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Det er igangsatt en planprosess for et område ved Sandstad på Hitra i den hensikt å legge til rette for 

etablering av et steinbrudd med tilhørende kaianlegg i området. Området er i dag stort sett ubebygd, med 

unntak av noen rester av bygninger på et fraflyttet småbruk.  

Det forslåtte uttaket har en utstrekning på ca. 400 daa og det er masseberegnet til ca. 1.6 mill. m3, så det 

er snakk om betydelige mengder og en lang tidshorisont på driften.  

Området skal tilrettelegges for industri etter hvert som driften av uttaket tillater det. 

Planprogrammet beskriver dagens situasjon og planlagt tiltak. 

Det skal utarbeides en konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet, og aktuelle tema som skal 

utredes nærmere er listet opp i dette planprogrammet.  
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1 Innledning 

1.1 Formålet med planen 

PEAB Industri er en del av Norges største entreprenørselskap. Swerock administrerer PEAB Industri sin 

pukk og grusvirksomhet. En viktig del av deres forretningsdrift er å ha tilgang på og kontroll over 

råvareressurser. Behovet for steinmaterialer til veibygging, asfalt og betongtilslag er konstant.  

Planområdet er undersøkt ved feltbefaring og foreløpige prøver viser god kvalitet av steinmaterialer egnet 

som tilslag til asfalt, betong og pukk & grusfraksjoner. Området vil også være velegnet til etterbruk i form av 

gode og sjønære industriområder.  

Planarbeidet skal resultere i en helhetlig detaljreguleringsplan som viser utnytting av området til 

råstoffutvinning. Planforslaget skal inneholde en plan for drift av uttaket, samt en plan for avslutning og 

istandsetting av uttaket.  

 

1.2 Krav om konsekvensutredning (KU) 

I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Sandstad masseuttak, er det behov for å gjøre en 

vurdering av behovet for konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-

854), som trådte i kraft 01.07.2017.  

Det er type tiltak og dens omfang som skal vurderes i spørsmålet om krav til konsekvensutredning gjør seg 

gjeldende. Det å etablere nytt masseuttak anses å være av et slikt omfang at det utløser krav om 

konsekvensutredning etter forskriften. Vedlegg I oppgir en rekke planer og tiltak etter plan- og bygningsloven 

som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning. Nr. 19 i vedlegg I gjelder «uttak av 

malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir 

berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse, eller uttak av torv på et område større enn 

200 dekar. Mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2 a.  
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2 Planområdet 

2.1 Beliggenhet og avgrensning 

Sandstad råstoffutvinningsområde ligger i Hitra kommune, sørøst på øya. Området er avgrenset av 

Innhitterveien i nord og Sandstadsundet i sør. I øst og vest grenser området til åpen fastmark, myr- og 

skogsområder. Planområdet omfatter også deler av Trondheimsleia, som er havområdet mellom Hitra og 

fastlandet. I sør grenser Trondheimsleia mot Ramsøyfjorden som skiller Smøla fra Hitra. I nord går leia over 

utløpet av Trondheimsfjorden ved Agdenes. Hurtigruten og Kystekspressen mellom Kristiansund og 

Trondheim trafikkerer Trondheimsleia på langs, mens bilferga mellom Aure og Smøla krysser leia.  

 

Figur 1. Kartet viser planområdets beliggenhet på Hitra. 

 

Figur 2. Kartet viser planområdet markert i hvit stiplet linje, samt planområdets nærområde.  
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2.2 Dagens situasjon 

Slik planavgrensninga foreligger berører avgrensninga hele- eller deler av følgende eiendommer: 

- Gnr/bnr 1713/1 

- Gnr/bnr 1713/2 

- Gnr/bnr 122/15 

- Gnr/bnr 122/30 

- Gnr/bnr 122/34 

- Gnr/bnr 122/172 

- Gnr/bnr 122/208 

- Gnr/bnr 122/209 

- Gnr/bnr 122/210 

- Gnr/bnr 122/211 

- Gnr/bnr 122/213 

 

Figur 3. Eiendomsgrensene I området er illustrert med røde stiplede linjer. 
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Ingen av eiendommene i- eller i nærheten av planområdet er bebodd i dag. Det står oppført to 

fritidseiendommer og noen andre gårds- og driftsbygninger av svært dårlig forfatning.  

