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Flatanger Kommune
Strategidokument –

Etablering av fritidshusbebyggelse
og ervervsbebyggelse i Flatanger

Bakgrunn:

Flatanger kommune er en distriktskommune som i likhet med mange andre distriktskommuner opplever
befolkningsnedgang. Kommunen har betydelige utfordringer i forhold til å motvirke denne trenden. 
Etablering av nye arbeidsplasser er en hovedutfordring, men det er samtidig en utfordring å beholde og 
utvikle eksisterende næringsliv.

I Flatanger finnes etterhvert et betydelig antall fritidshus. Det har vært en utvikling der etterspørselen 
etter fritidshus ved sjøen har vært økende, samtidig som mange tidligere bolighus i dag fungerer som 
fritidsbolig. Flatanger kommune har store utmarksarealer i sjønære områder. Kommunen ønsker å 
legge tilrette for at deler av disse områdene utnyttes til fritidshusbebyggelse. En fornuftig utbygging i 
deler av kommunen vil være en strategi for å styrke grunnlaget for eksisterende næringsliv, og 
forhåpenligvis vil utbyggingen også gi grunnlag for ny utviklig. I forbindelse med revisjon av arealdelen 
av kommuneplanen har det vært en politisk diskusjon omkring fritidshus og hvilke strategier kommunen 
skal velge for å håndtere disse spørsmål.

Flatanger kommune har da valgt å synliggjøre arealpolitikken i forhold til fritidshus gjennom utarbeiding 
av et strategisk dokument i form av et arealkart med tilhørende retningslinjer og saksbehandlingsregler.
I tilknytning til temakartet er det også utarbeidet føringer ved behandling av dispensasjonssaker for 
ervervsbebyggelse. Kommunen opplever å ha fått positiv respons for en slik fremgangsmåte hos både 
Fylkesmannen i Nord Trøndelag og hos Nord Trøndelag Fylkeskommune.

Generelle retningslinjer:

I Flatanger er det gjennom årene oppført et større antall hytter. I et flertall av områdene finnes det 
godkjent reguleringsplan som styrer hva som tillates. Plankravet for fritidshusbebyggelse skal 
videreføres, og ved behandling av privte reguleringsplanforslag skal prinsippet om differensiert 
arealbruk anvendes. I Flatanger ønsker vi å drive en politikk som gir mulighet for etablering av flere 
hytter. Dette med grunnlag i at en ønsker en best mulig utnytting av eksisterende fritidshusområder 
fremfor å ta nye urørte områder i bruk. Dette innebærer at i vegnære områder på aksen Lauvsnes-
Kvaløysæter, Jøssundområdet, Utvorda og Hasvåg/Småværet er det ønskelig med en kontrollert 
utbygging av fritidshus. I den ytre skjærgård ønsker kommunen fortsatt å ha en restriktiv holdning til 
fritidsbebyggelse, men det skal være en åpning for etablering av fritidsbebyggelse på noen større øyer 
der tiltakene ikke kommer i konflikt med andre interesser som kommuneplanen skal ivareta.  Dette 
innebærer at som utgangspunkt skal all etablering av fritidshusområder løses gjennom behandling av 
private reguleringsplanforslag etter egne retningslinjer.

Kommunen skal som lokal miljømyndighet ivareta ulike miljøkvaliteter i kommunen. Som en del av 
generell behandling av plansaker og andre vesentlige tiltak som er planlagt i terrenget, skal kommunen 
konsultere egne og andre kjente kilder for informasjon. Disse er: 

● Kart og rapport over Biologisk mangfold

● Viltkart og tilhørende data

● Kommunen skal rådføre seg med markslagskart



Versjon revidert 05.09.06

● Kart over reindriftas bruk av areal 

● Kart over inngrepsfrie naturområder

● Arealbrukskart for sjø

● Kulturminneregistreringer

● Strategikart fritidsbebyggelse

● Dokumentasjon fremkommet gjennom strandsoneprosjektet i Flatanger

● Annen miljødokumentasjon som er kjent eller relevant.

Diffrensiert arealbruk:

I Flatanger skal en praktisere en diffrensiert forvaltning av våre sjønære arealer ved behandling av 
reguleringsplaner, og ved behandling av søknader om spredt boligbygging i LNF-områder. Det kan da 
være tilfeller som gjør lokalisering innenfor 100- metersbeltet langs sjøen hensiktsmessig og fornuftig. 
Vi vil vurdere å tillate tiltak innenfor 100- meters beltet når en eller flere av følgende forhold er tilstede:

● Strandområdene inneholder ikke spesielle natur-, kultur-, eller friluftskvaliteter.

