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§ 1 PLANENS FORMÅL 

Å legge til rette for gårdsdrift med tilleggsnæring i form av turisme og etablering av 
boligtomter. De naturlige kvaliteter skal ivaretas på eiendommen. 

 
§ 2 AVGRENSNING 

 Det regulerte området er vist med plangrense på plankart. 
 

 Planen erstatter helt/delvis reguleringsplan for: Honnes med Vikan, vedtatt   
14.04.2016 

 
 
§ 3 REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER 

Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jfr Plan- og bygningslovens (PBL) §§ 
12-5 og 12-6: 

 
 Reguleringsformål (PBL § 12-5): 
 
 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

- Boligbebyggelse, B1 – B12 
- Fritidsbebyggelse, BFR1 - BFR5 
- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS 
- Bolig/forretning/kontor, BKB 
- Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål, 

BAA 
 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 
- Veg, SV1 – SV4 
- Kjøreveg, SKV1 – SKV12 
- Parkering, SPA1 – SPA2 

 
 Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr.3) 

- Naturområde – grønnstruktur, GN1 
- Friområde, GF1 – GF2 

 
 Landbruks-, natur- og friluftsformål (PBL § 12-5 nr.5) 

- Landbruksformål, LL 
- LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv, LS 
- LNFR areal formål kombinert med andre angitte hovedformål, LAA 
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Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 12-5 nr.6) 
- Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 
 Hensynssoner (PBL § 12-6): 

- Fareområde, Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) 
- Sone med særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø, Bevaring kulturmiljø 

 
  

 
§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

 
 
§ 4.1 Rekkefølgekrav 
 
Tekniske planer   

Før det kan gis rammetillatelse til bygge- og anleggstiltak på det enkelte 
byggeområde for boliger B1 – B12, skal Teknisk detaljplan for Vann- og avløp, Plan 
for overvannshåndtering og Teknisk detaljplan for Veg være godkjent av Hitra 
kommune. 

 
• Veg SV4 og f_SPA2 skal være ferdig utbygd før det kan gis byggetillatelse på 

B1 – B12. 
 

• Vann- og avløp skal være godkjent og utbygd for B1 – B12 før det kan gis 
byggetillatelse på B1 – B12.  

 
• Administrasjonslokale for turistvirksomheten må være etablert på LAA før 

det kan godkjennes bygging av utleiehytter på LS.  
 

• Omgjøring og stenging av avkjørsler til LL3 og adkomstveg SKV8 må være 
etablert før det kan godkjennes bygging av utleiehytter på LS.  

 
• f_SKV6 må være etablert før bygging av utleiehytter kan godkjennes.  

 
  
§ 4.2 Situasjonsplan 

Før byggearbeidene kan påbegynnes skal det foreligge godkjent situasjonsplan. Den 
skal vise eksisterende og planlagt bebyggelse, plassering og utforming av adkomst, 
stigningsforhold, parkering- og biloppstillingsplasser, nødvendige overdekte areal og 
andre markfaste installasjoner. Planen skal videre vise terrengbehandling med 
gamle og nye kotehøyder, forstøtningsmurer, tomtegrenser, bevaring/planting av 
vegetasjon m.m. 

 
Kommunen kan kreve tegninger som viser bebyggelsens høydetilpassing i forhold til 
omkringliggende bygninger og vegetasjon. Høydetilpasning kan vises med 
fotomontasjer, perspektivskisser eller fasadetegninger som viser flere bygninger i 
sammenheng.  

 
§ 4.3  Utforming 

Det skal tillegges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforming av ny bebyggelse 
og utomhusanlegg. Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, takform, 
stiluttrykk, materialbruk og fargesetting, utformes slik at området samlet fremstår 
med et godt helhetlig preg.  

 
Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. 
Valg av utforming og plassering skal medføre så lite behov for tilpasninger av 
terrenget med skjæringer, fyllinger, murer osv som mulig.  
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Ny bebyggelse skal tilpasses slik at det oppnås en helhetsvirkning i forhold til 
eksisterende tilstøtende bebyggelse og miljø. Inngrep på tomten skal konsentreres 
slik at mest mulig grønnstruktur blir bevart. I områder med enhetlig 
bebyggelsesmønster (planmessig plassering av bygning i forhold til andre bygninger, 
veg, eiendomsgrense, møneretning) skal det legges særlig vekt på at ny bebyggelse 
viderefører områdets typiske egenskaper. Det samme gjelder ved rehabilitering, 
tilbygg/påbygg og fasadeendring.  

 
§ 4.4  Tekniske anlegg 

Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-  
/datakommunikasjon og lignende skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 
Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger eller utbedringer av eksisterende nett. 

