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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
Vikan Gård fremmer forslag om omregulering som skal ivareta og forenkle landbruksdriften, 
skape gode arealer til boligbygging og arealer til turisme.  Ivaretagelse av landbruksdriften og 
naturen kombinert med boligbygging og turisme er hovedutfordringen i planarbeidet. Det er 
viktig at turisme og landbruksnæring kan driftes side om side, men også uavhengig av 
hverandre. Arealer som utnyttes i 100-metersbelte til sjøen må ha minimale fotavtrykk og 
kunne tilbakeføres til naturtilstand på en enkel og billig måte. Skal tilleggsnæringen(turisme) 
være lønnsom må det gjøres attraktivt og det krever helt klart inngrep i hundremetersbelte, 
men dette kan etter vårt skjønn gjøres på en slik måte at man unngår de store «fellene» og 
ulempene som kan oppstå i hundremetersbelte, blant annet anbefales det å fjerne 
muligheten for oppdeling og privatisering av tomter samt å bygge utleiehytter på stolper for 
minimalt inngrep på naturen. Gårdsdriften og naturen på eiendommen vil tilføres store 
forvaltningsmessige fordeler ved omreguleringen. Dette planforslaget skal legge til rette for 
fremtidige generasjoners bruk og drift av Vikan Gård, med de tilskudd som trengs for bevare 
tradisjonelt landbruk i kombinasjon med ny tilleggsnæring.   

1.2 Planprosess (så langt) 
I regionalt planforum 19.09.2018 ble det lagt frem skisser og ønsker om utvikling av 
eiendommen. Tilbakemeldingene i og etter møtet er som forventet, det ses på som positivt 
med tilleggsnæring så lenge denne ikke forringer landbruket på stedet. Det er utfordringer 
med å bygge i hundremetersbelte, oppdeling(privatisering) av fritidseiendommer langs sjø er 
ikke ønskelig.  
Det ble avholdt oppstartmøte med Hitra kommune 03.10.2018 og varslet oppstart 
07.12.2018 i form av avisannonse og brev til berørte naboer, foreninger og offentlige 
myndigheter.  

1.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning  
Detaljreguleringen er vurdert til ikke å falle inn under kriteriene i forskrift om 
konsekvensutredninger. Planen faller ikke inn under KU-forskriftens § 2, «planer som alltid 
skal behandles etter forskriften», eller §§ 3, 4 «planer som skal vurderes nærmere».  
Det er allikevel lagt betydelig vekt på å analysere og belyse problemstillinger som tidligere 
nevnt; hundremetersbelte til sjø og landbrukets opprettholdelse uavhengig av 
tilleggsnæringen.  
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2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
 

2.1 Nasjonale føringer 
 
Nasjonale forventninger etter plan- og bygningslovens § 6-1 
Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 
Det kan nevnes blant annet en aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier for friluftsliv 
og næringsutvikling (grønt reiseliv).  
Statlige pla nretningslinjer etter plan- og bygningslovens § 6-2 
Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
Legges sterkt vekt på allmenne interesser. Forbudet i 100-metersbeltet gjelder ikke der 
annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.  
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Skal sikre god steds- og byutvikling som fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.  
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Se kommunale føringer, Hitra kommunes Energi- og klimaplan 2010-2020.  

