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Revidert referat fra oppstartsmøte 30.01.2023 - Planinitiativ for 
Fjellværøyveien 157 
 
Det vises til referat datert 30.01.2023 og merknad fra Kystplan til dette, mottatt 08.02.2023. 
Referatet er oppdatert med de rettelser som ble etterspurt i e-post med merknad. 

 

Oppstartsmøte ble gjennomført 30.01.2023 på Hitra Rådhus. 

Til stede: Kystplan v/ Monica Jensø og Silje Sætre 

  Hitra kommune v/ Lona von Düring og Trine Beheim 

  Jon Reidar Aae 

  Trond Larssen 

  Marianne Pettersen Aae 

 

Plankonsulent innleder med å presentere planinitiativet. Hjemmelshavere og konsulent legger frem 
tanker rundt adkomst hvor det er tenkt å bygge på adkomst som går til Fjellværøyveien 157 i bakkant 
mellom nye tomter og jordbruksarealet. Det er i utgangspunktet tenkt to tomter på den vestre siden 
av planområdet i tillegg til eiendommen som ligger der fra før. I området vest for jordbruksarealet i 
midten er det tenkt en parkeringsplass i tilknytning til eksisterende gårdsvei nært fylkesveien og 
gangadkomst til hyttetomtene.  
 

 

Forslag til navn på plan:  Detaljreguleringsplan for Fjellværøyveien 157 
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Planområdet 

 
Skisse til planavgrensning fra planinitiativ 
 
 
Størrelsen på planområdet er ca. 15, 2 daa.  
 
I planinitiativet vurderes planen å åpne for flere mulige fritidsboliger i et attraktivt område.  
 
 
 
Formål og forholdet til overordnet plan 

Ifølge planinitiativet planlegges det innenfor planområdet inntil 8 tomter til fritidsbebyggelse. 

Området er per i dag regulert av kommuneplanens arealdel hvor området innenfor foreslått 
planavgrensning har arealformål fritidsbebyggelse: 

 
Utklipp fra kommuneplanens arealdel 



 

Side 3 av 8 
 

 
Fulldyrka jord skal ifølge forslagsstiller ha formål LNF. 
 
Formålet i planinitiativet er dermed i tråd med overordnede rammer for området. 
 
Det foreligger et igangsettingsvedtak for samme område for Reguleringsplan for gnr. 78 bnr. 10 og 72 
(PlanID 5056_201911), se sak 86/19 D, fra 18.03.2019, men dette er utgått. 
 
 
Planlagt bebyggelse, utbyggingsvolum og byggehøyder 
 
Det skal ifølge forslagsstiller legges opp til 8 tomter for fritidsboliger med kjørevei og inntil to 
avkjørsler til området. 
 
Byggegrense mot vei er i dag 15 meter. Enighet om at det kan være lurt å holde på denne, da 
kommer man også utenfor gul støysone. 
 
Størrelse, plassering og utforming av hytter og eventuelle uthus vil bli fastsatt via planens 
dokumenter. Det vil i videre planprosess gjøres vurderinger på plassering.  
 
 
 

 
 
Det fremkommer av planinitiativet at det vil bli tatt hensyn til terreng i videre planprosess. 
Området består også av jordbruksareal, dette er forhold som også må tas i betraktning i videre 
arbeid med antall og plassering av tomter og bebyggelse.  
 
Det poengteres fra hjemmelshaverne og konsulent at det er betydelig høydeforskjell fra 
jordbruksarealene og de områdene som er tenkt til fritidsboligtomter. Dette kan virke avbøtende 
dersom tomtene kommer nærmere enn 30 meter fra jordbruksareal. 
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Landbruk 
 
Trine Beheim har gjort en landbruksfaglig vurdering av området: 

«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. 

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.» 

Stortinget vedtok i desember 2015 at omdisponeringen av jordbruksarealene til andre formål skal 
reduseres til maksimum 4 000 dekar årlig innen 2020. 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. 

Under beskrivelse av området står det: «Eksisterende jordbruksareal – fulldyrka jord vil fortsatt ha 
formål «LNF». Dette er positivt og forventet da landbruksarealet er i drift. Selv om område i 
kommuneplanens arealdel er avsatt til fritidsbolig, må en fortsatt forholde seg til kommuneplanen 
arealdel punkt 1.7.1 Byggegrenser, hvor det står følgende: «Byggegrense mot jordbruksareal skal 
være minst 30 meter». Dette betyr at det ikke kan bygges nærmere enn 30 meter fra 
jordbruksarealet. Skal dette fravikes må det behandles som en dispensasjon.» 

Det presiseres at byggegrense mot jordbruksareal kun kan fravikes ved dispensasjon såfremt det ikke 
blir behandlet via planprosessen. 

Ifølge planinitiativet legges det til grunn at punkt 1.7.1 om byggegrense mot jordbruksareal kan 
fravikes i og med at området er avsatt til fritidsformål. Det presiseres fra kommunens side at 
bestemmelsen er generell og gjelder innenfor samtlige arealformål. Det må dermed gjennom 
planarbeidet jobbes med avbøtende tiltak med hensyn til dette. 
 

Natur og miljø 

Det foreligger ingen spesielle funn i området. 
 