Det er i dag ingen registrerte pukkverk i området, men det har tidligere vært drevet et lite uttak av 

morenemasser på andre siden av bygdevegen på gnr/bnr 122/15. Dette uttaket er ikke registrert som 

masseuttak hos Direktoratet for Mineralforvaltning.  

Området ligger i helning mot sørøst, ned mot sjøen. Grunnen består av fjell og noe myr.  

 

Figur 4. Utsikt ned mot sjøen fra området.  

Det er i dag noen mindre landbruksområder i området. Landbruksjord skal tas vare på, slik at den kan brukes 

på andre steder i kommunen. Det er i forbindelse med landbruket noen mindre bygninger i området, av 

varierende tilstand. 

 

 

 

 

Figur 5. Noen bygninger som star oppført på området. 
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3 Overordnede rammer og premisser  

3.1 Regional plan 

Regional plan for arealbruk, Nord-Trøndelag (25.04.2013) 

Regional plan for arealbruk skal bidra til å videreutvikle en lokal og regional arealpolitikk som sikrer balansen 

mellom økologisk, sosial og økonomisk bærekraft. Nasjonale signaler og målsettinger må avveies gjennom 

regional politikk og omsettes til gode helhetsløsninger regionalt og lokalt.  

For mineraler sier den regionale planen at framtidig arealforvaltning må sikre viktige mineralforekomster i et 

langsiktig perspektiv og bidra til en bærekraftig utnytting av forekomster.  

Behovet for metaller og industrimineraler øker i takt med befolknings- og velstandsøkningen og det er økt 

interesse for å sikre stabil og langsiktig tilgang til ressursene. Mineralutvinningen må foregå en skala som er 

forenelig med miljøkrav og infrastrukturens kapasitet.  

 

3.2 Kommuneplan 

Kommuneplanen samfunnsdel 2014-2026 

«Hitra – når du vil» er Hitra kommunes filosofi, som både er inviterende og utfordrende. Det er lov å prøve 

seg, lov å lykkes og lov å feile. For kommunen er tilføyelsen «Hitra – når du vil bo, leve og oppleve» med på 

å skape et positivt fremtidsbilde av uendelige muligheter på en øy med fantastiske ressurser.  

Samfunnsdelen gir overordnede føringer for arealdelen. Den sier at Hitra kommune skal arbeide mot tre 

hovedmål: 

- Hitra skal bli mer attraktiv som bosted 

- Hitra skal bli mer attraktiv for bedrifter 

- Hitra skal bli med attraktiv for besøk 
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Kommuneplanens arealdel 2016-2028 

Store deler av planområdet er i kommuneplanens arealdel i dag regulert til LNFR-område og bruk og vern av 

sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. I tillegg til disse to arealformålene, er et område i sjøen avsatt til 

kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone. Dette området er ment til fremtidig 

låssettingsplass.  

 

Figur 6. Kartet viser kommuneplanens plankart, vedtatt i 2019. Planavgrensning for Sandstad masseuttak er lagt inn for 

å vise tydelig hvilke områder som blir berørt.  

 

3.3 Gjeldende reguleringsplaner  

I sør foreligger en tilgrensende reguleringsplan som ble vedtatt i 2016. Reguleringsplan Jøstnøy er en 

områdereguleringsplan som er et ledd i utviklingen av Jøsnøya/Kalvøya som et naturlig trafikk- og 

logistikknutepunkt og en viktig eksporthavn med spesiell vekt på sjømatindustrien. Med denne planen er det 

ønskelig å legge til rette for næringsutvikling og vekst i kommunen og regionen gjennom å videreutvikle 

Jøsnøya som et attraktivt nærings- og industriområde. Ideen med å samle og legge til rette for samhandling 

og samlokalisering av aktører innen marin sektor ligger til grunn for denne reguleringsplanen.  

