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Referat fra oppstartmøte - igangsetting av planarbeider for Sørstua, gnr 104, 
bnr 1 
 
Oppstartmøte gjennomført fredag 29. april 2022 kl 09.00 på Hitra rådhus  
 
Tilstede:  Kystplan v/Jon Birger Johnsen (via teams – digital løsning) 

Grunneier Sigrid Hansen 
Hitra kommune v/Solvor Sundet og Monica Jensø  

 
Plankonsulenten og grunneier innledet med å presentere prosjektet og bakgrunnen for 
henvendelsen. (det vises til mottatt planinitiativ datert 16.03.2022).  
 
Forslag til navn på plan: Detaljreguleringsplan for Sørstua, deler av gnr 104, bnr 1 m fl 
 
Forholdet til overordnet plan 

Området er i kommuneplanens arealdel omfattet av følgende hensynssone «Reguleringsplan skal 
fortsatt gjelde».  
 
Gjeldende reguleringsplan for området er 1617_R0003 Reguleringsplan for Tranvikan, gnr 104, bnr 1, 
som trådte i kraft 04.03.2010. Reguleringsplanen består av plankart, VA-plankart og bestemmelser. 
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Figur: gjeldende reguleringsplan for området 

 
Gjeldende reguleringsplan for området omfatter områder avsatt til følgende arealformål: 

• jord- og skogbruk,  
• 6 boligtomter (1 er eksisterende bebygd, 5 er ubebygde) 
• 26 fritidsboligtomter (6 er utbygd, 3 er under utbygging) 
• 1 område avsatt for næring (lager) - ubebygd 
• 2 områder avsatt for herberge/bevertning (HB2 er bebygd, HB1 er ikke bebygd) 
• 1 naustområde (5 naust under oppføring – det er ikke areal til flere) 
• Badeplass 
• Småbåthavn 
• Felles lekeområde 
• Infrastruktur (veier, parkeringsplasser) 

 
Arealformål  
Planinitiativet beskriver at formålet med planarbeidet er revidering av gjeldende plan ut fra 
grunneiers ønskede videreutvikling av eiendommen. Endringene omfatter i hovedsak 2 områder 
innenfor dagens plan: 

• havneområdet 
• boligområdet 
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Figur: ønsket endring i havneområdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
Figur: ønsket endring i boligområdet 

 

Det vurderes å være uheldig å legge inn boligformål så sjønært (privatisering av området). Terrenget 
er dessuten krevende og bratt (det sørlige området er svært bratt, noe flatere lenger nord). Dessuten 
vurderes det å være uheldig å blande bolig- og fritidsboligformål i samme område. Det anbefales å 
konsentrere boligformålet oppe ved veien. 
 
Vedr ønsket endring i boligområdet ved veien: 
Viktig å hensynta terrenget ved plassering av tomter, samt valg av riktige bygningstyper i forhold til 
terrenget. Utarbeide bestemmelser som sikrer riktig utnyttelsesgrad, utforming osv i forhold til 
tomtenes beliggenhet og terrenget rundt. 
 
Det er ønskelig å endre fritidsboligtomt F26 til boligformål, da tomta vurderes å høre naturlig 
sammen med boligområdet i gjeldende plan. Dette vurderes å være hensiktsmessig. 
 
Krav til lekeplass, uteoppholdsareal osv – se bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, §1.7.4. 
 
Byggegrense mot FV er i gjeldende plan lagt på 20-22 m fra veimidte FV. Evt endringer her må 
avklares tidlig med Fylkeskommunen/Statens vegvesen. 
 



 

Side 4 av 6 
 

Badestranda ønskes flyttet til bukta helt nord i planen. I samme område er det gitt 
dispensasjon/tillatelse til oppføring av naust. Det anmodes om at naustet også legges inn i planen 
med formål. 
 
Evt utvidelse av naustområde: må legges vekt på fellesnaust/naust inneholdende lagerboder, og ikke 
enkeltnaust, som er svært arealkrevende i strandsonen.  
 
Planavgrensning  
Det ser ut som om planavgrensningen er identisk med gjeldende plan for området. Dette vurderes å 
være ok. 
 
Grunneier har sendt inn innspill til rullering av kommuneplanens arealdel av ønsket boligområde som 
en utvidelse i sørlig retning av den omsøkte planavgrensningen. Det anmodes om at det tas kontakt 
med kommuneplanlegger Marit Aune vedr status for dette innspillet, evt søke om oppstart av utvidet 
planområdet før innspillet er avklart (på egen risiko). En ser fordelen ved å regulere boligområdet 
samlet, dersom innspillet tas inn i KPA. (VA, vei, annen infrastruktur) 
 
Planbestemmelsene 
Viktig at det tas en grundig gjennomgang av bestemmelsene for området – og at disse oppdateres 
ihht dagens behov. Tenker spesielt på utnyttelsesgrad, utformingskrav osv.  
 
