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Detaljregulering hytteområdene Viktil og Frosta Brygge - 
reguleringsendring av 3 reguleringsplaner - Frosta Brygge, Viktil 
nedre og Viktil Nordre - 1. gangs behandling. 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I hht. Plan- og bygningslovens § 12 – 10 og § 12 – 11 legges forslag til Detaljplan – 
reguleringsendring av 3 reguleringsplaner – Frosta Brygge, Viktil nedre og Viktil nordre ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 
 

Behandling i  Formannskapet - 02.06.2020  
 
 

Vedtak 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling til Kommunestyret: 
 
I hht. Plan- og bygningslovens § 12 – 10 og § 12 – 11 legges forslag til Detaljplan – 
reguleringsendring av 3 reguleringsplaner – Frosta Brygge, Viktil nedre og Viktil nordre ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 
 
 
 



Behandling i  Kommunestyret - 16.06.2020  
 
 

Vedtak 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Endelig vedtak 
 
I hht. Plan- og bygningslovens § 12 – 10 og § 12 – 11 legges forslag til Detaljplan – 
reguleringsendring av 3 reguleringsplaner – Frosta Brygge, Viktil nedre og Viktil nordre ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart 
2 Innkomne innspill - forslagstillers behandling 
3 Planbestemmelser 
4 ROS-analyse 
5 Vurdering naturmangfoldloven og framtidig klimaendring 
6 Planbeskrivelse 
7 Plankart 
8 208945_vedlegg - Illustrasjoner 
9 208945_vedlegg - Samla dokumenter 
10 208945_vedlegg - Samla innspill 
11 Uttalelse - varsel om oppstart av planarbeid (kopi) 
12 Fylkeskommunens uttalelse til varsel  om oppstart av planarbeid,  reguleringsendring 

tre reguleringsplaner (kopi) 
  
  
  

 

Bakgrunn for saken: 
 
Norconsult AS er engasjert av Frosta Brygge AS v. Terje Viken for å utarbeide plandokumenter 
til en detaljregulering – reguleringsendring av 3 vedtatte reguleringsplaner ved Viktil / Småtta i 
Frosta kommune. 
Det har vært et ønske fra Frosta kommune, Fylkeskommunen og Fylkesmannen og samle de tre 
reguleringsplanene til en helhetlig plan, med ett plankart og ett sett med planbestemmelser, 
inkludert forslag til endringer i planene. 
Planforslaget omfatter totalt ca. 209 daa. hvorav ca. 6,5 daa. utgjør de områdene som det 
foreslås endringer i. Foreslåtte endringer innenfor planområdet er ikke tidligere behandlet, men 
er beskrevet nærmere i saksopplysninger, og ligger vedlagt i planbeskrivelse og 
planbestemmelser. Oppsummering av innspill / merknader ved kunngjøring varsel om oppstart 
planarbeid, samt planstillers oppfølging / kommentarer er også beskrevet nærmere i 
saksopplysninger, og ligger også vedlagt i planbeskrivelsen. 



Planendringene i de tre godkjente detaljreguleringsplanene er av såpass liten karakter at det ikke 
er vurdert krav om utarbeidelse av planprogram og krav om konsekvensutredning. 
 
 
 

Saksopplysninger, vurdering: 

 
 
Endringene omfatter et område som inngår i følgende reguleringsplaner: 

 Reguleringsplan for del av gnr. 27 bnr. 1 og 3 – Hytteområde Viktil nedre og Viktil 
nordre. Vedtatt 14.06.2011. 

 Reguleringsplan for Frosta Brygge. Vedtatt 25.03.2008. 
 Reguleringsplan for endringer innen Frosta Brygge. Vedtatt 28.02.2018. 

 
Reguleringsplanene for Frosta Brygge omfatter områder som er regulert til fritidsbebyggelse 
(hovedsakelig tett bebyggelse), område for servicesenter og småbåthavn, i tillegg til 
samferdselsanlegg og fritidsområde i sjø og på land. Frostastien er tatt inn i planene. 
 

 Detaljreguleringsplan for Fossli omfatter deler av vegen til Viktil. Denne planen ble 
vedtatt 21.12.2016 og grenser inn til reguleringsplan for Frosta Brygge. 

 
Endringene i revidert detaljregulering er behørig beskrevet i planbeskrivelsen, og en skjematisk 
beskrivelse med illustrasjon viser og beskriver endringene på en god og forståelig måte. 
Endringene er ikke vesentlig store, men en konsekvens av tre planer som har eksistert over flere 
år, hvor en ser rom for endring og bedre løsninger. 
 
Beskrivelse av ønsket utbygging / endringer i plandokumenter: 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 
Varsel om oppstart reguleringsendring av tre detaljreguleringsplaner ble kunngjort og varsel 
utsendt til berørte parter og offentlige instanser den 19.11.2018. 
 
Oppsummering av innspill / merknader, samt forslagsstillers oppfølging og kommentarer til 
innspillene: 
 
 



 



 



 

 



Ut i fra en planfaglig vurdering bør planforslaget legges ut på høring til alle berørte parter og 
nødvendige offentlige instanser, slik at alle endringer og elementer i planendringen vil bli belyst 
på en grundig og tilstrekkelig måte. 
 
 

Konklusjon: 
 
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes til høring til alle berørte og nødvendige 
instanser. 
 
 
Ståle Opsal 
Konstituert kommunedirektør 


