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  E-post: postmottak@orland.kommune.no   

Telefon: 72 51 95 00 

Postadresse: Alf Nebbs gate 1, 7160 Bjugn 
 

 

Referat fra oppstartsmøte 

Plannavn Reguleringsplan for del av Brekstadbukta 

Plantype Detaljregulering 

PlanID PlanID 5057202102 

Gnr/Bnr Del av 168/46 

Sted og dato Teams-møte, 20.01.2021 

Saksbehandler Ina Kristin Mittet 
 

Forslagstiller  

Navn Forsvarsbygg  

Adresse Grev Wedels plass 5 

Postnr/sted 0103 Oslo 

Telefon 468 70 400 

E-post Sturla.Johnsen@forsvarsbygg.no  

 

Forslagstiller og grunneier 

Navn Ørland kommune  

E-post postmottak@orland.kommune.no 

 

Konsulent 

Navn Asplan Viak AS 

Adresse Abels gate 9 

Postnr/sted 7030 Trondheim 

Kontaktperson Lene Kristin Nagelhus 

Telefon 924 08 044 

E-post LeneK.Nagelhus@asplanviak.no  

 

Til stede fra kommunen og øvrige deltakere 
Navn E-post Telefon 

Petra Roodbol-Mekkes Petra.roodbol@orland.kommune.no 902 52 406 

Kristina Stendal Karlsen kristina.karlsen@orland.kommune.no 472 36 250 

Ina Kristin Mittet Ina.mittet@orland.kommune.no 415 11 668 

Thomas Engen Thomas.engen@orland.kommune.no  926 44 492 

Nils Braa Nils.braa@orland.kommune.no  952 25 653 

Viggo Olden Viggo.olden@orland.kommune.no  922 60 285 

   

Forsvarsbygg v. Sturla Johnsen Sturla.Johnsen@forsvarsbygg.no  951 70 716 

Hanne Gjestvang Hanne.Gjestvang@forsvarsbygg.no  452 19 449 

Karen Grinnen Karen.Grinnen@forsvarsbygg.no  992 43 257 
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Asplan Viak v. Lene Kristin Nagelhus LeneK.Nagelhus@asplanviak.no   

Kai Lande Kai.Lande@asplanviak.no   

Ida Haukeland Janbu IdaHaukeland.Janbu@asplanviak.no   

 

1. PLANFORUTSETNINGER 

 

Skal planinitiativet legges fram for planutvalget?   ☒ Ja ☐Nei 

Administrasjonen foreslår å legge frem en orientering om planinitiativet til politikerne i 

planutvalget førstkommende møte, 26.01.2021. Forsvarsbygg og Asplan Viak stiller seg 

positive til en slik orientering.  

 

 

Er det aktuelt å stoppe planinitiativet?     ☐Ja ☒ Nei 

 

 

Er kravet til fagkyndighet oppfylt?     ☒ Ja  ☐Nei 

 

 

Er det aktuelt å bringe planforslaget inn for regionalt planforum? ☒ Ja ☐Nei 

Det er ønskelig å presentere planen i regionalt planforum i tidlig fase.  

Tar sikte på å melde inn saken til neste planforum, den 17.02.2021. Påmeldingsfrist den 27. 

januar.  

 

 

Vil planen omfattes av forskrift om konsekvensutredninger?  ☐Ja ☒ Nei  

Kommunen er enig i vurderingen til plankonsulenten om at planen ikke vil omfattes av 

forskrift om konsekvensutredning.  

 

 

Er det hensiktsmessig med felles behandling av  

planforslaget og byggesak?       ☒ Ja ☐ Nei 

Parallelt med planarbeid vil Forsvarsbygg og kommunen jobbe med avklaringer rundt 

dispensasjonssøknader og byggesøknader for riving og flytting av den vernede 

bebyggelsen. 

 

 

Forhold til andre planer og veiledere: 

 

Planid Godkjent Plannavn Formål som blir berørt 

1621201600 2018 Kommuneplanens arealdel 

2014-2026 (rev. 2016, 

stadfestet 2018)  

Sentrumsformål og gul 

støysone 

mailto:LeneK.Nagelhus@asplanviak.no
mailto:Kai.Lande@asplanviak.no
mailto:IdaHaukeland.Janbu@asplanviak.no


Ørland kommune  Side 3 av 12 Oppstartsmøtereferat 
 

1621201703 2017 Områdeplan for Brekstad 

sentrum  

Sentrumsformål, 

grønnstruktur, allmenning, mv.  

