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Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 15.10.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§12-10 og 12-12, 
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Bakktun, gnr 122, bnr 36 m fl, på 
følgende vilkår: 

1. Avkjørsel til eiendommen fra Fylkesveien må utformes i tråd med Statens vegvesen sine 
krav til sikt og geometrisk utforming. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §3.1: 
«Avkjørsel fra FV må utformes i tråd med føringene i håndbok N100 mht siktkrav og 
geometrisk utforming.» 

2. Støyutredning er gjennomført, og denne omfatter vurdering av ulike 
skjermingsalternativer. Bestemmelsenes §1.5 endres til følgende: «Støy. Alle boenheter 
skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. 
Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (kl 23-07) ikke overstige L5AF 70 
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dB. Detaljerte støyvurderinger og valg av avbøtende tiltak (støyskjerming) skal foreligge 
ved søknad om rammetillatelse. Maksverdiene for støy gjelder også for 
uteoppholdsareal.» 

3. Bussholdeplassen endres til kantstopp i samsvar med merknad fra Trøndelag 
Fylkeskommune, og flyttes øst for avkjørselen fra FV. 

4. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent 
vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 14.10.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§12-10 og 12-12, 
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Bakktun, gnr 122, bnr 36 m fl, på 
følgende vilkår: 

1. Avkjørsel til eiendommen fra Fylkesveien må utformes i tråd med Statens vegvesen sine 
krav til sikt og geometrisk utforming. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §3.1: 
«Avkjørsel fra FV må utformes i tråd med føringene i håndbok N100 mht siktkrav og 
geometrisk utforming.» 

2. Støyutredning er gjennomført, og denne omfatter vurdering av ulike 
skjermingsalternativer. Bestemmelsenes §1.5 endres til følgende: «Støy. Alle boenheter 
skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. 
Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (kl 23-07) ikke overstige L5AF 70 
dB. Detaljerte støyvurderinger og valg av avbøtende tiltak (støyskjerming) skal foreligge 
ved søknad om rammetillatelse. Maksverdiene for støy gjelder også for 
uteoppholdsareal.» 

3. Bussholdeplassen endres til kantstopp i samsvar med merknad fra Trøndelag 
Fylkeskommune, og flyttes øst for avkjørselen fra FV. 

4. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent 
vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 
 
 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§12-10 og 12-12, samt 
naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Bakktun, gnr 122, bnr 36 m fl, på følgende 
vilkår: 
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1. Avkjørsel til eiendommen fra Fylkesveien må utformes i tråd med Statens vegvesen sine krav til 
sikt og geometrisk utforming. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §3.1: «Avkjørsel fra FV må 
utformes i tråd med føringene i håndbok N100 mht siktkrav og geometrisk utforming.» 

2. Støyutredning er gjennomført, og denne omfatter vurdering av ulike skjermingsalternativer. 
Bestemmelsenes §1.5 endres til følgende: «Støy. Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn 
Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt 
støynivå i nattperioden (kl 23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. Detaljerte støyvurderinger og valg 
av avbøtende tiltak (støyskjerming) skal foreligge ved søknad om rammetillatelse. Maksverdiene 
for støy gjelder også for uteoppholdsareal.» 

3. Bussholdeplassen endres til kantstopp i samsvar med merknad fra Trøndelag Fylkeskommune, 
og flyttes øst for avkjørselen fra FV. 

4. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak, 
samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 
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Sammendrag 
Reguleringsplanen for Bakktun, gnr 122, bnr 36 m fl er en reguleringsplan for boliger (leilighetsbygg) på 
Sandstad. Totalt omfatter planen inntil 22 boliger (inntil 8 i byggetrinn 1, og inntil 14 i byggetrinn 2) 
 

 
 
I høringsperioden mottok Hitra kommune vilkår fra Fylkesmannen i Trøndelag knyttet til manglende 
støyutredning, samt mangelfulle bestemmelser knyttet til sikring av støyforhold. Fra Fylkeskommunen 
mottok man vilkår knyttet til plassering og utforming av busstopp ved avkjørselen til eiendommen. Dette 
er nå utført og hensyntatt i planen, og det er bekreftet at innsigelsene vurderes å være imøtekommet. 
 
Bakgrunn for saken 
ON Arkitekter as, v/Christian Bonvik, Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger, søker på vegne av grunneier 
Lervåg AS, v/Stig Atle Lervåg, Hitterveien 34, 7246 Sandstad, om tillatelse til igangsetting av regulerings-
arbeider for eiendommen Bakktun, gnr 122, bnr 36 m fl, med formål å etablere boligbebyggelse på 
eiendommen. 
 

