
 

 
Hitra Kommune 
Plan, landbruk og miljø 
 

REFERAT Dato:  
19.06.2019 

Referat fra: 
Oppstartmøte reguleringsarbeider på 
eiendommene gnr 122, bnr 15, 30 og 34 

Sted: 
Møterommet PLM 

 Referent: Monica 
 
Fork. Deltaker Referat 
 Geir Morten Fines, anleggsleder Norrock 

Terje Sandvik, avdelingssjef Norrock 
Bjørn Stubbe, Sweco 

X 
X 
x 

 Hitra kommune v/natur- og miljøforvalter Ida Nesset, 
VAR-enheten v/Odd Johnsen, landbrukssjef Ingvild 
Størkersen, Kommunalsjef og Brannsjef Dag Robert 
Bjørshol, planlegger Monica Jensø 

X 
X 
X 
x 

 
Pkt Sak Ansvar Frist 

0 Bakgrunn   
 
 

Norrock har ønske om etablering av masseuttak på 
eiendommene gnr 122, bnr 15, 30 og 34. 
Området har spesielt god steinkvalitet, og steinkvaliteten i 
tillegg til beliggenheten ved sjø gjør området svært 
interessant. 

  

1 Generelt   
1.1 Status i dag: 

Stort sett ubebygd og lite bebyggelse i området, noen få 
eldre bolighus og landbruksrelaterte bygninger.  
 

  

1.2 Overordnet plan:  
Området er i sin helhet avsatt til LNF-formål (landbruks-, 
natur- og friluftsformål) i kommuneplanens arealdel. 
Området ligger delvis innenfor 100-metersbeltet til sjø 
 

  



 
 
Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i 
kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved 
vesentlige avvik gjelder kravene i § 4-2 andre ledd.Se kap. 4.i ny 
planlov. 

1.3 Krav til planprogram: 
JA, området er ikke avsatt til masseuttak i 
kommuneplanens arealdel 
 
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner 
som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som 
ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag 
for planarbeidet. Se kap 4 i ny planlov. 

  

1.4 Avgrensing: 
Hensynssoner: 
Forhåndsvurdering: 
 
Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av 
planområdet angis se kap 12. § 12.8 i ny planlov. 

  

1.5 Krav til medvirkning: 
 
Krav til medvirkning , se kap. 5 i ny planlov. 
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. 
Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av 
andre offentlige organer eller private. 

  

1.6 Status småbåtanlegg (i planen eller i nærområdet) 
NEI 
  

  

1.7 Krav til utforming: 
Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige, i henhold til 
kap 12 Reguleringsplan § 12.3.  

  

1.8 Krav til digitalt utforming: 
Kartgrunnlag skal leveres i digitalt format i henhold til kommunens 
enhver tids gjeldende standard, og i tråd med kartforskriftens (spesielt 
legg merke til) § 6, § 7 og § 8 og ny planlov som trådte i kraft 01.07.09. 

  

1.9 Krav til beskrivelse:   



Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en 
planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og 
virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder 
for området ihht kap.4 i ny planlov. 

1.10 Krav til ROS-analyse (Risiko og sårbarhetsanalyse): 
JA 
 
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at 
risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv 
foreta slik analyse. Ihht kap.4 § 4.3 i ny planlov. 

  

1.11 Krav til KU (konsekvensutredning):  
JA, området er ikke avsatt til masseuttak i 
kommuneplanens arealdel 
 
Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk, ihht kap 
14 i ny planlov. 

  

2 Fremdrift til neste møte   
2.1 Befaring: 

 
  

2.2 Fremdrift: 
 

  

 
 
Det har vært en lengre prosess med grunneierne i området, og det er nå landet en 
intensjonsavtale som inkl innløsning av eksisterende eiendommer i området. 
 
Planmessig: 
Området er ikke avsatt til masseuttak i kommuneplanens arealdel, og der må derav 
gjennomføres utredninger i egen regi (planprogram og 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 blir viktig å dokumentere kvaliteten på steinen, som argumentasjon for 
lokaliseringen. Det er mye som tyder på at det ikke vil bli etablert ventemerder for 
laks i sjø på andre sida av sundet (det antas at dette vil skje kun på landarealet) 
 
Landbruk: Det må tas hensyn til hvordan matjorda ivaretas, dette må beskrives 
(benyttes som dyrkajord). 
 
Naturmangfold: Naturtyper og arter må sjekkes ut. Dialog må tas omkring evt 
sensitive arter i området.  
 
Landskapsbilde blir et viktig tema å utrede (før-/ettersituasjonen) 
 
Dybdekartlegging er gjort i Sandstadsundet + miljøundersøkelser. Dette oversendes 
av oss. 
 
Geotekniske undersøkelser (for fylling i sjø) må utføres for nytt område (for fylling 
mot kaifront osv) 
 
Idretts- og friluftsformål: må vurdere hensynet til dette formålet. 
 
Miljøoppfølgingsprogram må lages. Hitra kommune sender over fra 
reguleringsplanen for Jøsnøya som eksempel på slikt.  



 
Hitra kommune ordner liste over naboer og sektormyndigheter som skal varsles ved 
igangsetting. PlanID og sosi-fil for planområde fås ved igangsettingstillatelse, av 
kart/oppmålingsavdelingen v/Torgeir Sæther (kontaktpunkt på mail: 
Torgeir.Saether@hitra.kommune.no) 
 
Vann/Avløp/Renovasjon: det ble vist kart over vann og avløp i møtet, alt ligger på 
nordsida av fylkesveien. Begrenset vannkapasitet i området pr i dag, dog 
uproblematisk i forhold til brakkerigg osv. Vanskelig å vite fremtidig behov i forhold til 
hva som kommer av virksomhet (spesielt i forhold til etterbruk som næring). Greit å 
utarbeide et anslag på behovet tidlig. Det er ønskelig med evt tilknytning til 
kommunalt nett/vann.  
Det er private avløp i området - trolig av diverse kvalitet.  
Det må gjøres avklaring mot TrønderEnergi Nett v/Per Espnes i forhold til 
strømforsyning. 
 
Fremdrift: så raskt som mulig! 
 
Hitra kommune oppfordrer til bruk av regionalt planforum for slike saker. Viktig for 
informasjon til sektormyndighetene, og for å få tidlige tilbakemeldinger fra dem. Saker 
meldes inn via kommunen, og vi stiller i møtet sammen med dere.  
 
Teknisk komite behandler igangsettingstillatelse + utlegging av planprogram til 
offentlig ettersyn, offentlig ettersyn i minimum 6 uker, deretter sluttbehandling av 
planprogrammet i Teknisk komite og kommunestyret.  
 
------------------------ 
NB: 
I etterkant av oppstartmøtet er planavdelingen blitt gjort oppmerksom på en 
låssettingsplass avsatt i kommuneplanens arealdel i sjøarealet rett ved området. 
(angitt ved blå og hvit skravur i kartutsnittet under) 
 

 
 
Vi gjør oppmerksom på at dette kun inneholder momenter berørt på møtet og 
er derved ikke administrasjonens samlede vurdering av temaet. 
 
Monica Jensø 
03.07.2019
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