 

Vil planforslaget samsvare med overordnet plan?   ☒ Ja ☐Nei 

Området er avsatt til sentrumsformål. Det legges til rette for hovedsakelig boliger, med 

muligheter for innslag av andre funksjoner.  

 

 

Pågår det annet planarbeid i nærområdet?    ☐Ja ☒ Nei 

 

 

Planforslaget må forholde seg til følgende rikspolitiske/statlige retningslinjer og 

bestemmelser (dette må synliggjøres i planbeskrivelsen): 

 SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

 RPR for vernede vassdrag 

 SPR for klima- og energiplanlegging i kommunene 

 SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

 

Kan ny plan utløse behov for utbyggingsavtale?    ☐ Ja ☐ Nei 

 

 

Foreligger det kjente tinglyste heftelser innenfor planområdet?  ☐ Ja ☐ Nei 

Det har vært opsjon på en del av arealet mot moloen, men denne er utgått nå. Usikkert om 

det fremdeles er interesse for arealet. Kommunen undersøker dette, og det vil i så fall bli 

lagt til rette for det i reguleringsplanen. Områdeplan for Brekstad sentrum legger til rette 

for det. 

 

 

Har kommunen tilfredsstillende kartgrunnlag for området?   ☐ Ja ☐ Nei 

Nye flyfoto i 2020 (Norge i Bilder), men ikke oppdatert i grunnkartet. Kommunen sørger for 

å få målt opp gang- og sykkelvei og noen høydereferanser. Asplan Viak bes ta kontakt 

direkte med oppmålingsingeniør for å avklare behov for innmålinger. For kontaktinfo til 

oppmålingsingeniør, se under pkt. 7.  
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2. VARSEL OM OPPSTART 

 

Krav til varsel om oppstart 

 

Forslagstiller skal varsle oppstart av planarbeidet i Fosna-Folket og på egne hjemmesider.  

 

Før planarbeidet varsles igangsatt skal:  

 

- varslingsmaterialet oversendes kommunens saksbehandler for gjennomsyn.  

 

Varslingsmaterialet skal inneholde følgende: 

 

- Oversiktskart hvor planområdet vises. 

- Kart i egnet målestokk som viser planavgrensning. 

- Planinitiativ (eller opplysning om hvor det er tilgjengelig). 

- Referat fra oppstartsmøtet (eller opplysning om hvor det er tilgjengelig). 

- Forslagstillers navn og adresse, samt en frist på minimum 4 uker for å sende inn 

innspill til planarbeidet. 

- Foreløpig ROS-analyse  

- SOSI-fil med planavgrensning 

 

Kommunen sender til forslagsstiller liste med hvilke offentlige myndigheter, naboer og 

andre berørte parter som skal varsles.  

 

Kommunen annonserer selv på sine nettsider. 

 

 

Planavgrensning 

Det er hovedsakelig del av 168/46, angitt som S16 og S17 og de omkringliggende arealene 

i områdeplan for Brekstad sentrum som skal reguleres.  

 

Det utfylte arealet er mindre enn forutsatt i områdeplanen, avgrensninga tar likevel 

utgangspunkt i arealets utstrekning i planen. Dagens grense for utfyllinga beholdes, tas 

ikke høyde for videre utfylling i henhold til områdeplanen. Det utfylte arealet er tomta som 

stilles til rådighet. Enighet om å innta deler av moloen (167/9) og rundkjøringa (167/265). 

Ørland kommune er grunneier for alle disse eiendommene.  
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3. DRØFTING OG UTREDNINGSBEHOV 

 

Under følger en foreløpig vurdering av tema som er drøftet i oppstartsmøtet.  

Naturmiljø, naturmangfold, naturtyper 

Kommunen har fått utarbeidet utredninger med kartlegging av fugl i forbindelse med søknad om 

utfylling i Brekstadbukta. Kommunen sender relevante utredninger til forslagsstiller.  

Ikke behov for andre utredninger innenfor dette temaet.  

 

Kulturminner, byggeskikk, stedskarakter 

Forutsetter at kulturminneverdiene er avklart i overordnet plan. Byggeskikk og stedskarakter vil ha 

en viss relevans for arkitektur/bygningsmiljø/bebyggelsesstruktur.  

 

Friluftsliv 

Moloen sør for planområdet registrert som viktig friluftsområde.  

 

Arkitektonisk/estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 

Vurderes som særlig relevant som tema i planbeskrivelsen.  

