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Bakgrunn: 
Hitra kommune mottok planinitiativ den 10.03.2021, med redegjørelse og forslagstillers forståelse av 
premisser for det videre planarbeidet. Situasjonsplan med forslag til avgrensing var vedlagt. 
 

 
Figur 1. Utsnitt av planavgrensningen som fulgte planinitiativet. 

 
 
 
 



Status i dag: 
Foreslåtte planavgrensning er delt i to områder som ligger på sør-østsiden av Hestvikveien (fylkesvei 
6440).  
 
Området A ligger lengst vest (se figur 2) og er i dag omfattet av reguleringsplan for Sætra boligfelt, del I, 
vedtatt 11.06.1976, PLANID: 1617_RB_14. Området som omfattes av planinitiativet er regulert til veg 
(grå farge), Industri (lilla farge), naust (rosa farge) og friområde (grønn farge), se figur 3. Foruten to 
mindre bygg er området ubebygd i dag.  
 

  
Figur 2. Mottatt illustrasjon av planavgrensning og forslag til bruk.                Figur 3. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan (digitalisert).  
 
Område B ligger lengst øst og er i dag uregulert, se figur 4. Det er kommuneplanens arealdel 2016-2028 
som er gjeldende for området. I kommuneplanen er området avsatt til sentrumsformål (brun farge), 
småbåthavn (blå farge), bolig (gul farge) og landbruks- natur og friluftsområde (LNF), se figur 5. 
Planinitiativet er i tråd med kommuneplanen i den sørlige delen av dette området, mens 
næringsutviklingen som foreslås i LNF-området er i strid med kommuneplanen.  
 

  
Figur 4. Mottatt illustrasjon av planavgrensning og forslag til bruk.                Figur 5. Utsnitt av gjeldende kommuneplan.  
 
 
 
 



Formålet 
I planinitiativet er formålet med reguleringsarbeidet beskrevet:  
 

a) formålet med planen Legge til rette for næring og utvidelse av
dagens næringsaktivitet. 
Bedriften trenger mere areal. Dette er tenkt gjort 
ved oppkjøp av naboeiendommen 117/3og videre 
ta i bruk arealet som allerede er avsatt til næring i 
nærheten 

b) planområdet og om planarbeidet vilfå 
virkninger utenfor planområdet 

Det vil bli arbeidsplasser og aktivitet i
nærmiljøet. 
Oppstart av en slik plan vil kunne skape
utrygghet og skepsis fra de som bor i 
nærområde 

c) planlagt bebyggelse, anlegg og andretiltak Planering av areal for utvendig lagring og
parkeringsplass. 
Oppsetting av 

Lagerbygninger
Kai 
Flytebrygge 
Utvidelse av fabrikken 
Planering av område for utvendig
lagring 

d) utbyggingsvolum og bebyggelse Nye bygg vil i hovedsak komme på eiendommen 
117/3. kaie og lagerhus. Man anser at høyde på 
7-8 m er tilstrekkelig og etvolum fra 500m2. Det 
må settes opp mindrebygg etter behov. 
Utvendig lagring skal «gjemmes bort» og man
ønsker at utsikt skal fremstå som ryddig med rene 
flater. 

e) funksjonell og miljømessig kvalitet Småbåthavna midt i området er et fellesanleggsom 
samler bygda. Egen adkomst vil område vil gjøre 
område mere attraktivt. 

 
Et området i del A er mye brukt til friluftsaktiviteter 
og skal fortsatt være det. 

f) tiltakets virkninger på, og tilpasningtil, 
landskap og omgivelser 

I område B er det flere bygninger til næring, så nye 
bygg her vil ikke være nytt element i landskapet.  
 
I område A er det på dette tidspunktet ikke aktuelt 
med nye bygg 



Tilbakemelding fra kommunen 
 
Kommunen er positiv til at det utarbeides reguleringsplan for området, da det vil være nødvendig å 
ta stilling til bruk av området gjennom utarbeiding av en detaljreguleringsplan for ønsket utvikling i 
området.  
 
For område A er det ingen konkrete planer for utbygging. Det ble på møtet diskutert hvordan 
området kan benyttes i fremtiden. Tilbakemeldingen fra kommunen var at et industri/-
næringsområde vil kunne komme i konflikt med boligene i nærområdet. Det må gjøres en vurdering 
på hvilken type næring som kan benyttes ev. vurdere boligformål for deler av arealet, eller alternativ 
bruk. Eventuell utbygging må vurderes opp mot strandsonehensynene.  
 
For område B foreligger det mer detaljert beskrivelse av hvordan forslagstiller ønsker å utvikle 
området. Arealene lengst sør-øst i dette området ønskes benyttet til småbåthavn i sjø og naust og 
parkering på land. Det er ønske om å etablere ny avkjørsel til dette området slik at trafikken dit ikke 
må gå igjennom industriområdet som er etablert lengre øst. På sørsiden av Fylkesveien er det 
regulert inn bussholdeplass i reguleringsplanen for Gang og sykkelveg Strand – Hestvika, vedtatt 
05.09.2013. Her er det viktig med dialog med Fylkeskommunen for å se om en avkjørsel kan 
plasseres uten at den kommer i konflikt med holdeplassen.  

