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1.1 Vedlegg 
- Vedlegg 1 Temakart viser status veier. 

- Vedlegg 2 merknader under forhåndsvurderingen 

- Vedlegg 3 Eksisterende plan og ny plan 

- Vedlegg 4 Eksisterende plan, ny plan og tomtegrenser 

- Vedlegg 5 Temakart landbruk  

- Vedlegg 6 ROS-analyse med analyseskjema 

- Vedlegg 7 Temakart Byggegrense  
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2 BAKGRUNN 
Planområdet er et eldre hyttefelt som ligger ved sjøen på Balsnes i Hitra kommune.  

 

oversiktskart 

2.1 Hensikten med planen 
Tiltakshaver har fått krav om tilbakeføring av eksisterende veier, da de ikke er innregulert i gjeldende 
plan.  Veiene har eksistert i flere 10 år og man ønsker å beholde disse. 
Hensikten med planen er å regulere eksisterende veier og felles parkeringsplasser. Noen av disse 
veiene er allerede godkjent i byggesøknad, men for å få en helhet i planen er noen av disse tatt med i 
planen. Videre er det innregulert eksisterende og nye parkeringsplasser.  
Planen er delt i 3 polygon. 

 

 
Figur 1 viser planavgrensningen 
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2.2 Om forslagsstiller 
Tiltakshavere: 

- Grunneier av gnr 127 bnr 18, Gunn Elvemo Åsmul, Innhitterveien 465, 7246 Sandstad 

- Grunneier av gnr 127 bnr 23, Odd Jomar Østmark, Innhitterveien 449, 7246 Sandstad 

 

Konsulent: 

- Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra 
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3 PLANOMRÅDET 

3.1 Beskrivelse av området og dagens status  
Området ligger mellom sjøen og FV713. Område er et typisk kystlandskap med berg og koller med 

spredt vegetasjon rundt. 

 

Figur 2 viser flyfoto av planområde 

3.2 Godkjente og ikke godkjente veier 
Nedenfor er en oversikt over godkjente tiltak og ikke godkjente tiltak, samt nye tiltak. Se også kartet 

som vedlegg 1.

 

Bilde viser status veier 
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3.3 Planstatus 
- Gjeldende plan for område er reguleringsplan for Balsnes, R49 

 

 

Figur 3 viser utdrag av det digitale reguleringsplankartet 

3.4 Kartgrunnlag 
Det er kjøpt kartdata fra Norkart. Det er ikke gjort endringer av grunnkartet.  
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4 PLANFORSLAGET 

 

Figur 4 viser nytt plankart 

4.1 Planens intensjon 
En har fått en avtale med Hitra kommune der man kun regulerer veiarealet med tilhørende 

bestemmelser.   

Planformålene er derfor kun vei og parkeringsareal. 

Parkeringsplassene skal benyttes av tomter som naturlig tilhører planområde. 

 

4.2 Planavgrensning 
Reguleringsplanens avgrensing er lagt rundt eksisterende veier, fordelt på 3 polygon. 
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5 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

5.1 Om planprosessen 
- Oppstartsmøtet ble utført 02.12.2019 

- Vedtak om igangsetting av reguleringsplanarbeidet er gitt 16.12.2019, sak 463/19D 

- Kunngjøring igangsetting av planarbeidet i Hitra-Frøya 27.12.2019  

- Sendt varsel til naboer og sektormyndigheter 18.12.19 

 

5.2 Varsling av naboer og sektormyndigheter. 
Naboer som er varslet:  

 

 

Myndigheter som er varslet er:   
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5.3 Oppsummering av innspillene 
Det kom inn 4 merknader i forhåndsvurderingen, en av disse fra privat part. 

Merknadene er vedlagt (se vedlegg 2). De viktigst innspillene er listet opp nedenfor. 

Statlige myndigheter:  

Statens vegvesen: Har ingen merknader til varsel om oppstart. 

Konsekvensen: Ingen 

Fylkesmannen i Trøndelag: Stiller spørsmål til om planavgrensninga er hensiktsmessig for å avklare 

eventuelle andre vegtraseer som kan samles for flere eiendommer eller legges bedre til rette i 

terrenget, og anbefaler at det vurderes å utvide planavgrensninga til å gjelde hele området. 

Det skal utarbeides en ROS-analyse 

Konsekvens: Vi velger å regulere eksisterende veger som de er. Planlagte parkeringsplasser er 

hensiktsmessig plassert i terrenget. Det skal ikke legges til rette for flere tomter, og dermed ikke flere 

adkomstveger. Dette beskrives i kapittel 6.10. 

Trøndelag Fylkeskommune: Vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med 

automatisk fredete kulturminner, og viser til den generelle aktsomhetsplikten etter 

kulturminneloven.  

Konsekvens: Følges opp i plandokumentene. 