 

Grunnforhold 

Gjort en del utredninger i forbindelse med søknad om utfylling i Brekstadbukta og etablering av 

ferjeleie. Kommunen sender over det som er gjort. Sjekker om eksisterende utredninger er 

tilstrekkelig avklart i tidligere prosesser.  

 

Energiforbruk og energiløsninger 

Energiløsninger: Det legges opp til mer tradisjonelle løsninger, i og med at det er eldre bebyggelse. 

Ikke krav til å påkoble fjernvarmeanlegg eller å ha det internt i området. Kulturminneverdier 

prioriteres foran energiløsninger.  

 

Brannfare 

Beskrevet som tema for utredning i planinitiativet. Bra med kapasitet og trykk på slukkevann.  

 

Vei og trafikksikkerhet 

Det er tillatt med planfri kryssing av fylkesveien her, men det er etablert bra og oversiktlig kryssing 

av vei ved rundkjøringa. Dette er avklart og legges til grunn.  

 

Den regulerte og etablerte rundkjøringsarma inn til planområdet var foreslått endret i 

Mulighetsstudie. Det justerte forslaget er ikke i tråd med tekniske krav og Asplan Viak er ut fra 

dette skeptisk til om dette er en god løsning. Kommunen mener man ikke behøver å legge så stor 

vekt på de løsningene som lå i mulighetsstudien.  

 

Spørsmål om allmenningen (A3 i sentrumsplanen) kan parallellforskyves mot sør. Kommunen er 

opptatt av å beholde denne, da siktlinjen til Austråttborgen følger allmenningen gjennom 

Meieriparken, tvers gjennom senter av rundkjøringa og over A3.  

 

Åpen for avkjøring lenger mot sør til delfeltet S17.  

 

Støy (fra veg, anleggstrafikk, annet) 

Støysonekart fra 2017.  

Byggene flyttes ut fra rød støysone, Forsvarsbygg ønsker å ha avklart at det ikke vil kreves 

støytiltak ved oppsetting av råbygget på ny tomt, og om det vil være krav om fasadedempende tiltak 

ved istandsetting av byggene etter flytting. En del av byggene er støyisolert ned til 42 dB fra før 

(2007). Spørsmål om det er behov for nytt støykart mht. flystøy, på bakgrunn av utfyllinga som er 
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gjort i ettertid, og nye bygg som er eller skal oppføres. Forsvarsbygg vil se på om det er grunnlag 

for å utarbeide nye støykart mht. utfylling og tiltak gjort etter at gjeldende støykart ble utarbeidet. 

 

Støy fra veitrafikk er et tema i planen. Ønsker ikke støyskjerm mot veien. Utnytte byggenes 

kvaliteter, løse det med plassering av bygg. Prøve å løse utendørs støy på uteoppholdsareal 

innenfor grensene i T-1442. Bruke byggene som støyskjerm. Er støykrav i sentrumsplanen, blant 

annet soverom mot stille side – er ofte gjennomgående rom på trønderlåna. Ikke ønskelig med 

bestemmelser med krav til innendørs lydnivå.  

 

Kan plassere dem nærmest veien, så de kan danne en form for støyskjerm mot veien. Kommunen 

kan skaffe oversikt over hvilke bygg som ble støyisolert i 2007. Asplan Viak ønsker å ha en viss 

fleksibilitet i planen, kan ikke være bestemt i detalj hvilke bygg som skal plasseres hvor, må være en 

fleksibilitet. Kan gis føringer for å plassere støyisolerte bygg mot veien?  

 

Tema viktig å ta opp i Regionalt planforum, og at ulike hensyn og muligheter for bestemmelser som 

gir unntak fra støykrav diskuteres på tvers med sektormyndighetene (kulturminne/støykrav).  

 

Virkninger som følge av klimaendringer (Havnivåstigning, stormflo, flom og skred) 

Tomta er utsatt for havnivåstigning, stormflo, sjøsprøyt, osv. Ligger krav i områdeplanen om at 

terrengnivå ikke skal være lavere enn + 3,00 m (relativ NN2000) og at overkant innvendig gulv i 

bygg ikke skal legges lavere enn kote + 3,05 m (relativ NN2000). Gjeldende prinsipp i 

områdeplanen legges til grunn, men må foretas en sjekk som del av ROS-analysen i planarbeidet. 

Ørland kommune krever ikke utredning av havnivåstigning og bølgepåvirkning.  

 

I dag ligger området på rundt + 2,5 m, og terrenget må bygges opp til min. + 3,00 m. Må sørge for 

tilstrekkelig fall på terrenget ved heving/oppfylling.  

