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Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Holmen boligtun på
Lauvøya - Nærøysund kommune
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte
reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen:
Overordnede føringer
Det aktuelle planområdet er iht. gjeldende kommuneplanens arealdel for området (KPA Vikna,
vedtatt 16.12.2010) en del av område V9 som der åpner for etablering av hytter/boliger/erverv.
Område V9 er betydelig større enn det aktuelle planområdet. Kommuneplanens bestemmelser til
avsatte byggeområder slår fast at bygninger ikke tillates oppført nærmere sjøen enn 100 meter.
Fra oversendelsen nå fremgår det at det ved utformingen av området legges vekt på de veiledende
retningslinjer for byggeområder i KPA. Der fremgår at det ved lokalisering og utforming av områder
skal foretas en kvalitetsvurdering av strandsonen med tanke på bl.a. urørthet, topografi, friluftsliv og
biologisk mangfold. Dette er bra, men vi stusser over at den juridiske bindende planbestemmelsen
ikke nevnes eller vektlegges.
Landbruk
Det fremgår at det skal tilrettelegges for inntil 3 nye boliger og sjøhus/brygge, og at planarbeidet er i
samsvar med overordnet plan. Kommunen er positiv til at det blir tilrettelagt for boligbygging i
regulert felt på Lauvøya, da det er etterspørsel etter ledige tomter i området.
I det videre planarbeidet blir det sentralt å søke en vegløsning som i minst mulig grad berører
jordbruksarealet i planområdet. Dette gjelder både areal registrert som fulldyrka jord, men også
innmarksbeitet bør skjermes så langt som mulig. Ut fra de skisserte alternativene ser det ut til at
vegføring langs bebyggelsen i vest vil føre til minst oppstykking av jordbruksarealet i sin helhet.
Konkrete vurderinger av driftsulemper, arealbeslag etc. må følge med det videre planmaterialet.
Fylkesmannen legger til grunn at dyrka mark som ikke skal brukes til veg reguleres til
landbruksformål.
Klima og miljø
Naturmangfold, landskap, friluftsliv
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Planforslaget må ta hensyn til miljøkvaliteter i området, knyttet til biologisk mangfold, landskap og
friluftsliv. Vi viser her til referat fra oppstartmøtet, der forhold som bør tas spesielt hensyn til i
forbindelse med planarbeidet er godt beskrevet. Dette gjelder bl.a. landskapsvirkninger og tilpasning
til terrenget, allmennhetens tilgang til strandsona, inngrep i strandsona ved valg av vegtrasé, samt
den generelle henvisningen til tekstdelen i kommunens arealplan om at kvalitetene i strandsonen
må vurderes.
Vi minner også om at planen må vurderes etter prinsippene i §§ 8- 12 i naturmangfoldsloven (nml.)
av 2009 og holdes opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i nml. Dette innebærer at konsekvensene
for naturmangfoldet skal framgå av planbeskrivelsen, samt at vurderingen og vektlegging av
prinsippene skal framgå av beslutningen. Som del av vurderingen etter §§ 8- 12 i nml. må dere
vurdere om kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet knyttet til strandsona er tilstrekkelig. Dette
gjelder spesielt konsekvenser for mulige naturverdier (naturtyper og arter) i Korsvikbukta. Av flyfoto
ser det ut til at Korsvikbukta er relativt grunn og deler faller tørt på fjære sjø. Slike grunne bukter vil
ofte ha stor biologisk produksjon og være viktige næringsområder for sjøfugl.
Da tiltakene vil kunne medføre en del terrenginngrep med oppgraving og forflytting av masser, må
dere vurdere faren for spredning av fremmede arter.
Støy
Området ligger nært Sørvikvågen hvor det er etablert en fiskebedrift (Emilsen fisk) og åpnet for
akvakultur i overordnet plan. Vi ber dere vurdere om støy, lukt og evt. annen luftforurensning kan
være en utfordring i denne saken. Grenseverdier for støy må overholdes, jfr. retningslinje T-1442/16
(KLD), samt oppdatert veileder for behandling av støy i arealplanlegging (M-128).
Overvann
Planen må inneha en vurdering av hvordan overvann skal håndteres. Overvann bør løses på
overflaten og ikke gjennom overvannsnettet. God overvannshåndtering er viktig for å sikre robuste
anlegg som kan håndtere forventede klimaendringer som økt nedbørintensitet og –mengde. God
overvannshåndtering er også viktig for å bidra til redusert avrenning og forurensning til sjø og
vassdrag.