2.2 Regionale føringer 
Regional plan for klima og energi i Sør-Trøndelag 2015 -2020 (S-T) 
Se kommunale føringer, Hitra kommunes Energi- og klimaplan 2010-2020.  
Regional plan for kulturminner for Sør-Trøndelag 2013 - 2017 (S-T) 
Planen har fire fokusområder: Kulturarven som ressurs, bevaring og skjøtsel, formidling og 
tilrettelegging, og kunnskap og kompetanse. 
Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 
Hitra/Frøya Norges kanskje største reisemål for havfisketurister, mange utenlandske gjester.  
Regional strategi for arealbruk 2014-2024 
Kystsonen får en stadig større betydning for næringsaktivitet og verdiskapning. Den 
samfunnsmessige verdien av friluftsliv- og rekreasjon i kystsonen er også betydelig.  
Et verdiskapende Trøndelag, strategi for innovasjon og verdiskapning i Trøndelag 
14.12.2017 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/statlige-planoppgaver/nasjonale-forventninger-til-regional-og-/id664277/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/718036d7bada4208a9695677f6f8024b/regional-plan-for-klima-og-energi-2015-2020.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/718036d7bada4208a9695677f6f8024b/stfk_2013_regional-plan-for-kulturminner-for-sor-trondelag-2013-2017-21_endelig.pdf
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Bygdenæringer – bruk av landbrukets samlede ressurser I Trøndelag er det jobbet 
systematisk med utvikling av næringer som bygger på gårdens samlede ressurser. 
Bygdenæringene omfatter blant annet tjenesteproduksjon, Inn på Tunet, landbruks- og 
utmarksbasert reiseliv, lokal mat og opplevelser. Verdiskaping fra tilleggsnæringene er 
betydelig og vi ser økende muligheter innen dette området. 

2.3 Kommunale føringer  
Kommuneplanens samfunnsdel: 
Aksen langs FV714 Sandstad-Dolmøy skal derfor ha fokus innenfor tilrettelegging for 
bosetting. 
Gjennom arealplanprosessen se på muligheten for å utvikle fritidsboligområder på de riktige 
stedene.  
Det skal fortrinnsvis arbeides med fortetting av eksisterende fritidsboligområder, og det skal 
søkes løsninger som ivaretar landbruksinteressene og kulturlandskapet i kommunen. 
Hitra som de fleste andre kystkommuner, har hatt negativ utvikling innen primærnæringene 
jordbruk og fiske. 
Energi- og klimaplan 2010-2020 
Hitra kommunestyre har satt seg et meget ambisiøst mål om å være blant de fem 
kommunene i Sør-Trøndelag med lavest energiforbruk innen 2020. 
Kommuneplanens arealdel 
I formål for LNF-område med tillatelse til spredt bolig- og næringsbebyggelse er 
byggegrensen satt til 39 meter fra sjø/ vassdrag. Tilsvarende grense for tomtefradeling er 35 
meter. 

2.4 Andre retningslinjer 
Statens vegvesens håndbok N100 – Veg og gateutforming 
Utforming og bygging av avkjørsel mot fv.714.  
Statens vegvesens håndbok V129 – Universell utforming av veger og gater 
Det skjenes mot denne ved utforming av tilleggsnæringen. 
Kultur- og kirkedepartementet – veileder, Tilrettelegging av turveier, løyper og stier 
Det skjenes mot denne ved utforming av veger for tilleggsnæringen. 
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2.5 Eksisterende planer i området 

 
Figur 1: flyfoto av Vikan Gård 
 

 
Figur 2: område tenkt for nye boligtomter 
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Figur 3: utsnitt av kommuneplanens arealdel.  
 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 07.09.2017. Store LNF-områder som er forholdsvis 
uberørt og deler er avsatt til å spesielt ivareta friluftslivet(Øya, nabogården sørover). 

Figur 4: utsnitt av gjeldende reguleringsplan for «Honnes med Vikan». 
 
Honnes med Vikan ble vedtatt i kommunestyret 14.04.2016. Planen viser fritidseiendommer 
som er spredt rundt på eiendommen og kun ment for salg. Boligtomtene er svært store og 
videre gårdsdrift er ikke ivaretatt på en måte som forslagstiller finner tilfredsstillende.  
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Figur 5: utsnitt av reguleringsplan Fv. 714 Dolmsundet bru med tilstøtende vei. 
 
