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Kommuneplanens arealdel 2016-2028 - 2.gangs politisk behandling 
 

 
Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. 
Formannskapet 2015-2019 22.08.2017 112/17 
Kommunestyret 2015-2019 07.09.2017 73/17 
 
Vedlegg:  
1 Liste gjeldende reguleringsplaner - byggegrense mot sjø 
2 Planbeskrivelse til merknadsbehandling - ikke rettet iht. innstilling 
3 Planbestemmelser til merknadsbehandling - rettet iht. innstilling 
4 KU av innspill - ikke rettet iht. innstilling 
5 Forslag til arealplankart - ikke rettet iht. innstilling 
6 Forslag til arealplankart vest - ikke rettet iht. innstilling 
7 Forslag til arealplankart midt - ikke rettet iht. innstilling 
8 Forslag til arealplankart øst - ikke rettet iht. innstilling 
9 Merknader og vilkår fra offentlige instanser 
10 Merknader fra private tiltakshavere 
  

Saksprotokoll i Kommunestyret 2015-2019 - 07.09.2017  

Behandling: 
Kommuneplanlegger Marit Aune innledet til saken med en gjennomgang av arbeidet med 
arealplanen fram til dagens behandling. 
 
Om habilitet 
Det legges opp til punktvis votering knyttet til saken. Dersom noen er inhabile i forhold til 
enkeltpunkter bes det om at dette meldes knyttet til det enkelte punkt. 
 
Gruppemøte 
Det ble bedt om gruppemøte. Møtet ble satt igjen kl. 15:25. 
 
Forslag fremmet i møtet 
Forslag 1 
Arnt Breivoll (AP) fremmet forslag til nytt punkt B 31: 
Område SB 8 tas inn i planen som nytt område for småbåtanlegg og naust. 
Votering: Vedtatt mot 1 stemme 
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Forslag 2 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet nytt pkt. C 31, som omforent forslag: 
Det tillates etablering av mindre flytebrygger i tilknytning til etablerte gamle naust, som har vært 
i bruk tilknyttet fiske / næring. 
Votering: Vedtatt mot 1 stemme 
 
Forslag 3 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet nytt pkt. C 32, som omforent forslag: 
Kulepunkt 3 i bestemmelsenes punkt 2.1 endres til: 
Vesentlig arbeid eller tiltak, med gruppebebyggelse på 5 enheter eller flere, samt fradeling til 
slike formål, er ikke tillatt uten at eiendommen/området inngår i detaljplan. Ved utforming av 
detaljplan skal hensynet til universell utforming ivaretas og beskrives særskilt. Unntak som 
beskrevet i 2.2.1 er også gjeldende for tettstedsområdene. 
Votering: Enstemmig vedtatt 
 
Forslag 4 
Dag Wilmann (H), på vegne av H, SP, PP og FrP, fremmet følgende 3 forslag: 

1. Innspill om område B 10, Eid, imøtekommes. (Nytt pkt B 34) 
2. Innspill om område SB 9, Mastad, imøtekommes. (Nytt pkt B 32) 
3. Tredje setning i retningslinjene i pkt 2.2.1 endres til:Tomtestørrelser for eneboliger 

innenfor tettbygde områder bør ikke overstige 1 daa. I andre områder bør det kunne 
tillates noe større tomter, inntil 5 daa. (Endring av C 30, kulepunkt 2) 

Votering:  Pkt 1: Vedtatt med 16 stemmer, 7 stemte imot. 
Pkt 2: Inga Heggvik (PP) ba om å få vurdert sin habilitet i og med at det er hennes 
datter som er grunneier i/ved det aktuelle området. Hun ble erklært inhabil jfr. 
Forvaltningsloven § 6, og fratrådte møtet under voteringen av pkt. 2. - Vedtatt 
med 20 stemmer, 2 stemte imot. 
Pkt 3: Enstemmig vedtatt 

 
Forslag 5 
Lars P. Hammerstad (SP) fremmet følende nytt pkt. C 33 med følgekonsekvens i pkt C 19, med 
henvisning til pkt. 1.5.5, «Naturmangfoldet» og innledning til §2, «Bebyggelse og anlegg»,  i 
vedlegget «Forslag til merknadsbehandling – rettet iht. FSK sin tilråding»: 
Det skal vurderes krav om ny kartlegging ved planlegging i områder der det er grunn til å anta 
at det kan finnes naturmangfold av stor verdi. 
Votering: Vedtatt med 20 stemmer, 3 stemte imot. 
 
Forslag 6 
Erik Knutshaug (AP) fremmet følgende nytt punkt B 33: 
I område FB 18 tillates inntil to hyttetomter, sør for område som er markert med kulturminner og 
øst for Vettastrømbrua. 
Arnt Breivoll (AP) ba om å få vurdert sin habilitet i og med at han er grunneier i det aktuelle 
området. Han ble erklært inhabil jfr. Forvaltningsloven § 6, og fratrådte møtet under 
behandlingen og votering av dette forslaget. 
Votering: Vedtatt med 19 stemmer, 3 stemte imot. 
 
Habilitet 
Følgende medlemmer ba om å få vurdert sin habilitet knyttet til enkeltpunkter i innstillinga: 
Pkt. B 11 – Hilde Jørgensen (SV), grunneier 
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Pkt. B 22 – Sigbjørn Glørstad (AP), sønn til grunneier 
Pkt. C 30, kulepunkt 6 – Lars P. Hammerstad (SP), grunneier til Hauksjøvassdraget 
Disse ble erklært inhabile, jfr. Forvaltningsloven § 6, og fratrådte under voteringen knyttet til 
de respektive punkter. 
 
Endelig votering 
Innstillings hovedpunkt A ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedpunkt B 
Innstillingens pkt B 1-10 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt B 11 ble enstemmig vedtatt. (Hilde Jørgensen (SV) ble erklært inhabil, og 
fratrådte)  
Innstillingens pkt B 12-18 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt B 19, uten SB 8 og SB 9 ble enstemmig vedtatt. (Inga Heggvik (PP) ble erklært 
inhabil, og fratrådte)  
Innstillingens pkt B 20-21 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt B 22, med endring av ordlyd til «sør for FV 714», falt med 21 stemmer, 1 
stemte for. (Sigbjørn Glørstad ble erklært inhabil, og fratrådte)  
Innstillingens pkt B 23-31 fikk ny nummerering B 22-30, og ble enstemmig vedtatt. 
Nytt pkt B 31 ble vedtatt mot 1 stemme 
Nytt pkt B 32 ble vedtatt mot 2 stemte (Inga Heggvik (PP) ble erklært inhabil, og fratrådte) 
Nytt pkt B 33 ble vedtatt mot 3 stemmer. (Arnt J. Breivoll (AP) ble erklært inhabil, og fratrådte) 
Nytt pkt B 34 ble vedtatt mot 7 stemmer. 
 
Hovedpunkt C 
Innstillingens pkt C 1-18 ble enstemmig vedtatt 
Innstillingens pkt C 19 med endret ordlyd fra «kan» til «skal», ble vedtatt mot 3 stemmer 
Innstillingens pkt C 20-29 ble enstemmig vedtatt 
Innstillingens pkt C 30, kulepunkt 1, ble enstemmig vedtatt 
Innstillingens pkt C 30, kulepunkt 2, «inntil 5 daa», ble enstemmig vedtatt 
Innstillingens pkt C 30, kulepunkt 3-5, ble enstemmig vedtatt 
Innstillingens pkt C 30, kulepunkt 6, ble enstemmig vedtatt (Lars P. Hammerstad (SP) ble erklært 
inhabil, og fratrådte) 
Innstillingens pkt C 30, kulepunkt 7-8, ble enstemmig vedtatt 
Nytt pkt C 31 ble vedtatt mot 1 stemme 
Nytt pkt C 32 ble enstemmig vedtatt 
Nytt pkt C 33 ble vedtatt med 19 stemmer, 3 stemte imot.  
 
 
Vedtak: 
A. Hitra kommunestyre egengodkjenner de deler av kommuneplanens arealdel 2016 – 2028 der 

det ikke foreligger innsigelse fra sektormyndighet, eller der innsigelse fra sektormyndighet er 
tatt til følge. 
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-15 kommuneplanens 
arealdel for 2016-2028 med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser som er vedlagt saken. 
De områder/innspill/punkter som vedtas mot innsigelse fra sektormyndigheter, unntas 
rettsvirkning inntil de er avgjort ved mekling fylkesmann/kommune eller av aktuelt 
departement hvis mekling ikke fører fram. 
Områder hvor det må gjennomføres ekstra offentlig ettersyn, unntas rettsvirkning inntil 
høring og endelig vedtak er fattet. 



Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: 
Hitra kommune  Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 
7240 Hitra Org.nr. 938 772 924  
E-post: postmottak@hitra.kommune.no      Internett: www.hitra.kommune.no 

 
 Side 4 av 4 

 
B. Følgende endringer i plankartet vedtas: 

 
1. Dolm middelalderkirke og de middelalderske kirkestedene merkes med hensynssone d) 

båndlagt etter kulturminneloven, jf. Pbl. § 11-8 d), SOSI-kode H-730. 
2. Innspill FB5 på 21/2 avgrenses til sør for hovedvegen på bakgrunn av nasjonale og 

regionale strandsone- og friluftsinteresser. 
3. Områdene er Indre Hernesfjord ved Hernes og området innenfor linjen mellom Vikan – 

Tranvikan i Fillfjorden endres til enbruks F-område. 
4. Alle tillatelser til oppdrettsanlegg gjennomgås og legges inn i kartet som A-områder. 
5. Farledene gjennomgås og utbedres iht. anbefaling fra Kystverket. 
6. Eksisterende småbåthavn ved Merkesåa tas ut av planen, da ny småbåthavn foreslås ved 

Volneset. (Dette for å unngå innsigelse til området) 
7. Det settes av et område til eksisterende oppdrettsanlegg ved Gjeldsøya. 
8. Spesielt utsatte områder for havnivåstigning tas inn som hensynssone i kartet. 
9. Områdene B5, B13, B14, B16, B18 tas ut av kommuneplanens arealdel.  
10. Boligområde B2 nord for Fv. 371 tas ut av planen. 
11. Område B19 samt de andre nye områdene vest for Fv. 714 i Barman avsatt til kombinert 

bebyggelse og anlegg imøtekommes. 
12. Område B6 beholdes i sin enhet, men sees i sammenheng med utbygging småbåthavn 

Dalabukta. 
13. Området i Vollavågen gnr 6 bnr 1 endres tilbake fra LNF med tillatt spredt boligbygging 

til LNF 
14. Dyrka mark i områdene B15, FB5, FB6, FB10, FB13, FB14, FB15 og innen kombinert 

formål på Kjerringvåg tas ut av planen.  
15. B18 tas ut av planen. Området avgrenses iht. tidligere plan. 
16. Områdene B5, B13, B16, B18, FB8 og FB10 tas ut av planen. 
17. Den delen av B2 Brannheia som ligger på nordsida av vegen delen av B14 Straum som 

ligger ved sjøen, delen av FB5 Vågøya som ligger på nordsida av vegen, FB6 Stokkvika, 
FB12 Lervika, og de to naustområdene innenfor tiltak FB13 Stranda tas ut av planen. 

18. FB15 og FB16 avgrenses 100 m fra sjøen. Innenfor B11 og i området sør for B11 er det 
ønskelig med byggegrense på 19 m som i sentrum. Vilkår fra Fylkesmannen i forhold til 
B11 imøtekommes dermed ikke. 

19. SB1, SB6, SB8 og SB9 og foreslåtte småbåtanlegg i tilknytning til områdene for 
fritidsbebyggelse FB6 og FB12 tas ut av planen. 

20. N8 og N9 foreslås beholdt i planen. Vilkår fra Fylkesmannen i forhold til B8 og B9 
imøtekommes dermed ikke. 

21. Skytefelt T14 med hensynssone gir uønskede begrensninger i forhold til utviklingen av 
havbruksnæringen. Vilkår fra Forsvarsbygg imøtekommes dermed ikke. 

22. Foreslått boligareal på eiendommen gnr/bnr 92/5 tas inn i arealplanen med avgrensning 
som i merknad fra grunneier (ePhorte 2014/2434-52). Det åpnes for mulighet for å tillate 
inntil 4 eneboliger da dette er et område som er i sterk utvikling. Det settes krav om 
kyststi/ tilrettelegging for allmenheten. Det må utvikles detaljplan. Endringen må utredes 
og sendes på offentlig ettersyn. 

23. Avgrensingen av FB4 justeres slik at området får felles plangrense mot planen øst for 
området samt utvides mot fylkesveien i sør. Det vurderes at det ikke er nødvendig med ny 
høring av området på bakgrunn av denne justeringen. 

24. I innspill på eiendommen gnr/bnr 72/1 tas området A2 inn i arealplanen med avgrensing 
som i merknad fra grunneier (ePhorte 2014/2434-60). Det må foretas begrenset høring til 
FMST og STFK. 
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25. RA31 fra RV 713 endres til formål andre typer bebyggelse og anlegg som resten av 
reguleringsplanen. 