 
§ 4.5 Overflatevann 

Det kan innenfor planområdet kreves etablert anlegg for oppsamling, fordrøyning, 
rensing og bortleding av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Dette 
gjelder også for overvann som kommer fra områder utenfor planområdet. 

 
Overvannshåndteringen innenfor området skal primært baseres på overflatebaserte 
løsninger. Overvannet skal utnyttes som ressurs for å oppnå økt rekreasjonsverdi og 
trivsel, og samtidig bidra til å skape et best mulig bomiljø. Dette forutsetter at det 
oppnås estetisk gode løsninger med akseptabel vannkvalitet som også er 
driftsmessig forsvarlige. 

 
§ 4.6  Støy 

For utendørs støynivå skal prinsipper og støygrenser i Miljøverndepartementets 
retningslinje T-1442, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter 
disse, legges til grunn for alle tiltak i områder. Støynivå innendørs skal tilfredsstille 
kravene i TEK 17, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter 
disse.  

 
§ 4.7 Universell utforming 

Bygninger og utearealer skal i størst mulig grad være universelt utformet med 
tilfredsstillende atkomst til alle bygninger, og med veier og gangveier som gir god 
framkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.   

 
Bruk av pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal 
unngås. 

 
§ 4.8 Avkjørsler og parkering 

Plassering av avkjørsler (vist på plankartet med piler) er veiledende, men antallet 
og fra hvilken gate/veg tomta skal ha adkomst, er bindende. Ved justering av 
plasseringen må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, 
kurvatur og lignende. Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. 
Maksimal tillatt bredde på avkjørsel til boligtomt er 5 meter. I tilknytning til 
avkjørselen skal det være mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen eiendom 
eller felles adkomst. Situasjonsplanen skal sannsynliggjøre hvordan adkomst fra 
gate til bygning kan tilrettelegges for orienterings- og bevegelseshemmede dersom 
dette ikke er ivaretatt ved prosjektert adkomst. 

 
§ 4.9 Uteoppholdsareal    

For hver boenhet skal det avsettes uteoppholdsareal etter følgende norm: 
- Minimum 200 m2 for eneboliger. 
- Minimum 150 m2 for tomannsboliger. 

 
Private uteoppholdsarealer skal dekkes gjennom private balkonger, terrasser 



REGULERINGSPLAN FOR VIKAN GÅRD - PLANBESTEMMELSER Side 4 av 7 
 

og/eller andre uteplasser på bakkenivå. Private uteplasser skal være beskyttet mot 
støy og biltrafikk, og innfri rimelige krav til sol og lysforhold. 

 
Det skal avsettes areal til felles uteoppholdsareal/møteplass med   
minimumsstørrelse 50 m2 i området for boligbebyggelse. Møteplassen skal ligge på 
GF2 og bestå av blant annet bord og benker. 

 
 
§ 4.10  Den ubebygde del av tomta og vegetasjon 

Tomta skal beholde mest mulig av eksisterende terreng og dekke.  
Det kan plasseres gjerder, hekker, steinmur eller lignende i eiendomsgrensene. 
Materialvalg og fargebruk på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene og 
maksimal tillatt høyde er 1,1 meter. Mot grøntstruktur, felles gangveg og felles 
lekeareal skal eiendomsgrense markeres med gjerde, hekk e.l. 

 
§ 4.11 Elektromagnetiske felt og radon 

Ved nyanlegg av trafoer, nettstasjoner og høyspente ledninger/kabler, og ved 
arealdisponering inntil/over slike anlegg, skal det søkes å unngå at boliger og 
lekeplasser utsettes for elektormagnetiske felt over 0,4 µT (mikrostesla) fra disse 
anleggene (utredningsnivå), jfr. anbefalingene i "Forvaltningsstrategi om magnetfelt 
og helse ved høyspentanlegg", rapport 31. mai 2005. 

 
§ 4.12 Energiforsyning og miljø 

Byggeområder og byggverk skal lokaliseres og utformes med hensyn til 
energieffektivitet og fleksible energiløsninger. Det skal legges vekt på å finne 
løsninger preget av miljø- og ressurstenkning. 

 
§ 5 REGULERINGSFORMÅL 

 
 BEBYGGELSE OG ANLEGG  
§ 5.1 Boligbebyggelse 
 
a) I eneboliger kan det tillates sekundærleiligheter med bruksareal (BRA) på inntil 60 

m2 forutsatt at sekundærleiligheten ligger i tilknytning til eneboligen. På B1 og B3 
tillates det også tomannsboliger. 