Området som grenser til reguleringsplan for Sandstad masseuttak er ligger i sjøen, og er regulert til 

havneområde i sjø.  
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Figur 7. Reguleringsplan Jøstnøy. 

 

3.4 Pågående planer 

Ingen i nærområdet.  
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4 Beskrivelse av tiltaket  

4.1 Tiltakets omfang 

Masseuttak 

Foreslått tiltaksområde omfatter et areal på ca. 400 daa, med en gjennomsnittlig uttaksdybde på ca. 40 m. 

Med en slik uttaksdybde vil dette omfatte et uttak på ca. 15-16 mill. faste m3. Regner man med et uttak på 

150 000 faste m3 i årene fremover, vil det være aktivitet i uttaket i en periode på ca. 100 år. Disse 

beregningene er basert på dagens markedssituasjon, men vil kunne endre seg betydelig gjennom årene. 

Endelig utforming og justering av uttaksgrense vil påvirke volumet.  

Prøver tatt av stein fra området viser gode resultater og vurderes som velegnet til de fleste bruksområder 

innen bygge- og anleggssektoren. Markedet for steinprodukter fra tiltaket vurderes å være gode fordi det 

legges opp til transport av masser sjøveien. Det planlegges å etablere kaianlegg i forbindelse med 

masseuttaket sør i planområdet.  

Uttaket skal drives i etapper som skal bestemmes gjennom driftsplan. Reguleringsplanen vil gi de 

overordnede føringene for driften av uttaket, mens driftsplanen vil være med detaljert.  

Istandsetting av permanente stuffer tilpasses fremtidig bruk til industriformål. Alle avdekkingsmassene skal 

legges i deponi og kan senere tas i bruk til istandsetting av området tilpasset sluttbruken.  

 

Transport 

Adkomst til planområdet er via Fv. 713 Innhitterveien. Denne vegen benyttes til massetransport på veg og til 

annen transport til og fra det aktuelle området. Fv. 713 østover er tilknyttet Fv. 714 Hitterveien med kort 

avstand til Hitratunnelen og fastlandet.  

I tillegg til transport på veg vil det være aktuelt med transport på båt fra området. Det er planlagt et stort 

masseuttak med store mengder fjell i årlig uttak. Det skal tas ut langt mer fjell enn det er behov / marked for 

lokalt, og dette krever at ferdige masser i hovedsak transporteres med båt. Dette gjør det også mulig å frakte 

store mengder steinmasser over store avstander. 

Det skal opparbeides eget kaianlegg i forbindelse med driften av uttaket. 
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4.2 Alternativer 

Nullalternativet 

Nullalternativet forstås i denne sammenheng med dagens situasjon, der området ikke er regulert og der 

området er avsatt til LNFR i gjeldende kommuneplan.  

Planalternativ 1 - Masseuttak, industri og kaianlegg 

Det andre alternativet omfatter en detaljregulering av området, for deretter å kunne etablere fremtidig industri 

i form av masseuttak. I forbindelse med masseuttaket er det også ønskelig å etablere kaianlegg for 

industrien og for utskiping av stein.  

 

5 Utredningsbehov 

I dette kapittelet beskrives undersøkelses- og utredningstemaene som skal belyse de ulike alternativene. 

Undersøkelses- og utredningstemaene skal gjenspeile de vesentlige problemstillingene som reises i 

planarbeidet, med vekt på beslutningsrelevante forhold. I konsekvensutredningen vil de planlagte tiltakets 

virkninger for miljø og samfunn bli berørt.  

Konsekvensutredningen skal utarbeides med utgangspunkt i fastsatt planprogram, Konsekvensene av 

tiltaket skal vurderes mot nullalternativet. Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon, inkludert 

eventuelle tiltak og endringer som med stor sannsynlighet vil gjennomføres innen analyseåret, uavhengig av 

om tiltaket som utredes gjennomføres eller ikke. Analyseåret for sammenligningen er satt til 2020. Det 
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innebærer at planalternativet skal analyseres opp mot en forventet situasjon i 2020, gitt at tiltaket med 

masseuttak ikke gjennomføres.    

