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1 BAKGRUNN FOR EKSTRA UTREDNING 

Hitra kommunestyre vedtok i sak 73/17 egengodkjenning av kommuneplanens arealdel. Vedtaket 
omfattet imøtekommelse av en del arealer og endringer i bestemmelser som ikke har vært gjenstand 
for høring tidligere. Det er dermed behov for 2. gangs offentlig ettersyn og påfølgende behandling av 
disse delene av planen. 

Det henvises til tidligere utsendte dokumenter for metodebeskrivelse og generell 
bakgrunnsinformasjon. 

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 
1. Bakgrunn for ekstra utredning      s 2 
2. Innholdsfortegnelse       s 2 
3. Konsekvensutredning av enkeltområder, metode   s 2 
4. Oversikt over nye områder inntatt i vedtak 73/17   s 4 
5. Utredning av nye områder etter vedtak     s 5 

 5.1 Ekstra områder for bolig inntatt     s 5 
 5.2 Ekstra områder for fritidsboliger inntatt    s 15 
 5.3 Ekstra områder for næring/industri inntatt   s 19 
 5.4 Ekstra områder for småbåthavner/ naust inntatt  s 21 

6. Oppsummering        s 25 
6.1 Samlede virkninger etter arealformål inkludert  

områdene som er inntatt i vedtak 73/17   s 25 
6.2 Samlede virkninger etter utredningstema inkludert  

områdene som er inntatt i vedtak 73/17   s 28 
6.3 Vurdering av virkning ved samlet arealbruksendring  s 30 

3 KONSEKVENSUTREDNING AV ENKELTOMRÅDER, METODE 

I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et område evt. kan tas i bruk til 
utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal derfor vurderes før området kan 
innarbeides i arealdelen. Dette omfatter også de områdene som nå er vedtatt tatt inn i siste vedtak. 

Utredningskravet omfatter: 

• Omdisponering av LNF-områder til utbyggingsformål 
• Endring av utbyggingsformål 
• Endring av de utfyllende bestemmelsene som medfører endring av rammer, f. eks. 

utnyttelsesgrad, funksjonskrav mv. 

Rammer og innhold i konsekvensutredningene er fastsatt i forskrift om konsekvensutredning § 9 
vedlegg III. 

Det er satt opp en oversikt over hvilke tema som er vurdert i konsekvensutredningen i tabellen 
under. Utredningene er basert på kjente registreringer i kommunen, analyser, faglig skjønn, 
befaringer og andre kjente opplysninger. I tillegg er karttjenesten gislink.no brukt for oppslag i 
databaser og registreringer opp mot de ulike temaene. 

http://www.gislink.no/HTML5/
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Fargebruken angir hvilken konflikt som kan forventes mellom foreslått arealbruk og berørte verdier 
og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår under: 

 Ingen negative konsekvenser 
 Middels negative konsekvenser 
 Store negative konsekvenser 

 

Tabell 1 Utredningstema 
 

Tema Vurderes 
Havbruk I hvilken grad påvirker nye tiltak eksisterende og fremtidige 

havbrukslokaliteter. Vurdering blir basert på tilgjengelig grunnlagsmateriell 
og kompetanse innen fiskeri og havbruksnæringen, samt kjente 
registreringer. 

Landbruk Dyrka jord, dyrkbar mark, beite (utmark og verdifull kystlynghei), 
kulturlandskap og produktivt skogareal. 
Ved omdisponering av LNF-områder skal følgende utredes: 

• Arealomfang 
• Type jordbruksareal (fulldyrka, overflatedyrka, innmarksbeite) 

samt jordkvalitet. 
• Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet) 
• Dyrkbarhet 
• Driftsmessige konsekvenser 

Utredninger skjer med utgangspunkt i AR5, beitekart og temakart landbruk 
Naturmangfold I hvilken grad tiltaket påvirker nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, vilt 

og inngrepsfrie områder. 
Utredninger skjer med bakgrunn i opplysninger i naturbasen 
Jf. naturmangfoldloven skal det i alle forslag til nye tiltak i kommuneplanen 
gis en vurdering og vektlegging av konsekvensene for naturmangfoldet. 

Vann og vassdrag Vurdere hvordan vannressursene blir berørt av tiltaket. 
Kulturminner og 
kulturmiljø 

I hvilken grad tiltaket påvirker kulturminner og kulturmiljø. Vurderingene 
blir basert på opplysninger i databasen Askeladden 

Landskap Nær- og fjernvirkninger av tiltak og konsekvenser av lokalisering for 
tilgrensende arealer 

Mineralressurser I hvilken grad tiltaket påvirker mineralforekomster av nasjonal og regional 
betydning. NGU sine databaser over mineralforekomster legges til grunn. 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

Hvordan tiltaket vil påvirke hensynet til barn- og unge, tilgang til 
lekeområder og trafikksikkerhet. 

Friluftsliv Gjennomført kartlegging og verdivurdering av friluftsområder basert på 
DNs Håndbok 25, skal legges til grunn for vurderinger i 
kommuneplanarbeidet. 

Folkehelse • I hvilken grad tiltaket ivaretar muligheter for friluftsliv og 
rekreasjon i nærområdet, direkte fra bolig 

• I hvilken grad tiltakene påvirker kommunens rus og 
kriminalitetsforebyggende tiltak 

• I hvilken grad utbyggingen påvirker muligheten folk har til å gå til 
og fra skole og jobb 

• I hvilken grad tiltaket medfører støy, støv og annen forurensning 
• I hvilken grad trafikksikkerheten er ivaretatt 

Avstand til viktige Hvilken avstand har nye tiltak til skole og viktige sentrumsfunksjoner 
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funksjoner 
Infrastruktur Hvordan nye tiltak utnytter eksisterende infrastruktur og behov for ny 
Risiko og sårbarhet Analyse av naturrisiko og virksomhetsbasert risiko 
Attraktivitetsparametre Hvordan vil tiltaket bidra til en positiv utvikling for Hitra 

Etter temamatrisen er det foretatt en samlet vurdering av det enkelte innspillet, samt eventuelle 
alternative løsninger som kan være med på å redusere de negative virkningene av innspillene. Til 
slutt blir innspillet oppsummert i en konklusjon om innspillet foreslås innarbeidet i forslaget til ny 
arealplan eller ikke, eller om innspillet må endres for å komme inn på forslaget til ny arealdel.  

Til slutt i konsekvensutredningen kommer en vurdering av de samlede virkningene som forslaget til 
ny arealdel av kommuneplanen vil ha for de forskjellige arealformålene og for hvert enkelt 
utredningstema i konsekvensutredningen. Helt til slutt kommer en kort vurdering av virkningene ved 
den samlede arealbruksendringen som forslaget til ny arealdel av kommuneplanen vil medføre. Disse 
vurderingene er revidert etter vedtaket i kommunestyret, og inneholder samlet vurdering med de 
nye områdene inkludert. 

