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Sakens øvrige dokumenter.  

 

Saksopplysninger 

 

20.11.18. sendte planlegger Ola Fjøsne ut varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for 

Grøtbekken hytteområde. Frist for innspill ble satt til 15.12.18.  

 

Det har innen fristen kommet noen innspill som er kritiske til de løsningene som er skissert i 

oppstartsvarselet.  

 

Fylkesmannen i Trøndelag skriver i brev av 06.02.19. bl.a.: 

 

Fylkesmannen registrerer at det i den siste tiden er kommet inn flere reguleringsplaner med hensikt å 

fortette eksisterende hyttefelt. Det er et stort press på arealene ved, og omkring, Skarvatnet. Sett i lys av 

økt menneskelig aktivitet inn i området og omkringliggende områder, samt av hensyn til dyreliv, er ikke 

fortettingspotensialet ubegrenset av hensyn til områders bæreevne. Vi ber kommunen om å se hele 

området samlet, med tanke på hvilke konsekvenser den samlede belastningen vil få.  

 

Trøndelag fylkeskommune skriver i brev av 03.12.18. bl.a.: 

 

Skarvatnet med omkringliggende område har stor belastning fra eksisterende fritidsbebyggelse. Ut fra 

dette fraråder Trøndelag fylkeskommune en ytterligere fortetting slik det legges opp til i igangsatt 

planarbeid. 

 



Eierne av gnr/bnr 239/35 (N2), Laila og Kasper Mittet, peker i e-post av 14.12.18. på at tilsendt 

planforslag beslaglegger felles friareal som i henhold til gjeldende reguleringsplan skal tjene som 

rekreasjons- og turområde og som adkomst ned til vannet. Områdene FA1 og FA2 er felles for hyttene 

N1, N2 og E1. Innenfor området kan det oppføres naust med plass for 1 båt pr. hytte. Planforslaget 

innebærer en verdireduksjon og merkostnad for deres tomt som de ikke uten videre kan godta. 

 

Olav Kviteng, påpeker i e-post av 12.12.18. på vegne av Martin Kviteng, eier av gnr/bnr 239/34 (N1), at 

rettighet til felles friareal ser ut til å være neglisjert. Ved kjøp av N1 i 1998 fikk de rett til to 

parkeringsplasser, friareal nedenfor veien og rett til naust ved Skarvatnet på eiendommen gnr/bnr 239/5. 

Han forventer at dette blir ivaretatt i den nye detaljreguleringsplanen.  

 

Eier av gnr/bnr 239/30, Sigbjørn Berstad, opplyser i e-post av 29.11.18. at han ønsker at denne 

eiendommen også blir omfattet av planen med tanke på å etablere et par nye tomter på eiendommen.  

 

Vurdering 

 

Til Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune: 

Rådmannen er også kjent med at det har vært noen planer med fortetting ved Skarvatnet de siste årene. 

Dette gjelder bl.a. Remma hytteområde med 5 nye tomter (trådt i kraft 27.08.18.), og Vangsenget 

hytteområde med 6 nye tomter (godkjent 28.01.19.). Både Fylkesmannen og fylkeskommunen har vært 

positive til fortetting med den begrunnelse at man oppnår bedre arealutnyttelse og minsker behovet for å 

legge ut nye arealer til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Rådmannen finner det derfor noe 

merkelig at fylkeskommunen fraråder en plan som legger opp til to nye tomter, og at Fylkesmannen ber 

kommunen om å se hele området samlet, med tanke på hvilke konsekvenser den samlede belastningen 

vil få. Rådmannen mener en slik vurdering må være en del av kommuneplanarbeidet, og ikke knyttes til 

en enkelt plansak. Rådmannen kan heller ikke se at innspillet fra fylkeskommunen, som i realiteten ville 

stoppe videre planprosess, bør tas til følge.  

 

Til Mittet og Kviteng: 

Det er korrekt som Kviteng og Mittet påpeker at Felles friareal, Fa1 og Fa2 i gjeldende plan, vil bli 

vesentlig redusert når store deler av dette arealet nå foreslås omregulert til to hyttetomter. Disse 

arealene har i kommuneplanens arealdel vært vist til fritidsbebyggelse siden tidlig på 1990-tallet. 

Kommuneplanens arealdel blir til gjennom omfattende planprosesser, og er ment å skape forutsigbarhet 

for privatpersoner og andre aktører. Det er også slik at en vedtatt reguleringsplan gjelder inntil den blir 

erstattet av en ny. Rådmannen forutsetter at det nye planforslaget viser felles friareal nedenfor det som i 

oppstartsvarselet er vist som tomt H2, og at retten til oppføring av naust blir videreført i bestemmelsene. 

Rådmannen forutsetter videre at det avsettes areal til adkomst ned til Skarvatnet, og at det arealet som er 

vist til felles parkering for N1, N2 og E3 i gjeldende plan videreføres. Rådmannen kan ikke se at 

innspillene fra Mittet og Kviteng er av en slik karakter at planarbeidet bør stoppes.  

 

Dersom planen også skal vise etablering av en eller to nye tomter gnr/bnr 239/30, mener rådmannen at 

det må foretas ny varsling av planoppstart.  

 

Rådmannen vil på bakgrunn av ovenstående tilrå at planprosessen videreføres.  

Saksprotokoll i Bygningsråd - 04.03.2019  

 

Behandling 

 



 

Vedtak 

 

Rådmannens tilråding vedtas enstemmig (6 st.). 

 

Vedtaket blir som følger: 

 

Bygningsrådet viser til saksinnledningen og kan ikke se at innkomne innspill er av en slik karakter at 

planprosessen skal stoppes. Bygningsrådet forutsetter at: 

 

 Det vises felles friareal nedenfor areal vist som tomt H2 i oppstartsvarselet.  

 Bestemmelsen om rett til naust i gjeldende plan videreføres. 

 Det avsettes areal som sikrer adkomst ned til Skarvatnet. 

 Det arealet som i gjeldende plan er avsatt til parkering for tomtene N1, N2 og E3 videreføres.  

 Det foretas ny varling om planoppstart dersom det etableres nye tomter på gnr/bnr 239/30.  

 

 

 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet gjør slikt vedtak 

 

Bygningsrådet viser til saksinnledningen og kan ikke se at innkomne innspill er av en slik karakter at 

planprosessen skal stoppes. Bygningsrådet forutsetter at: 

 

 Det vises felles friareal nedenfor areal vist som tomt H2 i oppstartsvarselet.  

 Bestemmelsen om rett til naust i gjeldende plan videreføres. 

 Det avsettes areal som sikrer adkomst ned til Skarvatnet. 

 Det arealet som i gjeldende plan er avsatt til parkering for tomtene N1, N2 og E3 videreføres.  

 Det foretas ny varling om planoppstart dersom det etableres nye tomter på gnr/bnr 239/30.  

 

 

 

 