 
Figur: forslag til planavgrensning  
 

Saksopplysninger:  
I søknaden anføres følgende:  
«Ønske om å regulere eiendommen gnr 122 bnr 36 med formål om boligbygging. Adkomst til 
planområdet ønskes etablert fra Sandstadveien. Hele planområdet er avsatt til boligbygging i 
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kommunedelplan (16172016). Foreløpig planer er å etablere leilighetsbygg i to etasjer med garasje i 
sokkel.»  
 
Det vises forøvrig til oppstartmøte gjennomført 26.06.2019, og referat fra dette møtet datert 
01.07.2019.  
 
Saksbehandlers vurdering som bakgrunn for behandling av søknad om igangsettingstillatelse til 
reguleringsarbeider for området er følgende: 

Planarbeidet vurderes å være i samsvar med arealformål og bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel, der eiendommen er avsatt til arealformålet boligbebyggelse med følgende 
bestemmelser gjeldende:  
 

§2.2.1 Boligbebyggelse – nåværende og fremtidig  
Ved fortetting og i fremtidige områder for boligbebyggelse, stilles det krav om 
utarbeiding av detaljregulering jf. planbestemmelsenes kap.1.  
I alle bebygde områder kan fortetting i form av utvidelse og byggearbeid på bestående 
bygninger tillates. Det tillates ikke økning i antall frittliggende boenheter uten detaljplan. 
Nye bygninger skal tilpasses landskapet og eksisterende bebyggelse med tanke på 
utforming og estetikk. Det kan kreves terrengprofil eller fotomontasje i byggesaken. 
Utnyttelsesgraden settes til maks 40% BYA.  
Ved søknad om oppføring av bolig må rett til adkomst og parkering dokumenteres, hvis 
dette ikke går frem av reguleringsplan.  
Område B21 skal være utbygd før man igangsetter bygging på område B1.  

 
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan og VA-plan vises det spesielt til bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel §1.4-1.8, samt §2.2.1.  
 
Planen må i nødvendig grad ivareta landskapshensyn og hensynet til estetisk utforming av 
omgivelsene. Det presiseres at ettersom tomta er relativt bratt mot nord forutsettes det ekstra 
omtanke mht plassering og utforming av bygningsmasse, i forhold til å oppnå god 
terrengtilpasning.  
 
Det er gjennomført oppstartmøte 26.06.2019, og det vises for øvrig til referat fra dette møtet.  

 
Med bakgrunn i dette fant administrasjonen å kunne tilrå igangsetting av arbeid med utarbeiding av 
reguleringsplan og VA-plan for eiendommen gnr 122, bnr 36 m fl på delegert myndighet fra teknisk 
komite datert 03.07.2019, 204/19D, der bl annet følgende vilkår ble satt for vedtaket: 

1. Det vises til referat fra oppstartmøte gjennomført 26.06.2019.  
2. Planen må i nødvendig grad ivareta landskapshensyn og hensynet til estetisk utforming av 

omgivelsene. Det presiseres at ettersom tomta er relativt bratt mot nord forutsettes det ekstra 
omtanke mht plassering og utforming av bygningsmasse, i forhold til å oppnå god 
terrengtilpasning. Dette må dokumenteres og visualiseres som en del av plandokumentasjonen. 
(...) 

 
Planoppstart ble kunngjort i lokalavisa Hitra-Frøya 12.07.2019 og på kommunens hjemmesider, samt at 
direkte berørte naboer og sektormyndigheter ble direkte til skrevet og varslet. Det er mottatt følgende 
forhåndsuttalelser: 
 
Trøndelag Fylkeskommune, 24.07.2019: 

«Før vi kan gi uttalelse må det foretas en arkeologisk feltregistrering innen planområdet for å 
avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner (fornminner). (...)» 
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I mail fra Fylkeskommunen v/Anne Haug 28.08.2019 står følgende: 
«Vi viser til vårt varsel om registrering datert 24.07.2019. Nye opplysninger i saken gjør at vi har 
tatt en ny vurdering. Området har i store trekk vært bebygd tidligere samt et en strømkabel er 
gravd innenfor planområdet. Vi frafaller med dette vårt krav om arkeologisk registrering. Vi 
minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter §8 i kulturminneloven. Dersom en 
under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), skal 
arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.» 