4 OVERSIKT OVER NYE OMRÅDER INNTATT I VEDTAK 73/17 

 

Figur 1 Oversikt over områder inntatt i vedtak 73/17 med nummerering. 

Det presiseres at noen av områdene har vært inkludert i KU tidligere, men ble i vedtaket om 
utlegging til offentlig ettersyn tatt ut av planforslaget. Disse er derfor tatt med i andre gangs offentlig 
ettersyn for å unngå misforståelser. Dette omfatter områdene SB8, SB9, FB12 (mindre avgrensning er 
nå vedtatt), FB18 (mindre avgrensning er nå vedtatt), B6, B10, B19 

B6 

B10 

FB18 

B21 

N10 

SB8 

SB9 

B22 

B19 

B20 

FB12 
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5 UTREDNING AV NYE OMRÅDER ETTER VEDTAK 

5.1 Ekstra områder for boliger inntatt 

B6 Dalen, Knarrlagsund 
Arkivsaksnr. 2013/2976-31 

Forslagsstiller Åshild og Roar Landevaag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 71/2 (Åshild og Roar Landevaag) 

Dagens arealbruk Tettstedsområde Knarrlagsund 
Innspill, foreslått formål Justere avgrensing av kombinert formål for bebyggelse og 

anlegg for flere boliger, næring 
Areal (daa) 47,2 daa+8,6 daa 

Gjeldende plan Innspill 

  
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Forslaget vil ikke påvirke havbruksnæringen. 
Landbruk  Forslaget er i et område med både åpen fastmark og 

dyrkbar mark. Terrengets beskaffenhet medfører at 
dyrkbarheten er begrenset. 

Naturmangfold  Forslaget berører ikke viktige naturtyper, vilt eller 
inngrepsfri områder. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innenfor 100-meters beltet, men 
forholder seg til bygningsstrukturen i området. 

Kulturminner og kulturmiljø  Forslaget berører ikke registrerte kulturminner eller 
kulturmiljø. 

Landskap  Bebyggelse øst for brua er plassert i svært utfordrende 
og synlig terreng. Bebyggelse og infrastruktur i 
bergsiden må ha sterk terrengtilpasning for ikke å bli 
for fremtredende. Bebyggelse vest for brua ligger i 
landskap som er bedre egnet for formålet. 

Mineralressurser  Berører ikke kjente mineralforekomster. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Flere boliger på sør-siden av Knarrlagsundet medfører 

at barn skal til skole. Så lenge det ikke er g/s-veg i 
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området, vil det være en utfordring med myke 
trafikanter opp mot bil-/trailertrafikk. 

Friluftsliv  Det er ikke registrerte friluftslivverdier som må 
hensyntas i området. 

Folkehelse  Plasseringen av boligområdet vil medføre kort vei for 
ivaretakelse av rekreasjon direkte fra bolig. Det er 
også mulig å gå til og fra skole dersom g/s-veg 
etableres.  

Avstand til viktige funksjoner  Kort avstand til både butikk og skole. 
Infrastruktur  Kort vei til kommunalt vann og god mulighet til 

etablering av avkjørsel i området. 
Risiko og sårbarhet  Områdene er vindutsatt, men ikke mer enn areal med 

eksisterende bebyggelse. Det er registrert et 
aktsomhetsområde for snø og steinskred mot sjø i 
innspillsområdet. 

Attraktivitetsparametre  Etablering av boliger vurderes å ha positiv effekt for 
kommunens utvikling. 

Konklusjon merknadsbehandling og egengodkjenning 
Vedtak fra Hitra kommunestyre (vedtakets 
punkt B12) 

 Område B6 beholdes i sin enhet, men sees i 
sammenheng med utbygging småbåthavn Dalabukta. 

Konklusjon før utsending til første gangs offentlig ettersyn 
Samlet vurdering og rådmannens anbefaling 
til første gangs offentlig ettersyn 

 Innspillet anbefales delvis. Området vest for veien 
inntas i kommuneplanen (i boligområdet) mens 
området lenger øst for veien enn dagens avgrensning, 
anbefales ikke ut fra terrengets beskaffenhet. 
Avgrensning av kombinertformål for bebyggelse og 
anleggsformål foreslås ikke endret. 

Formannskapets innstilling  Avgrensning for kombinert formål for bebyggelse og 
anlegg anbefales flyttet i henhold til innspillets 
avgrensning. 
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B10 Eid 
Arkivsaksnr. 2013/2976-40 

Forslagsstiller Arnfinn Olsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 89/5 og 89/6 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Nytt boligfelt – frittliggende småhusbebyggelse 
Areal (daa) 43,2 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke havbruksnæringen. 
Landbruk  Tiltaket er foreslått plassert i område med åpen fastmark. 

Innspillet vurderes ikke til å forringe landbruksdrifta. 
Naturmangfold  Det er ikke registrert nasjonal og regionalt viktige 

naturmangfoldsområder i areal for tiltak. 
Vann og vassdrag  Vann- og vassdrag blir ikke påvirket av innspillet. 
Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i 

området. 
Landskap  Beliggenhet av bolig kreves stor terrengbearbeiding og 

store inngrep. 
Mineralressurser  Tiltaket berører ikke kjente mineralressurser. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Arealet ligger nært vei, men deler av området er utenfor 

50-meter byggegrense mot vei. Det er ikke gang/sykkelveg i 
området. 

Friluftsliv  Arealet ligger ikke innenfor registret område for friluftsliv. 
Folkehelse  Det er lett tilgjengelig friluftsområde her. En plassering av 

boliger her fremmer ikke muligheten til å gå til og fra jobb. 
Gang og sykkelvei er ikke planlagt i området. 

Avstand til viktige funksjoner  Det er 3 km til Fillan sentrum med skole og 
sentrumsfunksjoner. 

Infrastruktur  Det er ikke kommunalt vann i omgbrådet. Store deler av 
området ligger innenfor 50-metersgrensa fra vei. Det er 
ikke gang- og sykkelvei frem til området. 

Risiko og sårbarhet  Ingen registrerte risiko og fareområder i området 
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Attraktivitetsparametre  Bygging av bolig nært Fillan vil kunne innvirke positivt for 
utviklingen på Hitra. 

Konklusjon merknadsbehandling og egengodkjenning 
Vedtak fra Hitra kommunestyre 
(vedtakets punkt B34) 

 Innspill om område B 10, Eid, imøtekommes. 

Konklusjon før utsending til første gangs offentlig ettersyn 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Innspillet frarådes da store deler av området kommer 
innenfor 50 meter byggegrense fra hovedvei og manglende 
gang/sykkelveg i området. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

B19 Kråkberget, Barman 
Arkivsaksnr. 2013/2976-73 

Forslagsstiller Olav Athammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0011/0007 

Dagens arealbruk LNF og tettstedsområde 

Innspill, foreslått formål Område for bolig 

Areal (daa) 59,1 daa 
Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke havbruk. 
Landbruk  Tiltaket ligger i areal som er registrert som åpen fastmark. 

