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Plankonsulenten innledet med å presentere prosjektet og bakgrunnen for henvendelsen. (det vises til
mottatt planinitiativ datert 20.12.2021).
Forholdet til overordnet plan
Området er i kommuneplanens arealdel omfattet av følgende hensynssone «Reguleringsplan skal
fortsatt gjelde».
Gjeldende reguleringsplan for området er R_37 Reguleringsplan for Stakkvika, gnr 15, bnr 1, som ble
vedtatt i 02.07.1998. Reguleringsplanen består av plankart og bestemmelser.

Figur: eksisterende reguleringsplan for området.

Postadresse:
Rådhusveien 1
7240 Hitra

Org.nr.: 938 772 924
Bankkonto: 4223 59 80139
Skattekonto: 6345.06.16178

Figur: utsnitt av kommuneplanens arealdel

Telefon: 72 44 17 00
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no

Gjeldende reguleringsplan for området omfatter områder avsatt til arealformålet jord- og skogbruk,
2 eksisterende bygninger for utleieleiligheter, 4 nye bygninger for utleieleiligheter, 1 servicebygg,
flytebrygge, samt infrastruktur (vei og parkering). Sjøarealet er for øvrig avsatt til formålet
«flerbruksområde i sjø».
Bygningene som reguleringsplanen gir rom for er oppført, tilnærmet likt reguleringsplanen. (dog med
noe avvik i plassering både for bygninger og ikke minst flytebrygge/småbåthavn).

Figur: gjeldende reguleringsplan med dagens bebyggelse

I tillegg til gjeldende reguleringsplan omfatter revidert planavgrensning noe areal i sjø sørøst for
dagens plan. Dette arealet er omfattet av kommuneplanens arealdel, og arealformålet ferdsel, fiske,
natur og friluftsliv (FFNF), der følgende bestemmelser er gjeldende:
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.
Arealformål
Planinitiativet beskriver at formålet med detaljreguleringen er «kvalitetsheving og utvidelse av
eksisterende reguleringsplan for Stakkvika i Hitra kommune med to nye utleiehytter og et
servicebygg, samt utvidelse av planområdet til å omfatte hele marinaen.»
Planforslaget synes ikke å endre formålet. Det er utvidelse av allerede etablert næringsdrift
(turisme/utleie) det her er snakk om, med etablering av flere utleieenheter og nytt servicebygg. I
realiteten en fortetting innenfor eksisterende planavgrensning.
Det er viktig at arealformålet i plankartet og bestemmelsene reflekterer næringsvirksomheten i
området, og at det ikke legges til rette for private fritidsboliger i området. Det må tas inn
bestemmelser knyttet til at det ikke tillates fradeling/seksjonering av enhetene for videresalg.
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Figur: skisse fra planinitiativet over foreslåtte tiltak

Planavgrensning
Det søkes om endring av dagens reguleringsplan, med noe utvidelse av planområdet i sjøarealet.

Figur: omsøkte planavgrensning

Planavgrensningen stemmer ikke overens med eiendomsgrensene i området – men dette er kanskje
ikke ønskelig å gjøre noe med?
VA-plan
Det foreligger ingen VA-plan for området pr i dag. Det må utarbeides VA-plan parallelt med
planarbeidet (se bestemmelsene i KPA pkt 1.4). i denne planen skal det fremgå hvordan vann-, avløp,
overvann, brannslokkevann osv løses/håndteres. (utarbeides ihht kart/planforskriften)
Renovasjon – hvordan tenkes dette løst?
Innspill fra VAR-enheten ved Nikolai Hansen:
«Vi har ingen innvendinger her. Vi har ledninger med nok kapasitet, og de er mest sannsynligvis
tilkoblet allerede.»
Strandsonehensyn
Strandsoneretningslinjene for områder med mindre press på arealene (sone 3) har anbefalinger om
følgende:
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«Det kan være grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust,
næringstiltak og sjørettede reiselivsanlegg. Slike tiltak bør samles og lokaliseres i tilknytning til annen
bebyggelse. Felles brygger og naust bør prioriteres.»
og
«Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, og med vekt på
fellesløsninger for veger og annen teknisk infrastruktur. Alternative plasseringer bør vurderes og
velges dersom det er mulig. Det bør også vurderes om tiltaket kan trekkes vekk fra sjøen. Tiltak som
tillates må tilpasses omgivelsene best mulig»
Spredning av inngrep i strandsonen kan være konfliktfylt. Det er viktig at inngrepene samles for å
unngå privatisering av større område enn nødvendig.
Det er positivt med utvidelse av eksisterende anlegg i tilknytning til eksisterende inngrep fremfor
åpning av nye urørte områder.
Fortettingen i planforslaget medfører økt utbygging og press i strandsonen i området. Området er
eksisterende tatt i bruk til formålet, men det vil være viktig i planen å synliggjøre hvordan det legges
til rette for at strandsonen ikke skal bli privatisert. Det må legges opp til ferdselsmuligheter langs
strandkanten for allmennheten, felles tilgjengelig uteoppholdsareal osv
Området tillates ikke regulert for fritidsformål, og det må tas inn bestemmelser som sikrer at det ikke
tillates fradeling/seksjonering, knyttet til at bruken fremover i tid skal være til utleieformål (rorbuer).
Øvrige hensyn
Landskapsvirkningen av de nye tiltakene må beskrives og dokumenteres som del av planbeskrivelsen
(byggehøyde, utnyttelsesgrad, høyde, materialbruk, farge) via 3D og terrengsnitt, og dette må sikres
via bestemmelsene.
Planforslaget består av fortetting og oppføring av ny bebyggelse innenfor dagens planavgrensning.
Det vil bli viktig å se på utnyttelsen av området, med tanke på akseptabel utnyttelsesgrad,
tilrettelegging av tilstrekkelige uteoppholdsarealer (også noen felles uteoppholdsarealer, mulighet
for lekeplass osv), parkeringsarealer osv. Det synes å være utfordrende å plass til alt dette innenfor
planområdet.
Det stilles spørsmål vedrørende om tidligere utfylt areal i sjø er omsøkt/tillatt? (Arealet er i strid med
gjeldende reguleringsplan) Her må det kreves dokumentasjon på grunnforhold/dokumentasjon på
sikker byggegrunn.
Planeringshøyder i forhold til stormflo osv.?
Landbruk
Bestemmelsene til KPA pkt 1.7.1 står det: «Byggegrense mot jordbruksareal skal være minst 30
meter.» Det er vanskelig å se ut fra planinitiativet om denne bestemmelsen overholdes. Dette må
beskrives/evt utredes via planbeskrivelsen.
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Figur: AR5

