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Revidert referat fra oppstartsmøte 16.12.2022 - Planinitiativ gnr. 122, bnr. 
267 
 
Med bakgrunn i e-post fra Kystplan datert 20.12.2022 oversendes revidert referat i henhold til de 
tilbakemeldinger som ble oversendt. Dette referatet erstatter dermed referatet datert 19.12.2022. 

Endringen består i at Hitra kommune likevel ikke fraråder oppstart, da jordloven ikke gjelder for 
området. Se vurdering under punktet «Landbruk». 

Videre ble det i e-posten forutsatt at det er tatt stilling til i ny kommuneplan om området skal 
reguleres til LNF eller boligområde. Slik forslag til ny kommuneplan ligger er området avsatt til 
boligbebyggelse. Vi vil også gjøre oppmerksom på at det er foreslått følgende under generelle 
bestemmelser: 

«Bestemmelsene i jordlovens §§ 9 og 12 gjelder inntil reguleringsplan er vedtatt (jamfør jordlovens § 2)» 

Oppstartmøte gjennomført 16.12.2022 på Hitra Rådhus. 

Tilstede:  Kystplan v/May Andreassen  

  Hitra kommune v/Solvor Sundet, Trine Beheim og Lona von Düring 

Plankonsulenten innledet med å presentere prosjektet og bakgrunnen for henvendelsen (det vises til 
planinitiativ mottatt 24.10.2022. 

Forslag til navn på plan:  Detaljreguleringsplan for Fyrmesterveien, gnr 122, bnr 267 

 

Med hilsen 

 

Solvor Sundet Lona von Düring 
Leder eByggesak Saksbehandler byggesak 

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/938772924
mailto:postmottak@hitra.kommune.no
https://www.hitra.kommune.no/
https://www.hitra.kommune.no/
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Dokumentet er elektronisk og inneholder derfor ikke underskrift 
 

 

Kopi til: 

NORDBOHUS MIDT AS c/o Systembygg AS Yrjars gate 24 
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Forholdet til overordnet plan 

Området for planinitiativet er eiendommen gnr 122, bnr 267 som omfattes av kommuneplanens 
areldel med arealformål boligbebyggelse – nåværende. 

 
Eiendommen gnr 122, bnr 267 vises med markør i kartet 
 

Planområdet ligger nært sjø, men utenfor 100-metersbeltet jf. plan- og bygningsloven § 1-8. 

 

Arealformål  

Planinitiativet beskriver at formålet med planarbeidet er utarbeiding av detaljreguleringsplan for 
boliger med tilhørende infrastruktur, inkludert VA-plan. 

Det planlegges småhusbebyggelse i rekke/kjede, det er foreslått 8 enheter fordelt på 2 
bygningsvolumer 
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Skisse til situasjonsplan 
 
Byggegrense mot fylkesvei 
Hvor stor byggegrense mot fylkesveien skal være må avklares i planprosessen. 
 
 
Planavgrensning 

Planavgrensingen innbefatter ifølge planinitiativet eiendommen gnr 122 bnr 267 på 2 678 m2 i tillegg 
til adkomstveien Fyrmesterveien. 

 
Skisse for planavgrensning 
Tomta ligger i lett skrånende, sørvendt terreng og grenser mot Fylkesvei 6440, Sandstadveien, i nord. 
Eiendommen ligger som restareal i et boligområde.  
 
Det planlegges etablert to adkomster til tomta fra Fyrmesterveien (privat vei). 
 
Vann og avløp 
Det er etablert offentlig vannledning i nærheten med mulighet for tilknytning. 
 
Det er etablert kommunalt avløpsanlegg nord for fylkesveien. På sørsida er avløpsnettet privat, ifølge 
planinitiativet vil dette trolig også bli tilfellet for dette prosjektet. Løsning planlegges utarbeides via 
planprosessen. 
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Kystplan opplyser under møtet at de vil se på mulighet for at det ligger avløpsledninger fra 
eiendommene på oversiden av fylkesveien. 
 
Planinitiativet er forelagt VAR i kommunen og det opplyses fra dem at det må søkes om utslipp, 
ytterligere krav til avløp vet ikke kommunen før kartlegging av spredt avløp og vannmiljø er foretatt. 
Utbygger kan velge å etablere renseanlegg. 
 
Renovasjon 
Renovasjon planlegges løst ved å ha felles dunker på eiendommen, etablert i nærheten av 
adkomstveien slik at det blir kort avstand til Fyrmesterveien hvor renovasjonsbil kjører i dag. 
 