Området preges for øvrig av lauvskog. 
Naturmangfold  Ingen nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, vilt og 

inngrepsfrie områder blir berørt av tiltaket. 
Vann og vassdrag  Tiltaket berører ikke vann og vannressursene. 
Kulturminner og kulturmiljø  Det ligger et registrert kulturminne inne i innspillsområdet. 

Dette må hensyntas ved planlegging av området. 
Landskap  Tiltaket må tilpasses landskapet. Det er terrengformasjoner i 

området som tar opp høyden av bygg ved riktig utforming. 
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Mineralressurser  Tiltaket påvirker ikke mineralforekomster av nasjonal eller 
regional betydning. 

Barn og unges oppvekstsvilkår  Tiltaket påvirker ikke barn- og unges oppvekstsvilkår 
negativt. 

Friluftsliv  Tiltaket ligger inne i område registrert som spesielt viktig 
friluftslivsområde. 

Folkehelse  Det er gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon fra egen 
bolig i nærområdet. Det er mulig å gå til skole dersom det 
lagt opp til sikker kryssing av fylkesveien i området. Det 
vurderes at trafikksikkerheten ikke forverres i vesentlig grad 
ved opprettelse av tiltaket. 

Avstand til viktige funksjoner  Fillan er nærmeste tettsted med butikk. Oppvekstsenter er i 
Barman. 

Infrastruktur  Det er vei og offentlig vann i området. 
Risiko og sårbarhet  Tiltaket vil ikke medføre økt risiko og sårbarhet i området. 
Attraktivitetsparametre  Etablering av boliger er viktig for en positiv utvikling for 

kommunen. Styrking av boligområdene langs FV714 og i 
nærheten av oppvekstsentrene er i tråd med 
samfunnsplanen og de overordnede politiske signalene. 

Konklusjon merknadsbehandling og egengodkjenning 
Vedtak fra Hitra kommunestyre 
(vedtakets punkt B11) 

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

Konklusjon før utsending til første gangs offentlig ettersyn 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Tiltaket anbefales inntatt i areadelen ved en utvidelse av 
kombinert formål bebyggelse og anlegg. Arealet skal i 
detaljreguleringen avgrenses mot toppen av berget slik at 
man ikke får uheldige landskapsvirkninger. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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B20 Oldervikneset 
Arkivsaksnr. 2014/2434-52 

Forslagsstiller Jan Stene 
Gnr/Bnr (Grunneier) 0092/0005 

Dagens arealbruk LNF  

Innspill, foreslått formål Område for bolig 

Areal (daa) Ca 5,2 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke havbruk. 
Landbruk  Tiltaket ligger i areal som er registrert som åpen fastmark. Det 

er noe fulldyrket areal innenfor formålsavgrensningen. 
Området preges for øvrig av lauvskog. 

Naturmangfold  Ingen nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, vilt og 
inngrepsfrie områder registrert i tilgjengelige databaser blir 
berørt av tiltaket. 

Vann og vassdrag  Tiltaket berører ikke vann og vannressursene. Utvikling av 
området skal hensynta allmenhetens ferdsel i strandsonen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det ligger et registrert kulturminne inne i innspillsområdet. 
Dette må hensyntas ved planlegging av området. 

Landskap  Tiltaket må tilpasses landskapet. Det er terrengformasjoner i 
området som tar opp høyden av bygg ved riktig plassering og 
utforming. 

Mineralressurser  Tiltaket påvirker ikke mineralforekomster av nasjonal eller 
regional betydning. 

Barn og unges oppvekstsvilkår  Tiltaket påvirker ikke barn- og unges oppvekstsvilkår negativt. 
Friluftsliv  Det er viktig at det ved utvikling i området, sikres en tursti 

gjennom området som kopler Vikanveien sammen med 
Oldervikveien. 

Folkehelse  Det er gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon fra egen 
bolig i nærområdet. Det er mulig å gå til skole. Smal adkomstvei 
ned til området som ikke er dimensjonert for utbygging av en 
stor andel nye enheter. Det vurderes at trafikksikkerheten ikke 
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forverres i vesentlig grad ved opprettelse av et begrenset antall 
boliger. 

Avstand til viktige funksjoner  Ligger i Fillan med kort avstand til de fleste funksjoner.  
Infrastruktur  Det er vei og offentlig vann i området. 
Risiko og sårbarhet  Tiltaket vil ikke medføre økt risiko og sårbarhet i området. 
Attraktivitetsparametre  Etablering av boliger er viktig for en positiv utvikling for 

kommunen. Styrking av boligområdene langs FV714 og i 
nærheten av oppvekstsentrene er i tråd med samfunnsplanen 
og de overordnede politiske signalene. 

Konklusjon merknadsbehandling og egengodkjenning 
Vedtak fra Hitra 
kommunestyre (vedtakets 
punkt B22) samt faglig 
vurdering. 

 Foreslått boligareal på eiendommen gnr/bnr 92/5 tas inn i 
arealplanen med avgrensning som i merknad fra grunneier. 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.  

 

B21 Melkvika 
Arkivsaksnr. 2014/2434-56 

Forslagsstiller Tor Gunnar Eriksen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0120/0002 

Dagens arealbruk LNF  
Innspill, foreslått formål Område for bolig 

Areal (daa) Ca 58 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke havbruk. 
Landbruk  Tiltaket ligger i areal som er registrert som åpen fastmark. 

Området preges for øvrig av skog med middels bonitet. 
Naturmangfold  Ingen nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, vilt og 

inngrepsfrie områder registrert i tilgjengelige databaser, blir 
berørt av tiltaket. 

Vann og vassdrag  Tiltaket berører ikke vann og vannressursene. 
Kulturminner og kulturmiljø  Det ligger et registrert kulturminne inne i innspillsområdet. 

Dette må hensyntas ved planlegging av området. 
Landskap  Tiltaket må tilpasses landskapet. Området har ikke utfordrende 
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terreng. 
Mineralressurser  Tiltaket påvirker ikke mineralforekomster av nasjonal eller 

regional betydning. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Tiltaket påvirker ikke barn- og unges oppvekstsvilkår negativt. 

Friluftsliv  Ingen negativ innvirkning på friluftslivsverdier i området. 
Folkehelse  Det er gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon fra egen 

bolig i nærområdet. Det er mulig å gå til skole.  
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Kort avstand til butikk og skole. Gang- og sykkelveg i området.  

Infrastruktur  Det er vei og offentlig vann i området. 
Risiko og sårbarhet  Tiltaket vil ikke medføre økt risiko og sårbarhet i området. 
Attraktivitetsparametre  Etablering av boliger er viktig for en positiv utvikling for 

kommunen. Styrking av boligområdene langs FV714 og i 
nærheten av oppvekstsentrene er i tråd med samfunnsplanen 
og de overordnede politiske signalene. 