 
Konsulentens kommentarer: 

Beskrevet under kulturminner i planbeskrivelsen. Ivaretatt gjennom bestemmelser.  
 
Statens vegvesen, 11.07.2019: 

«Avkjørsel til området er fra fv 6440, som her har en fartsgrense på 50 km/t og en årsdøgntrafikk 
på oppunder 1000. Fra planområdet er det ca 2 km til eksisterende gang- og sykkeltilbud, ellers 
er fylkesvegen uten tilbud for myke trafikanter.  
 
Statens vegvesen mener det bør bygges et trafikksikkert tilbud til myke trafikanter fra 
planområdet og til krysset med fv 6442, der eksisterende tilbud begynner. Dette bør gjøres før 
videre utbygging av Sandstad-området.  
 
Avkjørsel må utformes iht krav i N100, og det må søkes å etablere kun én avkjørsel til 
planområdet. Videre er fv 6440 i Fylkeskommunens vegstrategi angitt som en C-veg, hvor det 
tillates en byggegrense på 30 meter fra midten av vegen. Dette må det tas hensyn til i den videre 
planprosessen. 
 
Faglige råd: 

• Det bør bygges et trafikksikkert tilbud til myke trafikanter fra planområdet og til krysset 
med fv 6442, der eksisterende tilbud begynner 

• Avkjørsel skal utformes iht N100 

• Det skal være kun én avkjørsel til planområdet 

• Byggegrense settes iht Trøndelag fylkeskommunes vegstrategi til 30 meter fra midten av 
fv 6440» 

 
Konsulentens kommentarer: 

Planforslaget legger opp til en begrenset fortetting i et eksisterende bolig-område. Krav om 
bygging av 2km GSV fremstår som svært urimelig sett i forhold til planens omfang. En 
byggegrense på 30 meter fra senterlinje vil medføre at eiendommen gnr/bnr 122/36 ikke er 
byggbar. I flere andre reguleringsplaner langs Sandstadveien (fv 6442) er byggegrensen 15 
meter. Eksisterende bygg innenfor planområdet ligger på 20 meter fra vei. Reguleringsplanen 
legger opp til 15 meters byggegrense fra vei. Nødvendige hensyn til Fylkesveien vurderes 
ivaretatt gjennom utforming av plan og plassering av bygninger gjennom illustrasjoner. 

 
Fylkesmannen i Trøndelag, 08.08.2019 

«Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte 
reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 
 
Overordnede føringer 
Forestående planarbeid skal skje innenfor rammene av kommuneplanens arealdel. 
 
Landbruk 
Vi ber om at arealøkonomiserende løsninger vektlegges ved valg av plangrep og -løsninger. 
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Klima og miljø 
Området som skal reguleres er en del av et større område avsatt til bolig på Sandstad i 
kommuneplanens arealdel. Området ligger nært de allerede regulerte områdene Moldhaugen og 
Grønnbakken boligfelt. For Fylkesmannen som miljømyndighet vil ivaretakelse av klima, 
naturmangfold, vassdrag og landskap være sentrale tema i arealforvaltningen. Problematikk 
knyttet til forurensning i form av støv, støy og forurensning i grunnen er også viktig. 
 
Som nevnt under landbruk er det viktig at det velges arealøkonomiske løsninger, som høy 
utnytting og parkeringsareal under bakken. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging skal legges til grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven. 
Målet med retningslinjen er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
 
Helse og omsorg, Klima og miljø 
Støy og støv 
Hele planområdet ligger innenfor gul støysone. Retningslinje for støy i arealplanlegging s. 10: 
«Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av 
nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. I utgangspunktet bør 
slik bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i 
tabell 3». I henhold til T-1442/2016 skal det gjennomføres støyberegninger for planområdet. Når 
planen sendes på høring, må det foreligge dokumentasjon som viser at det kan oppnås 
tilfredsstillende støyforhold for støyfølsom bebyggelse, både innendørs og utendørs. Det må 
redegjøres for hvilke støyreduserende tiltak som er nødvendige å gjennomføre for å oppnå 
tilfredsstillende støyforhold i henhold til T-1442/2016. Herunder er det viktig å sikre at alle nye 
boenheter får tilgang til stille side (støynivå under Lden 55 dB) og at uterom plasseres på stille 
side. Soverom bør fortrinnsvis legges på stille side. Bestemmelsene må utformes slik at det klart 
fremgår hvilke støygrenser som gjelder for uterom og leiligheter. 
Videre bør det fremkomme vurderinger knyttet til luftkvalitet, jmf. T-1520 retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. 
 
