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Vedlegg:   

Saksprotokoll i Teknisk komite 2015-2019 - 30.04.2019  
Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og kravet om utarbeiding av 
detaljplan, samt plan- og bygningslovens §1-8, på eiendommen gnr 20, bnr 61, som 
omsøkt.  
Vilkår for vedtaket er følgende: 
 reguleringsarbeider skal igangsettes snarest, og ytterligere tiltak vil ikke tillates 

innenfor området før området er ferdig detaljregulert 
 utfylling i sjø gjennomføres kun i begrenset omfang, og da primært som fylling på 

fjellgrunn 
 det skal opprettholdes en buffersone på minimum 100 m mot rikmyra der det ikke 

gjøres tiltak  
 avløp med utslippspunkt må gjennomføres i hht krav 
 adkomstveien oppgraderes i forhold til behovet 
 adkomst til rekreasjonsområde for fisking løses gjennom reguleringsplanarbeid 

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at 
hensynet til kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §1-8 ikke vil bli 
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge den omsøkte dispensasjonen til omsøkte tiltak på 
eiendommen gnr 20, bnr 61. Dette med bakgrunn i at området i kommuneplanens arealdel 
er avsatt til formålet, at deler av området allerede er planert og tilkomstvei etablert. Med 
basis i innspillet fra Mattilsynet, det regionale arbeidet med smittevernsoner, oppgitte 
tidsfrister for utsett av ny frisk i et koordinert smittevernkonsept, allerede utførte tiltak i 
området, så fremstår det som innvilgelse av dispensasjon har en klar overvekt av fordeler 
kontra ulemper ut i fra en total samfunnsmessig vurdering.  
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3. Saken anses for øvrig som tilstrekkelig belyst iht naturmangfoldlovens §7. 
 
Enstemmig. 
 
 
 

Innstilling: 
1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og kravet om utarbeiding av 

detaljplan, samt plan- og bygningslovens §1-8, på eiendommen gnr 20, bnr 61, som 
omsøkt.  
Vilkår for vedtaket er følgende: 
 reguleringsarbeider skal igangsettes snarest, og ytterligere tiltak vil ikke tillates 

innenfor området før området er ferdig detaljregulert 
 utfylling i sjø gjennomføres kun i begrenset omfang, og da primært som fylling på 

fjellgrunn 
 det skal opprettholdes en buffersone på minimum 100 m mot rikmyra der det ikke 

gjøres tiltak  
 avløp med utslippspunkt må gjennomføres i hht krav 
 adkomstveien oppgraderes i forhold til behovet 
 adkomst til rekreasjonsområde for fisking løses gjennom reguleringsplanarbeid 

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at 
hensynet til kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §1-8 ikke vil bli 
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge den omsøkte dispensasjonen til omsøkte tiltak på 
eiendommen gnr 20, bnr 61. Dette med bakgrunn i at området i kommuneplanens arealdel 
er avsatt til formålet, at deler av området allerede er planert og tilkomstvei etablert. Med 
basis i innspillet fra Mattilsynet, det regionale arbeidet med smittevernsoner, oppgitte 
tidsfrister for utsett av ny frisk i et koordinert smittevernkonsept, allerede utførte tiltak i 
området, så fremstår det som innvilgelse av dispensasjon har en klar overvekt av fordeler 
kontra ulemper ut i fra en total samfunnsmessig vurdering.  

3. Saken anses for øvrig som tilstrekkelig belyst iht naturmangfoldlovens §7. 
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Bakgrunn for saken 
Kystplan as, v/Turid Glørstad, Storhaugveien 8, 7240 Hitra, søker på vegne av AS 
Knutshaugfisk, v/Per Gunnar Knutshaug, Knutshaug, 7252 Dolmøy, om tillatelse til planering av 
næringsareal, oppføring av lager-, personalbygg og kai med tilhørende infrastruktur på 
eiendommen gnr 20, bnr 61. 
 

 
Figur: de omsøkte tiltakene  
 

 
Figur: utsnitt av kommuneplanens arealdel 
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De omsøkte tiltakene ligger i kommuneplanens arealdel i område avsatt til fremtidig 
næringsbebyggelse, med følgende bestemmelser gjeldende: 

§2.5.1 Næringsbebyggelse – nåværende og fremtidig 
Nåværende og fremtidig næringsareal framgår av plankartet. Ved fortetting, vesentlig 
arbeid eller tiltak, samt fradeling til slike formål eller endret bruk, kreves 
detaljregulering. 
Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan under forutsetning av at det ikke er 
nærmere sjøen enn eksisterende bebyggelse, at det ikke endrer eksisterende transportnett 
og at det ikke er i strid med annet lovverk. 

 
Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, §1.2 Plankrav sier dessuten følgende: 

I alle fremtidige og ubebygde nåværende områder for bebyggelse og anlegg, 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur på plankartet, er det krav om at området 
inngår i en detaljregulering før tiltak etter pbl §1‐6 kan tillates, med følgende unntak: 
På eiendom som er bebygd med bolighus eller fritidsbolig, kan det gis tillatelse til tiltak 
uten reguleringsplan for tilbygg, påbygg, frittstående garasje/uthus og mindre anlegg 
som naturlig hører til boligen/tunet. 
Krav til reguleringsplan gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av 
energi etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven. 
I tillegg skal det kreves reguleringsplan der det etter kommunens skjønn er snakk om 
større tiltak som sammen eller hver for seg trenger nærmere dokumentasjon, vurdering 
eller avklaring. 
Ansvar for utredninger og fremskaffelse av dokumentasjon hviler på søker/tiltakshaver. 

