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Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 
17.03.2022  2021/4188-11 / L12 Monica Jensø 
 

referat fra oppstartmøte - igangsetting av reguleringsarbeider Blåskogveien, 
deler av gnr 91, bnr 1 m fl 
 

Oppstartmøte gjennomført delvis fysisk, delvis digitalt via teams 17.03.2022 kl 10.00  
 
Tilstede:  Kystplan as v/May Andreassen 
  Fosen Plan og miljø as v/Hanne Skjæggestad  

Hitra kommune v/Solvor Sundet og Monica Jensø  
 
Hanne Skjæggestad presenterte planinitiativet (det vises til mottatt revidert planinitiativ datert 
02.03.20202). Det er ønskelig å utarbeide detaljreguleringsplan for 4-5 boligtomter innenfor 
planavgrensningen, som angis å ha et areal på ca 5 daa. En mener området ligger enkelt til rette for 
dette, infrastruktur og vei er klart, området grenser til regulert og utbygd boligområde. 
 

 
Figur: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel og nærliggende reguleringsplaner. Omsøkte planavgrensning 
markert med blå linje 
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Plannavn 

Planens navn settes til «Detaljregulering for Blåskogveien, deler av gnr 91, bnr 1 m fl» 
 
Forholdet til overordnet plan  
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til arealformålet fremtidig boligbebyggelse, der 
følgende bestemmelser er gjeldende: 

 

 
 

 

Figur: utsnitt av kommuneplanens arealdel  

 
Arealformål og evt KU-krav 
Planinitiativet beskriver ønsket arealbruk som er i samsvar med arealformålet i kommuneplanens 
arealdel, ved at det skal utarbeides detaljreguleringsplan for eneboligtomter med lekeareal og 
tilhørende infrastruktur.  
 
Tiltaket utløser ikke krav til KU. 
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Planavgrensning  
Planfaglig sett vurderes det å være uheldig at en så liten del av et stort område avsatt til fremtidig 
boligbebyggelse søkes regulert, da en mister muligheten til å se området i et helhetlig perspektiv. Ut i 
fra et faglig synspunkt vil det være hensiktsmessig å regulere hele området samlet, for å sikre en god 
overordnet plan som baseres på en vurdering av hvilke områder som er egnet for de ulike 
bruksformål; bygninger, grøntområder, veier/stier og lekeplasser. 
 
Det er avklart at Hitra kommune pr dato ikke har planer for regulering av det resterende området, 
det vurderes derfor å være urimelig å kreve at det omsøkte området skal avvente planer for resten 
av området. Dette med bakgrunn i at parsellen ligger inntil plangrense mot inntil-grensende plan, der 
det er mulig og enkelt å kople seg på infrastruktur, vei mm.  
 
Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel vil forøvrig være førende for utarbeidelse av en 
detaljreguleringsplan, og det vises spesielt til §1.4 - §1.8, samt §2.2.1. En gjør oppmerksom på at det 
ikke vil være anledning til å vise til at naboplanen har områder regulert til lekeplass, friområde osv. 
Kravene i kommuneplanens arealdel må løses innenfor eget planområde. 
 
En kan ikke se at eiendomsgrensene for parsellen av gnr 91, bnr 1 er endelig fastlagt og oppmålt. I 
protokoll står det at parsellen vil bli endelig oppmålt og merket ved behov.  
Grensene er tilstrekkelig fastlagte til at planavgrensning kan ta utgangspunkt i grensene mot vest og 
nord. Planavgrensning mot øst må legges inntil planavgrensningen for reguleringsplan for Litjslokheia 
(PlanID 5056_201502), og det anbefales lagt inn arealformål «annen veggrunn» i stripa mellom 
eiendomsgrensa og planavgrensninga. Dette grunnet at veien i området er etablert med litt avvik, 
samt for å ta opp evt høydeforskjell osv. 
 
VA-plan  
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)  
 
Enhetsleder VAR skriver følgende: 
Det vises til allerede kjente utfordringer med kapasitet ved levering av vann i Fillan. Dersom vi får 
tørre somre før anleggene på Sandstad og Fillan er forventet sammenkoblet i 2025, vil det kunne bli 
vannmangel. Det er mulig rasjonering kan kompensere for dette. Det er derfor noe risiko ved å 
innvilge nye planer som medfører bygging før dette. 
 
Mattilsynet har oversendt innspill/merknad i de fleste reguleringsplansaker i Fillan den senere tida 
vedrørende at det må tas inn rekkefølgebestemmelse om at oppføring av bygninger ikke kan tillates 
før bebyggelsens behov for drikkevann er vurdert i forhold til vannverkets leveringskapasitet og 
eierskap til fordelingsledninger for drikkevann etter ferdig utbygging skal være avklart. Det anmodes 
derfor om at disse forholdene avklares på plannivå. 
 
Kontaktperson ved spørsmål knyttet til VAR-feltet er enhetsleder Nikolai Hansen.  
 
Øvrige hensyn 

Landskapsvirkning må beskrives og dokumenteres som del av planbeskrivelse (byggehøyde, 
utnyttelsesgrad, høyde, materialbruk, farge) 3D, snitt, og sikres juridisk via bestemmelsene. 

Universell utforming ihht lovverk 

Støy (både i anleggsfase og evt andre forhold (støy fra Hitra bergverk)) 

Fokus på å synliggjøre forhold for myke trafikanter i området 
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Representant for barn og unge i planlegging/Hitra ungdomsråd: 

Opptatt av å sikre at barn og unge blir ivaretatt med gode nærmiljøområder, samt å sikre gode 
uteområder for barn i boligområdene. Det må stilles krav til at lekeplasser og gode uteområder for 
barn er ferdig opparbeidet før ferdigstilling av boligene.  
 
Lekeplasser må utformes ihht bestemmelsene i KPA §1.7.4, og det må tas inn rekkefølgekrav om at 
ferdigstilling skal skje før det gis brukstillatelse for boligene.  
 
Kulturminner 

Har ikke avdekket noen funn, men dette må avklares med Trøndelag Fylkeskommune tidlig i 
planprosessen.  

 

Naturmangfold 

Planområdet består i stor grad av myr. Nedbygging og nydyrking av myr fører til store utslipp av CO2 
samt at myrer har en viktig rolle med tanke på flomforebygging.  
 
Konsekvensene av å bygge ned myra må komme frem av planbeskrivelsen. Myra har mange gode 
egenskaper (rasteplass for fugler, levested for planter og dyr, demper flom, renser vann og lagrer 
karbon). Konsekvensene av å bygge ned myra må gå frem av planbeskrivelsen og ROS-analysen. 
 
Det vises til ny veileder fra NVE om håndtering av overvann i arealplanlegging. 
 
Prosess:  

 Søke om igangsettingstillatelse  
 Igangsettingstillatelse gis delegert ettersom planen vurderes å være i samsvar med 

overordnet plan  
 (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:  

 Detaljplan  
 VA-plan  
 Planbeskrivelse (som inneholder visualiseringer 3D/terrengsnitt osv)  
 Planbestemmelser  
 ROS-analyse  

 
Det vises forøvrig til bestemmelsene i KPA, pkt 1.4 – 1.8 + 2.2 (områder for boligbebyggelse)  
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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. 

 

Solvor Sundet  
Kommunalsjef RO4 Monica Jensø 
 Rådgiver 
Dokumentet er elektronisk godkjent  
 