26. Areal på eiendommen gnr/bnr 120/2 tas inn i arealplanen med avgrensing som i merknad 
fra grunneier (ePhorte: 2014/2434-56). Området har ligget inne i arealplanen tidligere og 
ligger inntil et allerede etablert boligområde. Det er etablert gang- og sykkelvei frem til 
adkomsten til feltet, og det går ikke naturmangfolds- verdier eller landbruksverdier til 
spille som følge av en utbygging her. Det vurderes at feltet må på begrenset høring til 
berørte sektormyndigheter (STFK, FMST og SVV). 

27. Areal på eiendommen gnr/bnr 122/69 (vegstasjonen på Sandstad) tas inn i arealplanen 
med avgrensing som i merknad fra grunneier (ePhorte: 2014/2434-69). Det synes 
fornuftig å endre formål i arealplanen fra LNF til næringsformål slik at arealplanen 
reflekterer den faktiske bruken som allerede er etablert i området. Det vurderes at arealet 
må på begrenset høring til berørte sektormyndigheter (STFK, FMST og SVV). 

28. Den delen av reguleringsplanen på Børøya som inneholder utleiebebyggelse beholdes jf 
merknad fra grunneier (ePhorte: 2014/2434-70). Det vurderes at det ikke er nødvendig 
med ny høring av området på bakgrunn av denne justeringen da det omfatter eksisterende 
bebyggelse. 

29. Område nord for H2 tilbakeføres til LNF. 
30. Enebo 

Innspill fra Kystplan AS på vegne av grunneier på gnr 124 bnr 12 tas til følge. Det legges 
inn område for boligutvikling på eiendommen i tråd med innspill. Konsekvensutredning 
og offentlig ettersyn må gjennomføres. 

31. Område SB 8 tas inn i planen som nytt område for småbåtanlegg og naust. 
32. Innspill om område SB 9, Mastad, imøtekommes. 
33. I område FB 18 tillates inntil to hyttetomter, sør for område som er markert med 

kulturminner og øst for Vettastrømbrua. 
34. Innspill om område B 10, Eid, imøtekommes. 

 
C. Følgende endringer i bestemmelser og retningslinjer vedtas: 

 
1. Følgende er innarbeidet som tillegg i bestemmelsenes § 6.5: «Dolm middelalderkirke og 

kirkested samt middelalderkirkestedene Undås, Kvenvær (Hakkbuan) og Ulvan er 
automatisk fredete kulturminner og er båndlagt etter kulturminneloven. Alle inngrep i 
grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på de automatisk fredete kulturminnene er 
ikke tillatt med mindre det foreligger dispensasjon fra kulturminneloven. 

2. Innenfor middelalderkirkegårder er gravlegging bare tillatt i gravfelt som har vært i 
kontinuerlig bruk siden middelalderen. Gravfelt som ikke har vært i bruk etter 1945 skal 
ikke brukes til gravlegging eller andre inngrep. 

3. Gravminner som er eldre enn 60 år skal ikke flyttes eller fjernes uten at 
kulturminnemyndighetene er gitt anledning til å uttale seg. 

4. Eventuell søknad om tillatelse til inngrep skal sendes rette kulturminnemyndighet i god 
tid før arbeidet er planlagt igangsatt. Kostnader knyttet til nødvendige undersøkelser og 
eventuelle arkeologiske utgravninger belastes tiltakshaver, jf. kulturminneloven§ 10.» 

5. Bestemmelsenes § 6.2 endres til: «Innenfor sikringssonen er tiltak etter Plan- og 
bygningslovens §1-6 ikke tillatt. De til enhver tid gjeldende klausuleringer for 
drikkevannskildene gjelder samt den til enhver tid gjeldende hovedplan for vann. 

6. Innenfor disse områdene er det ikke tillatt med inngrep av noe slag som kan påvirke 
vannkvaliteten negativt. Alle tiltak eller aktivitet i området skal godkjennes av 
vannmyndigheten. Hensynet til drikkevann skal være overordnet andre 
samfunnsinteresser. 
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7. I områder som pr. i dag er dyrkamark registrert i AR5 kan en fortsette driften. På dyrka 
områder tillates bare forsiktig bruk av kunstgjødsel, og da minimum 50 meter fra 
vannkant drikkevannskilde. Tillatt mengde kunstgjødsel skal avklares med 
vannmyndigheten i kommunen. Naturgjødsel tillates ikke. 

8. Husdyrbeiting tillates ikke nærmere drikkevannskilden enn 50 meter. 
9. Normal skogsdrift kan tillates. Bruk av maskinelt utstyr annet enn motorsag tillates ikke 

nærmere drikkevannskilden enn 50 meter. 
10. Ved brann kan eksisterende boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og gårdsbebyggelse føres 

opp i tilsvarende størrelse og omfang som før brann.» 
11. I retningslinjer i §6.2 tas inn: Følgende restriksjoner for allmenn ferdsel gjelder for 

drikkevannskilden (listen er ikke uttømmende): 
 Forbud mot bading, brettseiling, dykking o.l. 
 Forbud mot telting, oppslag av leir, bobil 
 Forbud mot arrangement av stevner 
 Forbud mot bruk av bensindrevet båtmotor 
 Forbud mot militærøvelser 

12. FFANF-bestemmelsens første setning endres slik at det står: «I disse områdene er det 
åpent for å søke om tillatelse til akvakulturvirksomhet.» 

13. I bestemmelsenes § 4.4 tilføyes: «I disse områdene er akvakultur prioritert.» 
14. Følgende inkluderes i § 4.1: «Alle tiltak/bygg/etableringer i sjø samt søknader på 

strandsonetiltak/ tiltak på sjønære landareal til behandling etter plan- og bygningslova, 
krever behandling og egen tillatelse etter forskrift i Lov om havner og farvann.» 

15. Følgende inkluderes i § 4.2: «Det må ikke legges opp til tiltak i planforslaget som kan 
skjerme for navigasjonsinnretningene jf. krav i Havne og farvannsloven. Det må ikke 
åpnes for tiltak i konflikt med fyrlyktene sine sektorer, uten at dette har gjennomgått en 
forsvarlig prosess fram mot en tillatelse.» 

16. Følgende inkluderes i §4.4: «Det forutsettes at anleggene sin opphalertau skal trekkes inn 
til anlegget sine rammefortøyninger og fortøyingsblåser skal være trukket nærmest mulig 
inn til anlegget. Dette av hensyn til generell ferdsel og sikkerhet, samt for å redusere 
arealet som anleggene legger beslag på. Anleggene skal i utgangspunktet ikke komme i 
konflikt med hvit lyktesektor, og plasseringen skal være i god avstand fra 
ankringsområde, farledsarealet, nødhavner og områder med kabler og rør i sjø. Det 
gjøres oppmerksom på at søknader om akvakulturanlegg alltid skal behandles av 
Kystverket, jf. Tiltaksforskrifta.» 

17. Det tas inn en retningslinje under § 4.6.1 om at alle søknader om 
småbåthavn/flytebrygger skal sendes på høring til Fylkeskommune, Fylkesmann, 
Kystverket og Fiskeridirektoratet. 

18. I bestemmelsenes §3.1 tas følgende retningslinje inn: «Behandling av dispensasjon for 
påbygg, tilbygg, mindre garasjer/uthus og liknende mindre byggetiltak på eksisterende og 
bebygde bolig- og fritidsboligtomter innenfor området kan behandles delegert uten 
høring til sektormyndigheter.» Det vurderes at endringen må på begrenset høring til 
berørte sektormyndigheter (STFK, FMST og SVV). 

19. Det tas inn følgende ordlyd i § 1.5.5: «Det skal vurderes krav om ny kartlegging ved 
planlegging i områder der det er grunn til å anta at det kan finnes naturmangfold av stor 
verdi» 

20. Det tas inn følgende ordlyd i §4.1: «Tiltak eller inngrep i vassdrag som kan påvirke 
allmenne interesser må ha tillatelse fra vassdragsmyndigheten.» 

21. Følgende tas inn i retningslinjen i §4.1: «Som vassdrag regnes alt stillestående eller 
rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil 
høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et vassdrag på enkelte strekninger renner under 
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jorden eller under isbreer, regnes det i sin helhet som vassdrag. Som vassdrag regnes 
også vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene.» 

22. Planbestemmelsenes §2.4.1 andre ledd endres til: «Innenfor formålet kan det ikke finne 
sted utvidet bruk til råstoffutvinning utover det som er gitt i eksisterende tillatelser eller 
fradeling til slikt formål, før området inngår i en reguleringsplan. Reguleringsplanen skal 
vise avgrensning av arealet for masseuttak. Uttaksvolumet skal vises og angis ved 
kotehøyde. Nødvendige tillatelser etter mineralloven skal være innvilget før drift kan 
iverksettes. Det kan vurderes krav om ny kartlegging ved planlegging i områder der det 
er grunn til å anta at det kan finnes naturmangfold av stor verdi.» 

23. I planbestemmelsenes §§2 og 3 inkluderes underpunkt om at ingen bebyggelse tillates 
etablert i frilufts-, natur- og viltområder av lokal, regional eller nasjonal verdi jfr. 
Miljødirektoratets Naturbase, egne temakart og viltkart og at det kan vurderes krav om ny 
kartlegging ved planlegging i områder der det er grunn til å anta at det kan finnes 
naturmangfold av stor verdi. (vilkår nr. 8 og 19). 

24. I bestemmelse §3.2 inkluderes følgende: (…) «med inntil 5 bolig/næringsbygg for hvert 
område i planperioden.» (vilkår nr.1). Det vurderes at endringen må på begrenset høring 
til berørte sektormyndigheter (STFK, FMST og SVV). 

25. I bestemmelse §3.3 endres første punkt til: «LNF-områder med tillatelse til spredt 
fritidsbebyggelse skal være små områder basert på eksisterende fritidsbebyggelse. Det 
tillates inntil 2 fritidsboliger for hvert område i planperioden. All ny fritidsbebyggelse 
skal lokaliseres utenfor 100-metersbeltet.» (vilkår nr. 1) Det vurderes at endringen må på 
begrenset høring til berørte sektormyndigheter (STFK, FMST og SVV). 

26. I bestemmelse §3.1 tas følgende tekst ut: «På eksisterende og bebygde bolig- og 
fritidsboligtomter innenfor området kan det tillates påbygg, tilbygg, mindre 
garasjer/uthus og liknende mindre byggetiltak.» (vilkår nr. 7). 

27. Bestemmelsen §5.1 om motorferdsel i utmark tas ut av planbestemmelsene (vilkår nr. 9). 
28. I bestemmelsenes punkt 1.7.4 tas følgende ut: 

«I nye reguleringsplaner og ved oppføring av nye boenheter opparbeides minst følgende 
uteoppholdsareal til felles bruk pr. boenhet: 
Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) i boligprosjekter: 
Bebyggelsestype   h MUA felles opphold (m2) 
Enebolig     250 m2 
Andre boligtyper    200 m2 
1-romsleilighet/ sekundærleilighet 50 m2» 
Kravet på minst 10 m bredde på areal for å inkluderes i beregning for uteoppholdsareal 
tas ut av bestemmelsen. 

29. Nytt punkt i bestemmelsene 1.7.2 tas inn «Byggegrense mot sjø er vurdert i alle allerede 
vedtatte reguleringsplaner. Byggegrense mot sjø er gjeldende iht. vurderinger i vedlegg 
1. Det henvises for øvrig til vedtatte dokumenter i hver plan.». Vedlegg 1 er en 
gjennomgang av alle reguleringsplaner kommunen har med tilhørende vurdering av 
byggegrense. Endringen medfører behov for ny høring. 

30. Bestemmelsenes punkt1.4.1, 2.2.1, 2.7.1, 2.9, 3.1, 4.1, 4.3, 4.10 og 6.2 endres med 
følgende: 
 Ordet «badestamp» tas ut av pkt 1.4.1. 
 Tredje setning i retningslinjer i pkt 2.2.1 endres til: «Tomtestørrelser for eneboliger 

innenfor tettbygde områder bør ikke overstige 1 daa. I andre områder bør det kunne 
tillates noe større tomter, inntil 5 daa.» 

 I bestemmelsenes punkt 2.7.1 tas begrepet nåværende og fremtidig ut. 
 I punkt 2.9 inkluderes: «Allmennheten må sikres best mulig tilgang inn til og i 

området med vindkraftanlegg.» 
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 I punkt 3.1 inkluderes: «Det er ikke tillatt å utplassere mobile konstruksjoner så 
som hengere, campingvogner o.l. uten særskilt tillatelse.» 

 I punkt 4.1 endres de to siste setningene i retningslinjene til: «Melandsvassdraget, 
Hauksjøvassdraget og Kaldklovvassdraget kan utnyttes til industrielle formål 
innenfor de rammer de gamle damanlegg setter. Ved eventuell utnyttelse kan de 
gamle damanleggene i samråd med kulturminnemyndighetene (Sør-Trøndelag 
fylkeskommune) og NVE istandsettes og brukes.» 

