
Ørland kommune 

 

Plan og forvaltning 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Postboks 43 Ørland rådhus  + 47 72 51 40 00 42125921730 postmottak@orland.kommune.no 
7159 Bjugn Alf Nebbs gate 1  Org.nr Internett 
 7160 Bjugn  921 806 027 www.orland.kommune.no 

 
 
 

Sivilarkitekt Otto Falkenberg 
Fillingsnesveien 644 
7263 HAMARVIK 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/4336 - 5 11.10.2021 

 
 
Referat fra oppstartsmøtet - Planendring for Tønnølstranda hytteområde - planid 5057 
16270090 
 
 

Planens navn Tønnølstranda hytteområde  

PlanID 16270090 

Plantype Planendring 

GNR/BNR 11 / 12 

Sted og dato  Ørland rådhus, Bjugn - 05.10.2021 

Saksbehandler Mari Sørli 

 
 

Til stede fra kommunen og øvrige deltakere 
Navn Epost Telefon 

Mari Sørli Mari.sorli@orland.kommune.no 90974380 
Petra Roodbol-Mekkes petra.roodbol@orland.kommune.no 90252406 
Otto Falkenberg  Otto.falkenberg@gmail.com 92461403 
Jan Sprenger j-spreng@online.no  93035868 
Kåre Hellem steinkaare@hotmail.com  95429150 

 
Konsulent 
Navn Siv. Arkitekt Otto Falkenberg 
Telefon 92461403 
E-post Otto.falkenberg@gmail.com  
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Forslagstiller (grunneier) 
Navn Kåre og Anne Kari Hellem 
Telefon 95429150    
E-post steinkaare@hotmail.com  

 
Planforutsetninger   
Skal planinitiativet legges fram for planutvalget?   ☒ Ja ☐ Nei  

 
Er det aktuelt å stoppe planinitiativet?     ☐ Ja ☒ Nei 

 
Er kravet til fagkyndighet oppfylt?     ☒ Ja ☐ Nei  

 
Er det aktuelt å bringe planforslaget inn for regionalt planforum? ☐ Ja ☒ Nei  

 
Vil planen omfattes av forskrift om konsekvensutredninger?  ☐ Ja ☒ Nei  

 
Er det hensiktsmessig med felles behandling av  
planforslaget og byggesak?       ☐ Ja ☒ Nei 

 

 
Gjeldende plangrunnlag for området  
 

Kommuneplanens arealdel  Kommuneplanens arealdel for Bjugn, 2019 - 2031 

Reguleringsplan   Gjeldende reguleringsplan for Tønnølstranda  

Andre føringer (statlige, 
regionale og kommunale)  

 Forslag til marint vern av Kråkvåg og Bjugnfjorden 
 
Småbåthavnen er tatt ut av forslag til marint vern 

Pågående planarbeid  Kommunen er ikke kjent med at det pågår annet planarbeid i 
nærområdet 
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Plantype  
  
Planens avgrensning  

Planen vil erstatte følgende 
planer i sin helhet  

  
 Ny plan følger samme planavgrensning som gjeldende plan.  
  
  

Planen vil erstatte deler av 
følgende planer  

  
  
  
  

Ørland kommune vil vurdere 
om planen skal inkludere ev. 
uregulerte områder    

  
  
Planendring  
Ønskede endringer i forhold  
til gjeldende planer; 
Hovedformål  

  
Hensikt med planen er å bringe planen i samsvar med tiltak (veier, 
tomter etc.) slik disse faktisk er etablert   

Ønskede endringer i forhold  
til gjeldende planer; Andre 
formål  

  
Nytt formål, sjøhusområde, etableres på oppfylt område innerst i 
område avsatt til småbåthavna i gjeldende plan og opp mot 
adkomstveien til småbåthavna.  
  

  
  
Viktige utredningsbehov  

Planfaglige vurderinger  

Planen varsles som planendring og planbeskrivelsene må 
beskrive endringene.  
 
Det må beskrives hvorfor det er behov for å avsette nytt område 
for sjøhus (BUN3) når eksisterende område for naust (BUN2) ikke 
er bebygd. Tiltenkt bruk av sjøhusene må beskrives. Sjøhusene 
må ikke benyttes til overnatting. BUN2 og BUN3 bør vurderes i 
sammenheng, og behov og etterspørsel bør inngå i 
planbeskrivelse. 
 
Vei som reguleres ned til småbåthavn er etablert etter vedtak av 
12. 10.2020. Opplys om dette i beskrivelsene. 
 
Det er viktig at det reguleres en byggegrense mot sjø. 
Plankonsulent vurderer hva som er hensiktsmessig plassering av 
byggegrense. Byggegrense mot sjø som sammenfaller med 
byggegrense mot fv. kan være hensiktsmessig, samt en egen 
byggegrense på områder for naust og sjøhus.  
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Jordvern- og landbruksfaglige 
vurderinger  

  
  
 Ikke aktuelt 
  

Naturmangfoldvurderinger  
  
 Må vurderes og beskrives 
  

Kulturlandskap og kulturminner  

Hensyn til gravminne (id 26382) m. t. p høydeplassering og 
virkning av nytt område for sjøhus (BUN3) må vurderes.  
  
I forbindelse med bygging av vei er det gjort inngrep i terrenget 
innenfor bevaringsområdet rundt gravminnet. Avbøtende tiltak 
bør vurderes.  
 
Trøndelag fylkeskommune varsles om oppstart og har da 
anledning til å uttale seg om hensyn til gravminnet og 
landskapsvirkning. Det er ellers mulig å opprette tidlig dialog 
med fylkeskommunen direkte vedrørende dette.  
  