 
Den omsøkte utfyllingen og kaia ligger i kommuneplanens arealdel innenfor område avsatt til 
formålet ferdsel, fiske, akvakultur, natur og friluftsliv (FFANF), med følgende bestemmelser 
gjeldende: 

I disse områdene er det åpent for å søke om tillatelse til akvakulturvirksomhet. Ny 
oppdrettsvirksomhet og lokaliseringsvalg må avklares i hvert enkelt tilfelle gjennom de 
prosedyrer og regler som kreves i henhold til akvakulturloven. Det må ikke legges opp til 
tiltak i planforslaget som kan skjerme for navigasjonsinnretningene jf. krav i Havne og 
farvannsloven. 
Det må ikke åpnes for tiltak i konflikt med fyrlyktene sine sektorer, uten at dette har 
gjennomgått en forsvarlig prosess fram mot en tillatelse. 

 
De omsøkte tiltakene ligger i sin helhet innenfor 100 m avstand til sjø, og er således omfattet av 
plan- og bygningslovens §1-8, som på nasjonal basis definerer et bygge- og deleforbud. 
 
Med bakgrunn i dette må søknaden behandles som dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 
fra plan- og bygningslovens §1-8. 
 
Saksopplysninger 
De omsøkte tiltakene er lokalisert på Hallarvika, vest på Dolmøya. 
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Figur: oversiktskart, det omsøkte tiltaket er angitt med rød stjerne i kartet (kart hentet fra norgeskart.no) 
 

 
Figur: oversiktskart, det omsøkte tiltaket er angitt med rød stjerne i kartet (kart hentet fra norgeskart.no) 
 
I søknaden står det anført: 
«Det søkes midlertidig dispensasjon fra: 

 Kommuneplanens arealdel pkt 2.5.1 for tiltak i næringsområde uten detaljregulering 
 Kommuneplanens arealdel med formål bruk og vern av sjø og vassdrag for: 

o Utfylling i sjø 
o Anlegning av kai 

 Plan- og bygningslovens §1-8 for tiltak innenfor 100-metersbeltet 
 
Konklusjon 
Ihht Plan- og bygningslov kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
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I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
 
Detaljregulering av næringsarealet kreves ihht Kommuneplanas arealdel pkt 2.5.1. 
 
Med bakgrunn i krav fra Mattilsynet om ny landbase for oppdrettslokasjon innen 1.7.19, søkes 
midlertidig dispensasjon fra kravet inntil reguleringsplanarbeid er fullført. 
 
Omsøkte tiltak innebærer bygging kun på et lite område helt nord, og vil ikke være til hinder for 
resten av næringsarealet. Tiltakene anses som oversiktlige, og tilrettelegger for videre utvikling 
av næringsområdet i sør, både på eget areal og på naboeiendommen. 
 
Tiltakene i sjø har nær sammenheng både med område for næringsbebyggelse og 
akvakulturlokalitet, og er nødvendig for næringsaktiviteten i området. Topografi og aktivitet i 
området tilsier at dette arealet ikke blir benyttet til friområde i sjø. 
 
Område med planformål næringsbebyggelse er tiltenkt dette formålet, uten ta det tidligere var 
nødvendig med byggegrense mot sjø. 
 
Etter oppslag i naturbaser o.l har man ikke kjennskap til natur, kulturminner, friluftslivsområder 
eller andre interesser som blir berørt av tiltaket. Tiltakene anses ikke å medføre ytterligere 
privatisering av strandsonen. 
 
Det konkluderes med at hensynet bak bestemmelsene som det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Tiltakene er til stor fordel for næringsaktivitet, både på egen eiendom og i næringsområdet for 
øvrig. En kan ikke se ulemper ved tiltakene. Det konkluderes med at fordelene med tiltakene er 
klart større enn ulempene. 
 
Hensikt: 
Tiltakshaver har, i forbindelse med drift av akvakulturanlegg, behov for lager- og personalbygg, 
kai med flytebrygge samt tilførsel av vann, avløp og strøm og oppgradering av adkomstvei. 
 

 
Figur: kart som viser akvakulturlokalitet 
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Bakgrunn: 
Tiltakshaver har, i forbindelse med drift av akvakulturanlegg, behov for lager- og personalbygg, 
kai med flytebrygge samt tilførsel av vann, avløp og strøm og oppgradering av adkomstveg. 
Dette området ble valgt bl a med tanke på at området har planformål næringsbebyggelse ihht 
Kommuneplanas arealdel. 
 
Tiltakene i sjø har nær sammenheng både med område for næringsbebyggelse og 
akvakulturlokalitet, og er nødvendig for næringsaktiviteten i området. Topografi og aktivitet i 
området tilsier at dette arealet ikke blir benyttet til friområde i sjø. 
 
Bygget skal hovedsakelig være lager, men skal også inneholde personalrom samt rom for 
veterinær. Det ønskes plassert så nært kai som mulig. 
 
Utfylling i sjø mot kai, må utføres for å komme ut på dyp nok sjø. Fyllingen vil utføres på fjell, se 
vedlegg C. 
 
Med hensyn til båtene som skal legge til kai planlegges kai på kote +2. Lager bør ikke ligge mye 
høyere, med hensyn til transport med truck, og legges derfor på kote +2,4. Personalrom bygges 
på kote +3. 
 
Deler av eiendommen er tidligere planert, og adkomstveg er etablert. En har behov for noe 
masse i forbindelse med utfylling i sjø samt utbedring av adkomstveg, og ønsker derfor å planere 
noe av tomta. 
 