Konklusjon merknadsbehandling og egengodkjenning 
Vedtak fra Hitra 
kommunestyre (vedtakets 
punkt B26) samt faglig 
vurdering. 

 Areal på eiendommen gnr/ bnr 120/2 tas inn i arealplanen med 
avgrensning som i merknad fra grunneier. 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. 

 



13 
 

B22 Enebo 
Arkivsaksnr. 2013/2976-80 

Forslagsstiller Arnstein Mikkelhaug 
Gnr/Bnr (Grunneier) 0124/0012 

Dagens arealbruk LNF  

Innspill, foreslått formål Område for bolig 

Areal (daa) Ca 83 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke havbruk. 
Landbruk  Tiltaket ligger i areal som er registrert som åpen fastmark. 
Naturmangfold  Ingen nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, vilt og 

inngrepsfrie områder registrert i tilgjengelige databaser, 
blir berørt av tiltaket. 

Vann og vassdrag  Tiltaket berører ikke vann og vannressursene. 
Kulturminner og kulturmiljø  Det ligger ikke registrerte kulturminner inne i avsatt 

område. 
Landskap  Tiltaket må tilpasses landskapet. 
Mineralressurser  Tiltaket påvirker ikke mineralforekomster av nasjonal eller 

regional betydning. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Noe av arealet ligger nært vei, men deler av området er 

utenfor 50-meter byggegrense mot vei. Det er ikke 
gang/sykkelvei i området. 

Friluftsliv  Ingen negativ innvirkning på friluftslivsverdier i området. 
Folkehelse  Det er gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon fra 

egen bolig i nærområdet. En plassering av boliger her 
fremmer ikke muligheten til å gå til og fra jobb. Gang- og 
sykkelvei er ikke planlagt i området. 

Avstand til viktige funksjoner  Ca 8 km til butikk og skole. Ikke gang- og sykkelveg i 
området.  

Infrastruktur  Det er offentlig vann i området. Deler av området ligger 
innenfor 50-meters grensa fra vei. Det er ikke gang- og 
sykkelvei frem til området. 



14 
 

Risiko og sårbarhet  Tiltaket vil ikke medføre økt risiko og sårbarhet i området. 
Attraktivitetsparametre  Etablering av boliger er viktig for en positiv utvikling for 

kommunen. 
Konklusjon merknadsbehandling og egengodkjenning 
Vedtak fra Hitra kommunestyre 
(vedtakets punkt B30) samt faglig 
vurdering. 

 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. 
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5.2 Ekstra områder for fritidsboliger inntatt 

FB12 Lervika 
Arkivsaksnr. 2013/2976-39 
Forslagsstiller Roe Martin Lervik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 72/1 (Roe Martin Lervik) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fritidsformål og naust 

Areal (daa) 8,3 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 

 
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Innspillet vil ikke ha innvirkning på havbruk. 
Landbruk  Forslag til tomter er spredt på tre områder. Tiltakene er 

lagt på skog av lav bonitet og åpen grunnlendt fastmark. 
Naturmangfold  Ikke registrerte nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, 

vilt og inngrepsfri områder. 
Vann og vassdrag  Flere av områdene avsatt til utbygging ligger innenfor 

100-metersgrensa mot sjø. Noen av områdene ligger 
bak eksisterende bebyggelse. 

Kulturminner og kulturmiljø  Gården i Lervika med naust er registrert i SEFRAK. 
Landskap  Forholdsvis bratt ned til sjøen i området. Ingen bygg får 

silhuett, da det er bakgrunn i terrenget.  
Mineralressurser  Ingen kjente mineralressurser i området 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Bygging av boliger i området vil medføre lang avstand til 

sentrumsformål som skole og idrettsanlegg. Det er 
trafikkfarlig veistrekning frem til Knarrlagsund som ikke 
er egnet for sykling, gående. Det anbefales derfor å 
legge området som fritidsformål. 

Friluftsliv  Området ligger ikke innen areal kartlagt som 
friluftslivsområde. 

Folkehelse  Det er mulig med rekreasjon direkte fra fritidsbolig i 
området.. Tiltaket medfører ikke støy, støv eller annen 
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forurensning. 
Avstand til viktige funksjoner  Nærmeste tettsted er Knarrlagsund. 
Infrastruktur  Kommunalt vann i området, men det er ikke kapasitet 

på denne ledningen. Offentlig vei frem til området.  
Risiko og sårbarhet  Deler av området er registrert som aktsomhetsområde 

for flom. 
Attraktivitetsparametre  Ingen spesiell påvirkning på attraktivitetsparametrene. 
Konklusjon merknadsbehandling og egengodkjenning 
Vedtak fra Hitra kommunestyre 
(vedtakets punkt B24) samt faglig 
vurdering. 

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

 
 
 

 
 

Konklusjon før utsending til første gangs offentlig ettersyn 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Imøtekommes delvis. Foreslår reguleringsplan for 
fritidsboliger. Disse må legges bak eksisterende 
bebyggelse og utenfor 100-metersbeltet. Naust må 
samlokaliseres med eksisterende naust og ikke plasseres 
ut spredt. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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FB18 Vettan 
Arkivsaksnr. 2013/2976-70 

Forslagsstiller Arnt Breivoll 
Gnr/Bnr (Grunneier) 0019/0017 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål To fritidsboliger sør for område som er markert med 
kulturminner og øst for Vettastrømsbrua. 

Areal (daa) Ca 23 daa 

Gjeldende plan (2010) Innspill 

 
 

 

 
Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Innspillet vil ikke påvirke havbruk. 
Landbruk  Innspillet berører ikke dyrket mark.  
Naturmangfold  Innspillet ligger inntil et område for nasjonalt og 

regionalt viktige naturtyper. Det er i innspillsområdet 
registrert art av særlig stor forvaltningsinteresse. 

Vann og vassdrag  Innspillet ligger innenfor 100-meters grensa fra sjø 
Kulturminner og kulturmiljø  Tiltaket ligger inne i Domsundet som er et spesielt viktig 

område for kulturminner. Ingen registrerte 
kulturminner blir direkte berørt av tiltaket. 

Landskap  Landskapet er svakt skrånende mot nord-øst. Det er 
mulig å anlegge tiltak godt i terrenget. Det vil være 
viktig å ha fokus på fjernvirkningen av tiltakene. 

Mineralressurser  Tiltaket berører ikke mineralforekomster av nasjonal og 
regional betydning. 

Barn og unges oppvekstsvilkår  Tiltaket vil ikke påvirke barn- og unges oppvekstsvilkår 
negativt. 

Friluftsliv  Tiltaket ligger inne i et spesielt viktig område for 
friluftsliv. 

Folkehelse  Det er gode muligheter for utøvelse av friluftsliv direkte 
fra området. Tiltakene medfører ikke støy, støv eller 
annen forurensning. 

Avstand til viktige funksjoner  Området er ønsket som fritidsboligområde og avstand 
til viktige sentrumsfunksjoner vurderes som akseptabel. 