Mattilsynet: Det bør kartlegges om det finnes drikkevannskilder som kan bli påvirket av de aktuelle 

veiene. Dette må i såfall hensyntas i planarbeidet, og omtales i planbeskrivelsen. 

Konsekvens: Følges opp i plandokumentene. 

 

Private parter:  

Nabo på gnr 127 bnr 58 bestrider at det kan settes opp bom og henvises til bruk av P-plass, da 

eiendommen har tinglyst veirett over eiendommen gnr 127 bnr 18. 

Konsekvens: Ingen konsekvens for planen, da dette er en privatrettslig sak. 
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6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

6.1 Endringer i forhold til eksisterende plan 

 

Figur 1 viser ny plan og eksisterende reguleringsplan (vedlegg3) 

Det vil ikke bli store endringer i forhold til eksisterende reguleringsplan, kun justeringer (Se vedlegg 

3). Regulert område til vei er tilpasset eksisterende vei.  Bredde er satt til 3,5 m.  

Planformålet for hyttetomtene avviker fra opprinnelig plan og eksisterende bebygd. Veiene er 

regulert frem til tomtegrensen.  Se vedlegg 4.  

 

Bilde vier ny plan + eksisterende plan + tomtegrenser 
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6.2 Krav til KU 
Hitra kommune har ikke krevd konsekvensvurdering. 

 

6.3 Landbruk  
Landbruksinteresser: 

Veiene har eksisterte i mange år og arealressurskartleggingen (AR5) har ikke registeret disse 

områdene som ressurs. Det ligger et lite område ved siden av veien SKV1 som er registrert som 

fulldyrka jord. Disse blir ikke berørt. (se vedlegg 5) 

 

Viser ar5 og plan 

6.4 Risiko- og sårbarhet 
Det er utført en Ros-analyse. (se vedlegg 6)    

Konklusjon fra ROS:   

Gjennomgangen av risikofaktorene viser at anlegning av veger og parkeringsplasser medfører: 

- økt støy og støv pga. biltrafikk 
- vegene kommer innenfor NVEs aktsomhetsområde for flom 
- det er stor sannsynlighet for mye vind i området 

 

De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være havnivåstigning. 
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6.5 Flom 
Området ligger delvis innenfor NVEs aktsomhetsområde for flom. De ligger på kote +5 og høyere, og 

det er lite sannsynlig at flom vil påvirke vegene og fremkommeligheten. 

 

Bilde viser aktsomhet flom 

 

6.6 Klima 
Området ligger vindutsatt, da området ligger ved sjøen. Det er ikke registrert hendelser som gjør at 

det vurderes tiltak. 

 

Bildet viser vindrose Sandstad 
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6.7  Naturmangfoldsloven 
Det er ikke funnet registreringer innen flora eller fauna i området i de offentlige registrerte basene. 

Ettersom tiltakene har eksisterte i så mange år allerede, anser man ikke at naturmangfoldet nå blir 

nevneverdig belastet. 

 

6.8 Universell utforming 
Veiene ligger i et relativt flatt område, de kan fint benyttes som sti og turveier for mennesker i 

forskjellige livsfaser og funksjonshemninger. 

 

 

6.9 Kulturminner 
Området er ikke undersøkt for kulturminner, da det er vurdert som lite sannsynlig. 

Dersom en under opparbeiding støter på noe spesielt i grunnen, mulig fredet kulturminne, 

skal arbeidet stanses og Fylkeskommunen varsles, i hht. kulturminneloven §8. 

 

6.10  100-meterbeltet 
Vegene ligger delvis innenfor 100-metersbeltet, hvor det skal tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Etter oppslag i naturbaser o.l. har man ikke kjennskap til natur, kulturminner, 

friluftslivsområder eller andre interesser som blir berørt av tiltakene.  

De etablerte vegene i området er anlagt uten store terrenginngrep og ligger lavt i terrenget 

uten at de synes godt fra sjøen. Vegene reguleres derfor slik de er anlagt. 

Planlagte parkeringsplasser blir hensiktsmessig plassert i terrenget. 

Det skal ikke legges til rette for flere tomter, og dermed ikke flere adkomstveger. Det er 

dermed ikke behov for å utvide planavgrensningen. 
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Bilde viser planen og 100-meters beltet. 

6.11  Byggegrense  
Planen ligger i 100-meterbeltet. Dette er naturlig da de fleste tomtene ligger her.  

Det er derfor lagt til byggegrense i formålsgrensen i hele planen (se vedlegg 7). 

 

Bilde viser byggegrenser 
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6.12  Drikkevannsbrønner 
Det er registrert en drikkevannsbrønn i området. Brønnen er boret i 2011 og har en dybde 

på 90 meter med vanninnslag fra 62 – 90 meter. Området består av bergarten sandstein. 

Vegene er etablert, og det erfares ikke at brønnen blir påvirket. 

 

Figur 7 viser drikkevannsbrønn (blå prikk) 

 


