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1 Planområdet 

1.1 Bakgrunn for reguleringssaken 
Hasvåg Fritid AS v/ Birgit Fossvik og Åge Hasvåg har engasjert HD Plan & Arkitektur til å 
utarbeide planforslag for Vågen, Hasvåg i Flatanger. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling/utvidelse av turistnæring på 
gnr. 38 bnr. 1 og 7 både i form av ulike varianter innenfor campingformål med bl.a. camping, 
utleiehytter, mindre flytebrygge og badeplass med tilhørende adkomst og internveier. 

Hovedformål innenfor planen vil være; 

• Campingplass 
• Utleiehytter 
• Jordbruk 
• Administrasjon Camping 
• Friluftsområde i sjø 
• Idrett og vannsport 

 

1.2 Planområdet  
Planområdet ligger på eiendom Gnr. 38 bnr. 1 sørvest i Flatanger kommune (figur 1). 
Planavgrensningen måler totalt ca. 78 mål hvorav ca. 23 mål i sjø.  

 
Figur 1: Oversiktskart over deler av Flatanger, og planområdet markert. 
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1.3 Dagens situasjon 
Området er i dag brukt til landbruk, boliger, lager, naustbebyggelse og friluftsliv. Adkomst til 
området fra fylkesvei 6304 «Sørnesveien» som går igjennom området. 
 
Hasvåg fritid er i dag lokalisert i den gamle bygdeskolen, og har utleieleiligheter i dette 
bygget. Her har de driftet turistnæring i omtrent 20 år. Området er også tilrettelagt for 
campingturister med bobil, campingvogner og telt.  
Det er også båtutleie for fiske og fritidsbruk her. 
  

 
Figur 2: Bilde mot vågen og campingarealet sett fra utleieleiligheter.  
 
Eiendomsforhold 
Innenfor planavgrensningen ligger eiendom 38/1 og 38/7 i Flatanger kommune, vist i tabell 1. 
Tabell 1: Eiendomsinformasjon hentet fra Grunnboken 12.04.21. 

Gnr. Bnr. Eier 

38/1 og 38/7 Birgit Fossvik 
Aage Arvid Hasvåg 
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1.4 Planstatus for området 
Innenfor foreslått planavgrensning er området avsatt til fremtidig Fritids- og turistformål 
(BFT3), Naturområde (N), Fiske, Ferdsel, Friluftsliv, Natur og Akvakultur (FFFNA) og 
Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift (LNFR) i kommuneplanens arealdel.  

 
Figur 3: Viser planområdet i forhold til kommuneplanens arealdel. 
Planområdet er til dels i tråd med kommuneplan. I området avsatt til LNFR er det planlagt for 
campingplass uten store inngrep på dyrket mark, og kan derfor uten mye ressurser gjøres om 
igjen til formålet i arealplan.  
I kommuneplanens samfunnsdel for Flatanger kommune 2010-2020 står det; 
 «Lokale reiselivsbedrifter har i alle år hatt utenlandske turister som hovedgrunnlag for 
virksomheten sin. Økt aktivitet i reiselivsbransjen i Flatanger har i hovedsak skjedd ved at 
fornøyde gjester har markedsført Flatanger gjennom sine nettverk. Denne markedsføringen 
av Flatanger har gitt økt sysselsetting, men en annen tilleggseffekt kan være av større 
betydning; positive tilbakemeldinger og oppslag om turistenes unike opplevelser i Flatanger 
gjør at vi utvikler en stolthet over egen natur og eget lokalsamfunn som kan bli av uvurderlig 
betydning for omdømme, tilhørighet og framtidig utvikling».  
Gjennom etablering av sjønære turistformål vil planarbeidet bidra til gode opplevelser for 
turister og god markedsføring av kommunene, noe som vil bidra til å nå målene i 
kommuneplanens samfunnsdel for Flatanger kommune. 
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Figur 4: Ar5 viser fulldyrket mark, beitemark, bebyggelse, skog og åpen fastmark. 