 Kulepunkt to i bestemmelsenes punkt 4.3 endres til: «Lokalisering av oppdrett eller 
vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg tillates ikke i disse områdene, med mindre 
det foreligger en nærmere og positivt avklarende konsekvensutredning.» 

 I punkt 4.10 endres ordlyden til: «Tiltak i sjøen som hindrer allmennhetens rett til 
ferdsel, må søkes begrenset best mulig. 

31. Det tillates etablering av mindre flytebrygger i tilknytning til etablerte gamle naust, som 
har vært i bruk tilknyttet fiske / næring. 

32. Kulepunkt 3 i bestemmelsenes punkt 2.1 endres til:  
Vesentlig arbeid eller tiltak, med gruppebebyggelse på 5 enheter eller flere, samt 
fradeling til slike formål, er ikke tillatt uten at eiendommen/området inngår i detaljplan. 
Ved utforming av detaljplan skal hensynet til universell utforming ivaretas og beskrives 
særskilt. Unntak som beskrevet i 2.2.1 er også gjeldende for tettstedsområdene. 

33. Med henvisning til pkt. 1.5.5, «Naturmangfoldet» og innledning til §2, «Bebyggelse og 
anlegg»,  i vedlegget «Forslag til merknadsbehandling – rettet iht. FSK sin tilråding»: 
Det skal vurderes krav om ny kartlegging ved planlegging i områder der det er grunn til 
å anta at det kan finnes naturmangfold av stor verdi. 
 

D. Hitra kommunestyre pålegger administrasjonen å rette opp plankart og bestemmelser i 
samsvar med vedtak i denne sak, samt å kunngjøre planvedtak på foreskreven måte. 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet 2015-2019 - 22.08.2017  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente endringer i rådmannens innstilling: 
 
Punkt B. 7 
Det settes av et område til eksisterende oppdrettsanlegg ved Gjeldsøya. 
 
Punkt B. 8 og 9 tas ut i sin helhet. 
 
Hilde Jørgensen (SV) forlot møtet under behandling av område B 19. Dette med bakgrunn i at 
hun er en av hjemmelshaverne i området. 
Formannskapet teller nå 6 medlemmer. 
 
Punkt B. 13 (11) 

Område B19 samt de andre nye områdene vest for Fv. 714 i Barman avsatt til kombinert 
bebyggelse og anlegg imøtekommes. 
 

Hilde Jørgensen tiltrådte møtet igjen, og formannskapet er dermed fulltallig. 
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Punkt B. 14 (12) 
Område B6 beholdes i sin helhet, men sees i sammenheng med utbygging småbåthavn 
Dalabukta 

 
Punkt B. 32 og 33 utgår i sin helhet. 
 
Nytt pkt. under B, som da får nr. 30: 

Område nord for H2 tilbakeføres til LNF 
 
Nytt pkt. under B, som da får nr. 31 - Enebo 

Innspill fra Kystplan AS på vegne av grunneier på gnr 124 bnr 12 tas til følge. Det legges 
inn område for boligutvikling på eiendommen i tråd med innspill. Konsekvensutredning 
og offentlig ettersyn må gjennomføres. 

 
Pkt. C. 11 endres til:  

I retningslinjer i punkt 6.2 tas inn: Følgende restriksjoner for allmenn ferdsel gjelder for 
drikkevannskilden (listen er ikke uttømmende): 

 Forbud mot bading, brettseiling, dykking o.l. 
 Forbud mot telting, oppslag av leir, bobil 
 Forbud mot arrangement av stevner 
 Forbud mot bruk av bensindrevet båtmotor 
 Forbud mot militærøvelser 
 

Pkt. C 23 endres til:  
«I planbestemmelsenes §§ 2 og 3 inkluderes underpunkt om at ingen bebyggelse tillates 
etablert i frilufts-, natur- og viltområder av lokal, regional eller nasjonal verdi jfr 
Miljødirektoratets Naturbase, egne temakart og viltkart. Det kan vurderes krav om ny 
kartlegging ved planlegging i områder der det er grunn til å anta at det kan finnes 
naturmangfold av stor verdi.» 
 

Nytt pkt. 30, under bokstav C: Bestemmelsenes punkt1.4.1, 2.2.1, 2.7.1, 2.9, 3.1, 4.1, 4.3, 4.10 og 
6.2 endres med følgende: 

 Ordet «badestamp» tas ut av pkt 1.4.1. 
 Tredje setning i retningslinjer i pkt 2.2.1 endres til: «Tomtestørrelser for eneboliger 

innenfor tettbygde områder bør ikke overstige 1 daa. I andre områder bør det kunne 
tillates noe større tomter.» 

 I bestemmelsenes punkt 2.7.1 tas begrepet nåværende og fremtidig ut. 
 I punkt 2.9 inkluderes: «Allmennheten må sikres best mulig tilgang inn til og i 

området med vindkraftanlegg.» 
 I punkt 3.1 inkluderes: «Det er ikke tillatt å utplassere mobile konstruksjoner så 

som hengere, campingvogner o.l. uten særskilt tillatelse.» 
 I punkt 4.1 endres de to siste setningene i retningslinjene til: «Melandsvassdraget, 

Hauksjøvassdraget og Kaldklovvassdraget kan utnyttes til industrielle formål 
innenfor de rammer de gamle damanlegg setter. Ved eventuell utnyttelse kan de 
gamle damanleggene i samråd med kulturminnemyndighetene (Sør-Trøndelag 
fylkeskommune) og NVE istandsettes og brukes.» 

 Kulepunkt to i bestemmelsenes punkt 4.3 endres til: «Lokalisering av oppdrett eller 
vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg tillates ikke i disse områdene, med mindre 
det foreligger en nærmere og positivt avklarende konsekvensutredning.» 
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 I punkt 4.10 endres ordlyden til: «Tiltak i sjøen som hindrer allmennhetens rett til 
ferdsel, må søkes begrenset best mulig. 

 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 
 
Tilrådning: 

A. Hitra kommunestyre egengodkjenner de deler av kommuneplanens arealdel 2016 – 2028 
der det ikke foreligger innsigelse fra sektormyndighet, eller der innsigelse fra 
sektormyndighet er tatt til følge. 
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-15 kommuneplanens 
arealdel for 2016-2028 med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser som er vedlagt 
saken. 
De områder/innspill/punkter som vedtas mot innsigelse fra sektormyndigheter, unntas 
rettsvirkning inntil de er avgjort ved mekling fylkesmann/kommune eller av aktuelt 
departement hvis mekling ikke fører fram. 
Områder hvor det må gjennomføres ekstra offentlig ettersyn, unntas rettsvirkning inntil 
høring og endelig vedtak er fattet. 
 

B. Følgende endringer i plankartet vedtas: 
1. Dolm middelalderkirke og de middelalderske kirkestedene merkes med 

hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven, jf. Pbl. § 11-8 d), SOSI-kode H-
730. 

2. Innspill FB5 på 21/2 avgrenses til sør for hovedvegen på bakgrunn av nasjonale 
og regionale strandsone- og friluftsinteresser. 

3. Områdene er Indre Hernesfjord ved Hernes og området innenfor linjen mellom 
Vikan – Tranvikan i Fillfjorden endres til enbruks F-område. 

4. Alle tillatelser til oppdrettsanlegg gjennomgås og legges inn i kartet som A-
områder. 

5. Farledene gjennomgås og utbedres iht. anbefaling fra Kystverket. 
6. Eksisterende småbåthavn ved Merkesåa tas ut av planen, da ny småbåthavn 

foreslås ved Volneset. (Dette for å unngå innsigelse til området) 
7. Det settes av et område til eksisterende oppdrettsanlegg ved Gjeldsøya. 
8. Spesielt utsatte områder for havnivåstigning tas inn som hensynssone i kartet. 
9. Områdene B5, B13, B14, B16, B18 tas ut av kommuneplanens arealdel.  
10. Boligområde B2 nord for Fv. 371 tas ut av planen. 
11. Område B19 samt de andre nye områdene vest for Fv. 714 i Barman avsatt til 

kombinert bebyggelse og anlegg imøtekommes. 
12. Område B6 beholdes i sin enhet, men sees i sammenheng med utbygging 

småbåthavn Dalabukta. 
13. Området i Vollavågen gnr 6 bnr 1 endres tilbake fra LNF med tillatt spredt 

boligbygging til LNF 
14. Dyrka mark i områdene B15, FB5, FB6, FB10, FB13, FB14, FB15 og innen 

kombinert formål på Kjerringvåg tas ut av planen.  
15. B18 tas ut av planen. Området avgrenses iht. tidligere plan. 
16. Områdene B5, B13, B16, B18, FB8 og FB10 tas ut av planen. 
17. Den delen av B2 Brannheia som ligger på nordsida av vegen delen av B14 Straum 

som ligger ved sjøen, delen av FB5 Vågøya som ligger på nordsida av vegen, FB6 
Stokkvika, FB12 Lervika, og de to naustområdene innenfor tiltak FB13 Stranda 
tas ut av planen. 
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18. FB15 og FB16 avgrenses 100 m fra sjøen. Innenfor B11 og i området sør for B11 
er det ønskelig med byggegrense på 19 m som i sentrum. Vilkår fra Fylkesmannen 
i forhold til B11 imøtekommes dermed ikke. 

19. SB1, SB6, SB8 og SB9 og foreslåtte småbåtanlegg i tilknytning til områdene for 
fritidsbebyggelse FB6 og FB12 tas ut av planen. 

20. N8 og N9 foreslås beholdt i planen. Vilkår fra Fylkesmannen i forhold til B8 og 
B9 imøtekommes dermed ikke. 

21. Skytefelt T14 med hensynssone gir uønskede begrensninger i forhold til 
utviklingen av havbruksnæringen. Vilkår fra Forsvarsbygg imøtekommes dermed 
ikke. 

22. Næringsområdet langs FV 714 benevnt B17 tas ut av planen jf. vilkår. 
23. Foreslått boligareal på eiendommen gnr/bnr 92/5 tas inn i arealplanen med 

avgrensning som i merknad fra grunneier (ePhorte 2014/2434-52). Det åpnes for 
mulighet for å tillate inntil 4 eneboliger da dette er et område som er i sterk 
utvikling. Det settes krav om kyststi/ tilrettelegging for allmenheten. Det må 
utvikles detaljplan. Endringen må utredes og sendes på offentlig ettersyn. 

24. Avgrensingen av FB4 justeres slik at området får felles plangrense mot planen øst 
for området samt utvides mot fylkesveien i sør. Det vurderes at det ikke er 
nødvendig med ny høring av området på bakgrunn av denne justeringen. 

25. I innspill på eiendommen gnr/bnr 72/1 tas området A2 inn i arealplanen med 
avgrensing som i merknad fra grunneier (ePhorte 2014/2434-60). Det må foretas 
begrenset høring til FMST og STFK. 

26. RA31 fra RV 713 endres til formål andre typer bebyggelse og anlegg som resten 
av reguleringsplanen. 

27. Areal på eiendommen gnr/bnr 120/2 tas inn i arealplanen med avgrensing som i 
merknad fra grunneier (ePhorte: 2014/2434-56). Området har ligget inne i 
arealplanen tidligere og ligger inntil et allerede etablert boligområde. Det er 
etablert gang- og sykkelvei frem til adkomsten til feltet, og det går ikke 
naturmangfolds- verdier eller landbruksverdier til spille som følge av en 
utbygging her. Det vurderes at feltet må på begrenset høring til berørte 
sektormyndigheter (STFK, FMST og SVV). 

28. Areal på eiendommen gnr/bnr 122/69 (vegstasjonen på Sandstad) tas inn i 
arealplanen med avgrensing som i merknad fra grunneier (ePhorte: 2014/2434-
69). Det synes fornuftig å endre formål i arealplanen fra LNF til næringsformål 
slik at arealplanen reflekterer den faktiske bruken som allerede er etablert i 
området. Det vurderes at arealet må på begrenset høring til berørte 
sektormyndigheter (STFK, FMST og SVV). 

29. Den delen av reguleringsplanen på Børøya som inneholder utleiebebyggelse 
beholdes jf merknad fra grunneier (ePhorte: 2014/2434-70). Det vurderes at det 
ikke er nødvendig med ny høring av området på bakgrunn av denne justeringen da 
det omfatter eksisterende bebyggelse. 

30. Område nord for H2 tilbakeføres til LNF. 
31. Enebo 

Innspill fra Kystplan AS på vegne av grunneier på gnr 124 bnr 12 tas til følge. Det 
legges inn område for boligutvikling på eiendommen i tråd med innspill. 
Konsekvensutredning og offentlig ettersyn må gjennomføres. 
 