Vannledning og el-kabler legges i vegkant frem til bygget. Vannledning søkes tilkoblet 
kommunalt anlegg. Med bakgrunn i at akvakulturanlegget skal tilkobles landstrøm, velges 
høyspentkabel frem til ny trafo ved kaia. 
 
Detaljregulering av næringsarealet kreves ihht Kommuneplanas arealdel pkt 2.5.1. Dette for å få 
en helhetlig plan for området. Topografien i området er slik at arealet nord og vest for 
eiendommen vanskelig kan utnyttes uten store terrenginngrep. 
 
Reguleringsplanprosess er under oppstart. 
 
Omsøkte tiltak innebærer bygging kun på et lite område helt nord, og vil ikke være til hinder for 
resten av næringsarealet. Tiltakene anses som oversiktlige, og tilrettelegger for videre utvikling 
av næringsområde i sør, både på eget areal og på naboeiendommen. Det søkes om midlertidig 
dispensasjon fra krav om regulering inntil planarbeidet er gjennomført. 
 
Oppgradering av infrastruktur vil være til stor fordel for videre utvikling av næringsarealet. 
Område med planformål næringsbebyggelse er tiltenkt dette formålet, uten at det tidligere var 
nødvendig med byggegrense mot sjø. 
Etter oppslag i naturbaser o.l. har man ikke kjennskap til natur, kulturminner, friluftslivsområder 
eller andre interesser som blir berørt av tiltaket. 
Tiltakene anses ikke å medføre ytterligere privatisering av strandsonen.  
 
Vurdering ROS: 
Adkomst: Adkomst fra kommunal veg i Hallarvika. Privat adkomstveg utbedres. 
Vann og avløp: Vann søkes tilkoblet kommunalt anlegg, og føres i grøfte trase sammen med el til 
tomta. Tilfredsstillende avløp anlegges og omsøkes i forbindelse med byggesøknad. 
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Dyrket mark og landbruk: Tiltakene vil ikke være til hinder for landbruksinteresser. 
Oppdeling naturområder, landbruk: tiltakene vil ikke dele opp landbruks- eller 
skogbruksområde. Området består av berg, lyng og kratt. 
Biologisk mangfold: Man har ikke kjennskap til at dette området er viktig for bevaring av 
biologisk mangfold 
Kulturminner og annen bevaring: Man har ikke kjennskap til at det er kulturminner i området. 
Det er ikke registrert i kulturminnebasen Askeladden. 
Geologiske forekomster: Det er registrert moderat/usikker forekomst av radon i området. 
Nødvendige radonforebyggende tiltak vil bli iverksatt. 
Natur: Det er registrert skjellsandforekomster i området. I området ved kaia er det berg, og tiltak 
vil bli iverksatt for å unngå berøring av skjellsand. Se vedlegg C 
Friluftsliv: Tiltaket vil ikke forringe friluftslivet vesentlig 
Eksponering og sårbart kulturlandskap: Eiendommen har naturlig bratte skråninger, og 
planering vil ikke endre terrenget i vesentlig grad. Bygget plasseres så lavt at det vil ikke bli 
silhuettvirkning. 
Avstand vann – og vassdrag: Tiltaket ligger ved sjøen. 
Tiltakets plassering i forhold til eksisterende: Tiltakene ligger i område avsatt til 
næringsbebyggelse. Deler av næringsområdet er bebygd med eldre boligbebyggelse. 
Støy, ras, flom: Ingen fare for ras i området. 
Deler av eiendommen ligger innenfor NVEs aktsomhetsområde for flom. Dette hensyntas ved 
bygging på området.» 
 
I mail fra Kystplan v/Turid Glørstad mottatt i Hitra kommune 25.02.2019 presiseres følgende: 
«Vedlagt følger godkjent driftsplan for AS Knutshaugfisk. I hht. driftsplan skal utsett av fisk på 
lokasjon Hallarvika skje den 15.07.19. 
I hht. skriv fra Mattilsynet, se vedlegg, må ny base da være klar til bruk innen denne dato. 
 
Reguleringsplanarbeid starter umiddelbart. Det vil bli bedt om et oppstartsmøte en av de første 
dagene.» 
 
I mail fra Mattilsynet v/Toril Celius 31.01.2019 anføres følgende: 
«Til Hitra kommune 
I hele landet er det opprettet mange små koordineringsområder, hvor det er pålagt felles 
brakklegging innenfor området. Dette gjøres for å bedre kunne håndtere sykdom og smitte. Når 
større områder brakklegges samtidig, vil evt. smitte og sykdom i området nullstille seg før ny fisk 
settes ut. Denne strategien er velkjent når det kommer til forvaltning av produksjonsdyr, både 
landdyr og fisk. 
 
Knutshaugsfisks nye lokalitet, Hallarvika, tilhører koordineringsområde «Frøyfjorden». De 
andre lokalitetene de benytter, Ilsøya Ø og Flesa, tilhører koordineringsområde «Fjellværøy» og 
benytter Knusthaugen som landbase. For at smitteforebygging skal fungere etter hensikten, kan 
ikke utstyr, båter, klær og personell krysse inn i andre koordineringsområder. Det er derfor en 
forutsetning for drift ved Hallarvika, at dødfisk, båter, utstyr m.m ikke tas med til Knutshaugen, 
da landbasen der er knyttet til en annen sone. Opprettelsen av lokalitet Hallarvika ble gjort for å 
bedre smitteskille mellom de ulike sonene på Hitra. Det er et arbeid som har pågått i flere år, 
med å tilrettelegge driften og soner til de mindre virksomhetene på en hensiktsmessig måte, slik 
at både hensynet til smittespreding og deres næringsgrunnlag blir ivaretatt. 
 