Trafikksikkerhet 
Ifølge planinitiativet er planområdet plassert slik at det er mulig å ta i bruk gangsti gjennom Hitra 
Camping som trafikksikker adkomst for fotgjengere opp til toppen av bakken. Videre arbeider Hitra 
kommune/Trøndelag fylkeskommune med gang- sykkelvegløsning mellom Sandstavika og 
Badstuvika. Planinitiativet beskriver trafikksikker adkomst for myke trafikanter til Kalvøya og Jøsnøya. 
 
Kystplan opplyser under møtet dette er forhold som det vil bli sett nærmere på i planprosessen. 
Videre at tiltakshaver skal ha fått godkjent avkjøring fra fylkesveien. Kommunen mener uansett at 
det må påregnes krav om rekkefølgebestemmelse om at gang- og sykkelvei langs Sandstadveien fra 
avkjøring til det gamle fergeleiet og til krysset ved Badstuvik skal være etablert før utbygging kan 
skje. 
 
 
Forhold for barn og unge 
Planinitiativet stadfester at planarbeidet skal legge til rette for uteoppholdarealer/lekearealeher i 
henhold til rikspolitiske retningslinjer ofr å styrke barn og unges interesser i planleggingen, samt 
arealer som tilfredsstiller KPAs krav til uteoppholds- /lekeareal. 
 
Universell utforming 
Planinitiativet beskriver at planarneidet skal uføres i henhold til plan- og bygningslovens 
formålsparagraf § 1-1 og at dette gjelder både byggetiltakene og uteområdene. 
 
Landbruk 
Det følger av jordlova § 2 bokstav b at §§ 9 og 12 ikke gjelder for område som i kommuneplanens 
arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg. 

Området som her søkes detaljregulert er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse jf. 
plan- og bygningsloven § 11-7 første ledd nr. 1. 

Jordlova §§ 9 og 12 kommer dermed ikke til anvendelse for området.  

Det vises likevel til de vurderinger som er foretatt av landbruksrådgiver Trine Beheim i forhold til det 
mottatte planinitiativet:  

Landbruksfaglig vurdering: 

«Hitra kommune har ansvar for at den til enhver tid gjeldende landbrukspolitikk blir gjennomført. I 
kap. 1.4 Landbruk over hele landet – skal det legges til rette for matproduksjon, verdiskapning, 
bosetting, sysselsetting og ivaretakelse av kulturlandskapet. Det legges til grunn et bredt 
landbruksbegrep, som omfatter jordbruk, skogbruk, reindrift og bygdenæringer. Landbrukets 
ressurser består av menneskelige ressurser, naturressurser og kapital.  
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Jordlovens formål jf. § 1 er å legge forholdene 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.  

I følge jordlovens § 9 kan samtykke til omdisponering gis under følgende betingelser: 
«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.» 

Regjeringen har utarbeidet en jordvernstrategi, der betydningen av god arealplanlegging gjennom 
plan- og bygningsloven vektlegges. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ta vare på 
jordressursene gjennom sin forvaltning etter plan- og bygningsloven og jordloven. For å nå 
målsetningen om jordvern er det viktig at kommunene tar ansvar i sin arealplanlegging, og reduserer 
nedbyggingen av jordbruksarealer så mye som mulig. Da blir det viktig at utbyggingsområdene får en 
effektiv og kompakt utnyttelse, og at kommunene leter etter andre alternativer å bygge på enn 
jordbruksarealer.  

Eiendommen 122/267 er på totalt 2,7 daa, hvorav ca. 2,3 daa er fulldyrket jord. Den dyrka jorda er 
viktig både for å sikre matforsyning til en økende befolkning og fordi den er grunnlaget for en næring 
som bidrar til blant annet verdiskaping, bosetting og levende kulturlandskap over hele landet. Skal vi 
sikre oss forutsetninger for å produsere maten vi trenger i fremtiden, og å opprettholde grunnlaget 
for landbruksbasert næringsdrift rundt om i landet, er det viktig at vi tar vare på den beste matjorda 
vi har igjen. De matproduserende arealene vil spille en stadig viktigere rolle i det grønne skiftet og en 
fremtidig bioøkonomi, og er en samfunnsinteresse som må tillegges betydelig vekt.  

