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Sluttbehandling - Detaljregulering for Reguleringsplan Sæther Vestre - planid 50542020001

Oppsummering
Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av fritidsboliger på Seter, i tråd med overordet
plan. Det reguleres til sammen 7 tomter til fritidsbebyggelse, og planen skal legge til rette for et
hyttefelt tilpasset miljø og terreng.
Planen vurderes som godt gjennomarbeidet. Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas som
fremla

Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune fremlagte

detaljreguleringsplan for Sæther Vestre planid. 50542020001
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen
3. Etter kommunestyrets vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og bygningslovens

bestemmelser

Kommunestyret 09.09.2021

Behandling

Saken er enstemmig vedtatt

KST - 046/ 21 vedtak
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune fremlagte

detaljreguleringsplan for Sæther Vestre planid. 50542020001
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen
3. Etter kommunestyrets vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og bygningslovens

bestemmelser

Arealutvalget 24.08.2021

Behandling

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt



 
AREAL - 068/21 vedtak 
1.    Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune fremlagte 
detaljreguleringsplan for Sæther Vestre planid. 50542020001 
2.    Det foreligger ingen alternative utkast til planen 
3.    Etter kommunestyrets vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og bygningslovens 
bestemmelser 
 
 
Saksutredning 
  
Bakgrunn for saken 
Hensikten med planen er å detaljregulere et område for etablering av 7 tomter for fritidsboliger på 
Seter. Planforslaget er i tråd med formålet avsatt i overordna plan, kommunedelplan for Hindrem/ 
Seter. 
Målet er at planen skal legge grunnlaget for at det kan etableres et hyttefelt tilpasset det miljø og 
terreng det vil inngå i. Dette innebærer en plan med en utforming som ivaretar områdets kvaliteter 
bl.a. med tanke på tilpassing til terreng/ landskap, utsikt, lys og solforhold. 
Planområdet ligger på Seter, omtrent 17 km nordøst fra fergeleiet på Rørvik og 19 km fra Leksvik 
sentrum. Planområdet ligger på sørsiden av fv. 755 og innenfor 100-metersgrensen langs 
Trondheimsfjorden. Avkjøring til planområdet går fra fylkesvegen. 
Tiltakshaver er Bård Sæther og Sol Five Sæther. Plankonsulent er Allskog Sa v/Ellen Kristin Moe. 
Plangrensen ligger på del av eiendommen til tiltakshaver, gnr. 307, bnr. 1. Eiendommen 307/24 er 
også innenfor planområdet. 
Lover og forskrifter 
Planen blir fremmet som en detaljreguleringsplan etter Plan- og bygningsloven § 12-3. 
Eksisterende planer 
Reguleringsplanen ligger innenfor areal regulert til fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Seter/ 
Hindrem 2004-2010, planID. 5054 17182003004, vedtatt 16.12.2003. 
Det er ingen reguleringsplaner innenfor planområdet.   
Økonomi 
Vedtak av detaljreguleringsplanen medfører ingen økonomiske forpliktelser for Indre Fosen 
kommune. 
Uttalelser til planen 
Høringsinnspill 

Avsender/dato Innspill  Kommentar 

Sametinget 
04.12.20 

1. Sametinget har ingen spesielle kulturminnefaglige 
innvendinger til planforslaget, men minner om den 
generelle aktsomhetsplikten. 

1. Tas til etterretning. 
Hensynet til kulturminner er 
allerede sikret i bestemmelse 
2.1 

Trøndelag 
fylkeskommune 
14.12.20 

1. Areal langs sjøen har stor verdi for rekreasjon og 
natur. Tomt BFF_6 bør reduseres slik at et større areal 
i strandsonen fremstår som fellesareal. 
2. Naust bør få en tradisjonell utforming og ikke 
innredes til bolig/fritid eller gjerdes inn. 
3. Har ingen merknader til planforslaget som 
kulturminnemyndighet. Anbefaler at bestemmelse 2.1 
b fjernes da planen ikke omfatter sjøareal. 
4. Av hensyn til trafikksikkerheten må den vestlige 
avkjørselen fra Fv. 755 utbedres slik at den kommer 
vinkelrett på fylkesvegen. Siktlinjer må etableres og 
sikthindrende vegetasjon ryddes. Det bør etableres ny 
bestemmelse: «Før det gis brukstillatelse til nye hytter 

1. Tas til følge. Areal mellom 
byggegrense og sjø reguleres 
til friluftsformål. 
2. Tas til følge. Reguleres 
gjennom bestemmelse 3.1.3. 
Forbud mot inngjerding er 
spesifisert i punkt g. 
3. Tas til etterretning/følge. 
Bestemmelse 2.1 b fjernes. 
4. Tas til følge. Vestlige 
avkjørsel mot Fv. 715 er 
endret i plankartet. Ny 
rekkefølgebestemmelse 5.2 er 
foreslått. 



skal avkjørselen være utbedret i hht. 
fylkeskommunens krav». 

Statens 
vegvesen 
06.01.21 

1. Statens vegvesen fremmer faglige råd om at 
sikttrekantene bør utvides til 4x115 meter for å 
ivareta stoppsikt. 
2. Sikthindrende vegetasjon i avkjørsler må fjernes. 
Adkomst i vest (SKV1) bør utformet i tråd med N100 
før brukstillatelse gis. 

