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Vedlegg:  
1 Forslag til planprogram - Detaljregulering for Sandstad masseuttak - gnr 122 bnr 15 m fl - 

datert 10.01.2020 
  

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 22.01.2019  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Utvalg for plan, landbruk og miljø finner å kunne godkjenne at forslag til planprogram – detaljregulering 
for Sandstad masseuttak - gnr 122, bnr 15 m fl, legges ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:  
1. En forutsetter at merknader nevnt under vurdering, samt merknader som kommer inn i løpet av 

høringsperioden, blir vurdert og eventuelt innarbeidet i planprogrammet før det vedtas.  
2. Planprogrammet skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg gjøre skal 

alle parter og tilgrensende naboer tilskrives.  
3. Administrasjonen pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte.  
 
Hjemmel for vedtak er plan- og bygningslovens §12-9, jf. også ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
Enstemmig. 
 
 
 

Innstilling: 

Utvalg for plan, landbruk og miljø finner å kunne godkjenne at forslag til planprogram – detaljregulering 
for Sandstad masseuttak - gnr 122, bnr 15 m fl, legges ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:  
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1. En forutsetter at merknader nevnt under vurdering, samt merknader som kommer inn i løpet av 
høringsperioden, blir vurdert og eventuelt innarbeidet i planprogrammet før det vedtas.  

2. Planprogrammet skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg gjøre skal 
alle parter og tilgrensende naboer tilskrives.  

3. Administrasjonen pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte.  
 
Hjemmel for vedtak er plan- og bygningslovens §12-9, jf. også ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
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Bakgrunn for saken 
Sweco Norge as, Bomveien 13, 7725 Steinkjer, søker på vegne av tiltakshaver PEAB Industri AS, 
avd. Norrock, om tillatelse til igangsetting av reguleringsarbeider for eiendommen gnr 122, bnr 
15 m fl. 
 

 
Figur: omsøkte planavgrensning 
 
Saksopplysninger 
I søknaden anføres følgende: 

«PEAB Industri er en del av Norges største entreprenørselskap. Ferdigbetong AS avd. 
Norrock 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 har i denne sammenheng spesielt god steinkvalitet, og steinkvaliteten i 
tillegg til beliggenheten ved sjø gjør området svært egnet til slik virksomhet. Området er 
undersøkt ved feltbefaring og foreløpige prøver viser god kvalitet av steinmaterialer 
egnet som tilslag til asfalt, betong og pukk- og grusfraksjoner. Området vil også være 
velegnet til etterbruk i form av gode og sjønære industriområdet.» 
 

 
Figur: ortofoto – planområdet 
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Gjeldende status  
Planområdet er i kommuneplan for Hitra kommune regulert til LNFR-område og bruk og 
vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Det finnes ingen gjeldende 
reguleringsplan for området. 
 
På bakgrunn av overnevnte, søkes det herved om igangsetting av regulering av Sandstad 
masseuttak i Hitra kommune.» 

 
Saksbehandlers vurdering som grunnlag for behandling av søknad om igangsettingstillatelse var:  

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til arealformålet landbruks-, natur- og 
friluftsformål (LNF). Etablering av masseuttak i dette området er ikke i samsvar med 
arealformålet i kommuneplanens arealdel. 
 
Området har spesielt god steinkvalitet, og dette, i tillegg til områdets beliggenhet og 
tilgang til sjø, gjør området svært attraktivt i forhold til etablering av masseuttak. Dette 
er bakgrunnen for at Hitra kommune er positive til å gi tillatelse til igangsetting av 
reguleringsarbeider i området. 
 
Det må utarbeides planprogram (pbl §4.1) og konsekvensutredning som del av 
planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet 
for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart.  
 
Konsekvensutredningen skal gi særskilt vurdering av planens virkninger for miljø og 
samfunn, og må gjennomføres i tråd med forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Planområdet må i forslag til reguleringsplan avsettes med arealformål masseuttak, og 
det må parallelt utarbeides en etterbruksplan som tilrettelegger for etterbruk i form av 
industri/næring.  
 
Området ligger gunstig til i forhold til dette, ettersom Sandstadsundet fra før i stor grad 
er avsatt til og opparbeidet til industriformål. (Jøsnøya industriområde på andre sida av 
sundet)  
 
Det er gjennomført oppstartmøte 19.06.2019.  
 
Oppstart av reguleringsarbeider skjer på egen risiko, og det presiseres at tillatelse til 
oppstart av reguleringsarbeider gir ingen forhåndsgodkjenning av planforslaget og dets 
innhold.  

 
Det ble med bakgrunn i dette gitt tillatelse til igangsetting av reguleringsarbeider for området 
via vedtak 179/19 fattet av teknisk komite i møte 16.12.2019. 
 
---- 
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Planprogrammet er første steg i den formelle prosessen for å avklare premissene for planen. 
Planprogrammet beskriver rammene, omfanget, problemstillingene, metodikk og fremdrift for 
reguleringsplanen for å gi et bilde av konsekvensene tiltaket vil få for miljø og samfunn.  
 
Ihht plan- og bygningslovens §4-2 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn gis en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens 
virkninger på miljø og samfunn. 
 
Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg ligger til grunn for vurdering 
om konsekvensutredning skal gjennomføres.  
 
Vurdering 
Formålet med planprogrammet er beskrevet i plan- og bygningslovens §4-1 og i forskrift om 
Konsekvensutredning §6. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planen samt avklare 
hvilke problemstillinger som anses som viktige i forhold til planarbeidet. Det skal gis en 
beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Det innebærer at 
planprogrammet skal avklare hvilke utredninger og vurderinger som anses nødvendige for å gi 
en god løsning og gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser.  
 
Planprogrammet skal også redegjøre for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning.  
 
Planprogrammet skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker i forbindelse 
med varsel om oppstart.  
 
Etter at forslag til planprogram har vært til offentlig ettersyn og høring, behandler kommunen 
innkomne merknader. Det skal redegjøres for hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt 
program. Ved fastsettingen skal Hitra kommune i nødvendig grad gi retningslinjer for plan- eller 
utredningsarbeidet, herunder krav om vurdering av relevante og realistiske alternativ. Plan- og 
utredningsprogrammet skal fastsettes innen rimelig tid, normalt senest innen 10 uker etter frist 
for uttalelser. Hitra kommune skal som planmyndighet vedta reguleringsplanen.  
 
Det foreliggende forslag til planprogram vurderes å være i samsvar med vilkår satt i 
igangsettingsvedtak 179/19, samt på dette tidspunkt å gi en tilstrekkelig beskrivelse av:  

 hva planen skal inneholde og hva som skal planlegges i området  
 aktuelle løsninger/alternativer  
 hva konsekvensutredningen skal omfatte  
 opplegg for medvirkning, frister og fremdrift i planarbeidet  

 
Med bakgrunn i dette vurderes forslag til planprogram å være tilstrekkelig til å legges ut til 
offentlig ettersyn.  
 
Administrasjonen vurderer det foreslåtte planprogrammet som dekkende i forhold til de krav 
som stilles i lovverket. Det tilrås derfor at planprogrammet legges ut til høring og offentlig 
ettersyn i 6 uker, ihht plan- og bygningslovens §12-9.