● Bratt strand gjør bygging nærmere enn 100- meter hensiktsmessig.

● Ny bebyggelse representerer fortetting av allerede bebygd og utnyttet område.

● Byggeområdet ligger bak veger som fra før er barriærer i terrenget.

● Pen plassering av bebyggelsen i terrenget

● Det kan ikke påregnes at alle fritidshuseiere tillates etablert naust og/eller inngrep i 
strandsonen. Så langt det er mulig er det ønskelig at båthus, kaianlegg mv.etableres som 
fellesanlegg.

Prinsipper ved kommunal behandling av plansaker – fritidshus.

 Kommunen har et plankrav til all oppføring av ny fritidsbebyggelse
 Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndig planlegger
 Reguleringsplankartet bør ikke ha en målestokk over 1:2000.
 Det tillates ikke oppført naust til fritidsboliger/hytter
 Det bør avsettes område til fellesanlegg for småbåter i sjø
 Det bør avsettes område for fellesanlegg vinteropplag båter
 Det skal avsettes plass til renovasjonsordning i tilknytning til parkering
 Det skal nyttes jordkabel ved framføring av strøm der det er tilstrekkelig jordoverdekning
 Dersom et område reguleres bør det reguleres fullt ut slik at hele potensialet blir regulert inn. Dette 

for å hindre problematiske runder med fortetting inne i etablerte hyttefelt i ettertid.
 Alle reguleringsplaner bør inneholde planer for vei, vann, strøm og kloakk.
 For alle tomter må det angis en utnyttingsgrad (tillatt bruksareal T-BRA) og største tillatte 

pilarhøyde
 Reguleringsgrensen bør vurderes mest mulig uavhengig av eiendomsgrenser slik at en får en mest 

mulig naturlig avgrensning av planen.
 Langs trafikkerte veger som Fv 493 kan det der eksisterende fartsgrense er 60km/t eller lavere, 

aksepteres på visse vilkår at hytter bygges slik at myke trafikkanter som skal til sjøen må krysse 
fylkesvegen. Vi forutsetter at hyttene plasseres slik at myke trafikkanter som ferdes mellom hyttene 
og målpunkter ved sjøen naturlig ledes til færrest mulig kryssningspunkt via stier eller 
gang-/sykkelveger. Disse kryssningspunktene må legges på oversiktelige steder. For at 
kryssningspunktene skal bli brukt, er det viktig at gang-/sykkelveger planlegges og anlegges uten at
de føles som omveger. Kryssningspunkter plasseres med tanke på å minimalisere strekningen 
myke trafikkanter må ferdes langs fylkesvegen. Vi forutsetter at det anlegges færrest mulig 
avkjørsler til hyttene, og at hyttene ikke legges som randbebyggelse langs fylkesvegen. Større 
avstand mellom veg og hytter gjør det ofte enklere å få kanalisert myke trafikkanter til ønskede 
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kryssningspunkter. Parkeringsplasser må legges adskilt fra vegen.

Flatanger kommune skal ha en positiv holdning til bygge- og fradelingsaker i LNF-områder 
med hensyn til ervervsbebyggelse og boligbebyggelse:

 Tillatelse / dispensasjon bør innvilges når dette ikke berører viktige, natur, landskap eller 
kulturkvaliteter i vesentlig grad, og hvor vann, avløp og adkomst kan løses på en tilfredstillende 
måte.

 Temakarta skal være retningsgivende for arealbruken i Flatanger.

 I områder avsatt til ervervsbebyggelse i strategisk kart skal det kunne åpnes for reiselivsaktivitet og 
dertil hørende bygninger og anlegg. Disse skal benyttes i næringsmessig reiselivsaktivitet, og 
bebyggelse og tiltak skal i størst mulig grad tilpasses terrenget og lokal byggeskikk. Det kan 
oppføres eller etableres campingplass, utleiehytter, rorbuer, brygger og kaianlegg. Annen 
tilrettelegging slik som etablering av tilhørende atkomstveier, parkering og gangstier er tillatt.

 For å sikre og øke næringsinntekten ønsker kommunen å være positiv til grunneiere som ønsker å 
gjenreise bygninger i skjærgården. Kommunen stiller i slike tilfeller ekstra strenge krav til 
plandokument og utforming av bygningene. Fradeling av slike bygninger skal ikke godkjennes. 
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