1. Tas til følge. Sikttrekantene 
endres, og adkomst i vest 
utformes i hht N100. 
2. Tas til etterretning. Tiltak 
for å hindre vegetasjon i 
sikttrekantene er allerede 
sikret i bestemmelse 4.1.1 

Statsforvalteren 
i Trøndelag 
12.01.21 

1. Sikring mot stormflo, havnivåstigning, vind og 
bølgepåvirkning skal ifølge ROS være ivaretatt 
gjennom bestemmelse 3.1.4 c. Statsforvalteren finner 
ingen slik bestemmelse og fremmer innsigelse til 
planen inntil dette er tatt med. 

1. Tas til følge. Ny 
bestemmelse 3.1.3 h er 
innført for å sikre naust mot 
fremtidig stormflo, 
havnivåstigning, vind og 
bølgepåvirkning. 

Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat 
(NVE) 
14.01.21 

1. Planområdet med hensyn til skred og flom er ikke 
avklart for utbygging av NVE, slik en kan få inntrykk av 
når en leser ROS-analysen. Forslagsstiller og 
kommunen må gjøre en selvstendig vurdering av om 
området anses skred- og flomutsatt 
2. NVE anmoder om at det gjøres en geoteknisk 
vurdering av hele planen før planen vedtas. Den 
geotekniske vurderingen skal gjøres av geoteknisk 
fagkyndig, jf. krav i PBL og TEK17. 
3. Deler av naustområdet ligger innenfor 
aktsomhetsområde flom, og utsatt til for økt havnivå 
og stormflo. Aktsomhetsområdet bør tas inn som 
hensynssone flom i plankartet. behov for 
risikoreduserende tiltak må innarbeides i plankart og 
bestemmelser. 
4. NVE kan ikke se at det er stilt krav til vurdering av 
overvannsberegninger i byggesaken, slik det står i 
ROS-analysen at skal innføres. Overvannsberegninger 
bør utføres og dokumenteres i plan, slik at de kan 
danne grunnlag for areal-utnyttelsen og plassering av 
ulike tiltak innenfor området. 
5. Vassdrag er viktig å bevare. Det bør gjøres en 
vurdering av, og begrunnelse for, byggeavstand mot 
Seterbekken. 

1. Tas til etterretning. 
Vurdering av skred og flom er 
utført av plan-
konsulent/forslagsstiller. ROS-
analysen er korrigert. 
2. Tas til følge. Det er 
gjennomført en geoteknisk 
vurdering av hele 
planområdet. Vurderingen er 
vedlagt planforslaget. 
3. Tas delvis til følge. 
Aktsomhetsområdet er ikke 
inkludert i plankartet, da 
dette bare berører en svært 
liten del av naustområdet 
VA_2 i øst. Sikkerhet mot 
flom m.m. sikres i 
bestemmelse 3.1.3 h. 
4. Tas delvis til følge. Det 
innføres en bestemmelse 
3.1.2 om at overvanns-
håndtering skal vurderes før 
søknad om byggetillatelse. 
5. Tas til følge. Det er gjort en 
vurdering av planens 
påvirkning på vassdrag i 
planbeskrivelsen avsnitt 5.6 

Statsforvalteren har i brev datert 07.04.2021 (se vedlegg 6) bekreftet at innføring av ny bestemmelse 
3.1.3 h som foreslått, imøtekommer innsigelsen. Forutsatt at bestemmelsen tas inn i planen, frafaller 
Statsforvalteren innsigelsen og planforslaget kan vedtas. 
Uttalelse fra andre utvalg 

Ungdomsrådet Nei 

Eldrerådet Nei 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Nei 

Viltrådet Nei 

Andre råd eller utvalg Nei 

  
Vurdering 



Planen vurderes som godt gjennomarbeidet, og både muligheter og begrensninger er grundig belyst 
og ivaretatt. Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas som fremlagt 
Kommunikasjonstiltak 
Varsel om planforslag på høring vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside samt i Fosna-folket. 
Involverte myndighetene og berørte parter vil bli tilskrevet. Planforslaget med vedlegg vil bli lagt ut 
på kommunens hjemmeside. 
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 

1. Plankart, datert 08.04.2021 
2. Planbestemmelser, datert 09.07.2021 
3. Planbeskrivelse, datert 09.07.2021 
4. ROS-analyse 
5. Geoteknisk vurdering av områdestabilitet, Norconsult 
6. Høringsinnspill offentlig ettersyn 

Utrykte vedlegg: 

 Kommunedelplan for Seter/ Hindrem 2004-2010, planID. 5054 17182003004, vedtatt 
16.12.2003 

Gjeldende kommunedelplan kan lastes ned fra kommunens planregister: 
https://kart.fosen.net/5054WebPlan/ 
  
 
 
Vedlegg 
2. Planbestemmelser 090721 
3. Planbeskrivelse 090721 
4. ROS_SaetherVestreHyttefelt 
5. Geoteknisk vurdering av områdestabilitet 52104338-RIG-01 
6. Høringsinnspill off. ettersyn 
1. Plankart_SaetherHyttefelt_08042021 
 
 

https://kart.fosen.net/5054WebPlan/