 
  



 

Side 5 av 8 
 

Vann og avløp 
 

 
Utsnitt som viser ledningsnett i området. 
 
Tilbakemelding fra Hege Terese Myhren, fagleder vann og avløp: 
 
«VA-planen skal være et tillegg til reguleringsplanen for Fjellværøyveien 157 med bestemmelser. VA-
planen skal kunne leses som et eget dokument, uavhengig av reguleringsplanen. VA-planen skal være 
datert. 
 
Til grunn for søknaden skal ligge: 
 

• Pbl §§ 27-1 og 27-2 
• Forurensningsloven §§ 7 og 22 
• Forurensningsforskriften § 12 «Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og 

lignende» 
• NS 9426 «Bestemmelser av personekvivalenter (pe) i forbindelse med utslippstillatelse for 

avløpsvann» 
• Drikkevannsforskriften 
• Nasjonale mål – vann og helse, vedtatt regjeringen 22.05.2014 
• VA-miljøblad 
• VA-norm Hitra kommune 

 
 
Eksisterende VA-situasjon 
 
Vann 

• Det eksisterer kommunalt ledningsnett for drikkevann til området. 
• Kommunal kum nord i reguleringsplanområdet. 
• Graving/tiltak: Min 4 meter avstand til vannledning. 
• Tilstrekkelig vann etter utbygging av pumpestasjon i Fillan, planlagt ferdig ila. 2023. 
• Hitra kommune vil trolig ha tilstrekkelig kapasitet for å kunne levere vann fra Fillan vv. Til 

reguleringsplanområdet i 2024. 
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Avløp 

• Forurensningsforskriften § 12 gjelder. 
• Utbygger må påregne at det må etableres minirenseanlegg og krav som følger med slike (jfr. 

driftsavtaler)» 
 
 
Det vil ifølge forslagsstiller bli avsatt et område for slamtank for avløp fra hyttene innenfor området. 
Utløp føres ut i sjøen i henhold til krav kommunen måtte stille. 
 
VAR har satt opp tre punkter til dette: 

• «Utslippsledning bør føres ut til dypere vannlag i bukta. 
• Byggesak bør vurdere resipientforhold og spillvann opp mot bruker-/verneinteresser i 

området. 
• Revidert avløpsdirektiv med strengere regler kommer (trolig 2024-2026 i Norge). EU antas 

vedtatt 2024» 
 
VA-plan må altså utarbeides parallelt med reguleringsplanen. 
 
 
Grunnforhold 
 
Enighet om behov for nærmere undersøkelser. 
 
Strandsonehensyn 
 
Planområdet ligger for det meste innenfor 100-metersbeltet langs sjø og det forutsettes derfor at 
statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø 
(strandsoneretningslinjene) legges til grunn i det videre planarbeid. 
Hitra kommune er definert å tilhøre den delen av kysten som anses som område med mindre press 
på strandsonen (sone 3). 
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Oppsummert 
 

- Det er ikke behov for konsekvensutredning for denne planen. 
- Det må ses på avbøtende tiltak med hensyn til nærhet til jordbruksareal og byggegrense på 

30 meter jf. kommuneplanens arealdel punkt 1.7.1. 
- Terrengtilpasning må vektlegges. Unngå store terrenginngrep og unngå plassering av bygg på 

topper. 
- Det må utarbeides VA-plan parallelt 
- Byggegrense mot fylkesvei på 15 meter 
- Strandsoneretningslinjene legges til grunn 

 
Avslutningsvis ble det etterspurt eventuelle tilbakemeldinger fra forrige runde med forhåndsvarsling. 
Det som var å finne fra sak 2018/3872 ligger vedlagt. 
 
Det vises for øvrig til kommuneplanens arealdel punkt 1.4 – 1.8 og 2.3 og 3.1. 
 
Planprosess 
 

- Søknad om igangsetting (forslagsstiller) 
- Vedtak om igangsetting  
- Kunngjøre og forhåndsvarsel av oppstart (forslagsstiller) 
- Levere planforslag (forslagsstiller) 
- Forhåndsvurdering 
- Evt. revidering av planforslag (forslagsstiller) 
- Administrativ behandling 
- Vedtak om offentlig ettersyn 
- Offentlig ettersyn (minimum 6 uker) 
- Merknasbehandling (forslagsstiller) 
- Levere revidert planforslag (forslagsstiller) 
- Sluttbehandling 

 
Dokumentasjon 
 

- Detaljreguleringsplan for Fjellværøyveien 157 
- Planbeskrivelse (inneholdende utrdninger samt visualisering 3D/snitt) 
- Planbestemmelser 
- ROS-analyse 
- Evt. temakart osv. 

 

Dersom dere har spørsmål eller er enig i punkter i referatet bes det om tilbakemelding innen 7 dager. 

 

 

Med hilsen 

 

Solvor Sundet Lona von Düring 
Kommunalsjef PLM og VAR Saksbehandler/referent 
 
Dokumentet er elektronisk og inneholder derfor ikke underskrift 
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Vedlegg: 

1 Merknader til referat  

 

Kopi til: 

Jon Reidar Aae Orkdalsveien 53 

Trond Larsen Reksaveien 6 

Jon Reidar Aae 

Trond Larsen 

 