 

5.1 Planfaglige temaer som skal undersøkes og konsekvensutredes 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke temaer som skal konsekvensutredes og hvilke som skal 

undersøkes. I undersøkelsen skal det vektlegges hvilke muligheter og utfordringer planalternativet gir, og 

hvordan disse skal håndteres.  

I konsekvensutredningen skal konsekvensene av planalternativet belyses og det skal vurderes og 

presenteres eventuelle avbøtende tiltak der det er aktuelt.  

 

Tema  Utredningsbehov KU Plan 

Landskapsbilde Opplevelse av landskapet x x 

Kulturminner og kulturmiljø Kulturminner x x 

Nærmiljø og friluftsliv Dagens bruk av området x x 

Arealressurser Dagens arealbruk 
x x 

Forurensning  Utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, 

forurensning av vann og grunn    
x x 

Støy Støykonsekvenser for nærmiljøet x x 

Trafikk Trafikale forhold for adkomst, intern trafikk på 

området, samt båttrafikk 
x x 

Naturmangfold Naturtyper og artsforekomster, samt marint 

naturmangfold 
x x 

Grunnforhold i sjø Grunnforhold i sjø x x 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-

analyse) 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 x 

 

  



   

 
 

PLANBESKRIVELSE – PLAN 201922 SIDE 14 AV 22  

 

\\nostefs001\OPPDRAG\31282\10210798_Hitra_-_steinbrudd_industriområde\000_Hitra_-_steinbrudd_industriområde\04 Fagområder\01 Plan\03 
Beskrivelser\Planprogram\20200110 Planprogram Hitra.docx 

 

5.2 Tema som skal konsekvensutredes 

Tabellene nedenfor gir en oversikt over hvilke temaer som skal utredes og/eller konsekvensutredes i det 

videre planarbeidet, samt metode for hvordan dette skal gjøres. 

 

Landskapsbilde 

 

  

Dagens situasjon 

Temaet landskapsbilde handler om estetiske verdier i landskapet, den visuelle opplevelsen av omgivelsene, og 

hvordan de visuelle aspektene blir endret som følge av tiltaket.  

En eventuell etablerings av masseuttak med tilhørende kaianlegg på Sandstad tilsier en eksponering fra 

Trondheimsleia, i nord, med god synlighet fra sjøen. Planarbeidet skal vurdere hvordan masseuttak og etterfølgende 

ny industribebyggelse kan integreres i eksisterende landskapsbilde. 

Med bakgrunn i dette er det behov for utredning av tiltakets virkning for landskap og landskapsopplevelse.   

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Ingen 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Det er behov for utredning av tiltakets 

virkning for landskap og 

landskapsopplevelse, spesielt i forbindelse 

med synlighet fra sjøen. Kaianlegget 

planlegges bygges ut på utsiden av 

masseuttaket, mot Jøstenøya. Kaianlegget 

og masseuttaket, samt etterfølgende ny 

industribebyggelse tilsier eksponering mot 

Trondheimsleia.  

- Beskrivelse av 
karakteristiske trekk og 
spesielle verdier.  

- Omfangsvurdering 

- Visualisering 

- Sammenstilling av verdier 
og omfang 

- Beskrivelse av mulige 
avbøtende tiltak 

Vurderingene og resultatet 

presenteres i egen fagrapport 

for KU, med tekstlig og billedlig 

fremstilling. Utdrag innarbeides 

i planbeskrivelsen.  
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Kulturminner og kulturmiljøer 

 

Nærmiljø og friluftsliv 

Dagens situasjon 

Temaet kulturminner og kulturmiljøer omhandler tiltakets påvirkning på eventuelle automatisk fredede kulturminner, 

nyere tids kulturminner og kulturmiljøer innenfor planområdet.    

