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Sammendrag 
 
Tiltakshaver, Flatanger Lodge har engasjert HD plan & arkitektur til å utarbeide 
reguleringsplan for «Skjæret». 
 
Planen er gitt PlanID er: 5049 202004 
 
 
Forslag til planområdet måler ca. 37,5 daa, og planavgrensningen inneholder eiendommene 
Gnr. 13 bnr. 192, gnr 13 bnr 244 fnr 123, gnr 13 bnr 244 i Flatanger kommune.  
 
Reguleringsplanen skal stadfeste eksisterende bebyggelse, samtidig som det legger til rette for 
nytt næringsareal med et visningssenter knyttet til visningskonsesjon innenfor akvakultur og 
naturbaserte reiselivsopplevelser.  
Det nye næringsarealet er avhengig av at det fylles i sjø, og det vurderes derfor at planarbeidet 
utløser krav om konsekvensutredning.  
Aktuelle tema som skal vurderes nærmere i planarbeidet er geoteknikk, natur og miljø og 
forurensningsforskriften og vannforskriften skal følges. En utfyllende planbeskrivelse med 
risiko- og sårbarhetsanalyse skal gi en dekkende beskrivelse av planarbeidet, planen og 
virkninger av denne.  
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til Forretninger og Småbåthavn. 
 
Hovedformålet med planarbeidet vil være; 
Legge til rette for visningssenter med overnattingsmuligheter. 
I planarbeidet skal følgende tema vurderes nærmere: 

Planen vurderes å utløse krav om konsekvensutredning i forhold til: 
• Geoteknikk/grunnforhold 
• Natur og miljø 

 
 

Vedlagt plandokumenter (plan-beskrivelse, -kart og -bestemmelser) følger også:  

• Geoteknisk vurdering 
• Konsekvensutredning Natur og miljø 
• ROS-analyse 
• Områdeanalyse  
• Referat fra oppstartsmøte 
• Innspill etter varsel om oppstart 
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1 Planområdet 

1.1 Områdebeskrivelse 
Planområdet ligger på tettstedet Lauvsnes i Flatanger kommune (figur 1). Lauvsnes er 
administrasjonssenter i kommunen og har rundt 450 innbyggere.  
Det er et allsidig næringsliv her med jordbruk, industri, fiskeoppdrett, handel, turisme og 
offentlig virksomhet. 

 
Figur 1: Oversiktskart over Lauvsnes. 
Planområdet ligger sentralt på Lauvsnes, og vil kunne bli en viktig del av sentrumsbildet for 
tettstedet. Det ligger i tilknytting til funksjoner som butikk, offentlig tjenesteyting osv.  
 

1.2 Planstatus for området 
Overordnet arealplan for forslag til planområdet er kommuneplan for Flatanger og er 
hovedsakelig avsatt til forretning, naust samt småbåthavn for området i sjø.  
Planforslaget er til dels i samsvar med overordnet plan og omfattes derfor ikke av forskrift om 
konsekvensutredning med planprogram jf. pbl. § 4-1.  
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Figur 2: Gjeldende kommuneplan for området.  

1.3 Eiendomsforhold 
Planområdet berører eiendom Gnr/ bnr.:13 /192, 13/244, 13/48 13/288 og 13/244/123.  
Registrerte grunneiere kommer frem av tabell i figur 3.    

 
Figur 3: Planområdet og eiendommer med eiere som inngår i forslaget. 
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1.4 Grunnforhold og landskap 
Planområdet ligger under marin grense. Neset på tomten består av bart fjell eller fjell med lav 
overdekning av løsmasse.  
ERA Geo har gjennomført grunnundersøkelser i sjøen utenfor neset for at kartlegge hvor langt 
ut bart fjell strekker seg. 