Reguleringsplan for Fv.714 Dolmsundet bru med tilstøtende vei ble vedtatt 30.08.2011. 
Den viser at avkjørselen til Vikan Gård og planområdet vil bli langt bedre for myke trafikanter 
pga «internvei» til holdeplasser og avkjørsler som ivaretar av- og påkjøring på en oppdatert 
vegfaglig måte bedre enn dagens avkjørsel.  
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1 Beliggenhet og planavgrensning 

Figur 6: Viser planområdets beliggenhet 
 
Vikan Gård ligger i Hitra kommune 12km nordvest for Fillan og det er 14 km til Frøya Rådhus 
på Sistranda. Det er direkte avkjørsel fra Fv714 til kommunal veg Øyavegen som går frem til 
tunet på Vikan Gård. Fv.714 er tenkt endret som vist i reguleringsplan for Dolmsundet bru 
(figur 5) Det vil gjøre at deler av eksisterende FV714 vil nedgraderes til kommunal veg og 
ÅDT vil bli mye lavere enn i dag.  
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Figur 7: kart som viser grensen for arealet som ønskes omregulert. 

3.2 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon 
Eiendommen består av fulldyrket jord, produktiv skog, innmarksbeite og bebyggelse og 
større deler av eiendommen har vært nyttet til vedhogst og beite i tidligere tider, nå er 
eiendommen i større grad dekket av lauvskog og barskog.  
Kystlandskapet er variert og kupert med lav vegetasjon. Det er skrinn fastmark/delvis bart 
fjell nærmest fjorden. Dette er gjenkjennelig langs hele kystlinjen på Hitra.  
Det er registret rik edellauvskog på eiendommen, men den blir ikke berørt i dette 
planforslaget.  
Det er lite løsmasser i området, og området preges av heier med skrint jordsmonn og 
vegetasjonsdekte senkninger på gammel havbunn. På de mest værutsatte stedene er det 
ofte helt snaut, på de luneste stedene er det skog. Jordbruksmark finnes hovedsakelig i 
senkninger og sprekkedaler med løsmasser.  
Strandsonen i planområdet er utilgjengelig på grunn av topografien, det er svært bratt ned 
til strandsonen der det ikke er privatiserte områder. Naboeiendommen på sørsiden er 
registrert som viktig for friluftslivet. Planeiendommen nord for planområdet må sies å ha 
svært gode kvaliteter for friluftsliv.  
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Figur 8: gårdskart som viser registrerte markslag og edellauvskog 
 
Edellauvskogen berøres ikke i planendringen og det er skrinn jord der det er tenkt plassert 
utleiehytter.  
 
 

Figur 9: topografi i strandsonen sørøst på eiendommen, bratt strandlinje 
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3.3 Eiendom og eierforhold 
Planområdet ligger hovedsakelig på eiendom 13/1, det er forslagstiller som er eier av 
eiendommen. Det er åtte andre eiendommer innenfor planområdet, hvorav to er 
festetomter til 13/1. En festetomt er bebygd fritidseiendom, den andre var en næringstomt, 
men har nå også et boligbygg, det er endringer i eierformen og mest sannsynlig blir 
eiendommen fradelt til egen eiendom. To av tomtene er ubebygd hvorav den ene ligger helt 
nede ved sjøkanten(13/13) og tilhørte tidligere Hitra Fiskarlag, men tilhører nå forslagstiller. 
Den andre ubebygde tomten 13/18 er også eid av forslagstiller og ligger delvis på dyrket 
mark. Det foreligger ingen planer om utbygging på 13/18 eller på 13/13.  

3.4 Eksisterende infrastruktur 
Det er 4 eksisterende fritidseiendommer i planområdet, alle disse har tilknytning til 
kommunalt vann og private avløpsordninger. Boligen på gårdsbruket og boligen på 13/1 har 
også kommunalt vann og privat avløpsnett.  
Den ene fritidseiendommen er på ca. 4 mål, mens de tre andre er på ca. ett mål hver. Alle 
eiendommene har registrerte og godkjente bygninger av typen fritidsbygg. 
13/1/1 er registrert og godkjent med enebolig. Ingen bygg er fredet på noen av 
eiendommene i planområdet.  
Alle eiendommer og bygg har adkomst og adresse Øyaveien som er en kommunal veg fra 
krysset med Fv714 frem til avkjøringen mot Øya. Stikkveger og andre veger til 
fritidseiendommer er private og ligger i planområdet på 13/1.  