2 Planforslaget 

2.1 Planens intensjon 
Planen skal kartfeste eksisterende tiltak for turisme/camping samt utvidelse og bruk av disse 
områdene.  
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2.2 Planavgrensning 

 
Figur 5: Flyfoto over området. Planområdet markert med gult.  
 
Planområdet er lagt innafor eiendom 38/1 (5049), og følger eiendomsgrense mot 38/3 i øst og 
vest.  Planområdet måler ca. 78 mål (tabell 2). 
 

2.3 Reguleringsformål og areal 
Innenfor reguleringsplanen er hovedformålene camping, administrasjonsbygg, LNFR og 
friområder i sjø og land. For komplett oversikt over arealformål i planen se tabell 2.  



 
 Planbeskrivelse Vågen 20.04.2021 8 
 

 
Figur 6: Utkast av plankart med planlagte reguleringsformål. 
 
Tabell 2: Arealtabell for planområdet oppgit i m2. 

SOSI kode Arealformål Areal i m2 

1173 Campingplass 23808 

1589 Uthus/naust/badehus 1344 

1800 Kombinert bebyggelse og anlegg 2514 

1900 Bebyggelse og anleggsfromål med 
andre angitte hovedformål 

5270 

2010 Vei 1386 

2080 Parkering 1056 

3040 Friområde 4691 

5100 LNFR-areal for nødvendige tilatak 
for LNFR 

1946 

5111 Jordbruk 12125 

6710 Frilufttsomrpåde i sjø og vassdrag 17822 

6760 Idrett og vannsport 5594 

Total areal planområdet:  78017m2 
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3 Analyse av planområdet og relevante problemstillinger 

3.1 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) som er i tråd med plan- og 
bygningsloven § 4-3, og denne følger vedlagt plansaken. 
Under følger en oppsummering av denne. 
Tabell 3: Oppsummerende matrise for risikovurdering med hendelsesnummer 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/ 
meget farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget 
sannsynlig      

3. Sannsynlig  2,6, 10, 11,13    

2. Mindre 
sannsynlig      

1. Lite sannsynlig       

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 
 
Av punktene som igjennom ROS-analysen belyses, og trenger dypere avklaringer er punkt;  

• 2 Masseras/ leirskred 
• 6 Elveflom/ tidevannsflom/ stormflo 
• 10 Sårbar fauna/fisk, verneområder og vassdrag 
• 11 INON områder 
• 13 Kulturminne/-miljø 

 Under følger en oppsummering av punktene og vurderinger det er gjort utslag gjennom ROS-
analysen for området.  

 

Punkt 2 Masseras/ leirskred  
Det er gjort en skredvurdering av SWECO som beskriver rasfare innenfor planområdet.  
 
Skredvurderingens konklusjon;  
«Selv om området befinner seg under marin grense, så ansees det som lite sannsynlig at det er 
kvikkleire i området. Videre så er helningen i området for lav til å kunne være del av et 
aktsomhetsområde for skred. Den planlagte fyllingen er ikke stor nok til å påvirke 
områdestabiliteten av betydning».  
Det er lagt på faresone (H310) i plankartet og laget bestemmelser som sikrer bebyggelse og 
anlegg i forhold til eventuelle ras. 
 
Notatet følger plansaken i sin helhet og er datert 08.03.2021. 
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Punkt 6 Elveflom/ tidevannsflom/ stormflo  
Det er utført en flomberegning og vannlinjeberegning ved Vågen av SWECO Norge AS. Det 
er derfor vært nødvending med en hydrologisk og hydraulisk vurdering. To scenarier for 200-
årsflom med 40% klimatillegg (Q200+40%) og 200-årsflo er simulert. Det inkluder 1/3 gjentetting 
av kulvert mot sjøen. Basert på vannlinjeberegninger trekkes følgende konklusjoner: 

• Det er ikke store konsekvenser av en 200-årsflom. Det finnes et lite oversvømt område 
nær kulverten, som kan unngås med å rydde oppstrøms kulvert og justere terrenget på 
vestsiden av bekken. 