Infrastruktur  Det er ikke eksisterende anlegg i området. Det må 
påregnes privat vann og avløp for tiltaket, og ny 
avkjørsel fra vei. 

Risiko og sårbarhet  Det er ikke registrert negative forhold knyttet til risiko 
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og sårbarhet i området. 
Attraktivitetsparametre  Etablering av fritidsboliger vurderes ikke til å ha 

vesentlig utslag på attraktivitetsparametrene. En 
tilrettelegging for økt mulighet for friluftsliv i området, 
vurderes derimot å ha positiv effekt opp mot 
kommunens attraktivitet eksternt. 

Konklusjon merknadsbehandling og egengodkjenning 
Vedtak fra Hitra kommunestyre 
(vedtakets punkt B33) samt faglig 
vurdering. 

 I område FB 18 tillates inntil to hyttetomter, sør for 
område som er markert med kulturminner og øst for 
Vettastrømbrua. 

Konklusjon før utsending til første gangs offentlig ettersyn 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Tiltaket anbefales ikke tatt inn da det ligger nært svært 
viktig naturtype og innenfor både 100-meters beltet og 
område for kulturminner. Innspill om utvikling og 
tilrettelegging for utfoldelse av friluftsliv, fiskeplasser, 
utsiktspunkt vurderes som positivt, men må tas 
gjennom arbeid med plan for friluftsliv. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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5.3 Ekstra områder for næring/ industri inntatt 

N10 Sandstad Veistasjon 
Arkivsaksnr. 2014/2434-69 

Forslagsstiller RÅN Eiendom AS 
Gnr/Bnr (Grunneier) 122/69 (RÅN Eiendom AS) 

Dagens arealbruk LNF-formål 

Innspill, foreslått formål Ønsker å endre formål i arealplanen fra LNF til næringsformål 

Areal (daa) 120 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 

 

 
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Forslaget vil ikke påvirke havbruksnæringen. 
Landbruk  Forslaget har ikke negativ innvirkning på landbruksareal. 
Naturmangfold  Forslaget berører ikke viktige naturtyper, vilt eller 

inngrepsfri områder som er registrert i tilgjengelige 
databaser. 

Vann og vassdrag  Forslaget berører ikke 100-meters beltet fra sjø eller 50-
meters beltet fra vann og vassdrag. 

Kulturminner og kulturmiljø  Forslaget berører ikke registrerte kulturminner eller 
kulturmiljø. 

Landskap  Forslaget berører ikke landskapsverdier negativt. 
Mineralressurser  Berører ikke kjente mineralforekomster. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Tiltaket har ikke negativ innvirkning på barn- og unges 

oppvekstvilkår. 
Friluftsliv  Det er ikke registrerte friluftslivverdier som må 

hensyntas i området. 
Folkehelse  Ingen negativ innvirkning på folkehelseparameterne. 
Avstand til viktige funksjoner  Strategisk plassert næringsområde i forhold til 

etableringen på Jøsnøya. 
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Infrastruktur  Infrastruktur er etablert til området. 
Risiko og sårbarhet  Det er ikke registrert negative forhold knyttet til risiko og 

sårbarhet i området. 
Attraktivitetsparametre  Ingen spesiell påvirkning på attraktivitetsparametrene. 
Konklusjon merknadsbehandling og egengodkjenning 
Vedtak fra Hitra kommunestyre 
(vedtakets punkt 27) samt faglig 
vurdering. 

 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.(…) 
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5.4 Ekstra områder for småbåthavner/naust inntatt 

SB8 Ansnes 
Arkivsaksnr. 2015/0218-28 
Forslagsstiller Anton Fjeldvær 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0088/0004 (Olav Slåttavik) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Småbåthavn og naust 

Areal (daa) 4,2 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Vil ikke påvirke havbruk 
Landbruk  Innspillet påvirker ikke landbruk i området.  
Naturmangfold  Det er ikke registrert naturmangfoldsverdier som kommer i 

konflikt med tiltaket. 
Vann og vassdrag  Tiltaket ligger i 100-meters beltet. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i området. 
Landskap  Innspillet berører ikke landskapet i negativ grad. 
Mineralressurser  Berører ikke mineralforekomster av nasjonal og regional 

betydning. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Innvirker ikke negativt på barn- og unges oppvekstvilkår. 

Friluftsliv  Ingen spesielle verdier som må hensyntas i området. Adkomst 
til sjø for allmennheten må sikres. 

Folkehelse  Innspillet innvirker ikke negativt på folkehelseparametrene. 
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Fillan er nærmeste tettsted med sentrumsfunksjoner. 

Infrastruktur  Offentlig vann i området. Veiadkomst er etablert. 
Risiko og sårbarhet  Tiltaket vurderes ikke å medføre større risiko og sårbarhet i 

området. Området er utsatt for økende havnivåstigning. 
Attraktivitetsparametre  Tiltaket vurderes ikke å påvirke attraktivitetsparametrene. 
Konklusjon merknadsbehandling og egengodkjenning 
Vedtak fra Hitra  Område SB8 tas inn i planen som nytt område for småbåthavn 
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kommunestyre (vedtakets 
punkt B31). 

og naust. 

Konklusjon før utsending til første gangs offentlig ettersyn 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Innspillet er tidligere vurdert i planendring av reguleringsplan 
for Slåttavika II. Foreslåtte småbåthavn er relativt liten og ligger 
bare 1,5 km (i luftlinje) fra småbåthavnområder som allerede er 
inntatt i kommuneplanens arealdel. Det anbefales ikke å splitte 
anleggene i mindre enheter da dette vil vanskeliggjøre 
gjennomføringen av allerede inntatte anlegg, samt skape 
presedens. Innspillet frarådes på bakgrunn av dette. 

Formannskapets vurdering  Innstilles positivt da det er en fordel å få flere båtplasser knyttet 
opp mot nye boligfelt i området. 

 

SB9 Mastad 
Arkivsaksnr. 2014/2963-7 

Forslagsstiller Lindis Heggvik Aune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0086/0004 
Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) 3,2 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Vil ikke påvirke havbruk 
Landbruk  Jorda på eiendommen består for det meste av åpen 

fastmark med noe innmarksbeite ved bebyggelsen. 
Dette er forenelig med aktivitetene som beskrives i 
innspillet. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert naturmangfoldsverdier som 
kommer i konflikt med tiltaket. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger i 100-meters beltet. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i 

området. 
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Landskap  Innspillet berører ikke landskapet i vesentlig grad. 
Mineralressurser  Berører ikke mineralforekomster av nasjonal og 

regional betydning. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Innvirker ikke negativt på barn- og unges 

oppvekstsvilkår. 
Friluftsliv  Ingen spesielle verdier som må hensyntas i 

området. 
Folkehelse  Innspillet innvirker ikke negativt på 

folkehelseparametrene.  
Avstand til viktige funksjoner  Nærmeste tettsted er Knarrlagsund 
Infrastruktur  Innspillet utløser ikke behov for ny infrastruktur i 

området. 
Risiko og sårbarhet  Tiltaket vurderes ikke å medføre større risiko og 

sårbarhet i området. Området er utsatt for økende 
havnivåstigning 

Attraktivitetsparametre  Tiltaket vurderes ikke å påvirke 
attraktivitetsparametrene. 