3.5 Kjente registreringer 
Ikke registrert fremmede arter. En ikke validert registrering av Gulspurv og Hønsehauk er 
gjort i 2015, begge arter er rødlistet, men ikke truet og største påvirkning på habitat er 
landbruk.  
Eneboligen på Vikan Gård er Sefrak-registrert, da den er bygget i første kvartal på 1800-
tallet, det må gjennomføres en vurdering sammen med kommunen av verneverdien før 
bygningen kan endres eller rives. Det planlegges med at eneboligen skal benyttes til 
administrasjonssenter for utleievirksomheten på stedet.  
 
Det er kjente turstier og turveier i området, disse er tenkt ivaretatt og forvaltet på en slik 
måte at de fremstår som tilgjengelige og naturlige med så få inngrep som mulig.  
Det er ikke kartfestede stier i planområdet for friluftsliv utover stier og tråkk til/fra 
fritidseiendommer.  
 
Det er ikke registeret fare for flom, skred, støy, støv, stråling, vann eller grunnforurensning i 
området.  

3.6 Lokalisering 
Skolekrets er med tilhørende skole Barman oppvekstsenter med 1-7 trinn, barnehage og 
SFO. Oppvekstsenteret ligger 2,4 km fra boligområdet. Det vil si at elever i første trinn har 
krav på skoleskyss, mens elever fra 2. til 10. trinn ikke har krav på skyss til/fra nytt 
boligområde. For elever i 8. til 10. trinn er det Fillan skole 12 km unna som benyttes. Guri 
Kunna videregående skole er også lokalisert på Fillan ved siden av Fillan skole, den huser 
flere yrkesfaglige linjer og studiespesialisering.  
Fillan er i stor og rask vekst, sentrum inn mot Fylkesveien er i stor grad utbygd, og har en 
begynnende karakter av landsby. Det er ønskelig å videreføre og bygge videre på denne 
tettheten og skape et godt sted å være for næringsliv og innbyggerne på Hitra.  
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Busstilbudet til/fra Fillan til Øyaveien er godt, da det går busser oftere en annenhver time på 
hverdager med rutebusser frem til ca. klokken 1900. På helg er det også busser, for 
øyeblikket to avganger pr. dag, avgangene er satt opp med mellomrom og returtider som 
tillater ærender i Fillan.  
Området i planområdet og utenfor har store friluftsområder som er forholdvis enkle å ferdes 
i til fots, det ligger svært godt til rette for uteopplevelser og rekreasjon i umiddelbar nærhet 
til nytt boligfelt og utleiehytter.  
Hitra er værutsatt generelt, men det nye boligområdet ligger forholdsvis godt skjermet med 
landmasser i alle himmelretninger som tar av noe for vind, boligfeltet ligger på et høydedrag 
så solforholdene vil være svært gode for alle nye boliger da de ligger i aksen NØ-SV.  
 
 

4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

4.1 Overordnet beskrivelse av planforslaget 
Det nye planforslaget forsøker å legge til rette slik at fremtidige generasjoner skal kunne 
drive gårdsdrift uavhengig av turistnæringen og vise versa. Det legges opp til å dele opp og 
selge tomter kun for boligformål på et området lite egnet til landbruk og som er vektet til å 
ha den minst betydningsfulle verdien i forhold til friluftsliv og rekreasjonsbruk. Det forsøkes 
å lage en akse for bebyggelse sør for Øyaveien og videre via gårdstunet og opp imot 
eksisterende fritidsbebyggelse. Det nye planforslaget legger ikke opp til nye 
fritidseiendommer som skal la seg dele i fra 13/1. Viste utleiehytter skal kun leies ut med 
korttidsleie og må «pakkes» ned hvis utleievirksomheten ikke skal driftes eller videreføres. 
Det er tatt inn i bestemmelsene at det er deleforbud på 13/1 i arealet LS, dette for å 
forhindre privatisering i strandsonen.  
Det er foreslått å legge gårdsdriften vekk fra det eksisterende gårdstunet i dag, da 
bygningsmassen ikke lar seg forsvare økonomisk å restaurere med tanke på kun videre 
tradisjonell gårdsdrift. En restaurering av dagens gårdstun er svært kostbart og kan 
finansieres av tilleggsnæring. En turistbasert tilleggsnæring er å anse som lønnsomt da 
turistdelen er økende og spesielt havturismen på Hitra/Frøya. Nytt hovedhus for gården er 
lagt til sørvest for dagens tun og ny driftsbygning er plassert ved dyrket mark lenger inn på 
eiendommen, dette forenkler adkomst og trafikksikkerheten da arbeider med gård og 
turister blir adskilt i større grad.  
Vedlegget til planbeskrivelsen viser plassering av bygninger og arkitektonisk utforming samt 
forlag til VA-plan.  