• Det reelle problemet er havnivåstigning. Det er et stort oversvømt område under 200 
årsflom i sjøen. En flomvoll på veien med nivå ≥3,0 moh. kan være en løsning å for å 
unngå oversvømt område i reguleringsplanen. 

 
Figur 7: Viser flomsone fra aktsomhetskart (gult) og stormflo 2090. 
Punkt 10 Sårbar fauna/fisk, verneområder og vassdrag 
Det er utslag på datasett «arter av nasjonal forvaltningsinteresse». Ser man nærmere på 
utsalget viser det seg at det er registrert mange arter i samme punkt innafor planområdet. Det 
er her snakk om fugleobservasjoner, og arter som gråtrost, skjærpiplærke, teist, gulspurv, 
fiskemåke og gjøk er blant de registrerte artene.  
I og med at alle er lagt i samme punkt er det mye som tyder på at det er gjort observasjoner av 
disse artene fra dette punktet, og at det da handler om tilfeldige observasjoner.  
Det er ikke gjort videre undersøkelser av observasjonene, da tiltakene innafor planområdet 
ikke vil ha betydelige påvirkninger for disse artenes bruk/opphold innafor området.  
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Punkt 11 INON områder 
Datasettet viser hvilke områder i Norge (unntatt Svalbard og Jan Mayen) som ikke er berørt 
av tyngre tekniske inngrep. INON-områder ligger en kilometer eller mer i luftlinje unna 
tyngre tekniske inngrep så som veier, større kraftlinjer, vassdragsinngrep m.fl. Dataene som 
danner grunnlaget for kartene er hentet fra nasjonale registre over inngrep, kommuner og 
fylkesmenn. 
Det er utslag på datasett INON områder, da området ligger innafor buffersone for dette. 
Likevel ser vi at det finnes i dag veier, bebyggelse og strømnett m.m. her fra tidligere.  
Det blir vurdert til at tap av inngrepsfrie naturområder ikke blir en følga av en 
reguleringsplanforslaget, men av allerede eksiterende tiltak.  
 
Punkt 13 Kulturminne/-miljø 
I områdeanalysen kommer det flere utslag på datasett for kulturminner, både lokaliteter, 
sikringssoner, enkeltminner og SEFRAK. Dette er pga. avgrensingen for områdeanalysen er 
betydelig større enn planområdet. Hvis man ser på treff innafor planområdet finner man at det 
er kun treff i SEFRAK registeret som er bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er 
registrert som kulturminne, men som ikke er freda etter Kulturminnelova. Det er også 
registrert at disse bygningene er fjernet.  
Det er også gjort en forhåndsvurdering av planområdet av Fylkeskommunen i Trøndelag hvor 
de sier at de ikke forventer at det vil være snakk om funn innafor avsatt området.  

3.2 Naturmangfold og ressurser 
Tabell 4: Sjekkliste Naturmangfoldloven §§ 8-12 

§8 KUNNSKAPSGRUNLAGET Ja Nei 

Sjekket ut:   

Arter (www.artsdatabanken.no) X  

Verna vassdrag (NVE.no) X  

Verneområder (gislink.no) X  

Viktige kulturlandskapsområder (naturbase.no) X  

Naturtyper (naturbase.no) X  

Miljøregistreringer i skog-MIS (gardskart.nibio.no) X  

   

Er kunnskapen vurdert som god nok? Hvis «nei», bruk §9 «Føre-var»  X  

§9 «FØRE-VAR PRINSIPPET» Ja Nei 

Fare for irreversibel skade på naturmangfoldet  X 

Fare for alvorlig skade på naturmangfoldet  X 

Viser «Føre-var» behov for handleplikt  X 

§10 SAMLET BELASTNING Ja Nei 
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Vil planforslaget i sum føre til for stor belastning på økosystemet?  X 