I planområdet ligger to bygninger som er SEFRAK-registrert. Bygningene ligger ved Sommarfjøshaugen, og er 

registrert som våningshus med fjøs/garasje. Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle 

restriksjoner, men fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien av de aktuelle 

bygningene. I sør mot Kallarneset er det også registrert noen kulturminner, hvor flere er registrert som gravminne.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Ingen 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Det anbefales at befaring gjennomføres på 

et tidlig tidspunkt i planprosessen, ettersom 

eventuelle funn vil være premissgivende for 

utforming av reguleringsplan. Dersom tiltaket 

kommer i konflikt med funn, vil det være 

aktuelt å gjennomføre konsekvensutredning.  

- Befaring ved behov 

- Kjente og registrerte 
kulturminner kartlegges  

- Vurdering i samsvar med 
Hitra kommune om 
bygningenes verdi 

- Evt. behov for arkeologisk 
registreringer avklares 

- Sammenstilling av funn 

- Beskrivelse av eventuelle 
avbøtende tiltak 

Vurderingene og resultatet 

presenteres i egen fagrapport 

for KU, med tekstlig og billedlig 

fremstilling. Utdrag innarbeides 

i planbeskrivelsen.  

Dagens situasjon 

I temaet nærmiljø og friluftsliv blir influensområdet til innbyggerne og brukerne av området tatt opp. Helse, trivsel, 

sikkerhet og mulighet for fysisk aktivitet er de viktigste aspektene ved temaet. I dag er det ingen registrerte 

friluftsområder i planområdet.   

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Det foreligger et turkart for Hitra, utarbeidet i 2015 av Hitra kommune.  

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Det er behov for å kartlegge området for å 

finne ut om innbyggerne bruker det, hvem 

som eventuelt bruker det og hvordan det blir 

brukt. Dersom området blir benyttet i 

friluftsammenheng, vil det være aktuelt å 

gjennomføre konsekvensutredning.  

- Registrering av viktige 
områder for nærmiljø og 
friluftsliv, og omtale av 
overordnede 
karakteristiske trekk 

- Vurdering av verdi 

- Sammenstilling av funn 

- Beskrivelse av eventuelle 
avbøtende tiltak 

Vurderingene og resultatet 

presenteres i egen fagrapport 

for KU, med tekstlig og billedlig 

fremstilling. Utdrag innarbeides 

i planbeskrivelsen.  
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Arealressurser 

 

Forurensning 

 

  

Dagens situasjon 

Planområdet består i dag av en rekke forskjellige arealressurser, heriblant skog, myr, dyrka mark eller annet åpent 

område. Ifølge Kilden sin arealinformasjon finnes både uproduktiv skog og skog av høy bonitet. Det finnes fulldyrka 

jord og åpen fastmark, samt at det finnes impediment myr på området.     

Området er i gjeldende kommuneplan for Hitra kommune avsatt til LNFR. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Ingen 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Det er behov for en utredning av verdien av 

arealressursene som ligger i planområdet i 

dag, og hvilke konsekvenser tiltaket får for 

disse. Hvis arealressursene er av høy verdi, 

vil det være behov for å gjennomføre 

konsekvensutredning.   

- Kartlegging av 
arealressursene på 
området og deres verdi 

- Sammenstilling av funn 

- Beskrivelse av eventuelle 
avbøtende tiltak 

Vurderingene og resultatet 

presenteres i egen fagrapport 

for KU, med tekstlig og billedlig 

fremstilling. Utdrag innarbeides 

i planbeskrivelsen.  

Dagens situasjon 

Foruten noe trafikk på Innhitterveien, er det lite aktivitet i området i dag som har noe å si for forurensning.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Ingen 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Aktuelle forurensningskilder i forbindelse 

med tiltaket vil være trafikk til og fra området, 

på land og til vanns og forurensning fra 

driften av masseuttaket. Avrenning fra 

masseuttaket er også et utredningsbehov i 

forbindelse med forurensningstemaet, samt 

forurensning i anleggsperioden. 