4.2 Endringer i forhold til gjeldene planer 
Denne planen endrer deler av Honnes med Vikan, resterende deler av planer foreslås 
videreført.  

4.3 Bebyggelse og anlegg 
I forslaget er det lagt opp til 12 nye boligtomter på eiendommen, 9 tomter på ca. ett mål og 
3 større tomter på ca. 2 mål. Det legges opp til at B3 og B1 kan bebygges med tomannsbolig 
eller deles opp til to mindre tomter. B12 lar seg ikke dele pga terrenget og en hensiktsmessig 
plassering av bygg.  
Det er fritidseiendommer som blir berørt av å få utleiehytter i nærheten av sine 
eiendommer, men samtidig er det vegetasjon og topografi som gjør at plassering av nye 
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utleiehytter ikke vil være til stor sjenanse, områdets karakter vil beholdes. Boligområdet vil 
være mindre synlig fra Øya, fra gårdstunet vil det mest sannsynlig ikke ses. Det er vist nytt 
bolighus for gårdsdriften på LL3, i bestemmelsene er det gitt tillatelse til ett bolighus med 
omtrentlig plassering som vist, det er viktig at et nytt bolighus på LL3 ikke medfører 
terrenginngrep som skaper brudd i skråningen ned mot sjøen.  
f_BAA er tenkt å romme badstu, naust/garasje og/eller uthus samt bebyggelse som er 
nødvendig for småbåthavn, området kan ha bålplass med benker og bord, en møteplass for 
fritidsbebyggelse og turister.  
LAA planlegges med å bygge om driftsbygningen til utleieleiligheter og det forfalne 
hovedhuset restaureres slik at det kan inneholde administrasjonslokaler for 
tilleggsnæringen.  

4.4 Veger, VA og annen infrastruktur 
Nye veger i området er veg for boligområdet og veg til utleiehytter. På boligområdet 
etableres også interne adkomstveger til eiendommene. Det forsøkes å bygge vegene med 
minimale inngrep, spesielt skal det fokuseres på å unngå kantsone til veg som blir stående 
uten vegetasjon over lengre tid.  Ny veg til utleiehyttene bør bygges som turveg og ikke være 
en fullt ut opparbeidet kjøreveg, dette vil øke drift- og vedlikeholdskostnader, men ivareta 
omkringliggende vegetasjon og gjøre vannavrenningen bedre. Vann- og avløpsledninger 
legges i stor grad i veiarealer og i veikant. Det er skissert forslag til traser i vedlegget til 
planbeskrivelsen, det er også med bestemmelser om VA-plan. Ved legging av avløpsledning i 
området skal det tilbakeføres til naturtilstand så raskt som mulig.   
Planforslaget vil medføre økt trafikk på Øyaveien og dermed i krysset med Fv714. I tillegg vil 
turistnæring medføre økt trafikk i turistsesongen. Det er beregnet med to biler pr. boligtomt 
og 1 bil pr. utleiehytte. I tillegg kommer eventuelt utbygging av leilighetsbygg og 
administrasjonssenter på gårdstunet, til sammen kan det medføre opp mot 80 bilturer pr. 
dag i høysesong. Siktforhold på Øyaveien og i krysset med Fv714 tilsier at trafikken ikke vil 
medføre så store endringer at trafikksikkerheten blir for dårlig.   
Parkering løses i boligområdet langs internveien og på egen tomt, det etableres egen p-plass 
med arealer også tilrettelagt for søppelskur og postkasser langs SV4.  

