekvensutredning bør forslag til planprogram, som er avklart 
med kommunen, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av 
planoppstart. Dersom man etter en vurdering, i samråd med kommunen, har funnet at planen 
som omfattes av § 3 i forskrift om konsekvensutredninger ikke faller inn under kriteriene i § 
4, skal dette framgå av varsel og kunngjøring om planoppstart. 

 
-Det kreves ikke planprogram. 

 
 
 
Krav til dokumentasjon 
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• Reguleringsplankart og illustrasjonsplan i målestokk 1:1000 i farger, som pdf-filer. 

Dersom formatet er større enn A3, sendes også papirkopi. Plankartet skal utarbeides i 
samsvar med Miljøverndepartementets veiledere for fremstilling av planer. 

• Digitalt plankart som SOSI-fil i henhold til nasjonal produktspesifikasjon  
• ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse), jf. pbl. § 4-3. 

 
Det skriftlige materialet sendes inn fortrinnsvis elektronisk.  

 
 
Filformat 
De mest vanlige filformatene vi tar imot er PDF og DOC - format. Osen kommune ønsker 
fortrinnsvis pdf-filer. Max størrelse pr. elektronisk fil er 10 megabyte. 

 
Hva må være egen fil 
Vi må ha én fil for hvert dokument som skal sendes inn, se eksempelliste nedenfor. Hver 
tegning må registreres for seg. Flere fasader/oppriss på samme tegning kan være én fil. 

 
Eksempler på dokument som må være egen fil: 

1. Oversendelsesbrev 
2. Forslagsstillers plankart 
3. Forslagsstillers bestemmelser 
4. Forslagsstillers beskrivelse 
5. Illustrasjonsplan 
6. Perspektiv 
7. Tilleggsillustrasjoner 
8. Modellbilder 
9. Soldiagram 
10. Trafikkrapport 
11. Støyrapport 
12. Biologisk mangfold - rapport 
13. Miljøoppfølgingsprogram 
14. Andre dokumenter … 
 

 

 



Y 570000

Y 570100

Y 570200

Y 570300

Y 570400

Y 570500

X 7136800

X 7136900

X 7137000

FKB4

22.03.2021
1

Osen

Rorbuer Vingsand
202001

Detaljregulering

Osen kommune

HD plan & arkitektur

Kilde for basiskart:
Ekvidistanse

1:1000Kartmålestokk

m

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

Forslagsstiller:

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato for siste revisjon av plankart:

Planvedtak:

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Møtesaksnr Dato Sign

kommune

N

0 10 20 30 40 mKoordinatsystem:         UTM sone 32 / Euref89

Nasjonal arealplan-ID

Høydegrunnlag:            NN 2000

Dato for basiskart:

Kartopplysninger

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

Plantype:

Kunngjøringsdato for planvedtak:

Saksnummer:

Behandlingsorgan

Høring og offentlig ettersyn fra/til:

01.10.2021

TEGNFORKLARING
Plandata

Campingplass

Industri/lager

Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)

Veg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)

Friluftsformål

Landbruks, natur og friluftsformål samt reindrift(PBL2008 §12-5 NR.5)

Småbåthavn

Ferdsel

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §12-5 NR.6)

Planens begrensning

Formålsgrense

Regulert senterlinje

Målelinje/Avstandslinje

Reguleringsplan-Felles for  PBL 1985 og 2008

BC

BKB

SV

LF

VS

VFE

Annen veggrunn- tekniskj anlegg

SV

SVT

Juridiske linjer 2008 og punkt PBL 2008

Hensynssoner  (PBL 2008 §12.6)

H310 Farresone 310 Ras- og skredfare
UtleiehytterBUH

Faresone grense

Byggegrense



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/815 - 5 
Saksbehandler Ronald Bratberg 
Dato 31.01.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
014/22 Formannskap 10.02.2022 
 
 
Osen Fjordcamping AS - Søknad om utvidelse av campingplass /hugging av furuskog.  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommune ved formannskapet avslår søknad om uttak av furuskogen ved Osen Fjordcamping 
AS, Ørin. Det gis ikke en generell tillatelse til uttak av skog ved campingen. 
  
Hvis mindre uttak av trær ønskes gjennomført, skal det søkes på forhånd, og befaring gjennomføres 
med representanter fra Osen kommune ved sektor Utvikling og Miljø, før vedtak om eventuelt uttak 
kan skje. 
  