 
Figur 6. Utdrag til utkast til planbeskrivelse sendt inn sammen med planinitiativet 
 
Øst for småbåtanlegget ligger Sætra industriområde. I planområdet er Hitra Bygg & Betong as 
etablert med en blandestasjon. Området har flere bygninger som benyttes til produksjon og 
lager/garasjer. Området ønskes videreutviklet for å ivareta endrede krav og forventinger fra 
myndigheter og kunder, samt videreutvikling av selskapet. Det tenkes også en 
videreutvikling/forlengelse av kaiområde.  
Kommunen er positiv til en videreutvikling av næringsområdet som tar hensyn til omkringliggende 
støyømfintlig bebyggelse. Det vil være behov for å vurdere støy og ev. støv i reguleringsplanen og 
sette bestemmelser som ivaretar omkringliggende bebyggelse. Det vises til Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) og Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging (T-1520).  
 
På området nord-øst for dagens industriområde er det ønske om å ta i bruk arealene som i 
kommuneplanen er avsatt til LNF-formål, til næringsformål/lager. Da ønsket formål er i strid med 
kommuneplanen er det viktig at det foretas en behovsvurdering (da dette ikke er gjort i forbindelse 
med kommuneplanen). Forholdet til landbruk, natur (inkludert landskap) og 
friluftsliv/ferdselsinteresser samt de øvrige hensynene som skal tas i 100-metersbeltet, utredes samt 
hvilke konsekvenser reguleringsplanen vil få for omkringliggende bebyggelse.  
 



Generelle tilbakemeldinger: 
 
Grunnforhold 
Grunnforholdene i området må utredes i forbindelse med reguleringsarbeidet. Det må sammen med 
planforslaget foreligge geoteknisk vurdering/grunnundersøkelse som viser at området er trygt å 
bebygge.  

 
 
Landskap 
Området ligger i strandsonen og det er derfor viktig at plassering og bestemmelser om byggverks 
høyde og takform utredes godt i planarbeidet og at det velges gode løsninger som er til det beste for 
området som helhet.  
 
VA-plan 
Det må utarbeides VA-plan som sendes inn sammen med planforslaget. VA-planen må gjøres juridisk 
bindende gjennom en reguleringsbestemmelse. 
 
Energibehov 
Behov for strøm/kapasitet må utredes.  
 
Strandsone 
Det er generelt lite tilgang til arealer ved sjøen i området fordi fylkesveien ligger tett på strandsonen. 
Dersom området som omfattes av planinitiativet i nord (del av område B) som i dag stort sett består 
av ubebygd LNF-området, tas i bruk til næringsformål (gnr. 117, bnr. 3) vil det bety at areal som i dag 
er tilgjengelig for allmenheten i strandsonen, vil bli reduseres. Det er derfor viktig å ta en 
gjennomgang og utrede hvordan hensynene som skal tas i strandsonen, jf. plan- og bygningsloven § 
1-8 vil bli påvirket av planforslaget. Det bør gjøres en vurdering på om arealene ved sjøen i område A 
skal forbli ubebygd dersom LNF-området i nord (del av område B) skal tas i bruk til 
næringsformål/bebyggelse. 
 
Trafikk 
Det må i planbeskrivelsen foreligge beskrivelse av økt trafikk som følge av planforslaget og virkningen 
av dette må utredes.  
 
 
 



Overordnet arealplan 
Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og 
foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik gjelder kravene i § 4-2 andre ledd. Se kap. 4 i plan- og 
bygningsloven.  
 
Link til: Kommuneplanens arealdel 
 
Ved utarbeiding av reguleringsplan er det de generelle bestemmelsene i kommuneplanen jf. § 1 samt 
bestemmelsene knyttet til de ulike arealformålene som er avsatt i området som legges til grunn for 
reguleringsarbeidet.   
 
Ønsket bruk av arealene anses å være i samsvar med kommuneplanens arealdel foruten området 
avsatt til landbruks-, natur og friluftsformål.   
 
 
Krav til planprogram og konsekvensutredning: 
For tiltak som kan få vesentlig virkninger for miljø og samfunn, vil det normalt være krav om utarbeidelse av 
konsekvensutredning om den ikke allerede foreligger, jf. pbl. §§ 4-1 og 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredninger. 
I KU-forskriftens §4 står følgende: «Forslagsstiller skal vurdere om planen eller tiltaket omfattes av §6, §7 eller 
§8.» Reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II i forskriften skal vurderes nærmere og ha 
konsekvensutredning dersom planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. forskriften § 8. For 
reguleringsplaner som ikke inneholder tiltak som nevnt i vedlegg I og vedlegg II, er det kun krav om en 
planbeskrivelse – ikke separat planprogram og konsekvensutredning. 
 