 
5.1.2  UTFORMING AV BOLIGER 
 
a) Bebyggelsen på B2 og B4-B11 skal ikke overskride BYA=300 m2 pr tomt inkludert 

biloppstillingsplasser. Bebyggelsen på B1 og B3 kan ha BYA%=30.  
 
b) Bygninger kan ha saltak med takvinkel mellom 18 og 35 grader, eller pulttak med 

takvinkel mellom 6 og 20 grader.  
 
c) Byggehøyder skal ikke overstige følgende byggehøyder med antall meter målt fra 

planert terreng til høyeste punkt og fra gjennomsnittlig planert terreng: 
 
 Saltak: Maksimal gjennomsnittlig gesimshøyde er 6,5 meter og maksimal mønehøyde 

er 9 meter.   
 Pulttak: Maksimum tillatte gesimshøyde er 8 meter.  
  
 Ark og takoppløft med utstrekning på inntil 30 % av takflaten, kan tillates i tillegg 

til tillatte gesimshøyder. Frambygg, fløyer og vinkler i bebyggelsen skal følge gitte 
bestemmelser for møne- og gesimshøyder.   

  
d) I skrått terreng skal småhusbebyggelsen ha underetasje eller avtrappes med flere 

plan (”halvetasjer”) for å tilpasses terrenget. Med skrått terreng menes at 
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terrenget faller minst 2,0 meter i bygningens bredde. Alternativt kan 
bygningskroppen gjøres smalere og/eller deles opp i mindre enheter. 

e) Tomtegrenser 
Tomtegrenser er vist i plankartet. Ved fradeling av tomter kan det gjøres mindre 
justeringer av grenser etter kommunens skjønn. 

f) Byggegrenser 
Byggegrenser er vist i plankartet. Så langt det rekker tillates ikke plassering av 
bolighus på terrengtopper. 

g) Privat uteoppholdsareal 
Verandaer og balkonger skal ikke ha samlet areal større enn 40 m2 per boenhet, og 
skal ikke være sammenhengende over mer enn 2 av boligens fasader. Unntak gis for 
terrasse på garasjetak, jf. § 4.3. 
 

§ 5.1.3 GARASJER OG UTHUS 
 

a) Frittliggende garasjer og uthus skal fremstå som underordnet i forhold til boligen, 
og kan verken ha samlet bruksareal eller bebygd areal over 60 m2. Ingen del av 
garasje/uthus kan innredes til boligformål. 

b) Maksimal mønehøyde for garasjebygg er 6 meter og maksimal gesimshøyde er 3,5 
meter. 

c) Mindre, frittliggende garasjer og boder kan plasseres 2 meter fra tomtegrense mot 
veg, og 1 meter fra eiendomsgrense. 

 
§ 5.1.4 FRITIDSBEBYGGELSE  
 
a) Anneks, uthus eller garasje skal ikke overstige 30 m². 
b) Tillates saltak og pulttak. 
c) Tak skal tekkes med matte flater. Torvtak tillates med stedstilpasset torv, sedum 

eller lyng.  
d) Anneks/uthus kan ikke deles fra som egen bruksenhet og skal tilpasses hovedhus 

vedr. materialbruk og farger. 
e) Grunnmur over 0,5 m skal unngås, jamfør § 4.3.  
f) Det tillates ikke tilbygg eller påbygg på BFR2 – BFR5, maks ett anneks/uthus pr. 

tomt. 
g) Det tillates ikke påbygg av veranda eller terrasse på BFR2 – BFR5. 
 
 
§ 5.1.5 SMÅBÅTANLEGG 
 
a) Det tillates småtbåthavn for inntil 20 båter, flytebrygger med landanlegg.  
b) Småbåthavna må utformes slik at den ikke medfører inngrep på havbunn.  
d) Tillates oppført molo etter søknad til Hitra kommune. 
 
§ 5.1.6 BOLIG/FORRETNING/KONTOR 
 
a) Handelsstedet skal ivaretas som en helhetlig struktur med tradisjonelt uttrykk 
b) Tak tekkes med matte flater 
c) Materialbruk skal tilpasses trønderske byggetradisjoner 
d) Tilplanting er kun tillat med stedegen vegetasjon 
e) Det tillates ikke påbygg, tilbygg, anneks eller uthus.  
  
§ 5.1.7 ANGITT BEBYGGELSE OG ANGITT HOVEDFORMÅL, f_BAA 
 
a) Angitt til BUN og BAU. Garasje/uthus/naust/anneks/badstue tillates oppført uten å 

hindre kjøreadkomst til BKB. 
b) Det tillates maks tre bygninger innenfor formålsgrensen til f_BAA. 
c) BYA er oppgitt i plankart. 
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d) Bygninger kan ikke deles fra som egen bruksenhet eller eiendom og skal tilpasses 
handelsstedet vedr. materialbruk og farger. 

e) Tak skal tekkes med matte flater. Torvtak tillates med stedstilpasset torv, sedum 
eller lyng. 

f) Byggegrensen går i formålsgrensen mot sjø. 
 