C. Følgende endringer i bestemmelser og retningslinjer vedtas: 
1. Følgende er innarbeidet som tillegg i bestemmelsenes § 6.5: «Dolm 

middelalderkirke og kirkested samt middelalderkirkestedene Undås, Kvenvær 



Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: 
Hitra kommune  Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 
7240 Hitra Org.nr. 938 772 924  
E-post: postmottak@hitra.kommune.no      Internett: www.hitra.kommune.no 

 
 Side 12 av 12 

(Hakkbuan) og Ulvan er automatisk fredete kulturminner og er båndlagt etter 
kulturminneloven. Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på 
de automatisk fredete kulturminnene er ikke tillatt med mindre det foreligger 
dispensasjon fra kulturminneloven. 

2. Innenfor middelalderkirkegårder er gravlegging bare tillatt i gravfelt som har 
vært i kontinuerlig bruk siden middelalderen. Gravfelt som ikke har vært i bruk 
etter 1945 skal ikke brukes til gravlegging eller andre inngrep. 

3. Gravminner som er eldre enn 60 år skal ikke flyttes eller fjernes uten at 
kulturminnemyndighetene er gitt anledning til å uttale seg. 

4. Eventuell søknad om tillatelse til inngrep skal sendes rette kulturminnemyndighet 
i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt. Kostnader knyttet til nødvendige 
undersøkelser og eventuelle arkeologiske utgravninger belastes tiltakshaver, jf. 
kulturminneloven§ 10.» 

5. Bestemmelsenes § 6.2 endres til: «Innenfor sikringssonen er tiltak etter Plan- og 
bygningslovens §1-6 ikke tillatt. De til enhver tid gjeldende klausuleringer for 
drikkevannskildene gjelder samt den til enhver tid gjeldende hovedplan for vann. 

6. Innenfor disse områdene er det ikke tillatt med inngrep av noe slag som kan 
påvirke vannkvaliteten negativt. Alle tiltak eller aktivitet i området skal 
godkjennes av vannmyndigheten. Hensynet til drikkevann skal være overordnet 
andre samfunnsinteresser. 

7. I områder som pr. i dag er dyrkamark registrert i AR5 kan en fortsette driften. På 
dyrka områder tillates bare forsiktig bruk av kunstgjødsel, og da minimum 50 
meter fra vannkant drikkevannskilde. Tillatt mengde kunstgjødsel skal avklares 
med vannmyndigheten i kommunen. Naturgjødsel tillates ikke. 

8. Husdyrbeiting tillates ikke nærmere drikkevannskilden enn 50 meter. 
9. Normal skogsdrift kan tillates. Bruk av maskinelt utstyr annet enn motorsag 

tillates ikke nærmere drikkevannskilden enn 50 meter. 
10. Ved brann kan eksisterende boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og 

gårdsbebyggelse føres opp i tilsvarende størrelse og omfang som før brann.» 
11. I retningslinjer i §6.2 tas inn: Følgende restriksjoner for allmenn ferdsel gjelder 

for drikkevannskilden (listen er ikke uttømmende): 
 Forbud mot bading, brettseiling, dykking o.l. 
 Forbud mot telting, oppslag av leir, bobil 
 Forbud mot arrangement av stevner 
 Forbud mot bruk av bensindrevet båtmotor 
 Forbud mot militærøvelser 

12. FFANF-bestemmelsens første setning endres slik at det står: «I disse områdene er 
det åpent for å søke om tillatelse til akvakulturvirksomhet.» 

13. I bestemmelsenes § 4.4 tilføyes: «I disse områdene er akvakultur prioritert.» 
14. Følgende inkluderes i § 4.1: «Alle tiltak/bygg/etableringer i sjø samt søknader på 

strandsonetiltak/ tiltak på sjønære landareal til behandling etter plan- og 
bygningslova, krever behandling og egen tillatelse etter forskrift i Lov om havner 
og farvann.» 

15. Følgende inkluderes i § 4.2: «Det må ikke legges opp til tiltak i planforslaget som 
kan skjerme for navigasjonsinnretningene jf. krav i Havne og farvannsloven. Det 
må ikke åpnes for tiltak i konflikt med fyrlyktene sine sektorer, uten at dette har 
gjennomgått en forsvarlig prosess fram mot en tillatelse.» 

16. Følgende inkluderes i §4.4: «Det forutsettes at anleggene sin opphalertau skal 
trekkes inn til anlegget sine rammefortøyninger og fortøyingsblåser skal være 
trukket nærmest mulig inn til anlegget. Dette av hensyn til generell ferdsel og 
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sikkerhet, samt for å redusere arealet som anleggene legger beslag på. Anleggene 
skal i utgangspunktet ikke komme i konflikt med hvit lyktesektor, og plasseringen 
skal være i god avstand fra ankringsområde, farledsarealet, nødhavner og 
områder med kabler og rør i sjø. Det gjøres oppmerksom på at søknader om 
akvakulturanlegg alltid skal behandles av Kystverket, jf. Tiltaksforskrifta.» 

17. Det tas inn en retningslinje under § 4.6.1 om at alle søknader om 
småbåthavn/flytebrygger skal sendes på høring til Fylkeskommune, Fylkesmann, 
Kystverket og Fiskeridirektoratet. 

18. I bestemmelsenes §3.1 tas følgende retningslinje inn: «Behandling av 
dispensasjon for påbygg, tilbygg, mindre garasjer/uthus og liknende mindre 
byggetiltak på eksisterende og bebygde bolig- og fritidsboligtomter innenfor 
området kan behandles delegert uten høring til sektormyndigheter.» Det vurderes 
at endringen må på begrenset høring til berørte sektormyndigheter (STFK, FMST 
og SVV). 

19. Det tas inn følgende ordlyd i § 1.5.5: «Det kan vurderes krav om ny kartlegging 
ved planlegging i områder der det er grunn til å anta at det kan finnes 
naturmangfold av stor verdi» 

20. Det tas inn følgende ordlyd i §4.1: «Tiltak eller inngrep i vassdrag som kan 
påvirke allmenne interesser må ha tillatelse fra vassdragsmyndigheten.» 

21. Følgende tas inn i retningslinjen i §4.1: «Som vassdrag regnes alt stillestående 
eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og 
bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et vassdrag på enkelte 
strekninger renner under jorden eller under isbreer, regnes det i sin helhet som 
vassdrag. Som vassdrag regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom 
det atskiller seg tydelig fra omgivelsene.» 

22. Planbestemmelsenes §2.4.1 andre ledd endres til: «Innenfor formålet kan det ikke 
finne sted utvidet bruk til råstoffutvinning utover det som er gitt i eksisterende 
tillatelser eller fradeling til slikt formål, før området inngår i en reguleringsplan. 
Reguleringsplanen skal vise avgrensning av arealet for masseuttak. Uttaksvolumet 
skal vises og angis ved kotehøyde. Nødvendige tillatelser etter mineralloven skal 
være innvilget før drift kan iverksettes. Det kan vurderes krav om ny kartlegging 
ved planlegging i områder der det er grunn til å anta at det kan finnes 
naturmangfold av stor verdi.» 

23. I planbestemmelsenes §§2 og 3 inkluderes underpunkt om at ingen bebyggelse 
tillates etablert i frilufts-, natur- og viltområder av lokal, regional eller nasjonal 
verdi jfr. Miljødirektoratets Naturbase, egne temakart og viltkart og at det kan 
vurderes krav om ny kartlegging ved planlegging i områder der det er grunn til å 
anta at det kan finnes naturmangfold av stor verdi. (vilkår nr. 8 og 19). 

24. I bestemmelse §3.2 inkluderes følgende: (…) «med inntil 5 bolig/næringsbygg for 
hvert område i planperioden.» (vilkår nr.1). Det vurderes at endringen må på 
begrenset høring til berørte sektormyndigheter (STFK, FMST og SVV). 

25. I bestemmelse §3.3 endres første punkt til: «LNF-områder med tillatelse til spredt 
fritidsbebyggelse skal være små områder basert på eksisterende fritidsbebyggelse. 
Det tillates inntil 2 fritidsboliger for hvert område i planperioden. All ny 
fritidsbebyggelse skal lokaliseres utenfor 100-metersbeltet.» (vilkår nr. 1) Det 
vurderes at endringen må på begrenset høring til berørte sektormyndigheter 
(STFK, FMST og SVV). 

26. I bestemmelse §3.1 tas følgende tekst ut: «På eksisterende og bebygde bolig- og 
fritidsboligtomter innenfor området kan det tillates påbygg, tilbygg, mindre 
garasjer/uthus og liknende mindre byggetiltak.» (vilkår nr. 7). 
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27. Bestemmelsen §5.1 om motorferdsel i utmark tas ut av planbestemmelsene (vilkår 
nr. 9). 

28. I bestemmelsenes punkt 1.7.4 tas følgende ut: 
«I nye reguleringsplaner og ved oppføring av nye boenheter opparbeides minst 
følgende uteoppholdsareal til felles bruk pr. boenhet: 
Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) i boligprosjekter: 
Bebyggelsestype   h MUA felles opphold (m2) 
Enebolig     250 m2 
Andre boligtyper    200 m2 
1-romsleilighet/ sekundærleilighet 50 m2» 
Kravet på minst 10 m bredde på areal for å inkluderes i beregning for 
uteoppholdsareal tas ut av bestemmelsen. 

34. Nytt punkt i bestemmelsene 1.7.2 tas inn «Byggegrense mot sjø er vurdert i alle 
allerede vedtatte reguleringsplaner. Byggegrense mot sjø er gjeldende iht. 
vurderinger i vedlegg 1. Det henvises for øvrig til vedtatte dokumenter i hver 
plan.». Vedlegg 1 er en gjennomgang av alle reguleringsplaner kommunen har 
med tilhørende vurdering av byggegrense. Endringen medfører behov for ny 
høring. 

35. Bestemmelsenes punkt1.4.1, 2.2.1, 2.7.1, 2.9, 3.1, 4.1, 4.3, 4.10 og 6.2 endres med 
følgende: 
 Ordet «badestamp» tas ut av pkt 1.4.1. 
 Tredje setning i retningslinjer i pkt 2.2.1 endres til: «Tomtestørrelser for 

eneboliger innenfor tettbygde områder bør ikke overstige 1 daa. I andre 
områder bør det kunne tillates noe større tomter.» 

 I bestemmelsenes punkt 2.7.1 tas begrepet nåværende og fremtidig ut. 
 I punkt 2.9 inkluderes: «Allmennheten må sikres best mulig tilgang inn til og 

i området med vindkraftanlegg.» 
 I punkt 3.1 inkluderes: «Det er ikke tillatt å utplassere mobile 

konstruksjoner så som hengere, campingvogner o.l. uten særskilt tillatelse.» 
 I punkt 4.1 endres de to siste setningene i retningslinjene til: 

«Melandsvassdraget, Hauksjøvassdraget og Kaldklovvassdraget kan 
utnyttes til industrielle formål innenfor de rammer de gamle damanlegg 
setter. Ved eventuell utnyttelse kan de gamle damanleggene i samråd med 
kulturminnemyndighetene (Sør-Trøndelag fylkeskommune) og NVE 
istandsettes og brukes.» 

 Kulepunkt to i bestemmelsenes punkt 4.3 endres til: «Lokalisering av 
oppdrett eller vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg tillates ikke i disse 
områdene, med mindre det foreligger en nærmere og positivt avklarende 
konsekvensutredning.» 

 I punkt 4.10 endres ordlyden til: «Tiltak i sjøen som hindrer allmennhetens 
rett til ferdsel, må søkes begrenset best mulig. 

 
D. Hitra kommunestyre pålegger administrasjonen å rette opp plankart og bestemmelser i 

samsvar med vedtak i denne sak, samt å kunngjøre planvedtak på foreskreven måte. 
 
Enstemmig. 
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Innstilling: 

 
A. Hitra kommunestyre egengodkjenner de deler av kommuneplanens arealdel 2016 – 2028 

der det ikke foreligger innsigelse fra sektormyndighet, eller der innsigelse fra 
sektormyndighet er tatt til følge. 
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-15 kommuneplanens 
arealdel for 2016-2028 med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser som er vedlagt 
saken. 
De områder/innspill/punkter som vedtas mot innsigelse fra sektormyndigheter, unntas 
rettsvirkning inntil de er avgjort ved mekling fylkesmann/kommune eller av aktuelt 
departement hvis mekling ikke fører fram. 
Områder hvor det må gjennomføres ekstra offentlig ettersyn, unntas rettsvirkning inntil 
høring og endelig vedtak er fattet. 
 

B. Følgende endringer i plankartet vedtas: 
1. Dolm middelalderkirke og de middelalderske kirkestedene merkes med 

hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven, jf. Pbl. § 11-8 d), SOSI-kode H-
730. 

2. Innspill FB5 på 21/2 avgrenses til sør for hovedvegen på bakgrunn av nasjonale 
og regionale strandsone- og friluftsinteresser. 

3. Områdene er Indre Hernesfjord ved Hernes og området innenfor linjen mellom 
Vikan – Tranvikan i Fillfjorden endres til enbruks F-område. 

