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Saksopplysninger 

Fire hytteiere i Skogheim hytte- og naustområde søker om endret adkomst til sine hytter. Det 

gjelder eiendommene (gnr/bnr):  

 64/23 – Astrid og Ingvar Hjetland  

 64/21 – Bjørnhild og Inge Mellemseter 

 64/19 – Steinar Vebenstad 

 64/26 – Else Hansen 

 

Adkomsten til hyttene er per i dag regulert med parkeringsplass ved Fv302 og gangadkomst 

fram til hyttene. Planendringen legger til rette for kjøreadkomst via Postvegen og fram til 

hyttene. Det gis samtidig mulighet til å utvide tomtene oppover (retning mot Postvegen). 

 

Gjeldende reguleringsplan er fra 1999 og har planid 156019990001 (rasterplan). I den nye 

digitale plana er hele planområdet tatt med. I hovedsak er den gamle plana digitalisert for 

resten av området og nøyaktig tilpasset hyttetomtenes eiendomsgrenser. Planområdet ligger 

innenfor området for hyttebygging i kommuneplana og er dermed i samsvar med overordnet 

planverk. 

Eksisterende plan vil etter planvedtak bli erstattet av ny plan i sin helhet og blir derfor 

opphevet. 



 
 

Vegene som nå skal benyttes som adkomst fram til hyttene ble bygd som anleggsveger den 

gang hyttene ble bygd, og det er dermed ikke behov for vesentlige inngrep for å gjennomføre 

tiltakene.  

 
Hytteierne har skriftlig framlagt dokumentasjon på vegrett over 64/1 fram til fylkesvegen, 

samt at det underforstått er gitt tillatelse til adkomstveger og tomteutvidelser på 64/2. Det tas 

for øvrig ikke stilling til eiendomsrett eller rettigheter til selve Postvegen i reguleringsplan. 
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Planforslaget ble vedtatt sendt på høring i formannskapsmøte 21.8.2018 og har vært på 

høring i perioden 28.8. – 28.9.2018. 

 

Det er innkommet følgende merknader: 

 

Fra Merknad Vurdering 

Mattilsynet Ingen merknader  

Fylkesmannen 

i Møre og 

Romsdal 

«Fylkesmannen har ut frå sine 

ansvarsområde ingen vesentlege 

merknader til planendringa.» 

 

Barns 

representant i 

plansaker, 

Audun Sæbø 

«Eg synes planane ser fornuftige ut. 

Eg er heilt enig i at 

parkeringsplassen SPP1 bør 

bevarast. Det ville vere ufornuftig å 

fjerne den i og med at det  

tydelegvis er bruk for den. 

Argumentasjonen rundt talet på 

avkøyrslar frå Postvegen framstår 

også som fornuftig, og i tråd med 

ønsket om å faktisk bevare vegen 

best mogeleg.» 

Planforslaget legger til rette for å 

opprettholde parkeringsplassen SPP1, 

for å dekke framtidig parkeringsbehov 

i området. 

Statens 

vegvesen 

Vegvesenet aksepterer at 

parkeringsplassen SPP1 

opprettholdes og at det etableres 

parkering SPP2 for fritidsboligene 

på BFF1, nord for Fv302. 

 

Fritidseiendommene i BFF1 har hatt 

parkering på tomta siden etablering i 

1964 og planendringen hadde 

opprinnelig ikke dette som tema. Den 

etablerte parkeringen bygger på aksept 

fra Statens vegvesen fra gammelt av. 

 

Møre og 

Romsdal 

fylkes-

kommune 

«Den reguleringsplan med 

tilhøyrande føresegner vi no har fått 

oss forelagt oppfyller i stor grad dei 

vilkår vi formulerte i vår epost 

datert 25.06.2018, inklusiv dei  

øvrige vilkår i vår uttale datert 

09.03.2018. Det er imidlertid ein 

skrivfeil i § 4.3 Kjøreveg, felles. 