§ 5.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Veg 
a) Vegen f_SV1 er regulert til felles adkomstveg for Øya og LL3.  
b) Vegen o_SV2  og o_SV4 er regulert til offentlig veg. 
c) Vegen f_SV3 er regulert til felles adkomstveg for følgende regulerte arealer: 

BFR1 – BFR5, f_BAA, BKB, LA og LS. 
Kjøreveger 

d) Vegen f_SKV7 er regulert til felles adkomstveg for LS og BFR5 
e) Vegene f_SKV3 – f_SKV5 er regulert til sin respektive eiendom vist i plankart og 

LS/LL1. 
f) Vegen f_SKV6 er kun for bruk til utleiehytter, LS og BFR3. 
g) Vegen SKV2 er privat veg i jordbruksøyemed.  
h) Vegene f_SKV9 – f_SKV11 er felles adkomstveger for boligbebyggelse.  
i) Vegen SKV12 er privat veg for B12.  

Parkering 
j) f_SPA2 kan ha felles postkassestativ og felles søppelskur for boligområdet.  
k) f_SPA1 er privat, skal ha oppmerket og skiltet minimum en p-plass for 

bevegelseshemmede.  
l) SPP1 og SPP2 er p-plasser for utleiehytter. 
 
 
 GRØNNSTRUKTUR  
§ 5.3 Grønnstruktur – naturområde 
 
a) Godt naturtilpassede stier og småplasser kan tillates. Det tillates skjøtsel av skog 

og vegetasjon etter hjemmelshaver sin skjøtselsplan, primært for å ivareta 
naturpreget.  

 
§ 5.3.1 Friområde 
 
a) GF1 skal inneholde fotballslette. 
b) GF2 skal opparbeides med tanke på de minste barna; sandkasse, huske og sklie.  
 
 LANDBRUKS-, NATUR-, OG FRILUFTFORMÅL 
§ 5.7 Landbruksformål, LL 
 

a) LL1, LL2 og LL3 er avsatt til landbruksformål og de bestemmelser som følger i 
Plan- og bygningsloven dekker bestemmelsene for arealene. 

b) Fradeling er ikke tillatt på LL3. 
c) Byggegrensen er vist i plankart. 
d) I plankartet for LL1 er det planlagt bebyggelse avsatt for ny driftsbygning.  

 
§ 5.7.1 LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse…, LS 
 
a) Det tillates ikke andre nye bygg og anlegg innen formålet enn de som er beskrevet 

her. 
b) Det tillates 7 utleiehytter plassert som vist i plankart innenfor planlagt bebyggelse. 
c) Hyttene utformes som hytte 1 eller hytte 2 som beskrevet i vedlegg til 

planbeskrivelsen. 
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d) Det kan etableres en gruset sti fra f_SKV6 som går forbi hyttene på landsiden, stien 
kan være kjørbar med en mindre ATV, kjøringen skal begrense seg til drift- og 
vedlikeholdsoppgaver. 

e) Det tillates ikke inngjerding av hyttene. 
f) Det tillates ikke opparbeiding av arealer rundt hyttene. 
g) Fradeling er ikke tillatt.   
 
§ 5.7.2 LNFR areal formål kombinert med andre angitte hovedformål, LAA 
 
a) LNFR areal formål kombinert med næringsbebyggelse for overnatting og bevertning. 
b) Det tillates leilighetsbygg som vist i vedlegg til planbeskrivelsen. Eksakt 

arkitektonisk utforming er ikke låst til vedlegget. 
c) Bolighuset kan gjøres om til leilighetsbygg og administrasjonslokale for 

turistnæringen. 
d) Fradeling er ikke tillatt. 
e) Byggegrensen er vist i plankart.  
 
 
 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED STRANDSONE 
§ 5.8 Friluftsområde 
 
a)  Ikke tillat med bruk av vannscooter 
  
  
§ 6 HENSYNSSONER 

 
§ 6.1 Sone med særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø, Bevaring kulturmiljø 
 
a)     Tillates ikke bygg, anlegg eller installasjon.  
 
§ 6.2 Fareområde 
 
a) Tillates ikke bygg, anlegg eller installasjon. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
RETNINGSLINJER 
 

Automatisk freda kulturminner  
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk freda 
kulturminner, skal arbeidet stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssone på fem meter, jf. lov om kulturminne § 8. Melding skal snarest 
sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at disse kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt 
vilkårene for dette.  