4. Alle tillatelser til oppdrettsanlegg gjennomgås og legges inn i kartet som A-
områder. 

5. Farledene gjennomgås og utbedres iht. anbefaling fra Kystverket. 
6. Eksisterende småbåthavn ved Merkesåa tas ut av planen, da ny småbåthavn 

foreslås ved Volneset. (Dette for å unngå innsigelse til området) 
7. Det settes av et område til eksisterende anlegg ved Gjeldsøya. 
8. Området ved Olderøya/Lamøya - objektid 627 – FFANF, tilbakeføres som FFNF. 
9. Det innføres et sammenhengende FFNF-område som strekker seg fra Helsøya, via 

småskjærene på yttersida av Langøya, Høgøya/Sauøya, Knaverøya og til 
Oløyan/Bremvågen på Dolmøya. Dette området bør bli en del av et 
sammenhengende FFNF-område fra Helsøya til Dolmøya – spesielt med hensyn 
til de viktige vassdragene Grytelva, Straumsvassdraget og Melkstadvassdraget, 
som har bestander av laks og sjøørret, samt viktige bestander av elvemusling. 

10. Spesielt utsatte områder for havnivåstigning tas inn som hensynssone i kartet. 
11. Områdene B5, B13, B14, B16, B18 tas ut av kommuneplanens arealdel.  
12. Boligområde B2 nord for Fv. 371 tas ut av planen. 
13. Område B19 samt de andre nye områdene vest for Fv. 714 i Barman avsatt til 

kombinert bebyggelse og anlegg tas ut av planen. 
14. Område B6 avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg tas ut av planen. 
15. Området i Vollavågen gnr 6 bnr 1 endres tilbake fra LNF med tillatt spredt 

boligbygging til LNF 
16. Dyrka mark i områdene B15, FB5, FB6, FB10, FB13, FB14, FB15 og innen 

kombinert formål på Kjerringvåg tas ut av planen.  
17. B18 tas ut av planen. Området avgrenses iht. tidligere plan. 
18. Områdene B5, B13, B16, B18, FB8 og FB10 tas ut av planen. 
19. Den delen av B2 Brannheia som ligger på nordsida av vegen delen av B14 Straum 

som ligger ved sjøen, delen av FB5 Vågøya som ligger på nordsida av vegen, FB6 
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Stokkvika, FB12 Lervika, og de to naustområdene innenfor tiltak FB13 Stranda 
tas ut av planen. 

20. FB15 og FB16 avgrenses 100 m fra sjøen. Innenfor B11 og i området sør for B11 
er det ønskelig med byggegrense på 19 m som i sentrum. Vilkår fra Fylkesmannen 
i forhold til B11 imøtekommes dermed ikke. 

21. SB1, SB6, SB8 og SB9 og foreslåtte småbåtanlegg i tilknytning til områdene for 
fritidsbebyggelse FB6 og FB12 tas ut av planen. 

22. N8 og N9 foreslås beholdt i planen. Vilkår fra Fylkesmannen i forhold til B8 og 
B9 imøtekommes dermed ikke. 

23. Skytefelt T14 med hensynssone gir uønskede begrensninger i forhold til 
utviklingen av havbruksnæringen. Vilkår fra Forsvarsbygg imøtekommes dermed 
ikke. 

24. Næringsområdet langs FV 714 benevnt B17 tas ut av planen jf. vilkår. 
25. Foreslått boligareal på eiendommen gnr/bnr 92/5 tas inn i arealplanen med 

avgrensning som i merknad fra grunneier (ePhorte 2014/2434-52). Det åpnes for 
mulighet for å tillate inntil 4 eneboliger da dette er et område som er i sterk 
utvikling. Det settes krav om kyststi/ tilrettelegging for allmenheten. Det må 
utvikles detaljplan. Endringen må utredes og sendes på offentlig ettersyn. 

26. Avgrensingen av FB4 justeres slik at området får felles plangrense mot planen øst 
for området samt utvides mot fylkesveien i sør. Det vurderes at det ikke er 
nødvendig med ny høring av området på bakgrunn av denne justeringen. 

27. I innspill på eiendommen gnr/bnr 72/1 tas området A2 inn i arealplanen med 
avgrensing som i merknad fra grunneier (ePhorte 2014/2434-60). Det må foretas 
begrenset høring til FMST og STFK. 

28. RA31 fra RV 713 endres til formål andre typer bebyggelse og anlegg som resten 
av reguleringsplanen. 

29. Areal på eiendommen gnr/bnr 120/2 tas inn i arealplanen med avgrensing som i 
merknad fra grunneier (ePhorte: 2014/2434-56). Området har ligget inne i 
arealplanen tidligere og ligger inntil et allerede etablert boligområde. Det er 
etablert gang- og sykkelvei frem til adkomsten til feltet, og det går ikke 
naturmangfolds- verdier eller landbruksverdier til spille som følge av en 
utbygging her. Det vurderes at feltet må på begrenset høring til berørte 
sektormyndigheter (STFK, FMST og SVV). 

30. Areal på eiendommen gnr/bnr 122/69 (vegstasjonen på Sandstad) tas inn i 
arealplanen med avgrensing som i merknad fra grunneier (ePhorte: 2014/2434-
69). Det synes fornuftig å endre formål i arealplanen fra LNF til næringsformål 
slik at arealplanen reflekterer den faktiske bruken som allerede er etablert i 
området. Det vurderes at arealet må på begrenset høring til berørte 
sektormyndigheter (STFK, FMST og SVV). 

31. Den delen av reguleringsplanen på Børøya som inneholder utleiebebyggelse 
beholdes jf merknad fra grunneier (ePhorte: 2014/2434-70). Det vurderes at det 
ikke er nødvendig med ny høring av området på bakgrunn av denne justeringen da 
det omfatter eksisterende bebyggelse. 

32. Område for Turisme/ utleie/ næring vest for Dolmsundet fritidspark endres slik at 
en del av det kan utnyttes til fritidsboliger. 50 % av området skal fremdeles være 
til turisme/ utleie og det skal legges inn offentlig turdrag mot sjøen som illustrert 
på innsendte tegning. Endringen må sendes på ny høring. 

33. Område nord for H2 tas inn slik det var avgrenset i forrige plan. Endringen må 
sendes på begrenset høring til berørte sektormyndigheter (FMST, STFK og SVV). 
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C. Følgende endringer i bestemmelser og retningslinjer vedtas: 
1. Følgende er innarbeidet som tillegg i bestemmelsenes § 6.5: «Dolm 

middelalderkirke og kirkested samt middelalderkirkestedene Undås, Kvenvær 
(Hakkbuan) og Ulvan er automatisk fredete kulturminner og er båndlagt etter 
kulturminneloven. Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på 
de automatisk fredete kulturminnene er ikke tillatt med mindre det foreligger 
dispensasjon fra kulturminneloven. 

2. Innenfor middelalderkirkegårder er gravlegging bare tillatt i gravfelt som har 
vært i kontinuerlig bruk siden middelalderen. Gravfelt som ikke har vært i bruk 
etter 1945 skal ikke brukes til gravlegging eller andre inngrep. 

3. Gravminner som er eldre enn 60 år skal ikke flyttes eller fjernes uten at 
kulturminnemyndighetene er gitt anledning til å uttale seg. 

4. Eventuell søknad om tillatelse til inngrep skal sendes rette kulturminnemyndighet 
i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt. Kostnader knyttet til nødvendige 
undersøkelser og eventuelle arkeologiske utgravninger belastes tiltakshaver, jf. 
kulturminneloven§ 10.» 

5. Bestemmelsenes § 6.2 endres til: «Innenfor sikringssonen er tiltak etter Plan- og 
bygningslovens §1-6 ikke tillatt. De til enhver tid gjeldende klausuleringer for 
drikkevannskildene gjelder samt den til enhver tid gjeldende hovedplan for vann. 

6. Innenfor disse områdene er det ikke tillatt med inngrep av noe slag som kan 
påvirke vannkvaliteten negativt. Alle tiltak eller aktivitet i området skal 
godkjennes av vannmyndigheten. Hensynet til drikkevann skal være overordnet 
andre samfunnsinteresser. 

7. I områder som pr. i dag er dyrkamark registrert i AR5 kan en fortsette driften. På 
dyrka områder tillates bare forsiktig bruk av kunstgjødsel, og da minimum 50 
meter fra vannkant drikkevannskilde. Tillatt mengde kunstgjødsel skal avklares 
med vannmyndigheten i kommunen. Naturgjødsel tillates ikke. 

8. Husdyrbeiting tillates ikke nærmere drikkevannskilden enn 50 meter. 
9. Normal skogsdrift kan tillates. Bruk av maskinelt utstyr annet enn motorsag 

tillates ikke nærmere drikkevannskilden enn 50 meter. 
10. Ved brann kan eksisterende boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og 

gårdsbebyggelse føres opp i tilsvarende størrelse og omfang som før brann.» 
11. I retningslinjer i §6.2 tas inn: Følgende restriksjoner for allmenn ferdsel gjelder i 

området (listen er ikke uttømmende): 
 Forbud mot bading, brettseiling, dykking o.l. 
 Forbud mot telting, oppslag av leir, bobil 
 Forbud mot arrangement av stevner 
 Forbud mot bruk av bensindrevet båtmotor 
 Forbud mot militærøvelser 

12. FFANF-bestemmelsens første setning endres slik at det står: «I disse områdene er 
det åpent for å søke om tillatelse til akvakulturvirksomhet.» 

13. I bestemmelsenes § 4.4 tilføyes: «I disse områdene er akvakultur prioritert.» 
14. Følgende inkluderes i § 4.1: «Alle tiltak/bygg/etableringer i sjø samt søknader på 

strandsonetiltak/ tiltak på sjønære landareal til behandling etter plan- og 
bygningslova, krever behandling og egen tillatelse etter forskrift i Lov om havner 
og farvann.» 

15. Følgende inkluderes i § 4.2: «Det må ikke legges opp til tiltak i planforslaget som 
kan skjerme for navigasjonsinnretningene jf. krav i Havne og farvannsloven. Det 
må ikke åpnes for tiltak i konflikt med fyrlyktene sine sektorer, uten at dette har 
gjennomgått en forsvarlig prosess fram mot en tillatelse.» 
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16. Følgende inkluderes i §4.4: «Det forutsettes at anleggene sin opphalertau skal 
trekkes inn til anlegget sine rammefortøyninger og fortøyingsblåser skal være 
trukket nærmest mulig inn til anlegget. Dette av hensyn til generell ferdsel og 
sikkerhet, samt for å redusere arealet som anleggene legger beslag på. Anleggene 
skal i utgangspunktet ikke komme i konflikt med hvit lyktesektor, og plasseringen 
skal være i god avstand fra ankringsområde, farledsarealet, nødhavner og 
områder med kabler og rør i sjø. Det gjøres oppmerksom på at søknader om 
akvakulturanlegg alltid skal behandles av Kystverket, jf. Tiltaksforskrifta.» 

17. Det tas inn en retningslinje under § 4.6.1 om at alle søknader om 
småbåthavn/flytebrygger skal sendes på høring til Fylkeskommune, Fylkesmann, 
Kystverket og Fiskeridirektoratet. 

18. I bestemmelsenes §3.1 tas følgende retningslinje inn: «Behandling av 
dispensasjon for påbygg, tilbygg, mindre garasjer/uthus og liknende mindre 
byggetiltak på eksisterende og bebygde bolig- og fritidsboligtomter innenfor 
området kan behandles delegert uten høring til sektormyndigheter.» Det vurderes 
at endringen må på begrenset høring til berørte sektormyndigheter (STFK, FMST 
og SVV). 

19. Det tas inn følgende ordlyd i § 1.5.5: «Det kan vurderes krav om ny kartlegging 
ved planlegging i områder der det er grunn til å anta at det kan finnes 
naturmangfold av stor verdi» 

20. Det tas inn følgende ordlyd i §4.1: «Tiltak eller inngrep i vassdrag som kan 
påvirke allmenne interesser må ha tillatelse fra vassdragsmyndigheten.» 

21. Følgende tas inn i retningslinjen i §4.1: «Som vassdrag regnes alt stillestående 
eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og 
bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et vassdrag på enkelte 
strekninger renner under jorden eller under isbreer, regnes det i sin helhet som 
vassdrag. Som vassdrag regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom 
det atskiller seg tydelig fra omgivelsene.» 

22. Planbestemmelsenes §2.4.1 andre ledd endres til: «Innenfor formålet kan det ikke 
finne sted utvidet bruk til råstoffutvinning utover det som er gitt i eksisterende 
tillatelser eller fradeling til slikt formål, før området inngår i en reguleringsplan. 
Reguleringsplanen skal vise avgrensning av arealet for masseuttak. Uttaksvolumet 
skal vises og angis ved kotehøyde. Nødvendige tillatelser etter mineralloven skal 
være innvilget før drift kan iverksettes.» 

23. I planbestemmelsenes § 2 og §3 inkluderes underpunkt om at ingen bebyggelse 
tillates etablert i frilufts-, natur- og viltområder av lokal, regional eller nasjonal 
verdi jfr. Miljødirektoratets Naturbase, egne temakart og viltkart (vilkår nr. 8 og 
19). 