Her bør punktnemninga d) 

plasserast ei line lenger ned så ho 

står foran f_SKV4. Dessutan 

bør punktnemninga e) plasserast 

Fylkeskommunen har ansvar for 

kulturminner fra nyere tid. Den 

trondhjemske postveg er ivaretatt i 

plana med bestemmelser om vern, 

herunder også med en 10 m bred 

hensynssone langs vegen. 

 

Skrivefeil er rettet opp og de to 

presiseringene er tatt inn som tillegg i 

bestemmelsene; 

§ 4.2 (ny nest siste setning) 

… Det er heller ikke lov til å sprenge 



foran f_SKV2 mm. 

 

Vi vil utover dette tilrå følgjande 

justeringar av regulerings-

føresegnene: 

 

I reguleringsføresegnene § 4.2 bør 

ein foran siste setning føye til 

følgjande formulering: «Det er 

heller ikkje lov til å sprenge bort 

berg som går inn i postvegen». Vi 

viser her til vår epost datert 

25.06.2018 der vi nemner at 

Ringstad under synfaringa vart 

informert om planar om å sprenge 

bort ein del av eit svaberg som går 

inn i postvegen, noko som vi 

karakteriserte som særs uheldig. 

 

I reguleringsføresegnene § 4.3.e) 

bør ei justere siste setning på 

følgjande måte: «Dei bør ha eit 

grønt preg der det får vekse gras 

nærast postvegen, det vil seie 

innanfor området regulert til 

bevaring kulturmiljø (H_570). 

 

Vi vil frarå godkjenning av 

reguleringsplanen dersom desse 

tilrådingane ikkje vert tatt til 

følgje. 

 

KONKLUSJON 

Vi vil i hovudtrekk akseptere den 

framlagte reguleringsplan for 

Skogheim hytte og naustområde. Vi 

vil imidlertid sterkt tilrå at vårt 

forslag til justering av 

reguleringsføresegnene 

§ 4.2 og § 4.3.e) også vert tatt til 

følgje.» 

 

bort berg som går inn i postvegen. … 

 

§ 4.3. e) (siste setning) 

… De bør ha et grønt preg der det får 

vokse gras nærmest postvegen, det vil 

si innenfor området regulert til 

bevaring kulturmiljø (H_570). 

 

 

Vurdering 

Det foreligger ikke innsigelser til planforslaget og det kan egengodkjennes med de 

endringene som er omtalt ovenfor. 



Økokommunevurdering: 

Dersom innstillingen vedtas, vil denne saken ha 

positiv   Evt. merknader: 

nøytral x  

negativ   
   

effekt på kommunens arbeid som økokommune. 

 

Rådmannens innstilling 

Tingvoll kommunestyre godkjenner i samsvar med pbl § 12-12 detaljplan for Skogheim 

hytte- og naustområde (planid 156020180001). Plankart og planbeskrivelse er datert 

31.07.2018 og planbestemmelser er revidert 04.10.2018. 

 

Tingvoll kommune fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar i forbindelse med gjennomføring 

av plana. 

 

Tidligere plan, 156019990001, oppheves, jf. pbl § 12-14. 

 

 

Behandling i Formannskapet - 16.10.2018  

Det ble stemt over rådmannens innstilling, som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Tingvoll kommunestyre godkjenner i samsvar med pbl § 12-12 detaljplan for Skogheim 

hytte- og naustområde (planid 156020180001). Plankart og planbeskrivelse er datert 

31.07.2018 og planbestemmelser er revidert 04.10.2018. 

 

Tingvoll kommune fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar i forbindelse med gjennomføring 

av plana. 

 

Tidligere plan, 156019990001, oppheves, jf. pbl § 12-14. 

 

 

 

 

Behandling i Kommunestyret - 25.10.2018  

 

Det ble stemt over innstillingen, som ble enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 

Tingvoll kommunestyre godkjenner i samsvar med pbl § 12-12 detaljplan for Skogheim 

hytte- og naustområde (planid 156020180001). Plankart og planbeskrivelse er datert 

31.07.2018 og planbestemmelser er revidert 04.10.2018. 

 

Tingvoll kommune fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar i forbindelse med gjennomføring 

av plana. 

 

Tidligere plan, 156019990001, oppheves, jf. pbl § 12-14. 

 

 

 

 

 