§11 KOSTNADER VED MILJØFORRINGELSES Ja Nei 

Tiltakshaver dekker merkostnader for å unngå miljøforringelse? X  

§12 MILJØFORSVARLIG TEKNIKK OG DRIFTSMETODE Ja Nei 

Er byggemetoden eller byggeteknikken miljøforsvarlig? X  

Finnes det alternative driftsmetoder eller teknikker for bygging? X  

Er valgt planområde miljømessig forsvarlig? X  

 
Kommentar til sjekklisten (Føre-var prinsippet)  
Det er ikke gjort funn av spesielle arter eller naturtyper hvor det foreligger en form for vern 
eller spesielle hensyn annet enn det som er kommet frem og beskrevet i ROS- analysen (se 
punkt 3.1)  
Det er utslag på datasett «arter av nasjonal forvaltningsinteresse». Ser man nærmere på 
utsalget viser det seg at det er registrert mange arter i samme punkt innafor planområdet.  
Blant fugleobservasjoner som er gjort er av arter som gråtrost, skjærpiplærke, teist, gulspurv, 
fiskemåke og gjøk er blant de registrerte artene.  
I og med at alle er lagt i samme punkt er det mye som tyder på at det er gjort observasjoner av 
disse artene i området, men at det handler om tilfeldige observasjoner som er registret inn til 
artsdatabanken herfra, og ikke knytter lokasjonen til observasjonen.  
Det er ikke gjort videre undersøkelser av observasjonene, da tiltakene innafor planområdet 
ikke vil ha betydelige påvirkninger for disse artenes bruk/opphold innafor området.  
 
3.3 Vannforskriften 
Planforslaget er vurdert i forhold til Naturmangfoldlovens §§8-12, Vannforskriftens §12 samt 
regional vannforvaltningsplan for Trøndelag. 
I forhold til vannforskriftens §12 er det ikke tenkt tiltak som vil påvirke vassdraget eller 
forringe vannkvaliteten i Vågen. Vannforskriften §4 (miljømål) vurderes til å være oppfylt da 
planforslaget ikke endrer tilstanden i overflatevannet.  
 

3.4 Lek og rekreasjon 
Det er ikke regulert arealer for lek, men planforslaget legger opp til fine områder for lek og 
rekreasjon både på land og i sjø med kano/kajakk utleie, bademuligheter osv...  

3.5 Geoteknikk 
Planområdet ligger i området under marin grense. Området befinner seg under marin grense. 
Ifølge NGU sitt løsmassekart finnes det marine strandavsetninger og grunnfjell i området 
(figur 8)  
Marine strandavsetninger består av, ifølge NGU, alt fra sand til grus og stein, med en 
mektighet større enn en halv meter. Fra historiske bilder ifra norgeibilder.no og NGU sitt 
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løsmassekart er det synlig fjell i dagen i alle høydedrag i området. NVE atlas viser ingen 
registrerte faresoner i det aktuelle området, og heller ingen tidligere skredhendelser. Av 
grunnforhold som er registrert i nærområdet (4km radius), er det i hovedsak marine 
strandavsetninger, torv og myr, og tynn hav- /strandavsetning. 

  
Figur 8: Viser planområdet med mulig marin strandavsetning i blått. 

3.6 Trafikkforhold 
Adkomst til planområdet skjer via FV 6304 Sørnessveien. I plankartet er det etablert  
frisiktsone fra utkjøringen til planområdet. Fv. 6304 har funksjonsklasse E - lokal 
adkomstveg. Strekningen har særskilt fartsgrense 60 km/t. Trafikkmengden, årsdøgntrafikken 
(ÅDT), er 30 biler, herav 10 % lange/store biler.  
Etter innspill fra fylkeskommunen er siktkravene noe større enn vegvesenets standart. Det er 
brukt stoppsikt 6m/100m. 
Det er lagt opp til at nye tiltak (campingområde, parkering, utleiehytter, eksisterende 
utleieleiligheter og nautbebyggelse) får samlet avkjøring i SV i plankartet.  
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3.7 Topologi og landskap 