Trafikk 
Planområdet ligger sentralt i forhold til industri/havneområde. Det er også regulert større 
boligområder i nærheten og det er avsatt større områder til boligbygging i KPA. Utbygging av 
områdene vil føre til økt trafikk. Det må fremkomme av det videre planarbeid hvordan 
trafikksikkerhet for myke trafikanter skal ivaretas. Strand oppvekstsenter ligger ca. 3,3 km fra 
planområdet og det må fremkomme vurderinger for hvordan trygg skoleveg skal ivaretas. 
 
Helse og omsorg 
Når planen kommer på høring, må det fremgå hvordan folkehelseperspektivet er ivaretatt. De 
fremtidige beboerne må sikres helsefremmende boforhold og at de ikke utsettes for 
helseskadelige miljøfaktorer som støy og dårlig luftkvalitet samt påvirkning fra forurenset grunn. 
Utforming av selve planområdet og tilgang til gode sosiale møteplasser er viktig for folkehelsa. 
Uteoppholdsareal og nærleikeplass bør være universelt utformet og tilgang til sol og lys bør 
prioriteres. I nærheten av planområdet ligger høyspentlinjer og det må videre planarbeid 
avklares i forhold til elektromagnetiske felt fra høyspentlinje/kraftlinje. 
Universell utforming er en nasjonal strategi som har som mål å gjøre samfunnet best mulig 
tilrettelagt og tilgjengelig for alle, uansett livsfase eller fysiske forutsetninger. Prinsippet om 
universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven og skal ivaretas i 
planleggingen og i det enkelte byggetiltak. Hvordan universell utforming er ivaretatt bør framgå 
av dokumentene. 
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Samfunnssikkerhet 
Som nevnt i oppstartsvarselet må det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) i tråd med plan- og bygningsloven § 4-3, og vi viser til DSBs Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging (2017) for veiledning. Se spesielt veilederens sjekkliste for 
eksempler på uønskede hendelser og lenker til nyttige regelverk. Fylkesmannen vil påpeke at en 
ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse ikke er å anse som en ROS-analyse.  
ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens 
forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan påvirke tiltaket. Analysen 
skal i tillegg til å se på det spesifikke området, også vurdere eventuell påvirkning på nærliggende 
områder. 
ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan. Avdekket 
risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på 
andre måter. 
Fylkesmannen vil påpeke at kommunen er planmyndighet og dermed har ansvar for å godkjenne 
ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3. Vi oppfordrer kommunen til å informere utbyggere og 
private konsulentfirma om oppdatert regelverk og veiledere som skal benyttes, samt hvilke krav 
og forventninger kommunen har til en ROS-analyse. 
 
Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de 
opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme tilbake med en 
endelig uttalelse når planen sendes på høring. 

• Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og viktige 
regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å benytte seg av regionalt 
planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på 
postmottak@trondelagfylke.no. 

• Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta kontakt 
med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og justisavdelingen. 

• Se kontaktliste. 

• Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi minner om 
at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket Trøndelag på epost: 
plantrondelag@kartverket.no» 

 
Konsulentens kommentarer: 

Planforslaget legger opp til høy utnytting. Forholdene rundt folkehelse er ivaretatt gjennom 
bestemmelsene i planen samt illustrert gjennom mulighetsstudie. Andre forhold som påpekes er 
vurdert gjennom planbeskrivelsen. Det er ikke riktig at hele planområde inngår i gul støysone. 

 
Trønderenergi nett, 22.07.2019 

Anfører at de har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet, og skriver følgende:  
«Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, 
må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av 
nye rettigheter. Nye traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de 
eksisterende traséene. Normalt er dette stedsvarige (evigvarende) bruksrettigheter.  
 
Dersom planen forutsetter at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om må det 
settes av plass til ny trasé og/eller nettstasjon(er). 
(...) 
Vi vil gjøre oppmerksom på at planområdet krysses av høyspenningsanlegg som er bygget etter 
anleggskonsesjon gitt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og 
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kabelanlegg bygget etter anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra plan- og bygningsloven, og 
for disse kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av reguleringsplan for 
andre tema.  
 
Utgangspunktet er derfor at kraftledninger ikke skal inntegnes som et arealformål i en 
reguleringsplan, men bør innarbeides som hensynssone (faresone). Byggeforbudsbeltet langs den 
aktuelle kraftledningen går frem av tinglyste grunneieravtaler. 
 