Hjemler for krav om etablering i koordineringsområder med felles brakklegging finnes i 
Akvakulturdriftsforskriftens § 40 og i den gamle PD-forskriften 2012-11-06 nr 1056 § 4.» 
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Høringer 
Det er gjennomført nabovarsling, og det er mottatt følgende nabomerknad innen fristens utløp, 
fra grunneier av eiendommen gnr 32, bnr 20 og 95, Nils Peder Haugen: 
 
«Ønsker med dette å lever merknader i forhold til utbygging av gårdsnr/bruksnr 20/61 
Merknad 1. Eksisterende vei (Hallarvikveien) fra krysset Sørdolmvegen og til snuplass i 
Hallarvika. 
 
Vegen er ikke fundamentert for tung trafikk og har allerede omfattende skader i form av dype 
spor. Vi er bekymret for at veien skal skades ytterligere ved inntransport av store mengder 
anleggsutstyr og byggematerialer. 
 
Merknad 2. Allemannsretten. 
Utbygger skisserer gjerder på området. Etter samtale med Kystplan ble det bekreftet at gjerde 
ville hindre tilkomst og gjennomgang på området. 
Bergene utenfor, noen meter nord for dagens fylling, er mye brukt til fiske fra land, dette er en av 
få plasser i området som er lett tilgjengelig og som har bra dybde for stangfiske fra land. 
Hensikten med allemannsretten er vel neppe å gjøre slike fiskeplasser mindre tilgjengelig? 
Vi prøver på ingen måte å hindre utbyggingen av anlegget, men er bekymret for at vi får en enda 
dårligere vei samt at vi ønsker at barn og barnebarn fortsatt kan ta med seg fiskestanga og prøve 
lykken.» 
 
Kommentarer fra søker Kystplan as vurderes å være gjort i maildialog mellom nabo og Kystplan, 
og en viser til disse. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag skriver følgende i sin uttalelse datert 12.04.2019: 
«Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. 
Det foreligger følgende merknader fra fagavdelingene: 
 
Landbruk 
Ingen merknad. 
 
Klima og miljø 
Lokalisering 
Området der de omsøkte tiltakene tenkes gjennomført er satt av til næringsformål i 
kommuneplanens arealdel, med krav om utarbeiding av reguleringsplan. Området ligger i dag 
relativt urørt av tekniske inngrep, med spor etter ei gammel kai og en enkel adkomstvei. Området 
ble vurdert som et aktuelt næringsområde i en eldre kommunedelplan for Dolmsundet, og har 
ved senere revisjoner av kommuneplanen blitt med videre uten at ønsket om næringsetablering er 
blitt realisert. Det er i dag et sterkt press på arealene i strandsonen, både i forhold til 
småbåtanlegg, ønske om attraktive boligeiendommer, reiselivsaktivitet og behov for sjøtilknyttet 
næringsvirksomhet. For å unngå store inngrep i de delene av strandsonen som fortsatt ligger 
relativt urørt, bør det vurderes alternativ lokalisering av landbase med personalbygg, lager og 
kaianlegg slik at virksomheten kan etableres i tilknytning til eksisterende infrastruktur. 
En etablering av lager- og personalbygg, kai med flytebrygge, adkomstvei og tilførsel av vann, 
avløp og strøm vil medføre store inngrep i dette området som i dag ligger helt i utkanten av 
eksisterende bebyggelse nord på Dolmøya. Vår tilrådning er at det bør vurderes alternativ 
lokalisering for tiltakene i tilknytning til eksisterende infrastruktur på strekningen Kjerringvåg – 
Hallarvika. 
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Detaljregulering 
Som omtalt i Hitra kommunes vurderinger i saksframlegg til teknisk komite er det i 
kommuneplanens arealdel krav om utarbeiding av reguleringsplan før arealet tas i bruk til 
næringsformål. De omsøkte tiltakene vil medføre store inngrep. Det er viktig at dette ses i en 
planmessig sammenheng, og at nødvendige avbøtende tiltak tas inn som en del av planarbeidet. 
Det er svært uheldig hvis det nå åpnes for gjennomføring av deler av planen uten at dette inngår 
som en del av en detaljregulering. En slik framdrift kan medføre at det det velges løsninger som 
er uheldige i forhold til en best mulig planlegging av de enkelte tiltakene i området. Vår faglige 
tilrådning er at det ikke må åpnes for en dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel 
som omsøkt. 
 
Dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 
Hele 100-metersbeltet langs sjøen er i utgangspunktet definert som et område av nasjonal 
interesse med bygge- og deleforbud (pbl § 1-8). Bakgrunnen for dette forbudet er at den nære 
strandsonen normalt bør holdes fri for bebyggelse ut fra allmennhetens interesser og av 
landskaps- og naturfaglige hensyn. 
 
Fylkesmannen viser også til de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen. Hitra kommune er i disse retningslinjene vurdert som en kommune med 
stort arealpress. I retningslinjene står det at byggeforbudet i strandsonen som hovedregel skal 
praktiseres strengt. 
 