Begrunnelse for avslag: 

• Eksisterende furuskog er nødvendig som verneskog mot vær og vind, generelt for området 
samt særskilt for idrettsanlegget på Furuly, bebyggelse i nærheten og kirkegården. 

• Visuelt sett er denne skogen viktig for allmennheten. 
• Osen kommune er ikke forelagt noen konkret plan med beskrivelse/tegninger av planlagte 

tiltak. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Osen Fjordcamping AS ved John Egil Skinderhaug søker om utvidelse av campingplassen ved Øring, 
gnr. 20, bnr. 10, fnr. 1. 
  
Søkers opplysninger: 
Det vises til samtale med ordfører som gjelder utvidelse av campingplass. Det opplyses om at de siste 
årene har synliggjort et behov for utvidelse av parkeringsplasser for bobiler/campingvogner. 
Campingplassens eksisterende areal har rett og slett blitt for lite. 
  
De søker om å få fjernet eksisterende skog for å benytte arealet til å lage oppstillingsplasser for 
campingvogner og bobiler. Området vil etter fjerning av skogsområde bli planert og beplantet. 
  
De har vært i kontakt med skogsentreprenør som kan ta ansvar for hogst og bortkjøring av 
slip. Entreprenør vil ta slipen til dekning av kostnader ved jobben. Osen Fjordcamping vil ta 
kostnadene ved flytting av maskinpark. Osen kommune vil ikke få noen kostnader knyttet opp mot 
prosjektet. 
  



Skinderhaug opplyser at de er rimelig sikre på at utvidelsen av campingen vil føre til betydelige 
ringvirkninger for næringslivet i Osen. 
  
Planstatus: 
Regulert område. 
  
Planformål: 
Camping. 
  
Vurdering: 
Furuskogen på Ørin har i lang tid vært en naturlig innramming av og et skille mellom Osen 
Fjordcamping og Furuly stadion. Nedhugging av skogen og bruk av arealet til oppstillingsasser for 
bobiler/campingvogner vil både vær-/vindmessig og visuelt sett medføre en vesentlig endring. 
  
Osen Fjordcamping har så langt ikke presentert noen konkret plan utover å nevne at området skal bli 
planert og beplantet. Frem til en slik plan eventuelt er utarbeidet, presentert og godkjent 
av kommunen, er vurderingen at det bør praktiseres en restriktiv holdning til hogst av trær i 
furuskogen på Ørin. Dersom trærne hugges ned, vil det være en endring som ikke lar seg tilbakeføre 
på svært lang tid.    
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ved å hugge all furuskogen ved Ørin, vil gjøre at området vil oppleves som snaut. Furuskogen 
fungerer som er en viktig verneskog for idrettsanlegget, bebyggelse og kirkegården. Den vil 
samtidig fungere som et godt vern for campingplassen mot landvind/østaværet. Uttak av all skogen 
mellom idrettsplassen og campingplassen vil gjøre hele område svært værutsatt. Tiltaket vurderes å 
føre til så store endringer i det fysiske miljøet, at dette vurderes å ha en negativ konsekvens. Tiltaket 
vil trolig påvirke livsfaktorer i en negativ retning og ha en negativ innvirkning på sosiale miljøfaktorer, 
som gjør at en nedhugging av all skogen bør avlås. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, kvikkleire, 
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy. 
 
Sammendrag: 
Det søkes om felling av all furuskogen mellom idrettsplassen og campingplassen. Dette vil ha så pass 
store negative konsekvenser, ikke bare værmessig, men også i et folkehelseperspektiv, at det 
frarådes at det gis tillatelse til søknad om felling av skog. 
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/97 - 1 
Saksbehandler Endre Mølsleth 
Dato 03.02.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
015/22 Formannskap 10.02.2022 
 
 
Planprogram kommunens samfunnsdel 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet vedtar oppstart av planarbeidet og at planprogrammet sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn. 
  
  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Kommunal planstrategi for Osen kommune ble vedtatt av kommunestyret den 11.02.2021. Det ble 
her gjort vedtak om at arbeidet med ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel, skulle starte 
opp i 2021. 
Dette er den første kommuneplanprosessen etter kommunereformen 2020.  
Det er behov for å utarbeide et nytt enhetlig, overordnet planverk for Osen kommune. 
Samfunnsdelen er den overordnede planen i kommunens planhierarki. Samfunnsdelen gir også 
premisser inn i arbeidet med arealdelen. 
Dette planprogrammet omhandler derfor kun samfunnsdelen. 
I planstrategien som ble vedtatt i oktober 2020 pekes det på 6 prioriterte, strategiske valg for 
planarbeidet i inneværende valgperiode.  I tilleg er det lagt til 2 punkter: 

• Befolkningsutvikling 
• Helse 
• Utdanning 
• Levekår 
• Arbeidsliv 
• Samfunnsdeltakelse 
• Klimaperspektivet 
• Bestå som egen kommune eller sammenslåing.  