Planlagt ny bebyggelse eller andre tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg må tas 
hensyn til i det videre planarbeidet. Vi må oppstille en del vilkår for at eventuelle omlegginger av 
eksisterende strømnett skal kunne gjennomføres. (...)» 

 
Konsulentens kommentarer: 

Planforslaget vil i utgangspunktet ikke berøre jordkabelen. Det presiseres at Trønder Energi Nett 
AS ikke har noen tinglyst bruksrettigheter over eiendommen gnr 122/36. 

 
NVE, 26.07.2019 

NVE har ingen kommentarer til oppstartvarselet 
 
Konsulentens kommentarer: 

Ingen kommentarer 
 
Stig Møllersen (grunneier av gnr 122, bnr 27 og 250), i mail datert 11.07.2019: 

«Vår største bekymring er adkomsten til vårt bakenforliggende område. Her må Hitra kommune 
garantere for adkomsten inn til området.» 

 
Konsulentens kommentarer: 

Ikke kommentert fra konsulenten 
 
-------------------------- 
 
Hitra kommune mottok forslag til reguleringsplan for Bakktun, gnr 122, bnr 36 m fl datert 04.11.2019. 
 
I mail fra Hitra kommune 12.11.2019 ble det bedt om tilbakemelding på følgende: 

«I beskrivelsen anføres følgende i pkt 5.15 vedr Universell utforming: «Planområdet og 
planforslaget gir gode muligheter for universell utforming. Reguleringsbestemmelsene sikrer at 
prinsippene om universell utforming skal legges til grunn for utbygging av området. I byggesaken 
må det fremlegges tegninger, utomhusplan og evt beskrivelser som tydeliggjør hvordan kravene 
er ivaretatt. Med bakgrunn i dette er prinsippet om universell utforming ivaretatt.» Vi har litt 
vanskelig for å se hvordan prinsippene om universell utforming er lagt til grunn for utbygging av 
området, med tanke på adkomst, parkering, inngangsløsning osv., og ber om tilbakemelding på 
dette. 
 
Vi kan ikke se å ha mottatt noen VA-plan for prosjektet (SOSI-fil?). Skal ikke denne behandles 
parallelt med reguleringsplanen? 
 
Det synes som om bestemmelsene for utbygging er samme for både BKS 1 og 2, men utbygging 
av område 2 er ikke synliggjort i illustrasjonsmaterialet. Ber om å få oversendt illustrasjon av 
området fullt utbygd (BKS 1 og 2)» 

 
I mail fra ON Arkitekter as 12.11.2019 står følgende: 
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«For det første må jeg bare poengtere at visualiseringene som er gjort ikke er et ferdig prosjekt 
men bare en skisse for hvordan denne delen av området kan utnyttes. Dette er beskrevet i 
planbeskrivelsene under kap. 3.2 Plangrep og detaljeringsgrad samt i kap. 3.3 Illustrasjonsplan.  
 
Universell utforming 
For område BKS1 vil det bli krevende å få til universell utforming for hele arealet. Illustrasjonene 
viser mulighet for flate utomhusområder og blant annet romslig garasje i sokkel. Her vil jeg også 
minne om at dette kun er illustrasjoner og ikke et ferdig prosjekt. Området BKS2 har derimot en 
helt annen utforming og kan tilrettelegges enda bedre. Krav om tilgjengelighet/universell 
utforming følger gjeldende TEK. Det kan ikke settes strengere krav i planbestemmelsene enn krav 
i TEK. Siden kravet om universell utforming er avhengig av hvilken type bygg en velger, er det 
først etter at en har detaljprosjektert bygget en kan si noe detaljert om hvordan universell 
utforming er hensyntatt.  
 
Illustrasjoner 
I kap. 5.1 er det redegjort for hvorfor det ikke er laget illustrasjoner for området BKS2. Det er 
derimot stilt krav om detaljert utomhusplan. For området BKS2 er det satt rekkefølgekrav om 
GSV. Se bestemmelsene §5.4. BKS2 er også omtalt å vurdert spesifikt under flere av fagområdene 
i planbeskrivelsen f.eks. kap 5.5. 
 
VA-plan 
Det er ikke utarbeidet noen VA-plan. I bestemmelsenes § 5.1 er det satt rekkefølgekrav om at 
teknisk VA-plan må være utarbeidet og godkjent før tillatelse til tiltak kan gis. Det vil være 
vanskelig å få utarbeidet en god VA-plan før en har et konkret byggeprosjekt å forholde seg til. 
Derfor er dette flyttet til byggesaken.  
 
