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Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 
27.08.2021  2021/2665-5 / 0028/0063 Monica Jensø 
 

Referat fra oppstartmøte - igangsetting av reguleringsarbeider for 
"Industriområde på Hestnes", gnr 28, bnr 78 og 63 m fl 
 
Møte:   26.08.2021, kl 12.00 (gjennomført som digitalt møte via Teams) 
 
Tilstede:  Kystplan as v/Jon Birger Johnsen 
  Scale AQ v/Jan Erik Kvingedal 
  Hitra kommune, v/arealplanlegger Ragnhild Hoff 
  Hitra kommune v/arealplanlegger Monica Jensø 
 
Forslag til reguleringsplan for området 
Kystplan og Scale AQ presenterte utbyggingsplaner for området på Hestnes som omfatter 
videreutvikling av dagens næring. Dette er godt beskrevet i planinitiativ mottatt i Hitra kommune 
06.07.2021, og det vises derfor til dette.  
 
Gjeldende arealplan for området: 
Landområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende næringsvirksomhet, der følgende 
bestemmelser er gjeldende: 
 

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. 

 
Planlagt arealbruk på landarealet er således i samsvar med arealformålet i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Arealet i sjø er avsatt til formålet FFNF (ferdsel, fiske, natur og friluftsliv), der følgende bestemmelser 
er gjeldende: 
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I området tillates det ikke utført tiltak jfr pbl §1-6. Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av 
plan- og bygningsloven, også plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg. 
Forbudet gjelder også etablering av sandstrand. 

 Graving, mudring, utfylling og andre tiltak som kan endre et områdes verneverdi eller 
friluftsverdi kan bare tillates med hjemmel i godkjent reguleringsplan. 

 Lokalisering av oppdrett eller vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg tillates ikke i 
disse områdene, med mindre det foreligger en nærmere og positivt avklarende 
konsekvensutredning. 

 Tiltak i sjø krever tillatelse med hjemmel i havne- og farvannsloven. 
 Det kan settes krav til utredning av naturmangfold og allmennhetens ferdselsmuligheter 

på land og på sjøen/i vassdraget. 
 Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeologi og kulturhistorie, må varsles slik at de kan 

vurdere tiltaket med henblikk på undersjøiske kulturminner. 
 Tiltak og inngrep må ikke være i konflikt med fiskeriinteressene eller forringe områdenes 

kvaliteter som fiske-, gyte- og oppvekstområde. 
 
Det skisseres i presentasjonen av planene en utfylling i sjø på ca 11 daa, og dette er ikke i samsvar 
med bestemmelsene for arealformålet i sjøarealet.  
 

 
Figur: utsnitt av kommuneplanens arealdel 
 
Forslag til planavgrensning: 
Det anbefales å utvide planavgrensningen noe i forhold til det som var skissert i planinitiativet.  
Adkomstveier, parkeringsareal, veikryss og avkjørsler må tas med i reguleringsplanen, inklusive 
tilstrekkelig areal til etablering av sikttrekanter (frisiktsoner) i kryss/avkjørsler. Det anmodes om at 
planavgrensningen må revideres med bakgrunn i dette før søknad om tillatelse til igangsetting av 
reguleringsarbeider sendes inn.  
 
Planforslaget: 
Når det utarbeides en reguleringsplan for området er det viktig å planlegge for situasjon langt 
fremover i tid. Det må legges til rette for utviklingsmuligheter gjerne i 10-20-årsperspektiv (ikke bare 
for 2-3 år frem). Det ble i møtet forklart av Scale AQ at den skisserte utfyllingen i sjø tar hensyn til 
bedriftens utviklingsmuligheter i lang tid fremover, da det i første omgang kun er behov for en 
mindre utfylling for å få plassert lagerbygg. Bedriften ser for seg en trinnvis utfylling av området i sjø 
etter behov.  
 