 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 

Det er allerede etablert gang- og sykkelvei med lys langs grønnstruktur forbi/innenfor planområdet, 

og det er ferdig etablert kryssing av fylkesveien. Trygg skolevei til Brekstad skole, og motsatt vei 

går gang- og sykkelveien mot friluftsområdet på Bruholmen og videre turvei til Austrått og Rusaset.  

 

Vind/sol/skygge 

Området ligger utsatt til for vind, men konkludert med at det ikke behov mer risikovurderinger eller 

utredninger på dette feltet. Er tilstrekkelig avklart i sentrumsplanen. Vurderingene i denne planen 

vil være knyttet til hvordan oppnå gode uteområder, osv. i planområdet.  

 

Barn- og unges oppvekstsvilkår, skolekapasitet/barnehage 

Området sokner til Brekstad barneskole, og det er etablert trygg skolevei fra området og dit.  

 

Uteoppholdsareal i eksisterende offentlig grønnstruktur kan tas med i arealregnskapet (begrunnes).  

 

Meieriparken ligger like ved planområdet. Nærlekeplass må løses innenfor planområdet.  

 

Parkering 

Kan avvike fra parkeringskrav i sentrumsplanen, men må beskrive og begrunne i planbeskrivelsen. 

Ved flytting av bevaringsverdige hus til området vil utbyggingsvolum og konkretisering av løsninger 

blir annerledes enn det som var forutsatt i sentrumsplanen.  

 

Avhenger av målgruppe – hvem skal bo her? Behovet på Brekstad er førstegangsetablerere, 

småbarnsfamilier. Innhentet uttalelse fra megler – denne ligger gjengitt sist i mulighetsstudien.  

Areal på andre siden av veien i sør er avsatt til p-hus i sentrumsplanen.  
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4. KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG 

 

Forutsetter planen utbygging/utbedring av kommunaltekniske ☒ Ja ☐Nei 

anlegg?  

 

 

Planens forhold til: 

Veg 

 

Vann, avløp, overvann 

VA-plan skal utarbeides ihht. VA-normen i kommunen, men på overordnet nivå i denne 

planen.  

Det ligger en ledning Ø160mm PVC inn til området fra rundkjøringen. Vanlig trykk i 

området er ca 65mvs, 6,5 bar. 

 

Info om tilkobling stikkledning oversendes fra kommunen.  

Ved heving av terrenghøyde i området må det sørges for tilstrekkelig fall på terrenget, mht. 

overvann.  

 

Renovasjon 

Samlepunkt med nedgravd løsning. 

 

Annet 

 

 

5. SAMARBEID OG MEDVIRKNING 
Samarbeid 

Det legges opp til samarbeid mellom Forsvarsbygg og kommunen, gjennom å opprette en 

felles styringsgruppe for flytteprosjektet. Flere parallelle prosesser for å avklare spørsmål 

av direkte eller indirekte relevans for planarbeidet og for gjennomføring av prosjektet. Det 

vil her også inngå dialog og kontakt med fylkeskommunen.  

 

Det er enighet om at kommunen inngår som forslagsstiller i planen, sammen med 

forsvarsbygg.  

 

Medvirkning 

Det legges opp til ordinært løp med høring til alle berørte parter og myndigheter.  

 

Folkemøte kan ikke avholdes på grunn av smittevern, men det legges til rette for 

involvering av innbyggere senere i prosessen.  

 

Møter/dialog med sektormyndighetene, jf. det som står i pkt. 1.5 i planinitiativet.  

 

Tar sikte på å ta plansaken til Regionalt Planforum i februar. Behov for avklaringer og 

dialog med sektormyndighetene, spesielt fylkeskommunen og Statsforvalteren.  
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6. KRAV TIL PLANFORSLAGET 

 

Komplett planforslag sendes til: postmottak@orland.kommune.no  

Forslagstiller er ansvarlig for å vurdere behov for ytterligere dokumentasjon som et resultat av 

de tilbakemeldinger man får ved varsel om oppstart og eventuelt senere i prosessen.  

Planforslaget må oppfylle karttekniske krav til reguleringsplaner.  

Følgende dokumenter skal leveres ved oversendelse av komplett planforslag: 

 Materiale Merknad 

 Oversendelsesbrev   

 Målestokkriktig plankart i PDF-format   

 Digitalt plankart i henhold til siste SOSI-standard All plantekst som påskrift.  