Konklusjon merknadsbehandling og egengodkjenning 
Vedtak fra Hitra kommunestyre 
(vedtakets punkt B32). 

 Innspill om område SB9, Mastad, imøtekommes. 

Konklusjon før utsending til første gangs offentlig ettersyn 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Innspillet omhandler en allerede etablert mindre 
flytebrygge. Det er lagt opp til felles 
flytebryggeanlegg i reguleringsplan for Mastad. Det 
anbefales ikke å splitte anleggene i mindre enheter 
da dette vil vanskeliggjøre gjennomføringen av 
allerede inntatte anlegg, samt skape presedens. 
Innspillet frarådes på bakgrunn av dette. 

Formannskapets innstilling  Innstiller positivt da dette handler om en 
flytebrygge som har eksistert over lenger tid og skal 
fungere som fellesanlegg for flere grunneiere i 
nærområdet. 
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6 OPPSUMMERING 

6.1 Samlede virkninger etter arealformål inkludert områdene som er 
inntatt i vedtak 73/17 

Offentlige områder 
Det er investert betydelig i offentlige bygg i kommunen de siste årene. Arbeidet med arealplanen har 
ikke avdekket behov for å ta i bruk nye ikke-regulerte områder til offentlige utbygginger i 
planperioden. 

Det er kommet innspill fra Forsvaret om behov for skytefelt i sjøområdene nord-vest for Ulvøya. 
Innspillet medfører en hensynssone som legges over areal som er avsatt til FFANF – areal som kan 
brukes til akvakulturanlegg. Det anbefales ikke tatt inn da det beslaglegger verdifullt sjøareal og 
medfører begrensning for utvikling av havbruksnæringen. 

I og med at det ikke er foretatt endringer innenfor arealformålet, vurderes summen av virkningene 
ikke negative. 

Boligområder 
Det er pr. dags dato ca. 440 regulerte boligtomter som er ubebygd, i Hitra kommune utenfor 
kommunesenteret. Disse tomtene er ujevnt fordelt utover kommunen. 

Det er også avsatt 2140 daa til boligformål i dagens plan som ikke er detaljregulert. 

Områdene som i gjeldende arealdel til kommuneplanen er lagt ut til fremtidig boligområde, og som 
det ikke er startet regulering på er videreført. I tillegg til disse, er 20 innspill om nye områder for 
boligområder foreslått tatt inn i forslaget til ny arealdel. Dette representerer en arealreserve på ca. 
830 daa. 

Innspill B9 har resultert i endring i planbestemmelser, innspill B7 har medført uttak av boligareal og 
innspill B8 er endret til fritidsformål på bakgrunn av plasseringen. B8 er dermed regnet inn i totalt 
areal for fritidsboliger. Innspill B11 medfører videreføring av boligformål i gjeldende arealplan. 

Oversikt over områdene som er innstilt positivt i konsekvensutredningen: 

Gnr/bnr Sted (grunneier) Innspills-
nummer 

Areal (daa) 

120/58 Badstuvika (Ruth Rasmussen) B1 35 daa 
20/03 Brannheia (Kjell Arild Bremvåg) B2 75 daa 
2/1 og 2/11 Glørstad (Roger Vassbotn) B4 108 daa 
69/14 Grindskarheia, Ulvan B5 2 daa 
71/2 Dalen, Knarrlagsund (Roar og Åshild Landevaag) B6 27 daa 
124/25 Sollia, Akset (Alf Jonas og Kirsten Johanne Kjørsvik) B7 15,7 daa 
75/1 Jobotn (Toril Larsen) B8 32,5 daa 
32/4 mfl. Strøm (Torgeir og Kristin S. Sæther) B9 Ikke relevant 
95/2 Smevika (John Steinar Lervik) B11 35,8 daa 
48/98 Kombinert formål Kvenvær (flere) B12 18 daa 
75/26 Norbotten, Fjellværøya (John Nilsen) B13 2,2 daa 
32/15 Straum (Hilbert og Hilcy Joldersma) B14 7,3 daa 
120/15 Grøttem (Ole-Jørgen og Jim Roger Strand) B15 43,7 daa 
122/47 Vollan (Eva Campos og Arne Reidar Skjerdingstad) B16 3,7 daa 
90/1, 91/1 Baråsgrana, Fillheia (flere grunneiere) B17 239 daa 
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og 91/3 
29/4 Asmundvåg (Hilde Fjeldberg Mikalsen) B18 3,7 daa 
11/7 Kråkberget, Barman (Olav Athammer) B19 42 daa 
92/5 Oldervikneset B20 5,2 daa 
120/2 Melkvika B21 58 daa 
124/12 Enebo B22 83 daa 

Summen av alle planforslagets boligområder legger opp til en stor vekst i antall innbyggere. Behovet 
for kommunale tjenester, for eksempel elevplasser i barneskolen, kan øke vesentlig på lengre sikt. 
Dette gjelder spesielt ved Fillan sentralskole og Strand oppvekstsenter, men også Barman 
oppvekstsenter vil kunne få økt elevmasse på bakgrunn av konsentrasjon av boliger i kretsen. 
Område B1 Badstuvika, B11 Smevika, B17 Baråsgrana, B19 Kråkberget og B21 Melkvika vil sammen 
med forslag til omdisponering av område til turisme på Melkvikaunet (gnr 120/bnr 18), antas å gi 
størst behov for etablering av kommunale tjenester. 

Summen av boligområder vurderes ikke å ha negative virkninger for nasjonalt og regionalt viktige 
naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder som er kartlagt. 

Fritidsboligområder 
Hitra har i gjeldende plan 22 områder som er klar for utarbeidelse til detaljplan, se figur 11 i 
planbeskrivelsen. Dette representerer et areal på ca. 5030 daa. 

Det er i innspillsperioden kommet fem forslag om enkeltvise fritidsboligtomter. Dette er en struktur 
som ikke er ønskelig å innføre da man heller vil ha fritidsboligutbyggingen i felt som kan reguleres og 
utbygges med nødvendig infrastruktur. Forslag om enkelttomter er dermed ikke anbefalt inntatt i 
arealdelen bortsett fra to innspill. 

13 innspill om nye områder for fritidsboligområder tatt inn i forslaget til ny arealdel. Dette 
representerer et areal på ca. 510 daa. 