Beredskapsmessige 
vurderinger/ROS-analyse  

Geoteknisk undersøkelse er utført.  Det er også utført 
miljøundersøkelser i strandsonen der sjøhusområdet etableres. 
Det er ikke registrert forurensninger.  
 
Må vurderes: 
Havstigning, bølgepåslag 
Bruk av sjøhus m.t.p brannfare 

Barn/unges, eldres,  
funksjonshemmedes interesser  

 

Tekniske forhold 
(vei, VA, Renovasjon, annet)  

Veier i plankartet er lovlig etablert – utredning ikke aktuelt 
  
Privat avløp - Redegjør for VA i beskrivelser 

Støy  

 
Ikke aktuelt  

Estetisk utforming og hensyn til 
omgivelsene  

  
Naust (BUN2): Utforming, størrelse og plassering bør relateres til 
opprinnelig funksjon. Administrasjonen oversender retningslinjer 
for byggetiltak i kystsonen i Bjugn.  
  
Utforming av sjøhus på BUN3 må vurderes og beskrives. 
Administrasjonen ønsker at illustrasjon av nytt område for sjøhus 
følger planmaterialet. Utforming bør ses i arkitektonisk  
sammenheng med naust på BUN 2. Vurder bestemmelser om 
størrelse. Administrasjonen anbefaler å ikke «overdimensjonere» 
i bestemmelsene. 
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Endret plassering av tomt 19 + ny hyttetomt (nr.23) – beskriv 
tomtas beskaffenhet, plassering av bolig/hytte i terreng. Ny 
bebyggelse bør tilpasses terrenget og eksisterende bebyggelse.  
 
 
  
  

Behov for utbyggingsavtale  

 
Ikke aktuelt 

Annet  

Planlagt ny molo synliggjøres i beskrivelse med illustrasjon. Må 
ikke inntegnes i plankart.  
  
  

  
 
Konsekvensutredning/planprogram  

Krav om  
konsekvensutredning/planprogram  

  
  
  

Ikke krav om  
konsekvensutredning/planprogram  

 Planendringene utløser ikke krav til konsekvensutredning eller 
planprogram 
  
  

  
 
Krav til varsel om oppstart 
 
Forslagstiller skal varsle oppstart av planarbeidet i Fosna-Folket og på egne hjemmesider.  
 
Før planarbeidet varsles igangsatt skal:  
 

- varslingsmaterialet oversendes kommunens saksbehandler for gjennomsyn.  
 

Varslingsmaterialet skal inneholde følgende: 
 

- Oversiktskart hvor planområdet vises. 
- Kart i egnet målestokk som viser planavgrensning. 
- Planinitiativ (eller opplysning om hvor det er tilgjengelig). 
- Referat fra oppstartsmøtet (eller opplysning om hvor det er tilgjengelig). 
- Plankonsulentens navn og adresse, samt en frist på minimum 4 uker for å sende inn 

innspill til planarbeidet. 
- Foreløpig ROS-analyse  
- SOSI-fil med planavgrensning 

 
Kommunen sender til forslagstiller liste med hvilke offentlige myndigheter, naboer og andre 
berørte parter som skal varsles. Kommunen annonserer varsel om oppstart selv på sine nettsider. 
 



Side 6 av 7 

Kart  
Planfremstilling vil være som digitalisert plankart (SOSI-standard). Om krav til innhold, utforming, 
format m.m se forskrift om kart, stedfestet informasjon og arealformål.  

Plankonsulent er ansvarlig for eventuelle endringer av plankart etter høring og offentlig ettersyn.  

Kystplan er innleid som ansvarlig for plankart og tilbakemeldinger på plankart (SOSI-fil) kan tas 
direkte med kystplan.  

  
Framdrift og prosessen videre 
Konsulent og forslagsstiller ønsker å varsle om oppstart snarlig. Administrasjonen foreslår å legge 
frem en orientering om planinitiativet for planutvalget førstkommende møte, 26.10.2021. 
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet legges ved. 
 
Det er ikke fastsatt konkrete datoer for varsling av oppstart eller prosessen videre.  
 
Kommunen oppfordrer til dialog og samarbeid underveis. Kontaktperson fra kommunens side er 
Mari Sørli. 

 
Økonomi 
Oppstartsmøtet faktureres i henhold til Ørland kommunes gebyrregulativ. Forslagsstiller må selv 
dekke alle utgifter til utarbeiding av planforslaget.  
 
Forslagsstiller dekker også kostnadene med endringer i planforslaget og utredninger etter høringen 
når det fremkommer moment i høringen som krever: 

- Nye/utvidet utredninger 
- Endringer i plankart 
- Endringer i bestemmelser 
- Endringer i øvrige plandokumenter 

 
Forslagsstiller betaler gebyr i henhold til kommunens gebyrregulativ og prisbok gjeldende ved 
førstegangsbehandling (når planen blir sendt ut på høring). 
 
Bekreftelse og forbehold  
Vi gjør oppmerksom på at oppstartsmøtet kun regnes som gjensidig orientering. Oppstartsmøtet gir 
ikke noen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, uttalelser fra 
offentlige myndigheter og politiske vedtak mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, 
forlenget saksbehandlingstid og/eller endring av saksbehandlingsprosessen.  
  
  
  
Referat godkjent og kopi mottatt  
  
  
…………………………………………………………….  
Underskrift tiltakshaver  
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Med hilsen 
 
 
Mari Sørli 
saksbehandler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mottakere: 
Jan Sprenger Dalheimslyngen 9 B 7059 JAKOBSLI 
Sivilarkitekt Otto 
Falkenberg 

Fillingsnesveien 644 7263 HAMARVIK 