Det framgår av Hitra kommunes vurderinger at det er kjente naturmangfoldverdier både på land 
og i sjø i det området der landbasen søkes lokalisert. Fylkesmannen mener det er uheldig at det 
gjennom en dispensasjonssak åpnes for inngrep i disse verdiene. Arealet er tidligere satt av til 
næringsformål i en kommunedelplan for Dolmsundet. Den gang var naturmangfoldverdiene 
dårlig kjent, og det var mindre fokus på viktigheten av å ivareta areal som var viktig for 
naturmangfoldet. 
 
De tiltakene som beskrives i tilknytning til etableringen av en landbase er omfattende, og vil 
medføre store inngrep i landskapet. Området ligger i dag tilgjengelig som et attraktivt 
nærutfartsområde, og ny næringsbebyggelse her vil redusere disse verdiene. 
 
Av beskrivelsen i søknad om dispensasjon så framgår det at det også søkes dispensasjon for 
utfylling i sjø og anlegging av kai. Fylkesmannen minner om at utfylling i sjø er søknadspliktig 
etter forurensningsloven. Hvis det planlegges å utføre mudring, dumping eller utfylling i sjø, skal 
det sendes søknad med nødvendige opplysninger til forurensningsmyndigheten. Ved avgjørelse 
av søknaden legges det vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltak sammenholdt med de 
fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Behovet for tillatelse til utfylling skal 
vurderes etter forurensningsloven § 8 tredje ledd. Ved fare for forurensning, for eksempel ved 
utfylling der sedimentene på utfyllingslokaliteten er forurenset eller ved utfylling med bruk av 
forurensede masser, kreves det tillatelse etter forurensningsloven § 11. 
 
Med bakgrunn i hensynet til verdiene i 100-metersbeltet langs sjø er vår faglige tilrådning at det 
ikke må gis dispensasjon for oppføring av lager- og personalbygg, kai og tilhørende infrastruktur 
som omsøkt. 
 
Samfunnssikkerhet 
Ingen merknad. 
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Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det 
skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av 
dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil.» 
 
Trøndelag Fylkeskommune skriver følgende i sin uttalelse datert 16.04.2019: 
«Viser til deres søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og kravet om 
detaljregulering, samt tiltak innenfor strandsonen. 
 
Vi støtter kommunens konklusjoner knyttet til at det må utarbeides en reguleringsplan for 
området så snart som mulig. Dette bla. for å kunne ivareta allmenne interesser knyttet til tilgang 
til strandsonen forbi næringsområdet. 
 
Vi leser skissene som ligger i søknaden, som at det kun er de områdene som allerede er påvirket 
som skal opparbeides på land, og at området skissert som grønt vil forbli grøntområde. 
 
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse 
arbeidet og varsle fylkeskommunen. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet er forelagt saken, og har ansvaret for å uttale seg om tiltak i sjø.» 
 
Statens vegvesen skriver følgende i sin uttalelse datert 25.03.2019: 
«Vi viser til oversendt sak til uttalelse, mottatt 15.03.2019. 
 
Det søkes om dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel, til planering av 
næringsareal, oppføring av lager- og personalbygg og kai med tilhørende infrastruktur på 
eiendommen gnr 20 bnr 61 i Hitra kommune. Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Ut fra de hensyn Statens vegvesen er satt til å ivareta, har vi ingen merknader til tiltaket.» 
 
Vurdering 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge 
en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 
 
Hvis konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig sett er 
anledning til å gi dispensasjon – så må i tilfelle kommunen foreta en vurdering av om de finner 
grunn til å gi dispensasjon. Det forutsettes at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å 
dispensere (og som i tilfelle ikke kan avbøtes gjennom dispensasjonsvilkår). 
 
Hele 100-metersbeltet langs sjøen er i utgangspunktet definert som et område av nasjonal 
interesse med bygge- og deleforbud (pbl § 1-8). Bakgrunnen for dette forbudet er at den nære 
strandsonen normalt bør holdes fri for bebyggelse ut fra allmennhetens interesser og av 
landskaps- og naturfaglige hensyn. 
 
Det vises også til de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen. Hitra kommune er i disse retningslinjene vurdert som en kommune med stort arealpress. I 
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retningslinjene står det at byggeforbudet i strandsonen som hovedregel skal praktiseres strengt. I 
Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, påpekes 
det at byggeforbudet i strandsonen i utgangspunktet skal håndheves strengt. Der det likevel er 
aktuelt med utbygging, skal dette skje etter bevisst og langsiktig planlegging og ikke på grunnlag 
av enkeltvise tiltak. 
 
Hensikten med utarbeiding og vedtak av reguleringsplaner er å fastlegge med juridisk bindende 
virkning at bestemte tiltak kan etableres innenfor de grenser, rammer og tilhørende bestemmelser 
som er fastlagt i reguleringsplanen. Man sikrer da nettopp retten til å gjennomføre tiltak, med de 
begrensninger som fremgår av plankart og bestemmelser, og vedtatt plan representerer således en 
juridisk bindende avtale mellom flere parter: kommune, sektormyndigheter, naboer osv. 
 
Det omsøkte området er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsformål og det er ønskelig å 
oppnå næringsutvikling i området. Via kommuneplanens arealdel er det satt krav om at det før 
fradeling eller gjennomføring av byggetiltak skal utarbeides detaljreguleringsplan for området. 
Dette er med bakgrunn i at det er avgjørende å sikre en helhetlig arealutvikling i området og å 
oppnå en optimal arealutnyttelse. Dette sikres ikke via at det tillates en bit-for-bit-utvikling.  
 