4.5 Grønnstruktur 
Det er satt av to friområder i boligområdet, ett på 2280 m² og ett mindre på 530 m². 
Rekkefølgebestemmelser omkring opparbeidelse av friområder i boligområdet er tatt inn i 
bestemmelsene. Arealene omkring boligområdet reguleres til naturområdet, det vi si at det 
ikke skal tilrettelegges for bruk av disse arealene, de skal være mer eller mindre uberørte 
arealer. Det minste friområdet skal tilpasses de minste barna og samtidig være møteplass i 
boligområdet.  

4.6 Bruk og vern av vassdrag, med tilhørende strandsone 
Det må etableres plasser til småbåter for utleie tilhørende hytter og leiligheter samt 
båtplasser til eget bruk på gården. Det er satt av eget areal i sjø og på land til formålet. 15-20 
båtplasser antas å være tilstrekkelig.  

4.7 Soner med spesielle hensyn og eller farer 
Høyspentsonen og sonen med kulturminne ligger i areal avsatt til naturområde og vil 
dermed ikke bli berørt av bebyggelse og anlegg, En eventuell legging av avløpsledning må ta 
spesielt hensyn til høyspentsonen. 
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5. ENDRINGER AV PLANFORSLAGET UNDERVEIS 
 

5.1 
 

6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

6.1 Vurdering av konsekvenser av planforslaget 
TEK-17 vil være førende for utformingen av boliger i boligområdet og utformingen av hytter 
til utleie. Det er tenkt at deler av utleieleilighetene på dagens gårdstun vil være tilrettelagt i 
stor grad. Eventuell PR og markedsføring kan virke fremmende for folkehelsen på den måten 
at folk blir opplyst om turmulighetene på og omkring Vikan Gård. 
 
Tilgangen på utearealer for lek og opphold er svært god, det vil være opparbeidede 
friområde i tilknytning til boligene.  
 
Kulturminner, turstier og skogarealer av interesse forsøkes fremhevet og synliggjort i 
planområdet med informasjonstavler, stirydding og skilting. Det er viktig at den naturlige 
kvaliteten ivaretas på eiendommen. 
 
Et viktig argument for å bevare strandsonen ubebygd er tilgjengelighet. Det legges til rette 
for at strandsonen skal være mest mulig tilgjengelig på eiendommen. Det skal 
tilgjengeliggjøres via informasjonsoppslag at strandsonen skal være mulig å ferdes i fritt. 
Intensjonen med restaurering og utbygging er jo nettopp å ivareta naturen og havets 
kvaliteter til glede for beboere, turister og lokalbefolkning. At hyttene blir synlig fra havet 
forringer ikke opplevelsen, det er allerede synlig bruk og synlige bygninger fra sjøsiden på 
eiendommen i form av gården og fritidseiendommene som er etablert. Det kan 
argumenteres for at hyttene og boligutbyggingen derimot viser at eiendommen blir ivaretatt 
og ser ut til å være i god skikk og orden. Tilgjengelig strandsone på eiendommen vil ikke 
forringes av forslaget, snarere tvert imot.  
 
Renovasjon kan løses med felles søppelhus i forbindelse med p-arealer for gjester.  
Renovasjonsbil er ikke tenkt inn i området utover o_SV2 og f_SV3, renovasjon for 
eksisterende fritidstomter og utleiehytter løses ved felles renovasjonskasser på f_BAA og 
SPA1/LAA. 
 

6.3 Vurdering etter Naturmangfoldloven  
Planens omfang er vurdert til å være beskjedent og medfører ikke inngrep i områder hvor 
verdifullt naturmangfold blir berørt. Det er ikke registrert fremmede arter i planområdet, og 
det er lagt inn i planens bestemmelser at nye fremmede arter ikke skal innføres.  
Området anses ikke for å være av unik karakter.  
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6.4 Avbøtende tiltak 
Utleiehytter settes på stolper for å gjøre minst mulig skade på vegetasjon. Ny adkomstveg til 
utleiehyttene bygges og utformes med enkel turvegstandard for å skade minst mulig 
kantvegetasjon. Det reguleres inn store naturområder for å sikre naturlig kvalitet på 
eiendommen. Tradisjonell gårdsdrift og utleievirksomhet kan driftes separat, men også av 
samme driver hvis ønskelig. Det kan ikke fradeles tomter i LS området. 
 

7. VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER 
 

7.1 Offentlige høringsinstanser 
MERKNAD 
NVE har oversendt generelt skriv med informasjon om NVEs rolle, anbefalinger og krav.  
 
MERKNAD 
NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 05.12.2018, i e-post fra Kontur AS, ovennevnte sak til 
uttalelse. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet er fagmyndighet for kulturminner under vann i Midt-Norge. Vi skal 
vurdere alle planlagte tiltak i sjø og vassdrag ut fra hensynet til en eventuell konflikt med 
kulturminner under vann som er fredet, eller vernet, i medhold av lov om kulturminner av 9. 
juni 1978 nr. 50 §§ 4 eller 14. 
 
 
Dersom reguleringsplanen åpner for inngrep i sjø, i form av mudring eller annen graving, 
utfylling, moringer eller annet må det påregnes at NTNU Vitenskapsmuseet kan komme til å 
kreve en marinarkeologisk befaring på stedet jf. kulturminneloven § 9, avhengig av planens 
endelige art og omfang. Hensikten med en slik befaring vil være å avklare hvorvidt planlagte 
inngrep og reguleringer kan skade fredede eller vernede kulturminner under vann eller i 
strandsonen. Kostnadene i forbindelse med slik undersøkelser må bæres av tiltakshaver, jf. 
kulturminneloven § 10. 
Grunnet kostnadene og omfang ved dykkerbaserte undersøkelser, og da dette belastes 
tiltakshaver, er det erfaringsmessig hensiktsmessig at slike ikke gjennomføres før konkrete 
planforslag med plangrenser og formål foreligger i en hensiktsmessig form. Dette vil i 
hovedsak si at undersøkelser gjennomføres når planen foreligger til 1.gangs offentlig ettersyn. 
Dersom tiltakshaver ønsker undersøkelser på et tidligere stadium er dette selvsagt mulig.  
Vi anbefaler at reguleringsgrenser i sjø representerer reelle behov, og at det vurderes 
viktigheten av å inkludere dem i planprosessen. Vi ber derfor om at tiltakene i sjø blir nøye 
beskrevet i det videre planarbeidet, med hensyn til materialbruk, alle inngrep i sjø 
(flytebrygger, mudring, dumping, fylling etc.) og reelle dimensjoner (herunder fyllingsfot for 
eventuelle utfyllinger), og at dette tydelig fremkommer på kartmaterialet. 
NTNU Vitenskapsmuseet takker for varselet og ber om å få oversendt 1. utkast av 
reguleringsplanen til uttalelse når denne foreligger. 
 
VURDERING 
Forslaget oversendes NTNU Vitenskapsmuseet til uttalelse i høringsperioden.  
Det er tatt med planbestemmelser omkring fylling, mudring og molo. Byggingen av molo må 
da forelegges NTNU Vitenskapsmuseet for uttalelse da dette eventuelt skal søkes om.  
 



REGULERINGSPLAN FOR VIKAN GÅRD – PLANBESKRIVELSE         Side - 17 - av 18 

 
 

 
MERKNAD 
Merknad fra Fylkesmannen i Trøndelag er vedlagt i sin helhet.  
 
VURDERING 
Det er foretatt grep som sikrer landbrukets videre drift og en fleksibilitet mellom 
turistnæring og landbruk.  
Båtplasser er samlokalisert og det er etablert felles møteplass i tilknytning til småbåthavn.  
Privatisering i strandsonen er forhindret utenom plasseringen av nytt bolighus for 
gårdsdriften. Det er vurdert slik at skal forslaget være økonomisk forsvarlig, argumenteres 
det med at byggingen i strandsonen gir så mange fordeler ellers til gårdsbruket og 
omkringliggende natur og kulturminner, at fordelene er større enn ulempene ved å tillate 
utleiehyttene i hundremetersbelte.  
Øvrige merknader forstås som oppfylt i planbeskrivelsen.  
 