Foreløpig vurdering
Ifølge oppstartsvarselet skal det tilrettelegges for inntil tre nye boliger, atkomstveg og felles sjøhus
og flytebrygge. Området V9 Sørøya, Lauvøya er avsatt i planen til hytter/boliger/erverv.
Utbyggingsområdet ligger imidlertid innenfor definert 100-meterssone, og er slik i strid med
bestemmelsen i kommuneplanens arealdel for Vikna 2010-2020: «Bygninger tillates ikke oppført
nærmere sjøen enn 100 meter …». Kommunen anser en utbygging her som en fortetting med
eksisterende boliger på Holmen, viser til at det er etterspørsel etter ledige tomter i området og ser
det derfor som positivt at det tilrettelegges for boliger her. Vi finner at en boligutbygging i området
her vil kunne være akseptabel hvis det legges stor vekt på landskapstilpasning, minimalisering av
terrenginngrep og bruk av formål og bestemmelser som ivaretar så mye som mulig av strandsona.
Vi kan imidlertid ikke se at sjøhus og flytebrygge er i tråd med formålet i overordnet plan. 100metersbeltet langs sjø er av nasjonal interesse, og strand- og landnære sjøområder er generelt
under stort press. For å unngå en bitvis nedbygging av slike områder bør utbyggingstiltak vurderes
og utredes i overordnet plan. Etablering av flytebrygger og naust kan føre til en privatisering av
strandsonen og utbygging bør skje i form av fellesanlegg som i minst mulig grad beslaglegger urørt
og attraktiv strandsone.
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Da tiltaket ikke er i tråd med overordnet plan, vil det kreves en grundig vurdering av konsekvenser,
bl.a. for landskap, friluftsliv og naturverdier. En etablering av småbåthavn/flytebrygge i dette
området vil kunne medføre enten behov for mudring eller en lengre vegframføring hvis
småbåtanlegget skal legges så langt ut at det blir tilstrekkelig vanndybde. Alternative plasseringer
må vurderes, deriblant mulig samlokalisering med andre småbåtanlegg eller inngrep i strandsona i
nærheten. Vi er videre usikker på hvilket formål et ‘sjøhus’ er tenkt å ha og behovet for et slikt bygg.
Vi vil allerede nå varsle at et småbåtanlegg/flytebrygge/sjøhus i dette området vil kunne være
krevende ut fra de hensyn vi er satt til å ivareta.
Barn og unge
Fylkesmannen minner om T-2/08 med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen. Her gjøres rede for ulike krav til den kommunale planleggingsprosessen
og krav til fysisk utforming av arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge. Bl.a. tydeliggjøres
krav om at det avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessig areal for lekeområder for barn og unge,
herunder areal for nærlekeplasser for de minste barna. Tilrettelegging bør tas inn i
rekkefølgebestemmelsene. Ved detaljregulering er det viktig å tilrettelegge lekeområder som er godt
skjermet fra trafikk, støy og annen forurensing. For å sikre trygg ferdsel til barnehage, skole og
fritidsaktivitet vil også valg av gang- og sykkeltrase være et viktig tema. Ved omfattende reguleringsog utbyggingsplaner vil det i stilles særlige krav til en helhetlig og langsiktig plan som tar høyde for
utviklingsmuligheter i forhold til arealdisponering. Fylkesmannen forventer at retningslinjene legges
til grunn i det videre planarbeidet.
Barn har rett til å bli hørt og si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges
vekt. Fylkesmannen minner om Barnekonvensjonen artikkel 12, og oppfordrer til å involvere barn og
unge i å bli hørt og å kunne medvirke gjennom planarbeidet. Likeså at barnets beste skal være et
grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn.
Helse og omsorg
Når planen kommer til høring, må det fremkomme hvilke vurderinger som er gjort for å ivareta
folkehelseperspektivet. Nært planområdet er det lokalisert en næringsvirksomhet. Det bør derfor
framgå av planarbeidet at trafikksikkerhet for de myke trafikantene og eventuell støy og lukt fra
virksomheten er vurdert. Retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2016 må legges til grunn
for planlegging og tiltak. Strandsonen er et viktig rekreasjonsområde for allmennheten, og dette må
hensyntas i det videre planarbeidet.
Samfunnssikkerhet
Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som er i tråd med plan- og
bygningsloven § 4-3. Fylkesmannen påpeker at kommunen som planmyndighet er ansvarlig for ROSanalysen. 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, med 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 epost: plantrondelag@kartverket.no
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