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Protokoll 
Gruppemøte før behandling av saken. 
Fylkesordfører Tore O. Sandvik(DNA) hadde permisjon under votering i saken. 
 
Følgende forslag ble fremmet: 
 

1. DNA,SP.SV v/Olav Huseby(DNA): 
 
Alternativ til innstillingen: 
1. 
Den vedtatte kommuneplan legger grunnlaget for en differensiert strandsonepolitikk langs 
sjøen. 
2. 
Malvik, Trondheim, Melhus og Skaun inngår i sentrale områder der presset er stort. 
3. 
Hemne, Orkdal, Snillfjord, Agdenes, Hitra, Frøya, Rissa, Bjugn, Åfjord, Ørland, Roan og 
Osen inngår i områder med mindre press på arealene. 
4. 
Fylkesutvalget vil for øvrig oppfordre til at det vurderes å differensiere strandsonepolitkken 
ytterligere. 
 
 

2. H,FRP v/ Torhild O. Aarbergsbotten(H): 
 
Alternativ til pkt 1: 
Sør-Trøndelag fylkeskommune mener at det lokale selvstyret må styrkes, også i strandsonen, 
og er derfor uenig i at kommunene må forholde seg til statlige planretningslinjer for 
håndtering av byggesaker i kommunene. Sør-Trøndelag fylkeskommune viser til at det er 
store geografiske variasjoner når det gjelder press på strandsonen og allmennhetens 
muligheter til fri ferdsel. Sør-Trøndelag fylkeskommune vil at kommunene skal ha mulighet 
til å finne frem til fleksible, lokalt tilpassede løsninger og muligheter til å gi dispensasjon fra 
byggeforbudet i strandsonen. Statlige myndigheter må ha muligheter til å overprøve 
dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen, der det kan dokumenteres at slik dispensasjon 
i betydelig grad innebærer en svekkelse av allemannsretten i området. 
 
Alternativ til pkt 2. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune finner at inndelingen av kommunene langs Trøndelagskysten i 
to grupper etter hvilket press kommunen har på sin 100-meters sone, oppleves som en stor 
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forskjellsbehandling av kommunene, og ikke en differensiering av loverket. Det er helt 
urimelig å plassere flere av kystkommunene i Trøndelag i samme gruppe som pressområdene 
rundt Oslofjorden. 
 
 
Votering: 
Innstillingen fikk ingen tilslutning. 
Forslag 2 fikk 2 stemmer(H,FRP), og falt 
Forslag 1 ble vedtatt mot 2 stemmer(H,FRP) 
 
 
 
 
Vedtak 
1. 
Den vedtatte kommuneplan legger grunnlaget for en differensiert strandsonepolitikk langs 
sjøen. 
2. 
Malvik, Trondheim, Melhus og Skaun inngår i sentrale områder der presset er stort. 
3. 
Hemne, Orkdal, Snillfjord, Agdenes, Hitra, Frøya, Rissa, Bjugn, Åfjord, Ørland, Roan og 
Osen inngår i områder med mindre press på arealene. 
4. 
Fylkesutvalget vil for øvrig oppfordre til at det vurderes å differensiere strandsonepolitkken 
ytterligere. 
 
 
Etter at saken var behandlet etterlyste representanten Morten Ellefsen(FRP) kurs i den Nye 
plan- og bygningsloven. 
 
 
 
 
 