- Risiko for forurensning i 
sjø må utredes 

- Risiko for forurensning fra 
trafikk på utredes 

- Avrenning etter 
gjennomfør tiltak må 
kartlegges 

- Sammenstilling av funn 

- Beskrivelse av mulige 
avbøtende tiltak 

Vurderingene og resultatet 

presenteres i egen fagrapport 

for KU, med tekstlig og billedlig 

fremstilling. Utdrag innarbeides 

i planbeskrivelsen. 
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Støy 

 

Trafikk 

 

Dagens situasjon 

T-1442 retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn ved behandling av støy. Disse 

retningslinjene gir føringer for støygrenser ved etablering av nye støykilder som næringsvirksomhet og 

industrietableringer.  

Dagens situasjon på område tilsier lite støy, da det ikke er noen aktivitet på området i dag. Noe støy kan beregnes for 

Innhitterveien som går langs den nordlige grensen for planområdet.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Ingen 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Aktuelle støykilder ved tiltaket vil være trafikk 

til og fra området, på land og til vanns, samt 

støy fra virksomheten som etableres og 

etterbruken. Virkninger av støy og 

forurensning for nærmiljøet må utredes 

nærmere.  

- Støy vurderes i henhold til 
T-1442.  

- Sammenstilling av funn 

- Beskrivelse av eventuelle 
avbøtende tiltak 

Vurderingene og resultatet 

presenteres i egen fagrapport 

for KU, med tekstlig og billedlig 

fremstilling. Utdrag innarbeides 

i planbeskrivelsen. 

Dagens situasjon 

På- og i nærheten av området går det i dag to veier; Innhitterveien og Haltlandveien. I nord grenser planområdet til 

Innhitterveien, som strekker seg fra Hitterveien i øst og videre vestover. Ifølge vegkart, Statens vegvesens 

karttjeneste, har Innhitterveien forbi planområdet en ÅDT på 80, med en andel av lange kjøretøy på 8 %. 

Haltlandveien er en  intern kjørevei på området, som blir lite benyttet i dag. Det finnes ingen registrert ÅDT på denne 

veien.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Ingen 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

I forbindelse med etablering av masseuttaket 

og etterbruken til industriområde, vil trafikken 

til og fra området øke, spesielt båttrafikk på 

sjø. 

- Vurdering av 
Innhitterveiens kapasitet 
for økt trafikk 

- Konsekvenser for 
fremkommelighet og 
trafikksikkerhet på land 
og til vanns 

- Kartlegging av behov for 
interne veier på området 

- Sammenstilling av funn 

- Beskrivelse av mulige 
avbøtende tiltak 

Vurderingene og resultatet 

presenteres i egen fagrapport 

for KU, med tekstlig og billedlig 

fremstilling. Utdrag innarbeides 

i planbeskrivelsen. 
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Naturmangfold 

 

 

Grunnforhold i sjø 

 

Dagens situasjon 

Temaet omhandler naturtyper og artsforekomster som er viktig for dyr og planters livsgrunnlag, samt geologiske 

elementer.   

Ifølge artsdatabanken er det gjort flere observasjoner av flere sterkt trua, sårbare, nær trua og livskraftige arter i 

området. Disse må imidlertid kartlegges nærmere i videre arbeid.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Ingen.  

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Begrepet naturmiljø omfatter alle 

terrestriske, limnologiske og marine 

forekomster, og biologisk mangfold knyttet til 

disse. Verdifulle naturtyper, naturområder og 

artsmangfold skal kartfestes, beskrives og 

verdsettes ut fra kjente datakilder og egne 

befaringer/vurderinger ved behov.  

- Kartlegging av naturtyper 

både på land og til vanns 

- Vurdere verdien av 

eventuelle funn 

- Sammenstilling av funn 

- Beskrivelse av eventuelle 

avbøtende tiltak 

Vurderingene og resultatet 

presenteres i egen fagrapport 

for KU, med tekstlig og billedlig 

fremstilling. Utdrag innarbeides 

i planbeskrivelsen. 

Dagens situasjon 

Temaet omhandler grunnforhold i sjø i forbindelse med etablering av kaianlegg  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Ingen.  