For øvrig er det ingen merknader fra landbruksseksjonen til planinitiativet.
Naturmangfold
Natur- og miljøforvalter Ida Nesset har foretatt følgende vurdering i forhold til det mottatte
planinitiativet:
Tiltak
Planforslaget, slik det foreligger, vil ikke medføre direkte berøring med registrerte arter eller
naturtyper, men ligger i samme området med registrerte funn.
Områderegulering er vist på utsnitt nedenfor.

Registreringer i området
I Naturbase er det registrert større kamskjellforekomster i sjø. Naturtypen strekker seg over nord- og
østkysten av øya, og har dårlig nøyaktighetsklasse (<20 meter).
Funn i artsobservasjoner
Det er gjort søk i artsobservasjoner for et avgrenset område, og det er ikke funnet noen registreringer
innenfor planområdet.
Konklusjoner og anbefalinger
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Alle baser for naturmangfold er undersøkt, uten at det er gjort funn av registrerte arter eller
naturtyper på land innenfor eller tilgrenset planområdet. I sjø er det registrert naturtypen Større
kamskjellforekomster. Denne naturtypen har dårlig nøyaktighetsklasse.
Imidlertid omfatter ikke planforslaget endringer i sjø. Flytebryggeanlegget som ligger innenfor
planområdet er allerede etablert.
Med bakgrunn i dette vurderes det at dette planforslaget ikke medfører negative konsekvenser for
naturmangfold.»
Kulturminner
Det er pr i dag ikke avdekket noen funn i kommunens kartløsning, men dette må sjekkes ut
innledningsvis i planarbeidet.
KU-krav
Ved utarbeiding av detaljplan som avviker fra arealformålet i KPA stilles det krav til utredning,
ettersom formålet/tiltaket da ikke er konsekvensutredet i overordnet plan. Dette kan gjøres som
melding/del av utvidet planbeskrivelse – ikke som separat planprogram og KU.
I dette tilfellet gjelder dette for FFNF-område i sjø, samt utfylt område som er i strid med dagens
reguleringsplan (grunnforhold for dette området).
Dette gjelder også for temaene landskapsvirkning, forholdet til strandsonehensyn og forholdet til
landbruk/byggegrense mot landbruksareal – som også må utredes via utvidet planbeskrivelse.
Prosess:
•
•
•
•
•
•
•
•

Søke om igangsettingstillatelse
Igangsettingstillatelse behandles politisk ettersom det i et område er motstrid mot
arealformålet i kommuneplanens arealdel (får naboliste, oversikt over
sektormyndigheter + PlanID sammen med vedtak)
Forhåndsvarsling/kunngjøring av planoppstart
Planforslag
Forhåndsvurdering
Evt revidering av planforslag
Innsending av endelig planforslag til offentlig ettersyn
Sluttbehandling

Dokumentasjon:
• Detaljreguleringsplan for Stakkvika, gnr 15, bnr 1 m fl
• VA-plan
• Planbeskrivelse (utvidet planbeskrivelse som beskriver forholdet til landbruk, landskap,
avvik i arealformål, visualiseringer 3D/terrengsnitt osv)
• Planbestemmelser
• ROS-analyse
• Evt temakart osv
Det vises forøvrig til bestemmelsene i KPA, pkt 1.4 – 1.8 + 2.5 (næring)
Dersom det er uklarheter eller ting dere er uenige i knyttet til referatet bes det om at dette meldes
tilbake innen 7 dager etter referatet er mottatt.

Monica Jensø
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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