
 

 Asplan Viak AS - Postboks 24, 1300 Sandvika 
Org.nr.910 209 205 

Til offentlige myndigheter og berørte parter 
 

Trondheim 28.01.2021 

Vår ref: 530950-32 

 

 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BREKSTADBUKTA           
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
 

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for 
Brekstadbukta i Ørland kommune. Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for eiendommene. 

Planforslaget utarbeides av ALM-gruppen ved Asplan Viak AS som plankonsulent, på vegne av 
forslagsstiller Forsvarsbygg og Ørland kommune.  

Planforslaget vil utføres i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-3 Detaljregulering. 

Planarbeidet 
Forsvarsbygg og Ørland kommune ønsker å utarbeide reguleringsplan for del av Brekstadbukta. 
Hensikten med planen er en tilrettelegging for at bevaringsverdige hus i rød støysone kan flyttes hit. 
Skissert planavgrensning er vist nedenfor. Planområdet omfatter hovedsakelig eiendommen gnr/ bnr 
168/ 46 i Brekstadbukta, samt tilgrensende områder (dvs. primært felt S16 og 17 i Reguleringsplan 
for Brekstad sentrum). Tomten er allerede utfylt. Det utfylte arealet er mindre enn det som var 
forutsatt i områdeplanen, og dagens utfylling vil bli lagt til grunn i detaljplanarbeidet. 

Bakgrunn for planarbeidet er en mulighetsstudie utarbeidet i 2020, som viser en rekke 
bevaringsverdige bygg flyttet til Brekstadbukta. Mulighetsstudien er gjennomført av Kystplan i dialog 
med Fylkeskommunen og Ørland kommune. Det er laget flere alternative løsningsforslag, men det er 
ikke endelig besluttet ett løsningsalternativ som grunnlag for regulering.  

Målet er å skape en reguleringsplan som gir gode rammer for gjenbruk/ bevaring av de verneverdige 
byggene som flyttes fra rød støysone og til planområdet, med gode og funksjonelle løsninger på 
områdenivå. Planen skal legge til rette for at området kan utvikles som et nytt og attraktivt 
boligområde i sentrum, med sterke kulturminneverdier samlet til et «nytt» kulturmiljø i en helt ny 
kontekst. Dette omfatter også gode og lesbare forbindelser for myke trafikanter, lekearealer og et 
prinsipp for velfungerende adkomst og parkering.  

Området skal primært tilrettelegges for boligformål, men innslag av andre funksjoner kan også være 
aktuelle. Arealbruksformål må avklares gjennom planprosessen. Struktur, plassering og omfang/ 
antall bygninger som skal flyttes er blant forholdene som søkes avklart i reguleringsprosessen. 
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Følgende temaene vurderes som særlig relevant for planen og vil omtales i planbeskrivelsen:  

• Kulturminner  
• Arkitektur og estetiske kvaliteter 
• Trafikk 
• Støy 
• Brannsikring, med særlig fokus på prinsipp for bygningsplassering/ bevaring av 

kulturhistoriske verdier 
• Lokalklima 

 
Figur 1 Foreløpig forslag til planavgrensning med svart, stiplet linje.  

 

Forhold til overordnet plan 
Planforslaget er i samsvar med overordnet plan for området, men justering av delområder, formål og 
formålsgrenser kan bli aktuelt og vurderes som en detaljering av områdeplanen. 

Planprogram og konsekvensutredning 
Det er gjort en gjennomgang av Forskrift om konsekvensvurderinger, og det er enighet med Ørland 
kommune om at planarbeidet ikke medfører krav om konsekvensutredning. 

Hensikten med varselet 
Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt 
med viktige hensyn i området. I tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med 
innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til 
innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller 
avbøtende tiltak som bør vurderes. 
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Kontaktinfo 
Innspill til planarbeidet sendes innen 25.februar 2021 til  
Lene K. Nagelhus på epost LeneK.Nagelhus@asplanviak.no.  

Mer informasjon finnes på Asplan Viak sine nettsider, se www.asplanviak.no/kunngjoringer. 

Med vennlig hilsen 
Asplan Viak AS 

 

Ida Haukeland Janbu 
Master i arkitektur 

T: 92680186 | 417 99 417 
E: idahaukeland.janbu@asplanviak.no 
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