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

I forbindelse med et fremtidig kaianlegg i 

forbindelse med masseuttaket, må 

grunnforholdene i sjøen kartlegges og 

vurderes. Det må gjøres en vurdering av 

hvilken kailøsning som er aktuell etter funn 

fra kartleggingen.  

- Gjennomgang av tiltakets 

omfang 

- Kartlegging av 

grunnforholdene i sjø 

- Vurdere verdien av 

eventuelle funn 

- Sammenstilling av funn 

- Beskrivelse av eventuelle 

avbøtende tiltak 

Vurderingene og resultatet 

presenteres i egen fagrapport 

for KU, med tekstlig og billedlig 

fremstilling. Utdrag innarbeides 

i planbeskrivelsen. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

Det vil bli gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til plan- og bygningsloven § 4-3. Risiko 

knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Konsekvensene av 

de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, samfunnsstabilitet og materielle 

verdier.  

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 skal analysen vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 

betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 

planlagt utbygging. Forhold til forventet klima er en integrert del av analysen.  

ROS-analysen skal identifisere, beskrive og vurdere reell fare i forhold til fastsatte sikkerhetskrav og dekke 

det areal planen omfatter.  

Arbeidsmetodikk og analyse tilpasses områdets kompleksitet. Analysen er i hovedsak avgrenset til vurdering 

av ferdig løsning. Dersom det er eventuelle spesielle forhold knyttet til anleggsfasen som avdekkes i 

fareidentifikasjonen, håndteres også disse i analysen. Resultatene blir presentert i en egen rapport hvor det 

også formuleres eventuelle risikoreduserende tiltak.  
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5.3 Tekniske Utredninger 

I forslag til reguleringsplan må det utarbeides en plan som beskriver løsninger og viser utbredelsen av 

masseuttaket med kaianlegg, samt fyllinger og skjæringer. Utformingen av området må tilpasses kailøsning, 

adkomstmuligheter, internveier, landskap og eventuelle funn av kulturminner. Området søkes tilrettelagt på 

en slik måte at man oppnår en god optimalisering av tilgjengelige masser innenfor planområdet.  

Driften av masseuttaket har behov for sjøtilknytning. Likevel vil det også være behov for adkomst for 

bil/tungtransport på området, på eksisterende veinett. Det må gjøres en transportutredning i et større 

perspektiv, i forhold til evt. utvidelse av området, samt utredes hvilke tiltak som er nødvendig for å 

tilrettelegge for denne transporten (stigningsforhold og kurvatur på adkomstvei fra hovedvei og inn til 

området, samt internt på området. 

Det er behov for at følgende tekniske utredninger gjennomføres som grunnlag for utforming av en 

detaljreguleringsplan: 

- Kartlegging av geologiske forhold på land og masseberegning (oversikt over løsmasser og 

løsmassehåndtering osv.) 

- Kartlegging av dybdeforhold og grunnforhold i sjøbunnen* 

- Kartlegging av bølge- og strømningsforhold i sjøarealene 

- Kartlegging av fiskeområder og gytefelt 

- Kartlegging av infrastruktur – trafikk og transport 

*Det er gjennomført dybdekartlegging i Sandstadsundet, samt miljøundersøkelser. Det må undersøkes om 

disse kan benyttes for denne planen. 

  

5.4 Miljøoppfølgingsprogram 

Et miljøoppfølgingsprogram skal sammenfatte, presisere og formidle de forutsetninger og hensyn som 

legges til grunn i konsekvensutredningen. Det skal presentere hvordan miljøpremisser og -hensyn vil blir 

fulgt opp og innarbeidet videre i prosjektet. Målet er at tiltaket både i anleggs- og driftsfasen skal gi minst 

mulig ulempe for miljøet og berørte parter. Miljøoppfølgingsprogrammet forutsetter at gjeldende lover og 

forskrifter på miljøområdet legges til grunn og følges opp av aktørene.   
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6 Krav til prosess og metode 

6.1 Metode 

I henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal det utarbeides en 

konsekvensutredning for planforslaget. Hensikten med konsekvensutredningen er å belyse og vurdere hvilke 

konsekvenser tiltaket vil ha for de tema som er valgt i planprogrammet. 