Gnr/bnr Sted (grunneier) Innspills- 
nummer 

Areal (daa) 

32/15 Straum (Hilbert og Hilcy Joldersma) B14 15 daa 
75/1 Jobotn (Toril Larsen) B8 32,5 daa 
80/1 Sætra (Fjellværøya) FB4 54 daa 
21/2 Vågøya (Maj-Lis og Torbjørn Kvalvik) FB5 85 daa 
65/10 Stokkvika (Ellinor Athammer m.fl) FB6 33,2 daa 
106/14  Utset (Bjørn Kåre Useth) FB8 0,4 daa 
23/1 Leikvam (Ivar Petter Lykken) FB9 30 daa 
32/33 Sørlia (Jan Olav og Inga Laurine Wolden) FB10 1 daa 
72/1 Lervika (Roe Martin Lervik) –endret i vedtak FB12 8,3 daa 
78/72 og 
78/10 

Stranda(Fjellvær) FB13 15,2 daa 

2/4 Glørstad (Arve Morten Glørstad) FB15 23,2 daa 
31/1 Volneset (Petter Olav Rabben) FB16 191,5 daa 
19/17 Vettan (Arnt J. Breivoll) FB18 23 daa 

De samlede samfunnsmessige virkningene av disse foreslåtte nye områdene for fremtidig 
fritidsbebyggelse er økt behov for tjenester knyttet til fritidsbeboere, slik som dagligvarebutikker, 
byggefirma- og utsalg og andre servicetjenester. Det er viktig å ha fokus på om det også kan oppstå 
økt behov for omsorgstjenester. 
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Ingen av de foreslåtte nye områdene for fremtidig fritidsbebyggelse påvirker nasjonalt og regionalt 
viktige naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder som er registrert. 

Nærings/ industriområder 
Det er et vesentlig mål for kommunen å legge til rette for ny nærings og industribebyggelse. Det er 
vurdert at gjeldende plan har inntatt nok areal for næringsbebyggelse for planperioden, og det 
vektlegges å utvikle det arealet kommunen har liggende. I tillegg er det foreslått uttatt næringsareal 
på Børøya, se planbeskrivelsens pkt 4.10. 

Det er tatt inn 3 nye områder for fremtidig næringsbebyggelse i ny plan. Ett område videreføres fra 
forrige plan, N6 Strøm. N1 Hestnes medfører utvidelse av eksisterende næringsområde. N2 
Prestgårdsstranda medfører formålsendring av eksisterende industriareal til næring. Summen av nytt 
inntatt areal for næring er ca. 220 daa. 

Gnr/bnr Sted (grunneier) Innspills- 
nummer 

Areal (daa) 

28/3 Hestnes (Guri Hestnes) N1 33,5 (daa) 
122/264 Prestgårdsstranda (Wenche Hoff) N2 Ikke relevant 
32/4 mfl. Strøm (Torgeir og Kristin S. Sæther) N6 18,2 daa 
32/4 mfl. Strøm (Torgeir og Kristin S. Sæther) N7 Ikke relevant 
45/14  Jektvika (Henrik Todal og Ann-Synnøve 

Handeland) 
N8 56 daa 

45/16 Jektvikskaget (Marianne Solbakken) N9 103 daa 
122/69 Sandstad Vegstasjon N10 12 daa 

De samlede samfunnsmessige virkningene av disse foreslåtte nye områdene for fremtidig 
næringsbebyggelse er noe økt grunnlag for servicenæringene spesielt i Kvenvær på bakgrunn av 
innspill N8 Jektvika og N9 Jektvikskaget hvor det er en målsetting å satse på dykketurisme og 
sjørelatert turisme. 

Ingen av de foreslåtte nye områdene for fremtidig næringsbebyggelse påvirker nasjonalt og regionalt 
viktige naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder som er registrert. 

Småbåthavnområder 
Summen av alle forslagene til nye områder for småbåthavn og naust legger opp til at man bygger opp 
under arbeidet med småbåthavnplan som ble gjennomført i forrige arealplanprosess.  

Det er foreslått tatt inn 4 nye områder for fremtidig småbåthavner. I tillegg er det inntatt 
småbåthavn i forbindelse med innspill om fritidsbolig i innspill B6 Stokkvika (2,4 daa), FB 12 Stranda 
(2 daa) og FB16 Volneset (15 daa). Dette representerer et areal på tilsammen ca. 62 daa. 

Gnr/bnr Sted (grunneier) Innspills- 
nummer 

Areal (daa) 

13/1 Vikan (Frode Reppe) SB1 27,8 daa 
32/12 Strøm (Paul Strøm) SB6 7 daa 
88/4 Ansnes (Olav Slåttavik) SB8 4,2 daa 
86/4 Mastad SB9 3,2 daa 

De samlede samfunnsmessige virkningene av disse foreslåtte nye områdene for fremtidig 
småbåthavn er at befolkningen får lettere tilgang til utøvelse av sjøtilknytta friluftsliv. Anleggene 
vurderes ikke å forringe allmennhetens ferdsel i vesentlig grad. 
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Ingen av de foreslåtte nye områdene for fremtidig næringsbebyggelse påvirker nasjonalt og regionalt 
viktige naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder som er registrert. 

Areal i sjø 
To innspill er utredet i kategori areal i sjø. 

Innspill S1 Fiskeri fra lokalt fiskerlag, viste omfattende arealer som var ønsket til ren fiske i sjø. Det er 
viktig for kommunen å tilrettelegge for utviklingen innen akvakultur og det var ikke mulig å 
imøtekomme innspillet i sin helhet. Noe av innspillet er imøtekommet gjennom at hensynssone LÅS 
er lagt inn som formål Fiske. 

Innspill S2 Gjeldsøya er foreslått innarbeidet i arealplanen. Dette medfører at 740 daa endres fra 
FFNF til formål FFANF. 

De samlede samfunnsmessige virkningene av foreslåtte endringer som følge av innspill i areal i sjø er 
at man får økt satsning innen akvakulturnæringen, noe som bygger opp under den næringssatsingen 
som Hitra kommune har. En utvidelse av arealet i forbindelse med S2, medfører  

Innspill S2 Gjeldsøya ligger i et område for flere naturmangfoldsverdier er registrert. Da det her er 
snakk om delvis lukkede og lukkede hvor anlegg anses det som forsvarlig å utvide foreslåtte areal til 
FFANF. 

Andre områder 
De samlede samfunnsmessige virkningene av foreslåtte endringer som følge av innspill innenfor nye 
vurderes til å være begrensede. Det er ingen store formålsendringer foruten uttak av 
hensynssområde ved Hammerstad i A6. Dette området blir dermed liggende som LNF-formål og 
nøringsformål 

Ingen av de foreslåtte nye områdene for fremtidig næringsbebyggelse påvirker nasjonalt og regionalt 
viktige naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder som er registrert. 

 

6.2 Samlede virkninger etter utredningstema inkludert områdene som 
er inntatt i vedtak 73/17 

Havbruk 
Planen legger ikke opp til endringer som forringer havbruksnæringens vilkår. 