 
Figur 9: Utsikt fra planområdet og ut vågen.  
Hasvåg ligger mot storhavet har utpreget kystlandskap med innblanding av plantet barskog. 
Området ligger i det sørvestre Flatanger. Området består av en bukt vendt mot vest 
med knauser i nord og sør. Det er lite bebyggelse og området har skog og 
jordbruksareal. Terrenget går fra havnivå opp til ca. kote +6 og har en helningsgrad 
på ca.1:25 fra havet opp mot området som er tiltenkt parkeringsplass. 
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4 Planprosess og medvirkning 

4.1 Om planprosessen 
Oppstartsmøtet ble avholdt 27.10.20, og det ble sendt ut varsel om oppstart til 
sektormyndigheter og naboer samt annonsert i Namdalsavisa (figur 10). Det kom inn 7 
innspill etter varslet oppstart.  Disse er oppsummert og svart ut i tabell 3. 
Innspillene og tema som ble diskutert i informasjonsmøte er forsøkt hensyntatt og/eller svart 
ut i planbeskrivelsen.  

 
Figur 10: Varsel om oppstart fra Namdalsavisa den 06.11.2020. 
 

4.2 Innspill 
Det er kommet inn 7 innspill etter varsel om oppstart/planprogram. Enkelte av innspillene er 
vurdert før vedtak av planprogrammet, mens andre innspill svares ut i planbeskrivelsen (dette 
dokumentet).  
 
Tabell 5: Utdrag av innkomne merknader med kommentar 

Innkomne merknader Behandling/kommentar 

Trøndelag Fylkeskommune 08.12.2020 
Overordnet føringer- forutsetter at det tas 
nødvendige jordvernhensyn og hensyn til områdets 
natur- og landskapskvaliteter forøvrig. 
Planfaglige merknader: 
Strandsonen i forkant av dyrkajorda må holdes mest 
mulig tilgjengelig for friluftslivsbruk. Dyrkajorda bør 
videre ikke stykkes opp med veganlegg 
som ikke enkelt kan tilbakeføres til jordbruksformål 
Tilgjengelighet for alle, friluftsliv: 
Reguleringsplanen bør legge til rette for 
allmenhetens tilgang til strandsonen. 

 

 
Det foreslåes campingplass på omtrent halve arealet 
av sammenhengende dyrket mark. Det er ikke tenkt 
større inngrep, og dyrket mark vil kunne tilbakeføres 
uten store ressurser. Strandsone vil ikke bli berørt av 
formålet, og adkomst til camping/naust er lagt  
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Samferdsel: gir med dette tilbakemelding om at vi 
ønsker at det planlegges for 1-en felles avkjørsel for 
virksomheten som drives med utgangspunkt i 
«gammelskolen». Landskapet er slik at det ligger 
godt til rette for dette. Denne avkjørselen bør 
anlegges slik at kravet til fri sikt innfris (6 x 100 
meter). Forslaget til reguleringsplan må vise 
avkjørselen som skal betjene anlegget samt hvilke 
avkjørsler som skal stenges. 
Vannforvaltning: Tiltaket må vurderes i henhold til 
Regional vannforvaltningsplan for vannregion 
Trøndelag 2016-2021 og vannforskriftens § 12. 
Kulturminner eldre tid – automatisk fredete 
kulturminner: Vi har ingen videre kommentarer til 
det omsøkte tiltaket. Vi minner om den generelle 
aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen 
skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle 
fylkeskommunen. 

Det er regulert friområde i nedre deler mot sjøen og 
denne vil være åpen på lik linje med i dag 

 

Det er lagt felles avkjørsel for alle nye tiltak/formål, 
og det er benyttet dagens avkjørsel. Det er også lagt 
til rette for ny parkeringsplass med avkjøring herfra. 

Frisiktsoner er regulert etter innspillet i forslag til 
plankart. 

 

 

Vurdering er gjort i planbeskrivelsen 

 

 

Aktsomhets- og meldeplikten er med i 
fellesbestemmelsene.  