 
Figur 4: Løsmassekart viser  
Utdrag fra vedlagte geoteknisk vurdering; 
"Tomten består av fast fjell og bunnen ut i sjøen rundt neset, konkluderes med å være fjell og 
friksjonsmateriale på en avstand mellom ca. 20 og 48 meter fra neset.  
Siden grunnen på tomten er fjell og faste masser er det ingen risiko for at det planlagte 
tiltaket utløser områdeskredskred.  
For området over tomten er det kartlagte faresoner for kvikkleire.  
Begge sonene har middels faregrad. Skråningen ovenfor tiltaket ligger vil vare upåvirket av 
tiltaket siden tomten er av fast fjell, og dermed er utenfor dess influensområde.  
Området ovenfor tiltaket vil derfor ha nok sikkerhet mot områdesskred og følgelig er tomten 
sikker nok i henhold til å bli truffet av skred".  
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2 Planforslaget 

2.1 Planens intensjon 
Formålet med planen er å legge til rette for næring i form av et visningssenter hvor det skal 
legges til rett for opplevelser/visning møteplass og overnatting.  
Området er i dag hovedsakelig brukt til næring og naustbebyggelse, mens areal i sjø blir brukt 
til småbåthavn både nord og sør for foreslåtte tiltak.  
Planområdet ligger sentralt til, med kort vei til sentrumsfunksjoner. 

2.2 Planavgrensning 
Planområdet måler ca 37,5 daa hvorav ca.24,5 daa er areal i sjø.   

 
Figur 5: Viser oversikt over planområdet 1: 1500.  
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2.3 Arealutnyttelse 
Arealformål og størrelsen på disse kommer frem i tabell 1.  
Tabell 1: Arealtabell. 
Formålskode 
PBL2008 

 Formål beskrivelse  Areal m2 

1320 Hotell/overnatting BH 4701 

1330 Bevertning BB 1751 

1589 Uthus/naust/badehus BUN1-2 1381 

1824 Næring/tjenesteyting BKB1-2 3641 

2010 Veg SV 922 

2010 Annen veggrunn- grøntareal SVG 432 

6230 Småbåthavn VS 24641 

Total Areal 
 

37468 

 

 

3 Planprosess og medvirkning 

3.1 Rikspolitiske retningslinjer 
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.  
Forslaget sett i forhold til «Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i 
planleggingen» 
Barns medvirkning blir hensyntatt gjennom kommunale utvalg og funksjoner. Det er ikke 
kommet innspill til oppstart av planarbeidet.  

3.2 Om planprosessen 
Oppstartsmøtet ble avholdt 27.10.20 og referat fra oppstartsmøtet følger som vedlegg. 
Oppstart ble varslet i Namdalsavisa 11.11.2020 (figur 6).  
Det er ikke avholdt informasjonsmøtet ang. planforslaget.  
Det vurderes at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning for tema natur og miljø og 
geoteknikk.  
En utfyllende planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse skal gi en dekkende 
beskrivelse av planarbeidet, planen og virkninger av denne. 
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Figur 6: Annonsen som ble publisert i Namdalsavisa. 

3.3 Innspill 
Etter varsel om oppstart/utvidet oppstartvarsel kom det inn 6 innspill. Innspillene finnes i sin 
helhet som vedlegg til dokumentet. Under finnes utdrag av innkomne merknadene med 
kommentar.  
Tabell 2: Utdrag av innkomne merknader med kommentar 

Innkomne merknader Behandling/kommentar 
Fylkeskommunen 28.12.2020.  
Anbefaler Regionalt planforum 
Overordna føringer: 
Krav om konsekvensutredninger for følgende tema:  

• Geotekniske forhold 
•  natur- og miljøforhold 
• forurensning og vannforvaltning 

 
Reguleringsplanen bør legge vekt på det visuelle, med tanke 
på sentrumsnær beliggenhet krav til byggeskikk med tanke på 
steinfyllinga.  
Legge opp til allmenn ferdsel langs sjøkanten. 
Vannforvaltning: 
Tiltaket må vurderes i henhold til Regional 
vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016-2021 
og vannforskriftens § 12. 
Kulturminner: 
Tiltaket kan ikke endelig godkjennes eller fysisk startes opp 
før uttalelse fra NTNU Vitenskapsmuseet om forholdet til 
kulturminner under vann foreligger. 