Landbruk 
De fleste innspillene som er vurdert å være i konflikt med landbruksressurser er tatt ut eller endret 
slik at de ikke kommer i konflikt med f.eks. dyrkbar mark. Følgende innspill berører landbruksmark: 

• B8 Jobotn, ca. 3,7 daa innmarksbeite 
• B11 Smevika, ca. 3 daa fulldyrka areal 
• B14  Straum, ca. 2 daa fulldyrka areal 
• B15 Grøttem, ca. 6 daa fulldyrka areal 
• FB10 Sørlia, ca. 1 daa fulldyrka areal 
• FB13 Stranda, ca. 1 daa fulldyrka areal 
• N9 Jektvikskaget, ca. 6,9 daa innmarksbeite 

 
• I forbindelse med innspill B7 Sollia er 15,7 daa beiteareal tilbakeført fra bolig til LNF. 



28 
 

I sum blir dermed totalt berørt landbruksareal vurdert til å være ca 8 daa. 

Det er derfor et minimum av landbruksareal som går tapt på grunn av innspillene som er foreslått 
innarbeidet i arealplanen. Dette vurderes som akseptabelt. 

Naturmangfold 
I de fleste innspillene er det tatt hensyn til naturmangfoldsverdien. Innspill S2 Gjeldsøya ligger i et 
område for flere naturmangfoldsverdier er registrert. Da det her er snakk om delvis lukkede og 
lukkede hvor anlegg anses det som forsvarlig å utvide foreslåtte areal til FFANF. 

Det er også lagt vekt på å videreføre hensyssoner for friluftsliv og naturmangfold noe som bidrar til å 
styrke naturmangfoldet i planen. 

Vann og vassdrag 
Følgende innspill ligger i 100-meters beltet. Arealet angir ca. areal innenfor strandsonen: 

• B6 Dalen, 16 daa 
• B14 Straum, 15 daa 
• B15 Grøttem, 16 daa 
• FB5 Vågøya, 28 daa 
• FB6 Stokkvika, 23 daa 
• FB12 Lervika, 8,3 daa 
• FB13 Stranda, 15,2 daa 
• FB15 Glørstad, 15 daa 
• FB16 Volneset, 60 daa 
• FB18 Vettan, 23 daa 
• N1 Hestnes, 30 daa 
• N8 Jektvika, 17 daa 
• N9 Jektvikskaget, 47 daa 
• SB1 Vikan, 27,8 daa 
• SB6 Strøm, 7 daa 
• SB8 Ansnes, 4,2 daa 
• SB9 Mastad, 3,2 daa 

 
• I tillegg 19,4 daa i forbindelse med småbåthavner knyttet mot innspill om fritid. 
• På Børøya er ca 164 daa tilbakeført til LNF i strandsone. 

I sum blir dermed totalt areal som er berørt i 100-meters sonen fra sjø vurdert til å være ca 210 daa. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke inntatt innspill som skader eller ødelegger kjente kulturminner eller kulturmiljø. 

Landskap 
Det er lagt vekt på å hensynta landskap og det er ikke lagt opp til innspill som forringer landskapet. I 
tillegg er det inntatt planbestemmelse1.5.7 som ivaretar landskap og terreng ved utbygging og 
detaljplanlegging. 
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Mineralressurser 
Det er ikke tatt inn nye områder som forringer mineralressurser av høy verdi.  

Barn og unges oppvekstsvilkår 
Det er ikke lagt opp til endringer i plan som forringer barn og unges oppvekstsvilkår. 

Friluftsliv 
Ingen av innspillene som er foreslått innarbeidet i kommuneplanens arealdel utfordrer viktige 
områder til friluftsliv på en uheldig måte. 

Folkehelse 
Alle innspill er vurdert i forhold til folkehelse. Det er i planen lagt vekt på vurderinger opp mot 
trafikksikkerhet, tilrettelegging for lekeplasser og at det settes av arealer for utøvelse av friluftsliv for 
å nevne noe. 

Det vurderes at det ikke er inntatt områder som forringer folkehelseparametrene i den nye planen. 
Det er også inntatt ny bestemmelse i planen som ivaretar folkehelse i punkt 1.5.2. I denne legges det 
vesentlig vekt på forholdet til helse i alle nye detaljplaner som skal utarbeides.  

Avstand til viktige funksjoner 
Det er lagt vekt på å fremme bebyggelsesstrukturer som er knyttet opp mot hovedfartsårene. 

Infrastruktur 
Alle innspill er vurdert i forhold til trafikksikkerhet. Det er lagt vekt på forholdet til myke trafikanter 
og mulighet for tilrettelegging av adkomst for disse til fots mot bl.a. skole. Forholdet til 
trafikksikkerhet er også ivaretatt gjennom rekkefølgebestemmelser. 

Det er ikke inntatt nye store infrastrukturtiltak i planen. 

Risiko og sårbarhet 
Alle innspillene som ligger i områder med kjent høy risiko eller sårbarhet er ikke tatt inn i forslaget til 
ny arealplan. De innspillene som er tatt inn i forslaget til ny arealplan og som ligger i områder 
innenfor potensielt eller teoretisk rasutsatt område skal det foretas en geologisk vurdering av før 
reguleringsplan eller tiltak blir godkjent. 

Det er i arbeidet med planforslaget gjort en vurdering på om registrerte storulykkebedrifter skal 
legges inn i plankartet. Det er valgt å ikke ta dette inn da dette er vurdert til å øke risikoen for 
uønskede hendelser. 

Det er flere områder som er registrert med høy aktsomhet for radon. Planbestemmelsenes pkt 1.5.1 
vurderes å ivareta kravet til utredninger i detaljplanleggingen i forhold til dette. 

Det vurderes derfor til at forslaget til ny arealplan ikke medfører økt risiko og sårbarhet i Hitra 
kommune. 

Attraktivitetsparametre 
Det er ikke lagt opp til utvidelser av arealplan som forringer attraktivitetsparametrene. 

6.3 Vurdering av virkninger ved samlet arealbruksendring 

Endringene som er foreslått gjennom rulleringen av kommuneplanens arealdel bygger på 
kommunens målsettinger gitt i kommuneplanens samfunnsdel fra 2014. Gjennom vurderingen av 
innspillene har man vurdert dem opp mot virkemidlene som går frem av kommuneplanens 
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samfunnsdel. En fornuftig arealutvikling er en sentral forutsetning for attraktivitet, bolyst og 
livskvalitet.  

Arealbruken som går frem av arealdelen vurderes til å være med å styrke Hitra kommune som 
attraktiv kommune å bosette seg i, med et spredt geografisk utvalg av fremtidige boligområder med 
attraktiv beliggenhet. 

Det er lagt vekt på fortsatt vekst for næringslivet i kommunen både på land og til sjøs. 

Det har vært lagt vekt på at strandsonen fortsatt skal være et allment gode for både fastboende og 
besøkende.. Det er også tatt inn noen nye attraktive fritidsboligområder som vurderes å styrke Hitra 
kommune som en populær kommune å bygge fritidsbolig i med god tilgang til attraktive 
strandområder og muligheter for båtliv. 
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