Den omsøkte eiendommen/tiltakene utgjør kun en mindre del av næringsområdet som er avsatt i 
kommuneplanens arealdel til næringsformål. Ved å gi dispensasjon til de omsøkte tiltakene 
påføres det begrensninger for arealbruken innenfor hele næringsområdet, ettersom den omsøkte 
eiendommen ligger innerst i området.  
 
Å innvilge omsøkte dispensasjon vurderes å sette hensynet til intensjonene i kommuneplanens 
arealdel til side, og det må gode grunner til for å fravike gjeldende krav om utarbeiding av 
reguleringsplan før byggetiltak eller fradelinger kan gjennomføres. 
 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2017, og er således av relativt ny dato. Det vurderes å 
være uheldig å innvilge dispensasjon fra plankravet så vidt tidlig i en planperiode.  
Å innvilge et unntak fra reguleringskravet kan skape presedens for tilsvarende søknader, både 
innenfor samme området og andre tilsvarende områder fremover i tid, og vil medføre at kravet i 
kommuneplanens arealdel knyttet til utarbeiding av detaljplaner før utbygging i 
utbyggingsområder blir uthulet. Det skal således gode begrunnelser til for å dispensere fra 
plankravet. 
 
Fullt utbygd næringsområde vurderes å medføre større tiltak, som medfører terrenginngrep og 
utfylling i sjø. Hitra kommune vurderer tiltakene innen det avsatte området ved full utbygging for 
å være omfattende og gi slike virkninger for omgivelsene at de er reguleringspliktige ihht plan- 
og bygningslovens §12-12. og særlig 3. ledd: 
 
Pbl § 12-1.Reguleringsplan 

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern 
og utforming av arealer og fysiske omgivelser. 
Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i 
kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det 
ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og 
anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser. 
For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Tillatelse etter § 20-2, jf. 21-
4 for slike tiltak, kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan. Krav til reguleringsplan 
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gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi etter energiloven, 
vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven. 
Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. § 12-2, eller detaljregulering, 
jf. § 12-3. 
Reguleringsplan kan utarbeides i sammenheng med kommuneplanens arealdel eller som 
egen planprosess. 
Kongen kan i forskrift fastsette tekniske kvalitetskrav til reguleringsplan og gi nærmere 
bestemmelser om inndelingen av arealformål, planbestemmelser og behandling av 
reguleringsplan.  

 
Ihht Plan- og bygningsloven, Lovkommentar 2. utgave, av Carl Wilhelm Tyrèn: (s 169) «Tredje 
ledd viderefører kravet i pbl 85 §23 nr 1 om at det skal foreligge reguleringsplan før det kan gis 
tillatelse til gjennomføring av større bygge- og anleggsarbeider. Vurderingen av hva som er 
«større bygge- og anleggsarbeider», må bero på en konkret vurdering ut fra de forhold som gjør 
seg gjeldende på stedet og i saken. I bestemmelse til kommuneplanens arealdel kan det ut fra 
byggstørrelse, antall osv fastsettes når tiltak utløser krav om utarbeiding av reguleringsplan.  
(…) 
Begrepet «større bygge- og anleggstiltak» er ikke definert i loven eller lovforarbeidet, og 
kommunen må foreta en skjønnsmessig vurdering fra sak til sak. Innholdet i begrepet vil dessuten 
kunne variere sterkt fra sted til sted. Hovedkriteriet for reguleringsplikten må være om tiltaket i 
seg selv, eller de konsekvenser det kan gi, vil fremkalle vesentlige endringer i det bestående 
miljø, eller utløse behov for andre tiltak mv som samlet kan gi større virkninger. Dette kriteriet 
må kombineres med hensynet til å gi offentligheten adgang til å gjøre sine synspunkter gjeldende 
før endelig beslutning om tiltakets gjennomføring treffes. 
Visse tiltak vil alene i kraft av størrelsen utløse reguleringsplikt. I andre tilfeller kan tiltak som 
ikke i seg selv er så store, men der virkningene for omgivelsene er omfattende eller usikre, føre til 
reguleringsplikt. Dette kan være aktuelt for tiltak som plasseres i sårbare områder med for 
eksempel særlig verdifullt kultur- eller naturlandskap, områder som er preget av bevaringsverdig 
bebyggelse eller på annen måte har særlig vernekarakter. Normalt vil bygge- og anleggstiltak i 
nye byggeområder være å anse som større bygge- og anleggsarbeider som vil kreve 
reguleringsplan, med mindre det er gitt bestemmelser i kommuneplanens arealdel om mindre og 
spredt utbygning etter §11-10 nr 1 og §11-11 nr 1 og 2.  
 
Utarbeiding av en reguleringsplan for området vil måtte omfatte utredninger knyttet til 
terrenginngrep og landskapsbilde, grunnundersøkelser i forbindelse med utfylling i sjø, 
naturmangfold mm, og det må gjøres en ROS-analyse med fokus på blant annet stormflo, 
havnivåstigning osv, slik at man totalt sett har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne 
fatte vedtak i reguleringssaken. En reguleringsplan vil også inneholde en helhetlig plan for 
infrastruktur i området (vann, avløp, vei osv). Avvik fra plankravet må derfor, etter 
administrasjonens mening, kreve særskilt begrunnelse. 
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Figur: ortofoto tatt i 2015 fra området 
 

 
Figur: skråfoto fra kysten er klar, tatt i 2010                          Figur: skråfoto fra kysten er klar, tatt i 2010 
 

 
Figur: skråfoto fra kysten er klar, tatt i 2010 
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Naturfaglig vurdering utført av natur- og miljøforvalter Ida Nesset 14.01.2019: 
Tiltakstype(r): 
Utfylling i sjø, etablering av kaianlegg, vesentlige terrenginngrep, etablering av vei. 
 