VA-plan  
Det foreligger en VA-plan for området pr i dag. Det har vært utfordringer knyttet til avvik fra denne – 
og det er behov for endring og oppdatering. VA-planen må oppgraderes og revideres ihht dagens 
behov og til dagens standard 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 Nikolai Hansen uttaler følgende: 
«Vi har nok vann i hovedledningen, men ingen avløpsledning.» 
 
Strandsonehensyn  
Dagens reguleringsplan mangler byggegrense mot sjø – dette må tas inn i revidert/ny plan.  
 
Strandsoneretningslinjene for områder med mindre press på arealene (sone 3) har anbefalinger om 
følgende:  
«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.  
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I forslag til endring ved havna spres inngrepene i hele strandlinja rundt småbåthavna – store deler av 
området foreslås bearbeidet og bebygget. Bør konsentrere næringsområdet på sørsida av bukta, slik 
at nordsida beholdes som friområde, urørt for inngrep.  
 
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, og at ikke hele strandsonen vil bli preget av 
inngrep. 
 

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.  
 
Landbruk  
Landbruksrådgiver Tina Forsnes uttaler følgende til planinitiativet: 

«Viser til kommuneplanens arealdel, punkt 1.7 Krav til bygninger og uterom (§11-9 nr 5): 1.7.1 
Byggegrenser: (…) Byggegrense mot jordbruksareal skal være minst 30 meter. (…)»  

Bakgrunnen for dette: Plasseringen av en bolig så nært et jordbruksområde vil kunne gi store 
utfordringer til drifta av den dyrka jorda i fremtiden. En boligtomt nært et jordbruksareal kan gi 
ulemper ved spredning av husdyrgjødsel, beitende husdyr, støy (maskiner og husdyr), farer ved 
maskinell drift av jorda, lukt, støv, fluer etc. En tomt til bolig- eller fritidsformål bør derfor ha en 
buffersone mot dyrka jord. 

Landbruksavdelingen råder derfor til å legge inn en 30 meters buffersone (f.eks grøntareal) mellom 
jordbruksarealene og bebyggelsen, slik at de ti fremtiden er mulighet for drift her. 

Planen fører til en bit for bit nedbygging av landbruksjord. Den nasjonale jordvernstrategien (jf Prop. 
200 S 2020 – 2021) ble oppdatert i 2021 og stortinget sluttet seg til at den årlige omdisponeringen av 
dyrka jord skal bli mindre enn tidligere år. På bakgrunn av dette bør det forsøkes å finne alternative 
plasseringer som ikke fører til nedbygging av dyrkbar jord.» 
 
Grunneier har ønske om å legge til rette for kolonihage/parsellhage i enkeltområder. Dette vil kreve 
at det tillates omdisponering av landbruksareal, og må konkret tas stilling til via planprosessen. 
 
Naturmangfold  
Natur- og miljøforvalter Ida Nesset har foretatt følgende vurdering i forhold til det mottatte 
planinitiativet: 

«Det er ikke funnet noen registreringer som har betydning for planinitiativet. Det er registrert en 
observasjon av Grønnfink, (som er kategorisert som sårbar i Norsk Rødliste), like utenfor planom-
rådet, men dette forslaget vurderer ikke å medføre nevneverdig påvirkning for denne arten i dette 
området. En del av bakgrunnen for denne vurderingen er at området allerede er detaljregulert.» 
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Kulturminner  
Det er pr i dag ikke avdekket noen funn i kommunens kartløsning, men dette må sjekkes ut 
innledningsvis i planarbeidet. Usikkert om området er kartlagt. 
 
KU-krav 
Med bakgrunn i at det i oppstartmøtet anbefales en del endringer ihht mottatte planinitiativ tas det 
stilling til evt KU-krav i forbindelse med behandling av søknad om tillatelse til igangsetting av 
reguleringsarbeider. Det bes om at plankonsulent gjør en vurdering av krav til KU i søknad om 
igangsetting. 
 
Prosess:  

• Søke om igangsettingstillatelse  
• Igangsettingstillatelse behandles politisk (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 Sørstua, deler av gnr 104, bnr 1 m fl  
• VA-plan  
• Planbeskrivelse (inneholdende evt utredninger samt visualiseringer 3D/terrengsnitt osv)  
• Planbestemmelser  
• ROS-analyse  
• Evt temakart osv  
 
Det vises forøvrig til bestemmelsene i KPA, pkt 1.4 – 1.8 + 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 4.6.1  
 

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. 

 

Med hilsen 

 

Solvor Sundet Monica Jensø 
Leder PLMVAR Saksbehandler PLM 
 
Dokumentet er elektronisk og inneholder derfor ikke underskrift 
 

 

 