Generelt er det lagt opp til en lavere detaljgrad i plan, mens det er stilt større krav til byggesaken 
med blant annet krav om detaljert utomhusplan. Dette er gjort helt bevist for å unngå behov for 
dispensasjoner og behandling av mindre planendringer i ettertid.» 

 
Forhåndsvurdering av planforslaget: (sendt fra Hitra kommune 16.01.2020) 

Det vises til forslag til plandokumenter for eiendommen gnr 122, bnr 36 – Bakktun, mottatt i 
Hitra kommune 12.11.2019 og 11.12.2019. Via mulighetsstudie og illustrasjonsplan er det 
vedlagt gode illustrasjoner, utført for å vise hvordan eiendommen kan bygges ut. Dette viser en 
bygningsmasse som er godt tilpasset terrenget på tomta, og dokumenterer et godt og tiltalende 
prosjekt.  
Det foreligger imidlertid ikke bestemmelser som sikrer at det er dette prosjektet som vil bli 
realisert på tomta. Det er plankartet og planbestemmelsene som er de juridisk bindende 
dokumentene i en reguleringsplan, og det er disse dokumentene som representerer «avtalen» 
knyttet til fremtidig bruk av området.  
 
Bestemmelsene må definere bygningstype (tomta er skrånende, og det anbefales at det stilles 
krav om sokkeletasje for å ta opp terrengfallet) og sette rammer for bebyggelsens utforming; 
materialbruk, form, takform osv. Alt dette kan ikke utsettes til byggesaken, da planarbeidet må 
gi forutsigbare rammer for hva som kan etableres på tomta.  
 
Vedrørende lekeplasser/uteoppholdsareal må det utarbeides bestemmelser som sikrer hvordan 
lekeplassen vil bli opparbeidet/møblert, når dette vil skje og av hvem. Innspill fra barnas 
representant i plansaker til planforslaget går også på dette forholdet: «Det jeg savner er at de 
som lager planene tegner inn hvordan lekeplassen skal se ut og at den faktisk prioriteres også i 
startfasen.»  
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Bestemmelsene legger opp til at renovasjon skal løses i byggesaken. Det oppfordres til at 
renovasjon løses på planstadiet, slik at det fremgår av plankartet hvor areal for 
renovasjonsløsning skal settes av i forhold til frisiktsoner/byggegrense mot vei osv. Dette for at 
høringsinstanser og berørte parter kan ta stilling til dette i høringsperioden.  
 
Når det gjelder VA-planen foreslår VAR-enheten at avløpet pumpes opp til Svarthavet. Dette for å 
unngå kryssing av Fylkesvei. Det anbefales at det tas kontakt med VAR-enheten v/Odd Johnsen 
vedrørende gjennomgang og kvalitetssikring av VA-planen.  
 
VA-planen må samsvare med bestemmelsene i reguleringsplanen. Planbeskrivelsen og 
bestemmelsene tar utgangspunkt i at VA-planen først skal utarbeides ved byggesakstidspunktet. 
Denne teksten må endres slik at det blir samsvar, ettersom det er stilt krav om at VA-planen 
behandles parallelt med reguleringsplanen. 

 
Hitra kommune mottok følgende tilbakemelding på forhåndsvurderingen fra On Arkitekter as 
23.01.2020: 

«Generelt mener vi at kommunen stiller noe urimelig krav til detaljgrad. På generelt grunnlag 
begrenser denne detaljgraden utbyggers og arkitekts mulighet til å finne gode og kreative 
løsninger i forbindelse med byggesaken. Vår erfaring er at unødvendig høy detaljgrad i plan og 
bestemmelser medfører mange dispensasjonssøknader og planendringer. Spesielt gjelder dette 
for planer der det ikke foreligger noe konkret byggeprosjekt. Etter vår mening bør det også være 
samsvar mellom planens omfang og krav som stilles. 
 
