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Referanse Dato 

2020/1350-1 29.10.2020 

 

 

Referat fra oppstartsmøte - Reguleringsplan Vågen, Hasvåg i Flatanger. 

 

Møtetidspunkt: 27.10.20 kl 12:30 

Møtested: Miljøbygget, Sal II 

Deltakere:  

Forslagsstiller: Hasvåg Fritid AS v/ Birgit Fossvik og Åge Hasvåg 

Utførende konsulent: HD Plan & Arkitektur v/Carl Danielsen 

Flatanger kommune: Veileder landbruk og næring, Øivind Strøm 

 

• Forslag til plannavn: «Vågen» 

• Eiendom: Gnr 38 bnr 1 og gnr 38 bnr 7. 

• PlanID: 5049 202003 

 

Planens hensikt og innhold: 

Planen skal legge til rette for utvikling av turistnæring på gnr 38 bnr 1 og 7 både i form av ulike 

varianter innenfor campingformål, utleiehytter, mindre flytebrygge og badeplass med tilhørende 

adkomst og internveier. 

Kulturminner: 

Det er innhentet forhåndsuttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune i forhold til kulturminner. 

Uttalelse er gitt 14.10.20 og konkluderer med at størsteparten av det planlagte 

reguleringsområdet vurderes å ha liten sannsynlighet for konflikt med fredete kulturminner.  

 

ROS-analyse: 

Det skal utarbeides en ROS-analyse, som skal følge plansaken til 1.gangs behandling. Det vil 

gjennom denne avklares om det må foretas ytterligere utredninger.  

Virkninger for landbruket skal vektlegges i det videre planarbeidet. 

Vurdering av planskissen: 

Planområdet ble skissert og tilpasset i oppstartsmøtet. Øvrig innhold ble kun diskutert på 

skissestadiet, og kommunen har ingen merknader til at planarbeidet igangsettes. 
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Kunngjøring/varsling om oppstart av planarbeid, jfr pbl. § 12-8: 

Oppstart av planarbeid skal annonseres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og 

gjennom elektroniske medier. Det anbefales å kunngjøre i en avis samt på kommunens nettside 

med lenke til mer informasjon på forslagsstillers nettside. Kunngjøring på kommunens nettside 

bestilles via plansaksbehandler. Avgrensning av planområdet skal angis. Berørte grunneiere, 

rettighetshavere, naboer og velforeninger skal underrettes ved brev. 

 

Varsel om oppstart sendes følgende overordnede myndigheter/epost-mottakere: 

- Fylkesmannen i Trøndelag 

- Trøndelag Fylkeskommune 

- Statens Vegvesen 

- NVE 

- Sametinget 

- Kystverket 

- NTNU Vitenskapsmuseet 

- Mattilsynet 

- Tensio 

Adresseliste for varsel om oppstart til berørte naboer og gjenboere vedlegges møtereferatet. 

Forslagsstiller må i tillegg selv vurdere hvilke andre høringsparter som kan være aktuelle å 

varsle. Kunngjøring og varsling forestås av tiltakshaver i samarbeid med planlegger. 

 

Planprogram: 

For planer som omfattes av konsekvensutredning bør forslag til planprogram, som er avklart med 

kommunen, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av 

planoppstart. Dersom man etter en vurdering, i samråd med kommunen, har funnet at planen som 

omfattes av § 3 i forskrift om konsekvensutredninger ikke faller inn under kriteriene i § 4, skal 

dette framgå av varsel og kunngjøring av planoppstart. 

 

- For reguleringsplan Vågen kreves ikke planprogram 

 

Krav til dokumentasjon: 

- Reguleringsplankart og illustrasjonsplan i målestokk 1:1000 i farger, som pdf-filer. 

Dersom formatet er større enn A3, sendes også papirkopi. Plankartet skal utarbeides i 

samsvar med Miljøverndepartementets veiledere for framstilling av planer. 

- Digitalt plankart som SOSI-fil i henhold til nasjonal produktspesifikasjon 

- ROS-analyse, jfr pbl. § 4-3. 

Det skriftlige materialet sendes inn fortrinnsvis elektronisk.  

 

Filformat: 

De mest vanlige filformatene vi tar imot er PDF og DOC-format. Flatanger kommune ønsker 

fortrinnsvis PDF-filer. Max størrelse pr elektronisk fil er 10MB.  

 

Hva må være egen fil: 

Vi må ha en fil for hvert dokument som skal sendes inn, se eksempelliste nedenfor. Hver tegning 

må registreres for seg. Flere fasader/oppriss på samme tegning kan være en fil. 

 

Eksempler på dokument som må være egen fil: 

1. Oversendelsesbrev 

2. Forslagsstillers plankart 

3. Forslagsstillers bestemmelser 
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4. Forslagsstillers beskrivelse 

5. Illustrasjonsplan 

6. Perspektiv 

7. Tilleggsillustrasjoner 

8. Modellbilder 

9. Soldiagram 

10. Trafikkrapport 

11. Støyrapport 

12. Biologisk mangfold-rapport 

13. Miljøoppfølgingsprogram 

14. Annet 

 

Framdrift: 

Forslagsstiller planlegger å sende inn reguleringsplanforslag med nødvendige dokumenter i løpet 

av januar 2021 etter forutgående kunngjøring av oppstart. 

 

Gebyr: 

Saksbehandlingen er gebyrbelagt, og gjeldende gebyrregulativ er tilgjengelig på kommunens 

hjemmeside, www.flatanger.kommune.no. Gebyrkrav skal sendes til Hasvåg Fritid AS. 

 

Referent  

 

Øivind Strøm 

Veileder landbruk og næring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flatanger.kommune.no/