24. I bestemmelse §§3.2 inkluderes følgende: (…) «med inntil 5 bolig/næringsbygg 
for hvert område i planperioden.» (vilkår nr.1). Det vurderes at endringen må på 
begrenset høring til berørte sektormyndigheter (STFK, FMST og SVV). 

25. I bestemmelse §3.3 endres første punkt til: «LNF-områder med tillatelse til spredt 
fritidsbebyggelse skal være små områder basert på eksisterende fritidsbebyggelse. 
Det tillates inntil 2 fritidsboliger for hvert område i planperioden. All ny 
fritidsbebyggelse skal lokaliseres utenfor 100-metersbeltet.» (vilkår nr. 1) Det 
vurderes at endringen må på begrenset høring til berørte sektormyndigheter 
(STFK, FMST og SVV). 

26. I bestemmelse §3.1 tas følgende tekst ut: «På eksisterende og bebygde bolig- og 
fritidsboligtomter innenfor området kan det tillates påbygg, tilbygg, mindre 
garasjer/uthus og liknende mindre byggetiltak.» (vilkår nr. 7). 
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27. Bestemmelsen §5.1 om motorferdsel i utmark tas ut av planbestemmelsene (vilkår 
nr. 9). 

28. I bestemmelsenes punkt 1.7.4 tas følgende ut: 
«I nye reguleringsplaner og ved oppføring av nye boenheter opparbeides minst 
følgende uteoppholdsareal til felles bruk pr. boenhet: 
Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) i boligprosjekter: 
Bebyggelsestype   h MUA felles opphold (m2) 
Enebolig     250 m2 
Andre boligtyper    200 m2 
1-romsleilighet/ sekundærleilighet 50 m2» 
Kravet på minst 10 m bredde på areal for å inkluderes i beregning for 
uteoppholdsareal tas ut av bestemmelsen. 

36. Nytt punkt i bestemmelsene 1.7.2 tas inn «Byggegrense mot sjø er vurdert i alle 
allerede vedtatte reguleringsplaner. Byggegrense mot sjø er gjeldende iht. 
vurderinger i vedlegg 1. Det henvises for øvrig til vedtatte dokumenter i hver 
plan.». Vedlegg 1 er en gjennomgang av alle reguleringsplaner kommunen har 
med tilhørende vurdering av byggegrense. Endringen medfører behov for ny 
høring. 

 
D. Hitra kommunestyre pålegger administrasjonen å rette opp plankart og bestemmelser i 

samsvar med vedtak i denne sak, samt å kunngjøre planvedtak på foreskreven måte. 
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Bakgrunn for saken 
Planoppstart ble vedtatt i Hitra formannskap i sak 150/14 den 02.12.2014 samtidig som planprogram 
for arbeidet med kommuneplanens arealdel ble utlagt til offentlig ettersyn. Planoppstart ble kunngjort 
i avis 12.12.2014. 
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble kunngjort 12.12.2014 og utlagt til offentlig 
ettersyn i perioden 12.12.2014-26.01.2016. Planprogrammet ble endelig fastsatt i Hitra 
kommunestyre i sak 17/15 i sak 18.03.2015. 
Innspillsperiode ble annonsert 28.04.2015 og siste frist for innsending av innspill ble satt til 
10.07.2015. Det er innkommet 66 innspill fordelt på ulike formål. 
Det er avholdt åpent møte med diskusjon rundt tema på Dolmsundet hotell den 08.06.2016 og på 
Hitra rådhus den 15.06.2016.  
Formannskapet hadde temadag rundt arealplanen 25.08.2016 og kommunestyret hadde arbeidsdag 
med fokus på ulike tema knyttet til arealplanen den 08.09.2016. Resultatet fra disse samlingene er 
inkludert i planforslaget så lagt det har latt seg gjøre. 
 
Med bakgrunn i planprogrammet og innspill til planarbeidet ble det utarbeidet et forslag til 
arealdel bestående av følgende dokumenter: 
 
• Planbeskrivelse 
• Plankart 
• Bestemmelser og retningslinjer 
• Innspill, konsekvensutredning og ROS-analyse. 
 
Planbeskrivelsen, konsekvensutredning og ROS-analyse beskriver planens intensjoner og hvilke 
vurderinger som ligger bak. Plankartet viser hvilke arealformål områdene er avsatt til. 
Bestemmelsene fastlegger forutsetningene for arealbruken. Plankart og planbestemmelser er 
juridisk bindende. 
 
Hitra formannskap vedtok i møte 14.11.2016, sak 161/16, å legge planforslaget ut til høring og 
offentlig ettersyn med høringsfrist 27.01.2017. 
 
Saksopplysninger 
Formålet med arealplanarbeidet er å legge til rette for en god utvikling og vekst i Hitra i tråd med 
vedtatte samfunnsplan for kommunen. Samfunnsplanen ble vedtatt i k-sak 51/14 den 19. juni 
2014. 
Kommuneplanens samfunnsdel gir overordnede føringer for arealdelen. Den sier at Hitra 
kommune skal arbeide mot tre hovedmål: 

 Hitra skal bli mer attraktiv som bosted 
 Hitra skal bli mer attraktiv for bedrifter 
 Hitra skal bli mer attraktiv for besøk 

 
Hovedmålene skal blant annet nås gjennom å stimulere til boligbygging, skape sosiale 
møteplasser og sentra, samt arbeide for bedre kommunikasjon for pendlere. 
Regionstankegangen skal fremmes og det skal arbeides for at man står sterkere som 
arbeidsmarked og næringsutviklingsarena, etablering av flere og nye næringsareal.  
De strategiske valgene i kommuneplanens samfunnsdel skal gjenspeile seg i disponeringene som 
kommer frem i arealdelen. Arealforvaltningen skal være forutsigbar og være bærekraftig ved at 
man søker etter å finne balansen mellom bruk og vern.  

Prinsippene under er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel for Hitra kommune 2014-2026 og 
er lagt til grunn for vurderingene som også er fastsatt i planprogrammet for arbeidet: 
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1. Hitra skal bli mer attraktiv som bosted gjennom å: 
 stimulere til boligbygging 
 skape møteplasser og sentra 
 støtte opp under næringsutvikling hos naboer 
 arbeide for bedre kommunikasjon for pendlere 
 ta godt vare på våre innbyggere 

Arbeidet med arealplanen har dermed hatt fokus på: 
 etablering av gang- og sykkelveier 
 varierte boligstrukturer som gir rom for eneboliger og leiligheter 
 styrking av arealet rundt Jøsnøya 
 Utvikling av Fillan til å bli en kystlandsby med gode møteplasser 
 Hvordan utvikle aksen FV714 Sandstad-Dolmøy 
 tilrettelegging for boligareal nær trafikknutepunkt 
 tilrettelegging for sjønære boligtomter 

 
2. Hitra skal bli mer attraktiv for bedrifter gjennom å: 

 tiltrekke kompetente arbeidstakere og bedrifter 
 samarbeid over kommunegrenser 
 fremme innovasjon og bedriftsnettverk 
 ligge i forkant for å tilrettelegge på sjø og land for en bærekraftig utvikling 

 
Arbeidet med arealplanen har dermed hatt fokus på: 
 gode utviklingsvilkår for eksisterende og nye næringer 
 fremme regionstankegangen og stå sterkere som arbeidsmarked og 

næringsutviklingsarena 
 behov for infrastruktur 
 behov for etablering av flere og nye næringsareal 
 samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor – kan f.eks. utbygging skje gjennom 

privat/offentlig samarbeid? 
 
3. Hitra skal bli mer attraktiv for besøk gjennom å: 

 ha gode tilbud til egne innbyggere 
 ha gode tilbud for andre i region og fylke 
 legge til rette for bygging av hytter 
 satse på turisme og destinasjonsutvikling 
 ha fokus på å bygge et godt omdømme 

 
Arbeidet med arealplanen har dermed hatt fokus på: 
 etablere turløyper, legge til rette for frilufts- og naturopplevelser 
 etablering av flere og nye næringsareal for turisme 
 behov for infrastruktur 
 skape nye turistnæringsveier 
 hvordan danne varierte og identitetsskapende tilbud 

 
Regionale og nasjonale myndigheter har mål og forventninger knyttet til arealplanleggingen. 
Dette er gjort gjeldende gjennom lover, retningslinjer og er ytterligere konkretisert gjennom egne 
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planer og veiledere. Eksempler på dette er bl.a. folkehelse, barn og unges interesser, areal- og 
transportplanlegging og landbruk og matpolitikk. 
Planleggingen etter plan- og bygningsloven er underlagt flere lovmessige krav, hvor det viktigste 
er kravet til medvirkning/ offentlighet og at planene vedtas av politiske organer. Kommunal 
arealplanlegging er prosesser med lovbestemte krav til samråd og medvirkning der ulike  
offentlige sektormyndigheter har rett og plikt til deltakelse. Kommunestyret er planmyndighet og 
Formannskapet er planutvalg for kommuneplanleggingen. 
Det administrative arbeidet er ivaretatt av rådmannen. Rådmannen har inkludert relevante 
fagområder i arbeidet hvor nødvendig. 
 
Dokumentene som følger saken: 
Vedleggene som følger saken omfatter de dokumentene som har vært på offentlig ettersyn, samt 
alle merknader som er innkommet i høringsperioden. I tillegg er det utarbeidet liste over alle 
gjeldende reguleringsplaner. Årsaken til dette er beskrevet lenger ned i saken. 
Planbestemmelsene med retningslinjer er opprettet iht. innstilling, øvrige dokumenter inkludert 
kartene rettes etter endelig vedtak. Alle merknadene er samlet i mappe og tilgjengelige i original 
i tillegg til at de kan hentes i saksbehandlersystemet ut fra referanse som er påført i vedlegg. 
 
Vedrørende sluttbehandlingen: 
I høringsprosessen kan berørt statlig og regionalt organ, iht. plan- og bygningsloven (pbl.) § 5-4, 
fremme vilkår til planforslaget i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning 
ellers som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. 
Dersom kommunen ikke imøtekommer vilkåret vil det foreligge innsigelse til planen. 
Kommunen kan ikke vedta å egengodkjenne planen uten å imøtekomme innsigelsen. Der en 
innsigelse knytter seg til klart avgrensede deler av planen, kan kommunestyret likevel vedta at de 
øvrige delene av kommuneplanens arealdel skal ha rettsvirkning.  
Dersom kommunen ikke finner å kunne ta hensyn til innsigelsen, skal det foretas mekling 
mellom partene. Dersom enighet ikke oppnås, treffer kommunen planvedtak og sender planen og 
innsigelsen, med meklerens tilrådning, til departementet. Departementet avgjør om innsigelsen 
skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i kommuneplanens arealdel som 
finnes påkrevd.  
 
En mangel er et juridisk forhold som ikke er i samsvar med pbl. Mangler kan bidra til at planen 
blir ugyldig og bør av den grunn rettes opp. 
 
En merknad kan være en uttalelse til planforslaget fra statlig eller regional myndigheter som 
bærer preg av å være en tilrådning, eller en uttalelse fra private. Kommunen kan enten ta 
merknadene til følge gjennom en mindre justering av planen, eller opprettholde planen uendret. 
 
Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen, jf. pbl. § 11-15. Dersom kommunestyret vil treffe 
vedtak om kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært 
gjenstand for høring under planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes endret, tas opp 
til ny behandling og sendes til offentlig ettersyn på nytt.  
 
Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Et eksemplar av 
planen skal sendes til departementet, fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte statlige 
myndigheter. 
 
Andre forhold: 
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Det er kommet innspill fra Jan Kjølsø (gnr 9 bnr 1) etter høringsfristen for offentlig ettersyn. 
Dette arealet ligger inne i en gjeldende reguleringsplan, og må tas gjennom endring av denne 
planen. Innspillet er ikke inkludert som merknad ettersom det er ikke er kommet innen fristen. 
 
Hitra kommune mottok den 10.04.2017 brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hvor det 
informeres om følgende: «Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i brev fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet datert 8. mars 2017 blitt orientert om endret 
tolkning av byggeforbudet i 100—metersbeltet langs sjøen i plan- og bygningsloven (pbl) § 1-8 
andre ledd. 
I pbl § 1-8 andre ledd er det et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Etter 
bestemmelses tredje ledd gjelder ikke forbudet dersom det er fastsatt en annen byggegrense i 
kommuneplanens areadel eller reguleringsplan. 
Departementet har tidligere lagt til grunn at reguleringsplaner vedtatt med grunnlag i tidligere 
plan og bygningslover uten byggegrenser gjelder og går foran byggeforbudet i § 1—8 andre 
ledd. 
Departementet har nå endret sin tolkning, noe som betyr at det generelle byggeforbudet i 100—
metersbeltet langs sjøen, jf. pbl § 1—8 andre ledd, også gjelder for byggeområder avsatt i 
tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt byggegrense i planen. Bygging i samsvar med 
slike planer uten byggegrense kan bare tillates etter dispensasjon, planendring eller ny plan med 
byggegrense. 
Den endrede tolkningen er i tråd med uttalelser fra Sivilombudsmannen, se sak 2014/2808.» 
Konsekvensen av den endrede rettspraksisen er at kommunen må utarbeide bestemmelser i 
arealdelen for at man kan bygge ut etter allerede vedtatte reguleringsplaner. Alle godkjente 
reguleringsplaner må i tillegg spesifikt gjennomgås og byggegrensen vurderes. Det er derfor tatt 
inn en ny bestemmelse i planbestemmelsenes pkt 1.7.2 og vedlagt en liste over alle gjeldende 
reguleringsplaner med vurdering av byggegrense mot sjø. 
 