Fylkesmannen i Trøndelag 16.11.2020 
Landbruk: Innenfor planområdet finner vi ca. 32 
daa fulldyrka jord. Det framgår av sakens 
dokumenter at det ikke skal etableres irreversible 
tiltak på dyrkajorda. Fylkesmannen som 
landbruksmyndighet minner om det innskjerpede 
jordvernet og forutsetter at en viktig premiss i det 
videre arbeidet vil være å ta vare på jordressursene 
på eiendommen. Vi har ut over dette ingen 
avgjørende merknad til varsel om oppstart. 
Reindrift: Ingen merknad.  
Klima og miljø: Området er delvis avsatt til formålet 
i kommuneplanens arealdel. Det opplyses om at det 
ikke planlegges for utfylling i sjø. Vi ber om at det 
vurderes nøye hvor bygninger plasseres i terrenget 
for å unngå negative virkninger i landskapet samtidig 
som man unngår at de privatiserer viktige 
fellesarealer i strandsonen.  
Samfunnssikkerhet Det må gjennomføres en risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som er i tråd 
med plan- og bygningsloven § 4-3. 

 

Det foreslåes campingplass på omtrent halve arealet 
av sammenhengende dyrket mark. Det er ikke tenkt 
større inngrep, g og dyrket mark vil kunne 
tilbakeføres uten store ressurser. Strandsone vil ikke 
bli berørt av formålet, og adkomst til camping/naust 
er lagt  

 

 

Det er laget en 3D modell over området hvor det er 
plassert ut nye tiltak/bygninger for å unngå 
uheldige/negative silhuettvirkninger.  

 

 

ROS og områdeanalysen følger plansaken som 
vedlegg 

Kystverket 17.11.2020 
Risiko og sårbarhet: Vi ser for oss en 
risikovurdering i tilknytning til framtidig stormflo 
kombinert med ekstrem sjøgang og hvordan disse 
momentene vil påvirke nyetableringer og 
omgivelsene innenfor planområdet. 

Ellers generell tilbakemelding. 

 

ROS og områdeanalysen følger plansaken som 
vedlegg 

Mattilsynet 10.12.20 
Vannforsyning til området bør komme frem i 
beskrivelsene, som infrastruktur eller lignende. 
Videre bør det bekreftes fra vannverket at det er nok 
vann til området som planlegges. Det bør også 
utredes om vannkilden(e) kan bli påvirket av de 
planlagte aktivitetene for området.  
Vi har ellers ingen andre merknader til varselet. 

 

Det er gitt en muntlig bekreftelse fra kommunalt 
vannverk at det er nok vann til planlagte tiltak. 
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NVE 13.12.20 
Geoteknikk og grunnforhold: NVE forutsetter at 
det utføres grunnundersøkelser og utarbeides en 
geoteknisk vurdering i forbindelse med planarbeidet, 
og at denne er av en slik kvalitet at det oppfyller 
kravene til sikkerhet i plan- og bygningsloven § 28-1 
og TEK17 kap. 7. 
Flom: For tiltak som berører bekken i øst og/eller 
ligger innenfor aktsomhetsområde for flom må det 
dokumenteres gjennom en flomvurdering at bekken 
har tilstrekkelig kapasitet til å avlede flom, jf. NVEs 
veileder 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar»  
Klima og overvannshåndtering: Planforslaget bør 
beskrive hvordan overvannshåndtering tenkes løst. 
Allmenne interesser i vassdrag: anmoder i denne 
sammenheng om at det legges inn en kantsone på 
min. 20 meter på hver side av bekken. 
Energianlegg: Hvis planen kommer i berøring med 
energiinteresser, bør berørte energiselskap 
involveres tidlig. 

 
Det er gjort en geoteknisk vurdering av SWECO. 
Denne følger plansaken som vedlegg. 

 

 

Sweco har gjort en vannlinjeberegning i bekken og to 
scenarier for 200-årsflom med 40% klimatillegg 
(Q200+40%) og 200-årsflo er simulert. Notatet fra 
Sweco følger som vedlegg.   