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 i 
planinitiativet gjennomføres som egne utredninger som del av utvidet planbeskrivelse. 
Tilstrekkelige og riktige tema som er listet opp i planinitiativet for nødvendige utredninger.  
 
Krav til medvirkning: 
Krav til medvirkning, jf. kapittel, se kap. 5 i plan- og bygningsloven. Enhver som fremmer planforslag, skal legge 
til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre 
offentlige organer eller private. 
 
Kommunen er enig i plankonsulentens vurdering ang. medvirkning som er angitt med stikkord i 
planinitiativet: «Foruten vanlig kunngjøring, Nabomøter, Møte med sektormyndigheter for 
orientering, Dialogmøter med kommunen underveis». Nabomøter/åpent møte kan med fordel 
orienteres om (tid og sted) ved kunngjøring/varsel om oppstart. 
 
Liste over offentlige høringsinstanser samt naboer sendes ut i forbindelse med vedtak om 
igangsetting.  
 
 
Krav til utforming 
Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige, i henhold til kap 12 Reguleringsplan § 12.3. 
 
Kartgrunnlag skal leveres i digitalt format i henhold til kommunens enhver tids gjeldende standard, og i tråd 
med kartforskriftens (spesielt legg merke til) § 6, § 7 og § 8 og plan- og bygningsloven. 
 
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, 
hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området ihht kap. 
4 i pbl. 

https://www.hitra.kommune.no/politikk-og-samfunn/kommuneplan/arealplan/


 
Det må utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for planforslaget, Iht § 4.3 i pbl. 
 
Plandokumentene sendes inn i PDF og DOC og SOSI-fil med tilhørende dokumenter. 
 
 
 
Innspill til planarbeidet fra landbruksrådgiver, Trine Beheim, gitt i etterkant av møtet: 
Landbruksavdelingen ved Trine Beheim har kommet med en uttalelse for område som er avsatt til 
LNF i kommuneplanen etter at møtet ble avholdt. Da landbruksavdelingen ikke deltok på møte tas 
uttalelsen inn i referatet for å synliggjøre landbruksavdelingens syn i saken.  
 
«Landbruksfaglig vurdering:  
 
Jf. jordlovens formålsparagraf skal forholdene legges til rette for at arealressursene skal brukes på en 
måte som er mest gagnlig for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. En 
samfunnsgagnlig bruk innebærer at en skal ta hensyn til at ressursene skal disponeres ut fra 
framtidige generasjoners behov.  
 
Jordlovens paragraf §9 skal sikrer jordbruksareal:  
 
§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord  

«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar 
jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.  
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn 
at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar 
etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, 
kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om 
arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar.  
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
lova skal fremja.  
[…]» 
 
Eiendommen 117/3 er et mindre småbruk med ca. 4 dekar fulldyrket jord. Småbruk er blitt veldig 
attraktivt de siste årene, og etterspørselen etter småbruk på Hitra er større enn på lenge. Det er 
derfor et ønske om å ta vare på de brukene vi har, hvor det er mulighet for egne dyrkingsmuligheter. I 
tillegg vil en omdisponering av jordbruksareal på denne eiendommen vil gjøre at den ikke blir egne til 
jordbruksproduksjon i fremtiden, det er ikke ønskelig, jf. §9, andre punktum.»  
 
 
Innspill til planarbeidet fra VAR-enheten: 
Det ble avholdt møte med VAR-enheten 03.06.2021. Det ble opplyst om eksisterende VA-nett og det 
ble sendt over kart/opplysninger til forslagsstiller etter møtet var avholdt.  
Ved ytterligere spørsmål og behov for avklaringer knyttet til vann/avløp/renovasjon osv. anbefales 
det å ta kontakt med enhetsleder for VAR-enheten, Nikolai Hansen 
Nikolai.Hansen@hitra.kommune.no 
 
---------- 
 
 

mailto:Nikolai.Hansen@hitra.kommune.no


Det må søkes om igangsettingstillatelse til oppstart av reguleringsarbeider, SOSI-fil med 
planavgrensning sendes sammen med søknaden.  
 
Prosess:  
Det må søkes om tillatelse til igangsetting av reguleringsarbeider. 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 med skrivefrist for administrasjonen 10 dager før), ettersom arealbruken for 
deler av planområdet ikke er i samsvar med arealformål i kommuneplanens arealdel. Det anbefales 
at søknad om igangsetting sendes inn senest 10.september for å kunne bli med i førstkommende 
utvalgsmøte. 
 
Kunngjøring/varsel av planoppstart gjennomføres etter at denne søknaden er behandlet. 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at dette referatet inneholder momenter berørt på møtet og utfyllende 
opplysninger om reguleringsarbeidet og er derved ikke administrasjonens samlede vurdering av 
temaet.  
 
 
 
Ragnhild Hoff 
02.09.2021