 
 

Vedlagt følger Geoteknisk vurdering utaført 
av Era Geo, og natur og miljø vurederinger 
gjort av Aqua kompetanse.  

Vurderinger er gjort med bakgrunn i disse. 

 

  

 
Vurderinger gjort i vedlagt 
Konsekvensutredning for naturmangfold og 
vannmiljøutført av Aquakompetanse. 
 
 
NTNU vil få tilsendt plandokumenter ved 
offentlig ettersyn av planforslaget.  

Kystverket 17.11.2020: 

Innenfor ankringsfelt eller opplagsområder (småbåthavner) 
bør det ikke tillates tiltak som er i konflikt med bruken av 
området til nødvendig oppankring. Eksempelvis kabler, rør, 
ledninger og andre tiltak som kan være til hinder for sikker 
forankring.  

 
Det er kun for område V1 det vil være hinder 
av noe båttrafikk om det blir utfylling i sjø 
der.  
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Tiltak/bebyggelse og lyskilder må innrettes på en slik måte at 
aktuelle eller nærliggende navigasjonsinnretninger ikke blir 
skjermet eller ”forsvinner” blant annen belysning.  
Utover dette har vi ingen andre innspill til varslet 
reguleringsoppstart. 
Fylkesmannen i Trøndelag 15.12.2020 

Landbruk: Ingen avgjørende merknad til varsel om oppstart 
av detaljreguleringsplan for Skjæret, Lauvsnes i Flatanger 
kommune 

Klima og miljø: Det bør gjennomføres en 
naturtypekartlegging av marine naturtyper etter DN-håndbok 
19. En utfylling vil kreve en tillatelse fra Fylkesmannen. I 
forbindelse med denne behandlingen vil det bli stilt krav om 
miljøundersøkelser av sedimentene i utfyllingsområdet samt 
av massene som skal deponeres 
Samfunnssikkerthet: Det må gjennomføres en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som er i tråd med plan- og 
bygningsloven § 4-3. 

 

 

 

Vurderinger gjort i vedlagt 
Konsekvensutredning for naturmangfold og 
vannmiljøutført av Aquakompetanse. 

NVE 28.06.2021  
Hele planområdet ligger under marin grense. Forholdet til 
geoteknikk/grunnforhold må derfor avklares i forbindelse 
med planarbeidet, og kan ikke utsettes til byggesaken, jf. 
KMDs rundskriv H-5/18: «Samfunnssikkerhet i planlegging 
og byggesaksbehandling». NVEs kvikkleireveileder 1/2019 
bør brukes til utredningsarbeidet. 

 

Det følger geoteknisk vurdering vedlagt 
plansaken. 
 

 
Statens Vegvesen 24.11.2020 

Vi registrerer at det i dag er tre adkomster til planområdet, og 
ber om at det vurderes en reduksjon. Adkomst lengst 
nordvest ligger i plangrensen/delvis i planområdet. Den er 
utflytende og kan med fordel strammes inn.  
For adkomst i kryssområdet Strandaveien/Vangaveien bør 
endret linjeføring vurderes. Den er ikke i tråd med håndbok 
N100, D1- kryssutforming. 

 

Innspillet er delvis hensyntatt og adkomst i 
kryss Starndveien/Vangaveien er det nå 
regulert med kun avkjøring.  

Mattilsynet 
har ingen merknader til dette nå, verken for fagområdet 
drikkevann eller akvakultur. 

 
 

Fjærasteinen borettslag v Iren Lindseth 22.12.2020 

Nabovarsel besvares med at det ikke er ønskelig med en 
utbygging som tar mye av utsikten for Fjærasteinan 
borettslag. En utbygging vil trolig også redusere verdien på 
leilighetene. 

Utbyggingen kan ta noe utsikt, men dette vil 
være minimal (se figur 7). Noe av 
målsettingen er å styrke sentrumsfunksjoner i 
Lauvsnes, og utbyggingen kan derfor like 
gjerne øke verdien av sentrumsnære 
leiligheter.   