Kommentarer til de enkelt krav: 
(...) 
Når det gjelder bebyggelsens utforming så mener vi dette er nødvendig hensyntatt gjennom 
bestemmelsenes §2.1.1. Bebyggelse, anlegg og utearealet skal gis en estetisk utforming som 
tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene, samt gi en god 
fjernvirkning. Garasjer, boder etc. skal tilpasses bolighuset når det gjelder materialvalg, form og 
farge. 
Skal dette detaljeres nærmere gjennom bestemmelsene bør det være spesielle hensyn som det er 
viktig å ta i det aktuelle området. Gjennom planbeskrivelsen er dette vurdert, og en har ikke 
funnet spesielle særtrekk eller særegen arkitektur i nærområdet som bør følges opp gjennom mer 
detaljerte bestemmelser. I dette området kan en faktisk få til en god tilpasning til landskap og 
omkringliggende bebyggelse med bruk av ulike takformer, farger og fasadekledning. Overnevnte 
gjelder også i stor grad for valg av «hustype». Når det gjelder området BKS1 så har dette 
området en utforming som gjør det vanskelig å gjennomføre en utbygging uten at dette gjøres 
med sokkel. Når det gjelder området BKS2 så har dette område en bedre topologi som gjør at en 
kan få til andre gode løsninger hvis dette skulle være ønskelig. 

 
Vedrørende lekeplasser/uteoppholdsareal (...) 
Det presiseres at det ikke er snakk om å etablere noen kvartalslekeplass her. Det er her snakk om 
et lite planområde som reguleres med tanke på fortetting i et eksisterende bomiljø. Utforming av 
uteområder og lekeareal henger derfor nøye sammen med utforming og prosjektering av 
bebyggelse. Det bør også være mulig for fremtidige beboere å påvirke hvordan uteområdene skal 
utformes. Vi minner også om at det ikke er tillatt å stille krav til «hvem» som skal pålegges å 
utføre rekkefølgekrav i bestemmelsene. Vi mener lekeareal og andre uteoppholdsareal er godt 
hensyntatt gjennom bestemmelsenes §1.1 (krav til utomhusplan), §2.1.1. og §5.2 
(rekkefølgekrav). Vi har vanskelig for å se at det foreligger spesielle behov for å avklare 
utforming av disse i detalj før det foreligger et byggeprosjekt. 
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Bestemmelsene legger opp til at renovasjon skal løses i byggesaken. Det oppfordres til at 
renovasjon løses på planstadiet, slik at det fremgår av plankartet hvor areal for renovasjons-
løsning skal settes av i forhold til frisiktsoner/byggegrense mot vei osv. Dette for at hørings-
instanser og berørte parter kan ta stilling til dette i høringsperioden. 
Dette er vi ikke enige i. I likhet med utarbeidelse av uteoppholdsareal vil utforming og plassering 
av renovasjonsløsning, henge naturlig sammen med utforming og plassering av bygg. Antall 
boenheter og størrelse på de ulike boenhetene vil å ha betydning for hvordan en velger å utforme 
renovasjonsløsninger. Vi kan ikke se at det foreligger spesielle forhold i planområdet som krever 
at avfallsløsninger og plassering av disse må avklares i detalj gjennom plansaken. 
(...) 

 
Rambøll har utarbeidet en overordnet VA-plan som ble sendt over til kommunen den 09.12.19. 
Ansvarlig konsulent har i forbindelse utarbeidelse av denne planen vært i kontakt med VAR-
enheten i Hitra kommune. Overordnet VA-plan viser en løsning der avløpet pumpes opp til 
Svarthavet etter dialog med VAR. Vi skjønner derfor ikke helt denne kommentaren. Vi minner om 
at utarbeidet VA-plan er på overordnivå og at detaljert VA-plan utarbeides i forbindelse med 
byggesøknad. Dette er helt vanlig praksis. Som med de andre forhold omtalt her, er en også 
avhening av at bebyggelse er ferdig prosjektert før detaljert VA-plan kan utarbeides. 
 
For å prøve å imøtekomme kommunens krav samtidig som utbygger og fremtidige beboer gis 
et fornuftig handlingsrom, forelå vi følgende endringer av bestemmelsene: 
 
Tilegg til 2.1.1. 
Ny bebyggelse skal oppføres med saltak eller pulttak. På mindre takflater kan det tilattes bruk av 
flatt tak hvis dette er tilpasses øvrig bebyggelsen på en god måte. 
 
Fasader skal primært være kledd med treverk. Mindre flater/partier i fasader kan ha annen 
kledning for å skape variasjon i byggets uttrykk. 
 
Nytt punkt 2.2. 
Ny bebyggelse innen området BKS1 skal oppføres med sokkel. 
 
Endring av punkt 5.1 
Detaljert VA-plan må være utarbeidet og godkjent av kommunen før tillatelse til tiltak kan gis 
innenfor det enkelte delområde. Føringer gitt i overordnet VA-plan datert 06.12.2019 skal legges 
til grunn for detaljert VAplan. 
 