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Saken har ett indirekte folkehelseperspektiv da samfunnsplanen vil si noe om kommunens arbeid 
fremover med folkehelse 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken har ett klimaperspektiv med at FN's bærekraftmål vil være viktig premisleverandør for 
planarbeidet.  



 
 
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
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1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING 
Kommunal planstrategi for Osen kommune ble vedtatt av kommunestyret den 11.02.2021. 
Det ble her gjort vedtak om at arbeidet med ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel, 
skulle starte opp i 2021. 
Dette er den første kommuneplanprosessen etter kommunereformen 2020. 
Det er behov for å utarbeide et nytt enhetlig, overordnet planverk for Osen kommune. 
Samfunnsdelen er den overordnede planen i kommunens planhierarki. Samfunnsdelen gir 
også premisser inn i arbeidet med arealdelen. 
Dette planprogrammet omhandler derfor kun samfunnsdelen. 
I planstrategien som ble vedtatt i oktober 2020 pekes det på 6 prioriterte, strategiske valg for 
planarbeidet i inneværende valgperiode: 

 Befolkningsutvikling
 Helse
 Utdanning
 Levekår
 Arbeidsliv
 Samfunnsdeltakelse
 Klimaperspektivet
 Bestå som egen kommune eller sammenslåing. 

2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 
2.1. Nasjonale mål og føringer 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet «Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging 2019-2023.» Denne er vedtatt ved kongelig resolusjon den 
14. mai 2019. De nasjonale forventningene består av en rekke punkter innenfor følgende fire 
hovedtema: 
− Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling. 
− Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet. 
− Bærekraftig areal- og transportutvikling. 
− Byer og tettsteder der det er godt og bo og leve. 
Punktene innenfor hver av hovedtemaene er tilgjengelig på regjeringens nettside, Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 (regjeringen.no) og er også 
gjengitt i den vedtatte planstrategien for Osen kommune. Det er grunn til å trekke fram et av 
punktene spesielt og det er forventningen om at FNs bærekraftmål skal legges til grunn for 
regional og kommunal planlegging. 



Figur 1: FNs bærekraftmål 
 
Målene er konkretisert gjennom lover, retningslinjer og veiledere. De gjeldende 
retningslinjene er: 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011). 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 
• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994). 
• Barnekonvensjonen (1991)

3. MÅL 

3.1. Formål 
Samfunnsdelen 
• Kommuneplanen skal være et styringsverktøy for å gjøre Osen kommune til en attraktiv 

kommune å bo, jobbe og leve i. 
• Samfunnsutviklingen skal skje på en klima- og miljøvennlig måte, i overensstemmelse 

med FNs bærekraftmål. 



3.2. Resultatmål 
Samfunnsdelen som vedtas høsten 2022 skal: 

• Legge til rette for nødvendig reduksjon i klimagassutslipp, i henhold til nasjonale mål, og 
forurensning for øvrig, samtidig som samfunnet rigges for å møte klimaendringene. 

• Skape og utvikle et inkluderende, åpent og raust samfunn som ivaretar alle livsfaser. 
• Legge til rette for at barn og unge skal trives og ha et trygt oppvekstmiljø.
• Stimulere til kunst, kultur og aktivitet.  
• Bidra til at kommunen er en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer, utvikler og beholder 

nødvendig kompetanse og arbeidskraft som løser nåværende og fremtidige 
samfunnsoppdrag, og utnytter handlingsrommet innenfor den digitale endringen. 

• Legge til rette for næringslivet i kommunen, herunder aktivt bidra til næringsutvikling, 
videreutvikle næringsarealer og bidra gjennom utbygging av nødvendig infrastruktur 

• Legge til rette for innbyggernes bo- og leveforhold gjennom en godt utbygde kommunale 
anlegg og systemer, og en arealforvaltning som ivaretar innbyggernes interesser, 
naturmangfoldet og er bærekraftig over tid.  

• Ivareta steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling og samfunnsutvikling i bred 
forstand og over tid.  