Landbruksseksjonen ser det som uheldig at et jordbruksareal benyttes til boligbebyggelse, da arealet 
vil kunne være en ressurs for fremtiden. Det ligger tett med boligbebyggelse rundt arealet, og er den 
siste teigen i område som gir luft og mulighet for produksjon for de som er bosatt rundt. Det kan ikke 
vektlegges positivt at arealet ikke er i drift i dag, da en må se på hva som kan være et behov for 
fremtiden. Jordkvaliteten er klassifisert som fulldyrket jord, og denne klassifisering blir ikke 
automatisk dårligere selv om arealet ikke driftes på noen år. Med fulldyrka jord menes 
«jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster eller til eng, og 
som kan fornyes ved pløying».» 
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Naturmangfold 

Planinitiativet er oversendt natur- og miljøforvalter Ida Nesset, det foreligger ingen merknader 
forbundet med naturmangfold. 

 

KU-krav 

På bakgrunn av planinitiativet vurderes det ikke å omfattes av forskriften om konsekvensutredninger. 
Dette fordi det er en plan for boliger som er i samsvar med overordnet plan. 
 
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en forenklet innledende ROS-analyse. ROS-analyse jf. pbl. § 4-3 må utarbeides og 
være vedlagt planforslaget. 
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Sjekkliste 
Hvordan det skal tilrettelegges for samarbeid, 
medvirkning og samfunnssikkerhet 
 

Ordinær prosess med forhåndsvarsel og offentlig 
ettersyn, evt dialogmøter med kommune og 
sektormyndigheter (vedr støyforhold, byggegrense 
mot vei mm). 
 

Om planen vil omfattes av forskrift om 
konsekvensutredninger og hvordan det videre 
opplegget skal være for arbeidet frem til en slik 
utredning foreligger 
 

Nei, se KU-krav. 

Om det skal utarbeides andre utredninger om 
bestemte temaer, og om kommunen eller 
forslagsstilleren skal utarbeide rapportene 
 

Forslagsstiller står for utarbeidelse av eventuelle 
rapporter det skulle være behov for. 

Om det er hensiktsmessig med felles behandling av 
plan- og byggesak etter plan- og bygningsloven § 12-
15 
 

Ikke aktuelt. 

Hva kommunen skal bidra med underveis i 
planarbeidet 
 

Planinitiativet er privat og revideringer underveis i 
prosessen frem mot eventuelt vedtak va plan 
gjennomføres av forslagstiller. Kommunen kan 
komme med foreløpige tilbakemeldinger og 
dialogmøter ved behov. 
 

Om det er behov for senere dialogmøter mellom 
forslagsstilleren og kommunen 
 

Dialogmøter kan sette opp ved behov. 

En overordnet fremdriftsplan som skal gjelde for 
planarbeidet 
 

Se prosess, ikke vurdert som nødvendig å fastsette 
en detaljert fremdriftsplan per nå. 

Hvem som er kontaktpersoner hos forslagsstiller og i 
kommunen 

Hitra kommune: Lona von Düring 
Plankonsulent - Kystplan: May Andreassen 
Tiltakshaver - Nordbohus Systembygg AS: Andor 
Rødsjø 
 

Om det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet 
etter plan- og bygningsloven § 12-8 andre ledd. 
 

Det er ikke aktuelt å stoppe planinitiativet stoppes. 
 

 
  

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20080627z2D71z2EzA712z2D15
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20080627z2D71z2EzA712z2D15
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Prosess videre 

Steg i prosessen 
 

Hitra kommune Forslagsstiller 

Søke om igangsettingstillatelse 
 

 X 

Igangsettingstillatelse behandles (naboliste, oversikt 
over sektormyndigheter og PlanID overendes sammen 
med vedtak) 
 

X  

Forhåndsvarsling/kunngjøring av planoppstart 
 

 X 

Utarbeidelse av planforslag 
 

 X 

Forhåndsvurdering 
 

X  

Evt. revidering av planforslag 
 

 X 

Innsending av endelig planforslag til offentlig ettersyn 
 

 X 

Dersom vedtak om høring og offentlig ettersyn:   
Utlegging til høring og offentlig ettersyn  
 

X  

Merknadsbehandling, bearbeiding/revidering 
planforslag og levering av planforslag 
 

 X 
 

Administrativ behandling  X  
Politisk behandling   

 

Dokumentasjon 

• Planbeskrivelse (inneholdende utredninger samt visualiseringer 3D/snitt) 
• Plankart med SOSI-fil 
• Reguleringsbestemmelser 
• ROS-analyse 
• Evt. temakart osv. 

Det vises for øvrig til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel punkt 2.2 og 1.4 til 1.8. 

 

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. 

 
 