Registreringsstatus i tiltaksområdet og naturverdier: 
Artskart og Naturbase ble undersøkt med tanke på å avdekke naturfaglige registreringer i 
planområdet. 
 
Like utenfor planområdet i vest er det registrert en større forekomst av Rikmyr. Rikmyr regnes 
som en viktig naturtype fordi flere arter på den norske rødlisten finnes utelukkende i rikmyrer. 
 
I sjø er det registrering av større kamskjellforekomster. Denne naturtypen er viktig å bevare på 
grunn av at de er spesielle med tanke på artssammensetning og hydrografi, samt at den 
representerer en naturtype med sterk kobling mellom miljøet i vannsøylen og produksjon på 
sjøbunnen. Kamskjell i større tettheter er mange steder hardt beskattet og det vil være viktig å 
overvåke områdene.  
 
Tiltaksområdet ligger i sørboreal vegetasjonssone. Området er bratt, delvis skogkledt med et 
myrdrag oppover det bratte partiet. Området bærer preg av påvirkning fra tidligere med 
utfylling i sjø og anlagt vei med lav veiklasse.  
 
Vilt: 
Det forekommer ingen registreringer som viser til at dette er et viktig oppholdsområde for vilt. 
Det antas at det finnes en del rådyr i området. 
 
Konklusjoner og anbefalinger: 
Dette tiltaket vil påvirke det biologiske mangfoldet i området negativt. Terrenginngrep vil kunne 
drenere og ødelegge naturtypen som ligger vest for planområde. Utfylling i sjø vil kunne forringe 
naturtypen i sjø. Siden dette er en søknad om dispensasjon vil arbeidet med å øke 
kunnskapsgrunnlaget rundt ringvirkningen av tiltaket ikke bli vurdert på lik linje som i en 
reguleringsprosess. 
 
Dette vurderes som uheldig og tiltak kan påvirke naturmiljøet negativt, avbøtende tiltak bør 
derfor gjennomføres. Følgende avbøtende tiltak anbefales: 
 
Avbøtende tiltak Rikmyr: 

 Sørge for å opprettholde en buffersone på minimum 100 meter uten bygging 
(Innfris ved opprettholdelse av situasjonsplanen vedlagt søknaden) 

 Unngå sprenging/store gravearbeider innenfor buffersonen mot myra. 
 
Avbøtende tiltak forekomster i sjø: 

 Utfylling primært på berggrunn i sjø 
 Avløp med utslippspunkt i henhold til krav 
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Figur: kartutsnitt fra naturbase 
 
----------------------------------- 
 
De omsøkte tiltakene kan gi negative konsekvenser for strandsonen og naturmangfoldet i 
området. Området ser videre ut til å inneha verdifulle naturtyper, men det er mulig 
kunnskapsgrunnlaget i naturbasen er noe mangelfullt (jf. nmfl §8). tiltaket vil også kunne ha 
konsekvenser for kamskjellforekomsten. Det må derfor benyttes avbøtende tiltak ved en 
eventuell innvilgelse av dispensasjon. 
 
I forhold til samfunnssikkerhet, og pbl §28-1, kan en ikke se at søker i dette tilfellet har 
dokumentert at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av 
naturforhold/naturpåkjenninger (stormflo, havnivåstigning og annen fare / ulempe som følge av 
naturforhold.) Det søkes om oppføring av kai på kote +2 moh, lagerbygg på kote +2,4, samt 
personalrom på kote +3. Høyde for kai og lagerbygg vurderes å være lavt i forhold til hva som 
vanlig i næringsområder med tanke på stormflo og havnivåstigning, uten at det er argumentert for 
og dokumentert sikkerhetsmessig. Det forutsettes at dette elementet vurderes i eventuell søknad 
om byggetillatelse. 
 
Næring/Smittesoner: 
Det omsøkte området er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsformål og det er ønskelig å 
oppnå næringsutvikling i området. Via kommuneplanens arealdel er det satt krav om at det før 
fradeling eller gjennomføring av byggetiltak skal utarbeides detaljreguleringsplan for området. 
Dette med bakgrunn i at det er avgjørende å sikre en helhetlig arealutvikling i området og å 
oppnå en optimal arealutnyttelse. 
 
Søknaden om dispensasjon fra plankravet er argumentert med tidsfrister gitt av Mattilsynet i 
tilknytning til drift av akvakulturanlegg. Hitra kommune er svært positive til å tilrettelegge for 
næringsutvikling og å sette av områder for næringsutvikling via kommuneplanens arealdel. 
Likevel må det av næringsaktørene forventes en viss framsynthet og planlegging av driften, også 
i forhold til arealmessige disposisjoner/ behov. En ser dog at det i enkelte tilfeller gis tidsfrister 
fra offentlige myndigheter i forhold til annet lovverk som gjør det utfordrende å avvente en 
reguleringsprosess som i mange tilfeller tar lang tid. 
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Det anføres i søknaden at reguleringsarbeider skal gjennomføres snarest. Det er pr i dag ennå 
ikke søkt om igangsetting av reguleringsarbeider for området.  
 