4. INTERESSENTER 
Plan- og bygningsloven stiller krav til medvirkning i planprosesser, spesielt overfor grupper 
som antas å bli særlig berørt. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning 
fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser 
som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen 
måte. 
Tabell 1: Oversikt over interessenter

    
Deltar med  

   
 

  
Aktør  Faglig  Økonomisk  Innspill  

 Må 
involveres

Må 
informeres 

  
  

Merknad  

Svært viktig            

Kommunestyret  X X  X X Oppdragsgiver

Folkehelsegruppe  X   X X Faglig bistand   

Sektorledere X   X Høringsparter  

Ungdomsrådet/elevråd X X

Råd for eldre og mennesker med 
funksjonshemming 

  X X   

Innbyggere   X X   

   Forsvaret x   X X   

Beredskap og samfunnssikkerhet  X   X X Faglig bistand   

Frivillige organisasjoner    X X   

Kulturlivet    X X Faglig bistand   

Åfjord næringsforening  X   X X   

Åfjord utvikling AS X   X X   

Fiskeri- Havbruksnæring x x x Faglig bistan
Nord-Fosen utvikling  AS X   X X   

Næringsliv/entreprenører  X   X X   

Landbruksnæringa/grunneiere  X   X X Faglig bistand   

Kommuneoverlegen  X   X X  Faglig bistand 

Viktig      

Brann Midt  X   X X Faglig bistand   

MNA X   X X   

Reindriftsnæringa  X   X X Faglig bistand   

Ansatte  X   X X   

IKPR Fosenregionen   X X Høringspart  

IKPR Namdalsregionen X X Høringspart

Trafikksikkerhetsutvalget  X   X X   

Tele- og kraftleverandører    X X   

Andre      

 Hytteforeringer   X X   

Arbeidsinnvandrere    X   

Den norske kirke    X X   



5. ORGANISERING AV ARBEIDET  

g

 Figur 2: Figuren viser hvordan kommuneplanarbeidet skal organiseres 

Oppdragsgiver 
Osen kommune, ved kommunestyret, er oppdragsgiver. Fatter endelig vedtak av 
kommuneplanen. Involveres dersom det er behov for politisk avklaring av vesentlig 
betydning. 

Styringsgruppa 
Styringsgruppa består av planutvalget og skal bidra til å stake ut kursen for planarbeidet. 
Videre skal de bidra til at prosjektet har framdrift og bidra i medvirknings- og 
involveringsprosesser. 

Oppdragsgiver
Osen kommunestyre

Styringsgruppe
Planutvalget

Prosjektansvarlig
Rådmannen

Arbeidsgruppe
Rådmannen

Sektorleder oppvekst og 
kultur

Sektorleder Helse og 
omsorg

Sektorleder utvikling og 
miljø



Prosjektansvarlig 
Rådmannen er prosjektansvarlig og er administrativt ansvarlig for gjennomføring av 
planprosessen. 

Prosjektleder 
Prosjektleders er ansvarlig for å følge oppsatt framdriftsplan samt tilrettelegge arenaer for 
medvirknings- og involveringsprosesser. Prosjektleder tar nødvendige avklaringer med 
arbeidsgruppa og styringsgruppa og har hovedansvaret for utarbeiding av plandokumentet.  
Arbeidsgruppe 
Arbeidsgruppa er administrativ og består av kommuneledelsen utvidet med fagleder plan og 
rådgiver for bærekraft og miljø. Skal sammen med prosjektleder bidra i planlegging og 
gjennomføring av medvirkningsprosesser og utarbeiding av plandokumenter. 

6. PROSESS 

6.1. Medvirkning 
Oppstartsmøte (kick-of) 
Oppstartsmøte for sentrale aktører som kan ta tematikken videre i egen organisasjon og eget 
kontaktnett. Det meldes tilbake til kommunen. 

Folkemøter 
Åpne møter på ulike steder i kommunen. Gjennomføres i form av verksted. Tanken er at 
mange allerede skal være kjent med planprosessen fra medvirkningen i punktet ovenfor. 
 
Høring og offentlig ettersyn 
Lovpålagte høringer og offentlig ettersyn gjennomføres ved planoppstart og når planforslag er 
utarbeidet. 

Hjemmeside og Facebook 
Det vil bli opprettet en egen Facebook konto knyttet til planarbeidet med mulighet til innspill, 
spørreundersøkelser og aktiv deltakelse i aktuelle temaer.   Kommunens hjemmeside vil også 
bli brukt til dialogport for innbyggerne i kommunen.  