Sametinget 30.11.20 
Vi har ingen spesielle kulturminnefaglige 
innvendinger til planforslaget.  
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. 

 

Statens vegvesen 08.12.20 
Faglige råd: Området på sørsida av fv. 6304 tas 
bort, ettersom dette området ikke er i tråd med 
overordnet plan. Det må tas en gjennomgang av 
adkomstforholdene i planområdet, og sees på 
muligheten for å samle noen av adkomstene. Det 
gjelder først og fremst nordsiden av fv. 6304, men 
også sørsida, dersom denne likevel blir en del av 
planområdet. 
Vi mener det er uheldig med næringsarealer på 
begge side av fylkesvegen. Dette vil ha betydning for 
trafikksikkerheten og fremkommeligheten på 
fylkesvegen. Erfaringsmessig kan det føre til at det 
oppstår problematikk ved kryssing av vegen. Det 
gjelder både fotgjengere, biltrafikk og andre 
kjøretøyer. I utgangspunktet mener vi at området på 
sørsida av fv. 6304 tas bort, ettersom dette området 
ikke er i tråd med overordnet plan. 

 

 
Innspillene fra Vegvesenet er  imøtekommet. 

 

4.3 Informasjonsmøte  
Det er ikke avholdt informasjonsmøtet. 
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5 Rikspolitiske Retningslinjer 

5.1 Forslaget sett i forhold til” Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging” 

Planforslaget er i tråd med strategier og tiltak i ATPH for utbygging. Planen med arealbruk og 
formål er vurdert i forhold til, transportsoner, grøntstruktur, tap av naturområder, 
landbruksområder, biologisk mangfold og virkning på estetiske kvaliteter og for friluftsliv. 
Planen legger til rette for at dagens bruk av området kan opprettholdes og videreutvikles som 
et område for fritid og rekreasjon uten vesentlig innvirkning på naturområder, 
landbruksområder og biologisk mangfold. 
 

5.2 Forslaget sett i forhold til” Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges 
interesser i planleggingen” 

Planen sikrer lekearealer som er store nok, gir ulike muligheter for aktivitet og som kan 
brukes av ulike aldersgrupper hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø 
 
 

6 Konsekvenser av planforslaget 

6.1 Krav til konsekvensutredning 
Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning av noen tema, men ting som er utredet i 
henhold til innspill etter varsel om oppstart og etter ROS-analysen er; 

• Geoteknikk  
• Flomberegning 

Disse notatene/rapportene følger i sin helhet som vedlegg. 

6.2 Friluftsliv 
Reguleringsplanen legger ikke beslag på kjente friluftsområder, men vil føre til negative 
konsekvenser for fritidsaktiviteter som f.eks fritidsfiske fra land. Det finnes likevel mange 
alternativer til dette. Området er også noe brukt til padling, og det kan være at tiltaket vil få 
negative eller endrede ruter for noe av dette.  
 

6.3 Samiske interesser og kulturminnevern 
Trøndelag fylkeskommune har kommet med en forhåndsuttalelse der det kommer fram at 
areal satt av til camping og til naust i vedlagte kart, anser kulturminnevernet TRFK at det vil 
være liten sannsynlighet for konflikt med fredete kulturminner. 
 



 
 Planbeskrivelse Vågen 20.04.2021 19 
 

6.4 By og stedsutvikling 
Gjennom etablering av sjønært næringsareal vil planarbeidet bidra til gode vekstvilkår for 
lokalt næringsliv, noe som vil bidra til å nå hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel for 
Flatanger kommune. 
 

7 Gjennomføring og tidsperspektiv for gjennomføring 
Utbygging av Vågen vil bli iverksatt så snart reguleringsplanen er godkjent. 
Det er lagt inn en bestemmelse for arealet avsatt til camping med spikertelt (BC2) hvor det er 
satt krav til en detaljert skisse/plan av inndeling av området iht. KPA. Denne skal godkjennes 
av kommunen før området tas i bruk til formålet. 
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