MERKNAD 
Trøndelag Fylkeskommune, forkortet. 
De nederste utleiehyttene er vist med en avstand fra sjøen på bare 12-14 meter. 
Ut fra den eksponerte beliggenheten er det viktig å utforme bygningene med tanke på 
landskapstilpasning, og ivareta de naturlige terrengformasjonene. 
Fylkeskommunen gjennomførte i 2012 en arkeologisk registrering av planområdet i 
forbindelse med tidligere plan. Det ble funnet tre steinalderlokaliteter med Askeladden id 
113452, id 113458 og id 157454. Disse tre lokalitetene er alle automatisk fredete 
kulturminner og ligger med hensynssone C i gjeldende reguleringsplan. Innenfor endring 
av reguleringsplan ligger id 157454 med hensynssone C og denne forutsettes videreført 
i ny plan. 
 
 
 
MERKNAD 
Statens Vegvesen 
Viser til at trafikksikkerheten må ivaretas i kryss med Fv714. 
 
VURDERING 
Dette er avklart i tidligere planarbeider. Planområdet går ikke opp til fylkesvegen i denne 
endringen.  
 
MERKNAD 
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av 
regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og 
vi har dermed ingen merknader på nåværende tidspunkt til varsel om oppstart av 
arbeid med reguleringsplan for Vikan Gård i Hitra kommune. 
 
MEKRNAD 
Statnett SF har ikke anlegg og rettigheter som blir berørt av planene og har derfor ingen 
merknader til planarbeidet. 
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7.2 Direkte berørte parter og naboer 
 
 
 

8. FORSLAGSSTILLERS EGNE VURDERINGER 
 
Forslaget fremstår som viktig for å bevare Vikan Gårds bygningsmasser på en lønnsom måte 
for eiere. Gårdsdriften kan videreføres uavhengig av turistnæringen på stedet og det vil ikke 
bli privatisering i hundremetersbelte mot sjøen. Det legges opp til å ivareta naturen, 
kulturminner og friluftsområder fremfor å bygge ned skogsarealer. Utleiehytter bygges på 
stolper med minst mulig fotavtrykk på grunnen. Ny veg for å betjene utleiehytter vil være 
enkel og smal grusvei kun tenkt trafikkert med personbil og ATV.  
Forslagstiller har forståelse for at det er kontroversielt å bygge i hundremetersbelte, men 
skal det være økonomisk forsvarlig å investere i havturisme er beliggenhet en svært viktig 
faktor for å lykkes. I sonen det foreslås bygget er det ikke tilgjengelig strandsone pga 
topografien, det er svært bratt ned til strandsonen. Strandsonen vil fremstå som urørt.  
Pluss: 
Minst mulig fotavtrykk ved bygging av utleiehytter, de er små og bygget på stolper uten 
tilrettelegging av vegetasjon rundt hyttene, ingen inngjerding eller opparbeiding.  
De legges i et område som ikke attraktivt for rekreasjon eller turgåing pga topografien.  
Hyttene kan enkelt fjernes hvis driften ønskes avviklet.  
Fra sjøsiden ses i dag også fritidseiendommer og gårdsbruket, nye hytter vil utformes slik at 
det for mange vil oppleves som et positivt skue fremfor en negativ effekt. Utleienæringen vil 
være med på å finansiere bevaring av gårdstunet og spesielt eneboligen på Vikan Gård.  
Uten turistnæringen som tillegg er det lett å tenke seg at Vikan Gård forfaller og at tunet og 
driften vil måtte endre karakter på en mindre positiv måte.  
 
 
Nytt boligområdet er svært positivt for området Dolmsundet/Barman og eiendommene må 
sies å være attraktive for de som ønsker å bosette seg på Hitra.  
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