 Bekreftelse på gjennomført SOSI-kontroll  

 Bestemmelser i Word og PDF   

 Planbeskrivelse i Word og PDF  

 ROS-analyse i Word og PDF  

 Oversiktskart (kartgrunnlag med eiendomsgrenser, 

inntegnet plangrense, målestokk, tydelig påsatte navn. 

Alle navn som benyttes i planbeskrivelsen skal være 

påført oversiktskartet).  

 

 Liste over varslede parter   

 Varslingsbrev/Varslingsannonse/avisannonse   

 Innkomne merknader   

 Overordnet vann- og avløpsplan  

 Illustrasjonsplan  

 Fotomontasjer  

 Perspektivtegninger  

 Annet  

 

  

mailto:postmottak@orland.kommune.no
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7. PROSESSEN VIDERE 
Fremdriftsplan:  

Oppstartsvarsel 27.01.2021, helst før. Sendes til gjennomlesning først. Annonseres på 

Asplan Viak sin hjemmeside, likeledes på kommunens hjemmeside.  

 

Tas sikte på å få planen opp i Regionalt planforum 17.02.2021.  

 

Alle avklaringer ønskelig før påske.  

 
Relevante kontaktpersoner i kommunen: 

Oppmålingsingeniør: Geir Øyvind Hassel goh@orland.kommune.no 468 34 451 

Veg og kommunale avløp: Nils Braa nils.braa@orland.kommune.no  952 25 653 

Vann: Viggo Olden viggo.olden@orland.kommune.no 922 60 285 

 

 

8. ØKONOMI 
 

Dette blir en delvis kommunal plan, og det tas ingen gebyr i henhold til kommunens 

gebyrregulativ og prisbok for denne planen.   

 

 

VEDLEGG  
 

Vedlegg 1 Varslingsliste 

Vedlegg 2 Krav til overordnet VA-plan 

 

 

Sted og dato: Ørland kommune 22.01.2021 

Referent: Ina Kristin Mittet 

 

  

mailto:goh@orland.kommune.no
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Vedlegg 1 Varslingsliste 
 

Statsforvalteren i Trøndelag   sftlpost@statsforvalteren.no 

  
974764350 

Trøndelag fylkeskommune postmottak@trondelagfylke.no

  
817920632 

NVE – Norges vassdrags- og 

energidirektorat    

nve@nve.no

  
970205039 

Kystverket post@kystverket.no  874783242 

Interesseorganisasjoner   

Støygruppa Ørland post@orlandstoy.no   

Kontaktinfo andre aktører   

Nettselskapet post@nettselskapet.no   

Fosen brann- og redningstjeneste fbrt@orland.kommune.no 997104552 

Fosen Renovasjon bedrift@fosen.renovasjon.no 978669360 

Naboer og berørte grunneiere   

168/378, eid av Hel-Mar AS Djupdalsveien 70, 7130 Brekstad 

norset@fosen-transport.no  
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Vedlegg 2 Krav til overordnet VA-plan 
 

 

Kommunalteknisk VA-plan 

 

Krav til VA-plan 

 

VA-plan må ta utgangspunkt i VA-normen til kommunen, og skal minst inneholde: 

 

• Informasjon om omfang av tiltak 

(tekstdel) f. eks.: o generell info 

o planlagt løsning på plankart i 1:1000 (og digitalt format) 

o ansvarleg søker (om dette er klart) 

o tidsplan (om dette er klart) 

 

• Plan som viser: 

o oversikt over heile området med alle tomter. 

o vannforsyning fra kommunal hovedvannledning frem til 

reguleringsområdet 

o spillvannsledning fra reguleringsområdet til utslipp, evt. 

kloakkrensesystem, evt. utslippsledning 

o terrenginngrep inkl. veier med skjæringer og fyllinger 

o plan /kart må vise alle ledninger med tilkoplingspunkt, 

stikkledninger, kummer, pumpestasjoner og alle andre nødvendige 

installasjoner 

o Vurdering av kapasitet på ledningsnett (både nytt og eksisterende) 

inkludert minimum overhøyde på 900 mm mellom laveste sluk og 

topp spillvannsledning. 

 

• Lengdeprofil som 

viser: o 

terrenghøyder 

o fallforhold 

 

• Ansvar: 

o avklaringer vedrørende graving på annen manns grunn 

 

• Annet: 

o vurdering av brannvannsdekning 

o vurdering av overvannsløsninger bl.a. i forhold til fordrøyningsanlegg 

og flomveier 
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