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PLANID 2016004 REGULERINGSPLAN FOR DJUPVIKHAUGEN - 
SLUTTBEHANDLING  
 
Vedlegg 
1 Planbeskrivelse - Djupvikhaugen 
2 Detaljplankart Djupvikhaugen 
3 Planbestemmelser Djupvikhaugen 
4 ROS - Djupvikhaugen 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Formålet med planen er å legge til rette for et hytte- og boligfelt på Djupvikhaugen i Råkvåg. 
Det gjelderer fire boligtomter og 5 hyttetomter. Området er ca 11 daa og ligger vest for 
vedtatt reguleringsplan Tørrabben-Fagerbakken-Djupvikhaugen.  
 

 
Figur 1: Planområdet er markert med rødt. Råkvåg sentrum nord for planområdet. 



Planen fremmes av planlegger Allskog SA på vegne av grunneier Karl Idar Frengen. Planen 
berører gbnr 170/4. 
 
Området inngår som boligområde i kommuneplanens arealdel. Kun deler av avsatt område i 
kommuneplanen (området lengst nord) blir regulert i denne omgang. Tiltakshaver planlegger 
både boliger og fritidsboliger innenfor samme område. Området har vært bevokst med gran, 
furu og noe bjørk som nå i hovedsak er hogd. Terrenget skråner opp fra Pevikvegen i helling 
mot sør-øst fra kote 48 til kote 67. Det er flott utsikt mot Råkvåg og Nordfjorden fra mye av 
planområdet. 
 
Oppstartsmøte for planarbeidet ble holdt 25. mai 2016, og kunngjøring av planoppstart ble 
deretter gjort 1. juli med frist for innspill 15. august. 
 
Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø behandlet saken i møte den 22. desember 2016, 
og vedtok å legge planforslaget ut på høring. Høring ble gjennomført i januar og februar 
2017. Det kom inn fire uttalelser. Innholdet i uttalelsene gjennomgås under. 
 
Vurdering: 
Avsender og innhold Vurdering/forslag til løsning 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: 
Ingen vilkår for egengodkjenning 

 
Tas til orientering. 

Statens vegvesen: 
Ingen vilkår for egengodkjenning 

 
Tas til orientering. 

NVE: 
Ingen vilkår for egengodkjenning 

 
Tas til orientering. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 
Ingen vilkår for egengodkjenning 

 
Tas til orientering. 

Fosen Renovasjon: 
Selskapet ber om at det opparbeides 
snuhammer for lastebil og at denne brøytes 
om vinteren. 

Det er planlagt snuhammer i henhold til krav 
for snuplasser for liten lastebil på stikkvei inn 
i feltet. Snuhammer vil etableres også for 
tomt B‐4 og B‐3 ved opparbeiding av 
avkjørsel. 
Brøyting skal ivaretas via veilag (Bolig og 
hytteforening) 

Kai Terje Normann og Tove Elise Normann: 
Spørsmål om økte kostnader eller forringelse 
av eiendomsverdi for eier av gnr 170 Bnr 
118. 
 
Hvordan er grunnforholdene? 
 
 
 
Hvordan vil utbygging påvirke Pevikveien? 
Hvem tar ansvar hvis veien blir ødelagt av 
kjøring ifm utbygging? 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan påvirkes sol- og vindforhold for 

 
Tiltakshaver svarer at det ikke vil være 
endringer eller kostnader som påvirker 
eksisterende hus og eiendommer i området. 
 
Området består av grunnlendt skogbunn på 
fjell. Fjell er synlig mange steder og enkelt å 
påvise om det ønskes. 
 
Pevikveien er kommunal, og skal tåle normal 
trafikk. Kommunen som veieier er interessert 
i et fortsatt konstruktivt samarbeid med 
tiltakshaver, og vil gjerne ha dialog om når 
transport av byggematerialer og maskiner bør 
skje. Dersom veien ødelegges ifm utbygging, 
er det vanlig at kommunen krever 
istandsetting fra den som er ansvarlig for 
ødeleggelsene. 
 
Gnr 170 Bnr 118 grenser mot Kristoffer Foss 



eiendommen gbnr 170/118 (Pevikveien 26)? veien mot vest, noe som gir noe større 
avstand til reguleringsområdet som ligger på 
vest side av veien. I 2015 ble mye fullvoksen 
skog tatt bort i planområdet. Solforhold ble 
da vesentlig bedret. Maks mønehøyde på 
boligene er 8 meter. Høyde på boliger som 
bygges er dermed lavere enn skogen som ble 
tatt ned i 2015. Utbyggingen endrer ikke 
vindforholdene. 

 
 
Vurdering og oppsummering: 
Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Det foreligger ikke 
innsigelser til planen. Med bakgrunn i redegjørelsen over, anbefaler rådmannen at 
planforslaget vedtas. 
 
Rådmannens innstilling: 
Reguleringsplan for Djupvikhaugen vedtas. 
 
Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningslovens § 12-12, og Delegasjonsreglement for 
Rissa kommune. 
 
Saksprotokoll i Arealutvalget Rissa - 16.11.2017  
Behandling: 
 
Ingen nye forslag. 
 
Endelig vedtak: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Saksprotokoll i Rissa Kommunestyre - 07.12.2017  
 
Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Endelig vedtak: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 