Det kom innspill fra Hitra formannskap om det var mulig å inkludere områder for 
vannscooterkjøring i kommuneplanens arealdel etter møte avholdt 04.07.2017. Dette er vurdert, 
men det kreves en omfattende prosess med inkludering av brukere og berørte samt ny høring. Det 
er vedtatt en midlertidig forskrift for bruk av vannscooter. Denne forventes nærmere vurdert og 
endelig vedtatt til sommersesongen 2018. Det anbefales derfor å avvente den lokale forskriften. 
 
Vurdering:  
I høringsperioden er det innkommet 48 merknader av varierende omfang. 13 er kommet fra 
sektormyndigheter og offentlige interessegrupper, mens 35 har kommet fra private 
initiativtakere. 
For å gjøre materialet best mulig tilgjengelig er alle merknader samlet i to tabelloversikter; en for 
de private uttalelsene og en for de ulike sektormyndighetenes uttalelser. Disse er lagt som 
vedlegg til saken. 
 
Det er i høringsperioden innkommet flere nye innspill til planen som dermed ikke kommet 
innenfor fristen for innspillsperioden. Dersom innspillene omfatter areal det ikke er mangel på, er 
det anbefalt at innspillene fremmes i neste arealplanrullering. Dette for å sikre likebehandling og 
for å unngå at man får flere runder med utredninger og høringer som påfører prosessen 
unødvendig lang saksbehandlingstid. 
 
Det vises for øvrig til vurderingene som er gjort i vedlegget «Sammenstilling av 
høringsuttalelser». Her er alle uttalelser, vilkår og administrative kommentarer til disse samlet i 
sin helhet. De ulike kommentarene er så omformet til forslag til innstilling. 
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Vilkårene til planen fra sektormyndighetene er samlet i tabellen (figur 1) under: 

Høringsinstans og vilkår 

Statens vegvesen og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 

1. Bestemmelse §§ 3.2 og 3.3 Areal til spredt utbygging må inneholde omfangskriterier for 
hvert enkelt område. 

2. Med bakgrunn i samordnet areal- og transportplanlegging må enkelttomtene for 
boligbygging tas ut av kommuneplanens arealdel. Dette gjelder områdene B5, B13, B14, 
B16, B18 

3. Med bakgrunn i samordnet areal- og transportplanlegging må boligområde B2 nord for 
Fv. 371 tas ut av planen. 

Statens vegvesen: 

4. Med bakgrunn i trafikksikkerhet må område B19 samt de andre nye områdene vest for 
Fv. 714 i Barman avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg tas ut av planen. 

5. Med bakgrunn i trafikksikkerhet må område B6 avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg 
tas ut av planen. 

6. Med bakgrunn i samordnet areal- og transportplanlegging og trafikksikkerhet må 
området i Vollavågen gnr 6 bnr 1 endres tilbake fra LNF med tillatt spredt boligbygging 
til LNF 

Fylkesmannen: 

7. Bestemmelse § 3.1 LNF-areal må endres slik at innholdet hjelmes i pbl §§ 11.11. 
8. Det må vedtas et lokaliseringskriterie for spredt utbygging med krav om at bolig-

/næringsbebyggelse ikke må komme i konflikt med naturmangfold av nasjonal eller 
regional verdi. 

9. Bestemmelsen § 5.1 om motorferdsel i utmark må tas ut av planbestemmelsene. 
10. Enkelte områder må reduseres slik at dyrka marka unntas, jf. Nasjonal jordvernpolitikk 

og jordlova § 9. Dette gjelder følgende forslag:  
Boligformål: B15 Grøttem 
Fritidsformål: FB5 Vågøya, FB6 Stokkvika, FB10 Sørlia, FB13 Stranda, FB14 Straum og 
FB 15 Glørstad 
Kombinert formål: Kjerringvåg. 

11. B18 Asmundvåg: forslaget om spredt utbygging må tas ut. Fradeling av eksisterende tomt 
kan aksepteres, forutsatt at hverken atkomst eller tomtens avgrensning berører fulldyrka 
mark. 

12. Med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for bolig, areal og transport må følgende 
områder tas ut av planen: B5 Grindskarheia, B13 Nordbotten, B16 Vollan, B18 
Asmundvåg, FB8 Utset og FB10 Sørlia, jf. vurderingene under miljøvern. 

13. Med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 
langs sjøen, samt ivaretakelse av naturmangfoldet må den delen av B2 Brannheia som 
ligger på nordsida av vegen tas ut av planen, delen av B14 Straum som ligger ved sjøen, 
delen av FB5 Vågøya som ligger på nordsida av vegen, FB6 Stokkvika, FB12 Lervika, og 
de to naustområdene innenfor tiltak FB13 Stranda. 

14. Med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 
langs sjøen må det gjennom detaljplanleggingen ikke åpnes for bygging i 100-
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metersbeltet langs sjøen ved B11 i Smevika, FB15 Glørstad og FB16 Volneset (avgrenses 
min. 100 m fra sjøen sør for foreslåtte småbåtanlegg) 

15. Med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 
langs sjøen og mål om å unngå uheldig bygging i 100-metersbeltet langs sjøen må de 
foreslåtte småbåtanleggene SB1, SB6, SB8 og SB9 og foreslåtte småbåtanlegg i 
tilknytning til områdene for fritidsbebyggelse FB6 og FB12 tas ut av planen inntil det er 
gjort en mer helhetlig vurdering av konsekvensene av å åpne for flere nye småbåtanlegg i 
Hitra kommune. 

16. De to næringsområdene N8 og N9 må tas ut av planen inntil det er gjort en mer helhetlig 
vurdering av behov for og lokalisering av areal til sjøbasert næringsutvikling. 

Forsvarsbygg: 

17. Skytefelt T14 utgjør en viktig del av skytefeltkomplekset i Frohavet, som er et av få 
områder i landet som kan tilby avanserte og sammensatte øvelser for Sjøforsvaret og 
andre forsvarsgrener. Skytefelt T14 Frohavet må vises med kart og bestemmelser. 

Sør-Trøndelag fylkeskommune: 

18. Sør- Trøndelag fylkeskommune som regional friluftsmyndighet setter som vilkår for 
egengodkjenning av planen at innspill FB5 på 21/2 Vågøya i Dolmsundet avgrenses til 
sør for hovedvegen (fv 381). Vilkåret er begrunnet i nasjonale og regionale strandsone- 
og friluftsinteresser, nærmere beskrevet i fylkesrådmannens saksframlegg. 

19. Planbestemmelsenes § 2.1 Kombinert formål for bebyggelse og anlegg (i tilknytning til 
tettstedene) må inneholde et underpunkt om at ingen bebyggelse tillates etablert i frilufts-
, natur- og viltområder av lokal, regional eller nasjonal verdi jfr. Miljødirektoratets 
Naturbase, egne temakart og viltkart. Dette vil være en videreføring fra gjeldende 
kommuneplan. 

Dersom vilkårene ikke imøtekommes, foreligger det innsigelse til planen. 

Figur 1 Oversikt over vilkår fra sektormyndigheter 

I etterfølgende kart (figur 2 og 3) er de vilkår som er knyttet til innspill i kartgrunnlaget, merket 
og nummerert etter hvilket nummer vilkåret har i figur 1. 
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Figur 2: Kart med vilkår fra sektormyndigheter, del 1 
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Figur 3: Kart med vilkår fra sektormyndigheter, del 2 

 
På bakgrunn av disse vurderingene er det gjort endringer i plandokumentene i forhold til utsendt 
høringsutkast. Endringene er beskrevet i listen under, og rettinger er uthevet med rød skrift i 
vedlagte planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer. 
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Foreslåtte endringer i plandokumentene som følge av innkomne merknader og vilkår: 
 

1. Foreslåtte endringer i plankartet: 
 
Behandling av merknader fra sektormyndigheter: 
 
 Dolm middelalderkirke og de middelalderske kirkestedene merkes med 

hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven, jf. Pbl. § 11-8 d), SOSI-kode H-
730. 

 Innspill FB5 på 21/2 avgrenses til sør for hovedvegen på bakgrunn av nasjonale og 
regionale strandsone- og friluftsinteresser. 

 Områdene er Indre Hernesfjord ved Hernes og området innenfor linjen mellom 
Vikan – Tranvikan i Fillfjorden endres til enbruks F-område. 

 Alle tillatelser til oppdrettsanlegg gjennomgås og legges inn i kartet som A-
områder. 

 Farledene gjennomgås og utbedres iht. anbefaling fra Kystverket. 
 Eksisterende småbåthavn ved Merkesåa tas ut av planen, da ny småbåthavn foreslås 

ved Volneset. (Dette for å unngå innsigelse til området) 
 Det settes av et område til eksisterende anlegg ved Gjeldsøya. 
 Området ved Olderøya/Lamøya - objektid 627 – FFANF, tilbakeføres som FFNF. 
 Det innføres et sammenhengende FFNF-område som strekker seg fra Helsøya, via 

småskjærene på yttersida av Langøya, Høgøya/Sauøya, Knaverøya og til 
Oløyan/Bremvågen på Dolmøya. Dette området bør bli en del av et 
sammenhengende FFNF-område fra Helsøya til Dolmøya – spesielt med hensyn til 
de viktige vassdragene Grytelva, Straumsvassdraget og Melkstadvassdraget, som 
har bestander av laks og sjøørret, samt viktige bestander av elvemusling. 

 Spesielt utsatte områder for havnivåstigning tas inn som hensynssone i kartet. 
 

Behandling av vilkår fra sektormyndigheter (det er henvist til nummerering i figur 1, og 
vedlagte kartutsnitt viser med rødt omriss hva vilkåret omfatter evt. hva som tas ut av 
kartet): 
 
 Områdene B5, B13, B14, B16, B18 tas ut av kommuneplanens arealdel (vilkår nr. 

2). 
 Boligområde B2 nord for Fv. 371 tas ut av planen (vilkår nr. 3). 
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 Område B19 samt de andre nye områdene vest for Fv. 714 i Barman avsatt til 
kombinert bebyggelse og anlegg tas ut av planen (vilkår nr. 4). 
 

 
 

 Område B6 avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg tas ut av planen (vilkår nr. 5). 
 

 
 

 Området i Vollavågen gnr 6 bnr 1 endres tilbake fra LNF med tillatt spredt 
boligbygging til LNF (vilkår nr. 6). 
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 Dyrka mark i områdene B15, FB5, FB6, FB10, FB13, FB14, FB15 og innen 
kombinert formål på Kjerringvåg tas ut av planen (vilkår nr. 10).  
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 B18 tas ut av planen. Området avgrenses iht. tidligere plan (vilkår nr. 11). 
 Områdene B5, B13, B16, B18, FB8 og FB10 tas ut av planen (vilkår nr. 12). 
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 Den delen av B2 Brannheia som ligger på nordsida av vegen delen av B14 Straum 
som ligger ved sjøen, delen av FB5 Vågøya som ligger på nordsida av vegen, FB6 
Stokkvika, FB12 Lervika, og de to naustområdene innenfor tiltak FB13 Stranda tas 
ut av planen (vilkår nr.13 og 18). 
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 FB15 og FB16 avgrenses 100 m fra sjøen. Innenfor B11 og i området sør for B11 er 

det ønskelig med byggegrense på 19 m som i sentrum. Vilkår nr. 14 fra 
Fylkesmannen i forhold til B11 imøtekommes dermed ikke. 
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 SB1, SB6, SB8 og SB9 og foreslåtte småbåtanlegg i tilknytning til områdene for 
fritidsbebyggelse FB6 og FB12 tas ut av planen (vilkår nr. 15). 
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 N8 og N9 foreslås beholdt i planen. Vilkår nr. 16 fra Fylkesmannen i forhold til N8 
og N9 imøtekommes dermed ikke. 
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 Skytefelt T14 med hensynssone gir uønskede begrensninger i forhold til utviklingen 
av havbruksnæringen. Vilkår nr 17. fra Forsvarsbygg imøtekommes dermed ikke. 

 Næringsområdet langs FV 714 benevnt B17 tas ut av planen jf. vilkår fra Statens 
vegvesen (Dette vilkåret er benevnt i den separate uttalelsen fra Statens vegvesen, 
men ikke i den samordnede uttalelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag). 

 
Behandling av merknader private innspill: 
 Foreslått boligareal på eiendommen gnr/bnr 92/5 tas inn i arealplanen med 

avgrensning som i merknad fra grunneier (ePhorte 2014/2434-52). Det åpnes for 
mulighet for å tillate inntil 4 eneboliger da dette er et område som er i sterk 
utvikling. Det settes krav om kyststi/ tilrettelegging for allmenheten. Det må 
utvikles detaljplan. Endringen må utredes og sendes på offentlig ettersyn. 