3.4 Informasjonsmøte 
Det er ikke avholdt informasjonsmøte med naboer. 
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4 Konsekvenser og ROS-analyse 

4.1 Krav til konsekvensutredning 
Det er kun tema som antas å ha beslutningsrelevans som utredes i planarbeidet. Det skilles 
mellom tema som skal utredes etter metodikk for konsekvensutredning (KU) jf. kapittel 5.2, 
og tema som skal utredes i planbeskrivelsens kapittel «Virkninger av planforslaget».  
Vedlagt følger konsekvensutredning for Natur og miljø og geoteknisk vurdering.  

4.2 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med plan- og bygningsloven 
§ 4-3 for planområdet. Denne ligger ved i sin helhet som vedlegg.  
I tabell 2 under følger en oppsummering av ROS-analysen. 
 
Tabell 3: Matrise for risikovurdering 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

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

5. Katastrofalt 

4. Meget 
sannsynlig 

   
 

 

3. Sannsynlig      

2. Mindre 
sannsynlig 

  10,33, 36 
2 

 

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 
 

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK 
Av punktene som igjennom ROS-analysen belyses og trenger dypere avklaringer er; 

• Punkt 2: Masseras/leirskred 
• Punkt 10: Sårbar fauna/fisk leveområder  
• Punkt 33: Støv og støy  
• Punkt 36: Forurensing i sjø/vassdrag 

Under følger en oppsummering av punktene som det er gjort utslag gjennom ROS-analysen.  
Punkt 2: Masseras/leirskred 
Området ligger nærhet til et kjent området med kvikkleire. Det er gjort flere geotekniske 
vurderinger i området. I vurederingen som er gjot konkluderes det med at;  
"Tomten består i hovedsak av fast fjell og er ikke i utløsningsområde for kvikklerieskred. 
Utløpsområde over tomten vurderes ha tilfredsstillende sikkerhet og den vurderes derfor 
klarert med tanke på områdestabilitet.  
Tiltakene som er planlagt på tomten vurderes gjennomførbare".  
Notatet fra Era GEO og SWECO følger i sin helhet som vedlegg. 
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Punkt 10 Sårbar fauna/fisk leveområder 
Det er gjort en naturundersøkelse av Aqua-kompetanse som konkluderer med at en utfylling 
som planlagt ikke vil ha stor betydning for arter, arters leveområde eller naturtyper. 
Naturundersøkelsen følger som vedlegg. 
I forbindelse med utfyllingen i sjø skal det også søkes særskilt om dette hos Statsforvalteren 
og det legges opp til at dette vil gå parallelt med en sluttbehandling av plansaken. Det vil 
gjennom denne bli avklare ytterligere i forhold til sårbar faun/leveområder for fisk. 
Det er lagt til bestemmelser som skal sikre at man hensyntar gytetiden til torsk og hekketiden 
som følge av naturundersøkelsen som er gjort. 
 
Punkt 33 Støv/støy 
Tiltaket vil ikke medføre til mere støy eller støv, men det vil være mulig det vil merkes i 
anleggsperioden. I forhold til nevnte naturundersøkelse er det lagt bestemmelser som sikrer at 
man hensyntar hekketiden og gyteperioden til torsk og det vil derfor ikke være 
anleggsaktivitet i perioden januar- 15 juli. 
Eller er det lagt inn generelle bestemmelser som skal sikre naboer mot unødvendig støy i 
anleggsperioden. 
 
Punkt 36 Foruresing i sjø/vassdrag 
En fylling i sjø er søknadspliktig hos Statsforvalteren og vil avklare forurensingen av tiltaket.  
Det legges opp til at en behandling av en slik søknad kan gå parallelt med sluttbehandling av 
reguleringssaken.  
Det er gjort miljø/naturundersøkelser av området som følger plansaken. Den konkluderer med 
at tiltakene ikke vil ha sørre betydning i forhold til arter, natur eller leveområder. 
 