Mattilsynet, oppdrettsnæringen samt kommunene i Øyregionen har gjennom en årrekke arbeidet 
bevisst med smitteforebygging innen næringen i regionen, dette grunngitt i både lusespredning 
og sykdomsspredning. Samtidig tar næringen nå i større og større grad også i bruk ferskvann ved 
avlusing, hvilket medfører mindre fare for uheldige miljøpåvirkninger. Hvorvidt dette arbeidet 
har gitt effekt er kanskje Mattilsynet rett instans til å besvare, men Hitra kommunes 
administrasjon oppfatter Mattilsynets uttalelse som et særs viktig innspill/rettledning i saken. 
 
I regionen er det opprettet flere koordineringsområder, hvor det utføres samtidig felles 
brakklegging. Når større områder brakklegges samtidig, vil det være mye mindre sjanse for at det 
er smitte og sykdom i området før ny fisk settes ut koordinert mellom aktørene. Denne strategien 
er, etter mattilsynets uttalelse, velkjent når det kommer til forvaltning av produksjonsdyr, både 
landdyr og fisk. 
 
Opprettelsen av sjølokalitet Hallarvika ble gjort, etter vår kunnskap, for å bedre smitteskillet 
mellom de ulike sonene på Hitra. Det er som nevnt et arbeid som har hatt fokus i flere år, med å 
tilrettelegge driften og soner til næringen på en hensiktsmessig måte, slik at både hensynet til 
smittespredning og næringsgrunnlaget blir ivaretatt. Adskilte smittesoner fordrer både adskilte 
sjølokaliteter og adskilte landbaser. 
 
Knutshaugfisk AS er en sentral aktør i Øyregionen innen oppdrett og er på lik linje med andre 
aktører underlagt de nevnte restriksjonene relatert til smittespredning. Restriksjonene søker å 
tilrettelegge for en friskest mulig produksjon i det som er, og skal forbli, en av Norges viktige 
eksportnæringer.  
 
Som nevnt er Hitra kommune opptatt av en mest mulig forutsigbar arealforvaltning, dvs at 
utbygginger i hovedsak skal foregå etter fremleggelse av plangrunnlag. Likevel er det slik at 
driftsplanen til Knutshaugfisk AS definerer utsett på ny lokalitet Hallarvika 15.07.2019. Omsøkte 
tiltak er lokalisert til areal som er avsatt til næringsformål, tiltaket er således i tråd med formålet. 
Tidsmessig er det ikke rom for å utarbeide reguleringsplan som forutsatt for området innen den 
gitte tidsfristen. Videre er kommunen gjennom sin rolle som tilrettelegger for næringsutvikling 
forpliktet til å følge de overordnede retningslinjene fra Mattilsynet for å forhindre en uheldig 
utvikling innen næringen. Ut i fra dette mener kommunens administrasjon at det er en overvekt 
av hensyn som taler for en dispensasjon, men under en klar forutsetning av at reguleringsplan 
utarbeides før nye tiltak tillates i området. Her er det å tilføye at deler av eiendommen tidligere 
allerede er planert, samt at det er etablert adkomstveg. 
 
Merknader: 
I forhold til nabomerknad forutsettes det at veien oppgraderes i forhold til behovet, samt at 
adkomst til rekreasjonsområde for fisking løses gjennom planarbeid. Det registreres videre at 
utfylling i sjø skal utføres i begrenset omfang og da primært som fylling på fjell. Det er under 
naturfaglig vurdering opplistet avbøtende tiltak.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte argumenter vil administrasjonen tilrå overfor teknisk komite 
at man imøtekommer søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og kravet om 
utarbeiding av detaljplan, samt plan- og bygningslovens §1-8, på eiendommen gnr 20, bnr 
61, som omsøkt.  
Vilkår for vedtaket er følgende: 
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 reguleringsarbeider skal igangsettes snarest, og ytterligere tiltak vil ikke tillates 
innenfor området før området er ferdig detaljregulert 

 utfylling i sjø gjennomføres kun i begrenset omfang, og da primært som fylling 
på fjellgrunn 

 det skal opprettholdes en buffersone på minimum 100 m mot rikmyra der det 
ikke gjøres tiltak  

 avløp med utslippspunkt må gjennomføres i hht krav 
 adkomstveien oppgraderes i forhold til behovet 
 adkomst til rekreasjonsområde for fisking løses gjennom reguleringsplanarbeid 

 
Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at hensynet 
til kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §1-8 ikke vil bli vesentlig 
tilsidesatt ved å innvilge den omsøkte dispensasjonen til omsøkte tiltak på eiendommen gnr 
20, bnr 61. Dette med bakgrunn i at området i kommuneplanens arealdel er avsatt til 
formålet, at deler av området allerede er planert og tilkomstvei etablert. Med basis i 
innspillet fra Mattilsynet, det regionale arbeidet med smittevernsoner, oppgitte tidsfrister 
for utsett av ny frisk i et koordinert smittevernkonsept, allerede utførte tiltak i området, så 
fremstår det som innvilgelse av dispensasjon har en klar overvekt av fordeler kontra 
ulemper ut i fra en total samfunnsmessig vurdering. Det må likevel oppstilles et klart krav 
om utarbeidelse av detaljplan før ytterligere tiltak kan tillates innenfor området. 
Reguleringsplanforslaget forutsettes blant annet å inneholde en fullstendig naturfaglig 
vurdering av hvorvidt tiltakene kan påvirke det biologiske mangfoldet og naturtypene i 
området negativt. Det må videre forutsettes at næringsaktørene planlegger utsett i et lengre 
tidsperspektiv slik at tidspress i forhold til utsett ikke blir styrende for kommunens 
arealforvaltning. Saken anses for øvrig som tilstrekkelig belyst iht naturmangfoldlovens §7.