 
 

 Avgrensingen av FB4 justeres slik at området får felles plangrense mot planen øst 
for området samt utvides mot fylkesveien i sør. Det vurderes at det ikke er 
nødvendig med ny høring av området på bakgrunn av denne justeringen. 

 I innspill på eiendommen gnr/bnr 72/1 tas området A2 inn i arealplanen med 
avgrensing som i merknad fra grunneier (ePhorte 2014/2434-60). Det må foretas 
begrenset høring til FMST og STFK. 
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 RA31 fra RV 713 endres til formål andre typer bebyggelse og anlegg (Vindpark) 
som resten av reguleringsplanen. 

 Areal på eiendommen gnr/bnr 120/2 tas inn i arealplanen med avgrensing som i 
merknad fra grunneier (ePhorte: 2014/2434-56). Området har ligget inne i 
arealplanen tidligere og ligger inntil et allerede etablert boligområde. Det er etablert 
gang- og sykkelvei frem til adkomsten til feltet, og det går ikke naturmangfolds- 
verdier eller landbruksverdier til spille som følge av en utbygging her. Det vurderes 
at feltet må på begrenset høring til berørte sektormyndigheter (STFK, FMST og 
SVV). 

 
 

 Areal på eiendommen gnr/bnr 122/69 (vegstasjonen på Sandstad) tas inn i 
arealplanen med avgrensing som i merknad fra grunneier (ePhorte: 2014/2434-69). 
Det synes fornuftig å endre formål i arealplanen fra LNF til næringsformål slik at 
arealplanen reflekterer den faktiske bruken som allerede er etablert i området. Det 
vurderes at arealet må på begrenset høring til berørte sektormyndigheter (STFK, 
FMST og SVV). 

 
 

 Den delen av reguleringsplanen på Børøya som inneholder utleiebebyggelse 
beholdes jf merknad fra grunneier (ePhorte: 2014/2434-70). Det vurderes at det ikke 
er nødvendig med ny høring av området på bakgrunn av denne justeringen da det 
omfatter eksisterende bebyggelse. 

 Område for Turisme/ utleie/ næring vest for Dolmsundet fritidspark endres slik at en 
del av det kan utnyttes til fritidsboliger. 50 % av området skal fremdeles være til 
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turisme/ utleie og det skal legges inn offentlig turdrag mot sjøen som illustrert på 
innsendte tegning. Endringen må sendes på ny høring. 

 Område nord for H2 tas inn slik det var avgrenset i forrige plan. Endringen må 
sendes på begrenset høring til berørte sektormyndigheter (FMST, STFK og SVV). 

 
 

2. Foreslåtte endringer i bestemmelser og retningslinjer: 
 

Behandling av merknader fra sektormyndigheter: 
 Følgende er innarbeidet som tillegg i bestemmelsenes § 6.5: «Dolm 

middelalderkirke og kirkested samt middelalderkirkestedene Undås, Kvenvær 
(Hakkbuan) og Ulvan er automatisk fredete kulturminner og er båndlagt etter 
kulturminneloven. Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på de 
automatisk fredete kulturminnene er ikke tillatt med mindre det foreligger 
dispensasjon fra kulturminneloven. 
Innenfor middelalderkirkegårder er gravlegging bare tillatt i gravfelt som har vært 
i kontinuerlig bruk siden middelalderen. Gravfelt som ikke har vært i bruk etter 
1945 skal ikke brukes til gravlegging eller andre inngrep. 
Gravminner som er eldre enn 60 år skal ikke flyttes eller fjernes uten at 
kulturminnemyndighetene er gitt anledning til å uttale seg. 
Eventuell søknad om tillatelse til inngrep skal sendes rette kulturminnemyndighet i 
god tid før arbeidet er planlagt igangsatt. Kostnader knyttet til nødvendige 
undersøkelser og eventuelle arkeologiske utgravninger belastes tiltakshaver, jf. 
kulturminneloven§ 10.» 

 Bestemmelsenes § 6.2 endres til: «Innenfor sikringssonen er tiltak etter Plan- og 
bygningslovens §1-6 ikke tillatt. De til enhver tid gjeldende klausuleringer for 
drikkevannskildene gjelder samt den til enhver tid gjeldende hovedplan for vann. 
Innenfor disse områdene er det ikke tillatt med inngrep av noe slag som kan påvirke 
vannkvaliteten negativt. Alle tiltak eller aktivitet i området skal godkjennes av 
vannmyndigheten. Hensynet til drikkevann skal være overordnet andre 
samfunnsinteresser. 
I områder som pr. i dag er dyrkamark registrert i AR5 kan en fortsette driften. På 
dyrka områder tillates bare forsiktig bruk av kunstgjødsel, og da minimum 50 meter 
fra vannkant drikkevannskilde. Tillatt mengde kunstgjødsel skal avklares med 
vannmyndigheten i kommunen. Naturgjødsel tillates ikke. 
Husdyrbeiting tillates ikke nærmere drikkevannskilden enn 50 meter. 
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Normal skogsdrift kan tillates. Bruk av maskinelt utstyr annet enn motorsag tillates 
ikke nærmere drikkevannskilden enn 50 meter. 
Ved brann kan eksisterende boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og gårdsbebyggelse 
føres opp i tilsvarende størrelse og omfang som før brann.» 

 I retningslinjer i §6.2 tas inn: Følgende restriksjoner for allmenn ferdsel gjelder i 
området (listen er ikke uttømmende): 

• Forbud mot bading, brettseiling, dykking o.l. 
• Forbud mot telting, oppslag av leir, bobil 
• Forbud mot arrangement av stevner 
• Forbud mot bruk av bensindrevet båtmotor 
• Forbud mot militærøvelser 

 FFANF-bestemmelsens første setning endres slik at det står: «I disse områdene er 
det åpent for å søke om tillatelse til akvakulturvirksomhet.» 

 I bestemmelsenes § 4.4 tilføyes: «I disse områdene er akvakultur prioritert.» 
 Følgende inkluderes i § 4.1: «Alle tiltak/bygg/etableringer i sjø samt søknader på 

strandsonetiltak/ tiltak på sjønære landareal til behandling etter plan- og 
bygningslova, krever behandling og egen tillatelse etter forskrift i Lov om havner og 
farvann.» 

 Følgende inkluderes i § 4.2: «Det må ikke legges opp til tiltak i planforslaget som 
kan skjerme for navigasjonsinnretningene jf. krav i Havne og farvannsloven. Det 
må ikke åpnes for tiltak i konflikt med fyrlyktene sine sektorer, uten at dette har 
gjennomgått en forsvarlig prosess fram mot en tillatelse.» 

 Følgende inkluderes i §4.4: «Det forutsettes at anleggene sin opphalertau skal 
trekkes inn til anlegget sine rammefortøyninger og fortøyingsblåser skal være 
trukket nærmest mulig inn til anlegget. Dette av hensyn til generell ferdsel og 
sikkerhet, samt for å redusere arealet som anleggene legger beslag på. Anleggene 
skal i utgangspunktet ikke komme i konflikt med hvit lyktesektor, og plasseringen 
skal være i god avstand fra ankringsområde, farledsarealet, nødhavner og områder 
med kabler og rør i sjø. Det gjøres oppmerksom på at søknader om 
akvakulturanlegg alltid skal behandles av Kystverket, jf. Tiltaksforskrifta.» 

 Det tas inn en retningslinje under § 4.6.1 om at alle søknader om 
småbåthavn/flytebrygger skal sendes på høring til Fylkeskommune, Fylkesmann, 
Kystverket og Fiskeridirektoratet. 

 I bestemmelsenes §3.1 tas følgende retningslinje inn: «Behandling av dispensasjon 
for påbygg, tilbygg, mindre garasjer/uthus og liknende mindre byggetiltak på 
eksisterende og bebygde bolig- og fritidsboligtomter innenfor området kan 
behandles delegert uten høring til sektormyndigheter.» Det vurderes at endringen 
må på begrenset høring til berørte sektormyndigheter (STFK, FMST og SVV). 

 Det tas inn følgende ordlyd i § 1.5.5: «Det kan vurderes krav om ny kartlegging ved 
planlegging i områder der det er grunn til å anta at det kan finnes naturmangfold 
av stor verdi» 

 Det tas inn følgende ordlyd i §4.1: «Tiltak eller inngrep i vassdrag som kan påvirke 
allmenne interesser må ha tillatelse fra vassdragsmyndigheten.» 

 Følgende tas inn i retningslinjen i §4.1: «Som vassdrag regnes alt stillestående eller 
rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder 
inntil høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et vassdrag på enkelte strekninger 
renner under jorden eller under isbreer, regnes det i sin helhet som vassdrag. Som 
vassdrag regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg 
tydelig fra omgivelsene.» 
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 Planbestemmelsenes §2.4.1 andre ledd endres til: «Innenfor formålet kan det ikke 
finne sted utvidet bruk til råstoffutvinning utover det som er gitt i eksisterende 
tillatelser eller fradeling til slikt formål, før området inngår i en reguleringsplan. 
Reguleringsplanen skal vise avgrensning av arealet for masseuttak. Uttaksvolumet 
skal vises og angis ved kotehøyde. Nødvendige tillatelser etter mineralloven skal 
være innvilget før drift kan iverksettes.» 

 
Behandling av vilkår fra sektormyndigheter (det er henvist til nummerering i figur 1): 
 I planbestemmelsenes § 2 og §3 inkluderes underpunkt om at ingen bebyggelse 

tillates etablert i frilufts-, natur- og viltområder av lokal, regional eller nasjonal 
verdi jfr. Miljødirektoratets Naturbase, egne temakart og viltkart (vilkår nr. 8 og 
19). 

 I bestemmelse §§3.2 inkluderes følgende: (…) «med inntil 5 bolig/næringsbygg for 
hvert område i planperioden.» (vilkår nr.1). Det vurderes at endringen må på 
begrenset høring til berørte sektormyndigheter (STFK, FMST og SVV). 

 I bestemmelse §3.3 endres første punkt til: «LNF-områder med tillatelse til spredt 
fritidsbebyggelse skal være små områder basert på eksisterende fritidsbebyggelse. 
Det tillates inntil 2 fritidsboliger for hvert område i planperioden. All ny 
fritidsbebyggelse skal lokaliseres utenfor 100-metersbeltet.» (vilkår nr. 1) Det 
vurderes at endringen må på begrenset høring til berørte sektormyndigheter (STFK, 
FMST og SVV). 

 I bestemmelse §3.1 tas følgende tekst ut: «På eksisterende og bebygde bolig- og 
fritidsboligtomter innenfor området kan det tillates påbygg, tilbygg, mindre 
garasjer/uthus og liknende mindre byggetiltak.» (vilkår nr. 7). 

 Bestemmelsen §5.1 om motorferdsel i utmark tas ut av planbestemmelsene (vilkår 
nr. 9). 

 
Behandling av merknader private innspill: 
 I bestemmelsenes punkt 1.7.4 tas følgende ut: 

«I nye reguleringsplaner og ved oppføring av nye boenheter opparbeides minst 
følgende uteoppholdsareal til felles bruk pr. boenhet: 

Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) i boligprosjekter: 
Bebyggelsestype   h MUA felles opphold (m2) 
Enebolig     250 m2 
Andre boligtyper    200 m2 
1-romsleilighet/ sekundærleilighet 50 m2» 

Kravet på minst 10 m bredde på areal for å inkluderes i beregning for 
uteoppholdsareal tas ut av bestemmelsen. 

 
Andre innspill: 
 Nytt punkt i bestemmelsene 1.7.2 tas inn «Byggegrense mot sjø er vurdert i alle 

allerede vedtatte reguleringsplaner. Byggegrense mot sjø er gjeldende iht. 
vurderinger i vedlegg 1. Det henvises for øvrig til vedtatte dokumenter i hver plan.». 
Vedlegg 1 er en gjennomgang av alle reguleringsplaner kommunen har med 
tilhørende vurdering av byggegrense. Endringen medfører behov for ny høring. 

 
Det er ikke fremmet merknader eller vilkår som medfører endringer i planbeskrivelse, 
konsekvensutredninger eller ROS-analyse. 
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Oppsummering:  
Vilkår og merknader fra sektormyndigheter og private er innarbeidet i vedlagte 
planbestemmelser som gjengitt over. Plankartet rettes etter vedtak. Det gjennomføres nytt 
offentlig ettersyn for de deler av planen som krever dette, og disse delene av planen unntas 
planen inntil høringen er avklart. Det gjenstår da innsigelse fra Fylkesmannen vedrørende 
område B11, N8 og N9, i tillegg til vilkår nr. 17 hvor Forsvarsbygg setter vilkår om hensynssone 
for skytefelt T14. Det anbefales at disse formålene med bestemmelser unntas rettsvirkning ved 
egengodkjenning av kommuneplanen. 
 