4.3 Støy 
Det er ikke gjort en støyvurdering av tiltaket innafor planområdet.  
I forhold til støy i anleggsfasen er det lagt til reguleringsbestemmelser som sikrer dette gjøre 
etter gjeldende regelverk. 
 

5 Analyse av planforslaget og relevante problemstillinger 

5.1 Friluftsliv, lek og rekreasjon 
Det er ikke satt av areal for lek innenfor planområdet, men det er flere naust og båtplasser. 

5.2 Naturmangfold 
Tabell 4: Sjekkliste Naturmangfoldloven §§ 8-12 

§8 KUNNSKAPSGRUNLAGET Ja Nei 

Sjekket ut:   

Arter (www.artsdatabanken.no) X  

Verna vassdrag (NVE.no) X  
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Verneområder (gislink.no) X  

Viktige kulturlandskapsområder (naturbase.no) X  

Naturtyper (naturbase.no) X  

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

Vannforskriften  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 

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)  
Fuglelivets bruk av området vurderes til å bli ubetydelig påvirket under driftsfasen. 
Påvirkningen under anleggsarbeidet vil være betydelig, og det anbefales at anleggsaktiviteten 
legges utenom hekketiden og torskens gyteperiode, for å begrense negative effekter. Den mest 
sårbare perioden er fra januar til 15 juli.  
 

5.3 Fremtidige klimaendringer og overvann. 
Klimaendringer er i ROS vurdert til å ikke å ha spesielle innvirkning for bebyggelse og anlegg 
innenfor planområdet. Det er lagt til bestemmelser som skal sikre at det i forbindelse med 
V/A-plan også blir gjort en overvannsvurdering. 

5.4 Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet i eksisterende plan som innehar 
samme planavgrensning. Planen er vurdert til ikke å være i konflikt med automatisk freda 
kulturminner.  
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5.5 Silhuett og fjernvirkning 
Det er laget illustrasjoner som viser hvordan tiltaket vil kunne se ut med angitt høyde i tråd 
med bestemmelsene. Illustrasjonene kan vise hvordan solforhold/utsikt blir påvirket av t 
bebyggelsen, men er ikke faktiske tegninger av bygg. 

 
Figur 7: Silhuett virkning sett fra Fjærasteinan borettslag. 
Det følger flere illustrasjoner som vedlegg til plansaken.  

5.6 Teknisk infrastruktur 
Det er eksisterende infrastruktur (vei, V/A og strøm) i området i dag.  
Planforslaget medfører til noe omlegging og utbygging av teknisk infrastruktur som vann, 
avløp og strøm og fiber/bredbånd, men det er ingen større endringer i forhold til eksisterende 
anlegg.  
 
V/A 
Det er lagt til bestemmelser som skal sikre at det i forbindelse med V/A-plan også blir gjort en 
overvannsvurdering. 
 
Parkering  
Parkeringsløsninger vil bli løst via situasjonsplan som må godkjennes før tiltak kan startes 
opp. Hovedsakelig skal parkeringsløsninger legges innenfor formålsgrenser, men det åpnes 
for at BKB1 også kan ha parkeringsareal i BKB2. 

5.7 Trafikkforhold 
Strandveien går forbi planområdet og videre til kommunesenter og butikker. Det er kun 
regulert avkjøring til planområdet herfra, og regulert kun innkjøring til BKB2 hvor Zanzibar 
er i dag.  
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6 Løsningsforslaget og gjennomføring  

6.1 Løsningsforslaget 

 
Figur 8: Forslag til reguleringsplan. 

6.2 Gjennomføringen 
Utbygging av hotell/visningssenter på skjæret vil bli iverksatt så snart reguleringsplanen er 
godkjent.  
 

7 Vedlegg 
1. Plankart 
2. Bestemmelser 
3. ROS-analyse 
4. Geoteknisk datarapport 
5. Geoteknisk Prosjekteringsrapport 
6. Geoteknsiks Vurderingnotat 
7. Konsekvensutredning for Naturmangfold 
8. Illustrasjoner 
9. Referat fra opppstartsmøte 
10. Innspill etter oppstartsvarsel 
11. SOSI-fil 
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