Landskapsbilde: 
Som en del av utredningen/plandokumentene må det visualiseres hvordan området blir seende ut 
«maksimalt utbygd» (høyde og utnyttelsesgrad/volum). Terrenginngrep i området må også 
synliggjøres i en slik visualisering. Visualiseringer må utarbeides både fra naboer og fra sjøsida (viktig 
som kommunikasjonsverktøy, og som grunnlag for beslutninger i saken). 
Det anbefales generelt å legge de høyeste bygningene i området innerst mot skjæringen i bakkant. 
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Vedr krav til utarbeiding av detaljreguleringsplan vises det forøvrig til bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel, pkt 1.5-1.8, samt pkt 2.5. 
 
Landbruk 
Det er i landbrukskart, AR5, registrert to teiger (15,4 dekar) med innmarksbeite innenfor 
planavgrensningen. 
 

 
 
Med bakgrunn i at arealet er avsatt til eksisterende næringsvirksomhet i gjeldende kommuneplan, er 
område omdisponert. Det trengs derfor ikke søkes om omdisponering av jordbruksareal til næring. 
Landbruksavdeling har ingen ytterlige merknader til reguleringsarbeidet for gnr 28, bnr 63. 
 
Naturmangfold 
I Naturbase er det registrert en forekomst av marin naturtype Skjellsand. Vist i kartutsnitt nedenfor. 
Naturtypen har verdi «Viktig», med begrunnelse «Sammenhengende forekomster (200 000 m2 til 
500 000 m2) av skjellsand med > 50 % fragmenter fra arter med kalkskall». Nøyaktighetsklasse er 50 
– 100 m 
 

 
 
Det er dessuten registrert gytefelt for torsk som berører planområdet.  
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Funn i artsobservasjoner  
Det er gjort søk i artsobservasjoner for et avgrenset område, og det er ikke gjort registreringer av 
arter innenfor planområdet.  
 
Konklusjoner og anbefalinger  
Planinitiativet omfatter kun påvirkning av Skjellsandforekomst registrert i naturbase.  
Kartlegging av skjellsandforekomst er gjennomført i 2008 med en nøyaktighet på 50-100 m. Det er 
derfor usikkert hvorvidt denne forekomsten ligger innenfor planområdet der det foreslås utfylling i 
sjø. Kunnskapsgrunnlaget her vil da sies å være lav. Da skal Føre-var prinsippet etter 
naturmangfoldlovens § 9 tillegges vekt. Den totale påvirkningen av naturmangfoldet i området må 
vurderes som lav, så lenge det at det ikke senere utfylles større arealer eller gjennomføres tiltak i sjø 
som vil forringe naturtypen. 
 
VAR 
Det må utarbeides VA-plan parallelt med utarbeiding av reguleringsplanen for området. (se 
kommuneplanens bestemmelser pkt 1.4). Det anbefales å ta dialog med enhetsleder VAR Nikolai 
Hansen omkring dette.  
 
Utredninger/KU 
Tilstrekkelige og riktige tema som er listet opp i planinitiativet for nødvendige utredninger.  
 
Ihht forskrift om konsekvensutredning, §6 og §8, kan en ikke se at det er nødvendig å gjennomføre 
separat KU med planprogram. Det vurderes å være tilstrekkelig at de opplistede utredningene 
gjennomføres som melding, altså som del av utvidet planbeskrivelse. 
 
ROS-analyse 
De vanlige temaene må analyseres (stormflo/havnivåstigning, vær/vind, trafikk osv. ) 
Trafikk må også inkluderes her, selv om planforslaget ikke er vurdert å medføre noen vesentlig 
trafikkøkning. 
 
Prosess:  
Det må søkes om tillatelse til igangsetting av reguleringsarbeider, med utgangspunkt i revidert 
planavgrensning (se ovenfor). Søknaden kan bestå av egen søknad, eller evt av revidert planinitiativ. 
Søknad om igangsettingstillatelse må inneholde SOSI-fil for planavgrensning.  
 
Søknad om tillatelse til igangsetting av planarbeid må behandles politisk (neste møte i UPLM, politisk 
utvalg er 22.09.2021), ettersom arealbruken i sjø ikke er i samsvar med arealformål i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Kunngjøring/varsel av planoppstart gjennomføres etter at denne søknaden er behandlet. 
 

 

 

Monica Jensø 
Rådgiver 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopi til: 

SCALE AQUACULTURE AS v/Jan Erik Kvingedal Nordfrøyveien 217 7260 SISTRANDA 

 