Spørreundersøkelse 
Nettbasert spørreundersøkelse, eksempelvis ved bruk av Forms, hvor innbyggere får mulighet 
til å svare på en del sentrale spørsmål i planarbeidet. Gjøres kjent i kombinasjon med 
hjemmeside og Facebook. 

6.2. Konsekvensutredning 
For kommuneplanens samfunnsdel er det normalt ikke krav til konsekvensutredning. 

6.3. Framdriftsplan 
I det følgende skisseres prosessen både i tabell og på tidslinje. Tabellen gir en oversikt over 
milepæler, arbeidsmetoder, aktører og tidsrom. Det må likevel presiseres at arbeidet er delvis 
overlappende. Det er også oppgaver som ikke er beskrevet i tabellen som utføreres av 
prosjektleder i samarbeid med arbeidsgruppe og styringsgruppe. Dette gjelder spesielt i 
forbindelse med utarbeiding av dokumenter og planlegging av medvirkningsprosessen. 



Tabell 2: Framdriftsplan 

Delmål Aktivitet Arbeidsmetode Ansvarlig Tidsrom

Forberedelser

Vedtak kommunal 
planstrategi

Kommunestyre 11.02.2021

Lage planprogram Arbeidsmøte og 
skrivebordsarbeid

Prosjektledelse

Arbeidsgruppe

Uke 48 2021 til 
uke 5 2022

Fase 1 Oppstartsfase  - Lage Planprogram

Vedtak oppstart av 
planarbeid.

Første gangs behandling av 
planprogram 

Formannskap 10.02.2022

Høring og offentlig ettersyn 
- planprogram

Prosjektledelse 13.02.2022 til 
17.03.2022

Andre gangs behandling av 
planprogram

Formannskap 07.04.2022

Endelig vedtak planprogram Kommunestyre 27.04.2022

Fase 2 Medvirkning samfunnsplanprosessen 

Lage maler for innlevering 
av innspill og spørreskjema

Arbeidsmøte Arbeidsgruppe 28.04.2022 til 
12.05.2022

Informasjon på hjemmeside, 
Facebook og media. 

Arbeidsgruppe 15.08.2022 til 
31.12.2022 

Oppstartsmøte sentrale 
aktører

Informasjonsmøte Arbeidsgruppe 14.06.2022 

Planlegge folkemøter Arbeidsmøte Arbeidsgruppe 15.08.2022 til 
31.12.2022

Gjennomføre folkemøte Arbeidsgruppe 23.08.2022

Fase 3 Utforming av samfunnsplanen

Evaluering av innspill Arbeidsmøte Arbeidsgruppe Uke 35 til 37

Første utkast samfunnsplan Arbeidsmøte, 
skrivebordsarbeid

Arbeidsgruppe Uke 35 til 37 

Ferdig utkast samfunnsdel 
av kommuneplan

Arbeidsmøte

Skrivebordsarbeid

Arbeidsgruppe 16.09.2022

Fas 4 Høringer/ sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel 

Første gangs behandling 
kommuneplanens 
samfunnsdel

Formannskap 29.09.2022



Høring og offentlig ettersyn 
kommuneplanens 
samfunnsdel

Prosjektledelse Uke 40 til 44 
2022 

Behandling av 
høringsinnspill

Arbeidsmøte

Skrivebordsarbeid

Arbeidsgruppe 17.11.2022

Andre gangs behandling 
kommuneplanens 
samfunnsdel

Formannskap 24.11.2022

Endelig vedtak 
kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Kommunestyret 14.12.2022.

7. KRITISKE SUKSESSFAKTORER 
• Politisk forankring: Vi er avhengig av at politikerne føler eierskap til planprosessen og den 

nye samfunnsdelen til kommuneplanen. Prosessen er avhengig av at de er engasjert i 
arbeidet. 

• Administrativ forankring: Vi er avhengig av at administrasjonen føler eierskap til 
planprosessen og den nye samfunnsdelen til kommuneplanen. Prosessen er avhengig av at 
de er engasjert i arbeidet. 

• Medvirkning/involvering: Det er veldig viktig å få de riktige personene/gruppene i tale på 
riktig tidspunkt. Vi må skape engasjement og deltagelse blant befolkningen og de ulike 
interessegruppene slik at de bidrar til planarbeidet og utviklingen av Osen kommune. 

• Tematisk avgrensning: Det er vesentlig å holde seg innenfor de prioriterte, strategiske 
valgene slik det går frem av planprogrammet. 
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