Konsekvensutredningen vil bygge på eksisterende kunnskap gjennom innhenting av data fra offentlige 

databaser, eksisterende litteratur innenfor fagområdene, befaringer og erfaringer i forbindelse med 

eksisterende virksomhet.  

Konsekvensene skal beskrives med fordeler og ulemper for miljø og samfunn etter en felles norm i henhold 

til metodikk for ikke-prissatte tema i Statens vegvesens håndbok V712 «konsekvensanalyser». Prinsippene 

som legges til grunn er en systematisk gjennomgang av verdi, tiltakets påvirkning og konsekvensens 

betydning. Konsekvensen for et tema fremkommer ved å sammenholde temaets verdi og påvirkning. Dette 

gjøres i en konsekvensvifte som vist i figuren under.  

 

Figur 8. Konsekvensvifte (kilde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen) 

Det gjøres en verdivurdering av miljøet/området som blir berørt av tiltaket ut fra den funksjonen området har i 

dag, i forhold til de aktuelle temaene. Verdien angis på en femdelt skala; uten betydning – noe – middels – 

stor – svært stor verdi.  

Påvirkning er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller 

områdene. Påvirkningen vurderes i forhold til nullalternativet, på en skala fra sterkt forringet til forbedret 

virkning tiltaket vil ha for miljøet/området. 

Konsekvens beskriver de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til nullalternativet. 

Konsekvensutredningen angis på en skala fra stor positiv konsekvens (++++) til kritisk negativ konsekvens (- 

- - -). Prinsippene og kriteriene for disse er samkjørt, slik at for eksempel stor verdi innenfor et tema er 

sammenlignbart med stor verdi innenfor et annet tema.  
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Figur 9. Skala for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser (Kilde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens 

vegvesen). 

Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvenser av tiltakets sammenlignet med 

nullalternativet og en vurdering av måloppnåelse i forhold til overordnede planer. Det vil også bli redegjort for 

eventuelle avbøtende tiltak eller oppfølgende undersøkelser som anbefales.  

Alle tema skal vurderes ut fra denne metoden. 

 

6.2 Fremdrift 

Arbeidet med konsekvensutredningen kan starte opp så snart planprogrammet for reguleringsplanen har 

vært ute til høring eller har blitt stadfestet av kommunestyret, Hitra kommune. Parallelt med utredningene vil 

arbeidet med å utvikle et forslag til reguleringsplan for området starte. En utbyggingsløsning skal 

videreutvikles på grunnlag av det som kommer frem via utredningsarbeidet. Planforslaget med tilhørende 

konsekvensutredning skal fremmes som forslag til reguleringsplan for politisk behandling i Hitra kommune.  

Regelverket i plan- og bygningsloven skal sikre bred medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av 

planprogrammet blir det anledning til å påvirke hva som skal utredes som en del av 

reguleringsplanprosessen. I videre prosess, der planforslaget med tilhørende konsekvensutredning skal 

behandles, vil det også være en åpen prosess i henhold til plan- og bygningslovens krav.  

Forventet fremdrift for prosessen ser slik ut: 

Tema 

  
Antatt tid 
 

Merknad 
 

Varsel om oppstart og høring 
planprogram 

Uke 4-uke 10 Høring av planprogram i minimum 6 uker (8 uker 
pga. ferieavvikling) 

Fastsettelse av planprogram Uke 11 Fastsettelse av planprogram i kommunestyret 
(12.03) 

Oppstart KU og reguleringsplan Uke 10  

Arbeid med KU og reguleringsplan Uke 10 – September 
2020 

 

Innlevering av 
detaljreguleringsforslag med KU 

September 2020  

1.gangsbehandling planforslag September 2020  

Høring planforslag Oktober 2020 Høring og offentlig ettersyn 

 