Utover disse endringene ønsker vi at planforslaget tas opp til politisk behandling slik det 
foreligger.» 

 
Saksbehandlers vurdering som grunnlag for behandling av planforslaget er følgende:  

Det er gjennomført en relativt grundig forhåndsvurdering av planforslaget, og det er 
gjennomført en del endringer i planmaterialet med bakgrunn i forhåndsvurderingen.  
 
Plandokumentasjonen vurderes å være av en slik kvalitet og et slikt omfang at det vurderes som 
tilstrekkelig til å legge det ut til offentlig ettersyn. 

 
Saken ble behandlet i utvalg for plan, landbruk og miljø i møte 04.03.2019, sak 21/20, og det ble fattet 
vedtak om at saken skulle legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket ble oversendt sektormyndigheter, 
naboer og andre berørte parter 06.03.2020. Vedtaket ble kunngjort i lokalavisa Hitra-Frøya 13.03.2020 
og saken ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 13.03.2020 – 24.04.2020. Følgende merknader er 
mottatt i perioden: 
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Høringsuttalelser Kommunedirektørens faglige 
vurdering av merknaden i forhold 
til plankart og bestemmelser utlagt 
på offentlig ettersyn: 

 Statens Vegvesen har i brev av 27.03.2020 følgende merknader til 
planforslaget. 
Bakgrunnen for saken er at eiendommene gnr 122 bnr 36 og bnr 
39 ønskes regulert til boligbygging med tilhørende infrastruktur. 
Området er på ca 4,5 daa, og er i kommuneplanens arealdel avsatt 
til fremtidig boligbygging. Det er litt over 3 km til skole og 
barnehage, og ca 2,4 km til nærbutikk. Det meste av arealet ligger 
i gul støysone. Ifølge nasjonal vegdatabank (NVDB) er fartsgrensen 
50 km/t og ÅDT lik 900 i dag.  
 
Som statlig sektormyndighet har Statens vegvesen et selvstendig 
ansvar for å koordinere trafikksikkerhetsarbeidet for å bedre 
sikkerheten i vegtransporten og for klima og miljø knyttet til 
vegtransport. I lys av dette skal vi være en pådriver for at alle 
aktører bidrar til å oppfylle nullvisjonen og nasjonale målsettinger.  
 
Kommentarer til planforslaget:  
Det er laget et plankart med lav detaljgrad, der viktige krav i stor 
grad er fulgt opp gjennom bestemmelser. Det stilles krav til 
utomhusplan med støyberegninger i forbindelse med 
byggesøknad. Delområde BKS1 (8 boenheter) forutsettes bygget 
først og bygging av gang- og sykkelforbindelser østover mot 
eksisterende gang- og sykkeltilbud er lagt inn som rekkefølgekrav 
for bygging av delområde BKS2 (minst 14 boenheter).  

 
Trafikksikkerhet  
I reguleringsplanen for Sandstadvika (planid 201504) beliggende 
litt øst for planområdet fattet departementet i 2016, etter 
innsigelse fra Fylkeskommunen og Statens vegvesen, vedtak om 
bygging av gang- og sykkelveg før boligfeltet kan bygges ut. Denne 
gang- og sykkelvegen er per i dag ikke bygd. Mellom planen for 
Sandstadvika og denne planen må det også etableres et trygt 
tilbud for gående og syklende. Statens vegvesen vil sterkt fraråde 
bygging av boliger innenfor delområde BKS1 før det er etablert et 
trygt tilbud for gående og syklende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi registrerer at avkjørsel og busslomme er plassert på toppen av 
en bakke. Det går ikke fram av plankartet om avkjørselen til 
planområdet og busslomme er utformet i tråd med føringene i 
håndbok N100. Dette gjelder både siktkrav og geometrisk 
utforming som må nærmere vurderes og synliggjøres i plankartet.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er gjort avtaler om grunnav-
ståelser og således klarert for 
utbygging av gs-veg fra Sandstad-
vika og frem til Badstuvika, der det 
allerede er etablert gs-veg frem til 
oppvekstsenteret.  
 
Det er sør for Fylkesveien mulig fra 
eiendommen 122/36 å benytte seg 
av alternative trase for myke 
trafikanter frem til Sandstadvika, via 
boligfelt på nedsida av Fylkesveien. 
Således finnes det muligheter for 
trafikksikre løsninger for myke 
trafikanter i området, uten å måtte 
gå langs Fylkesveien. 
 
Plassering og utforming av 
busslomme endres i samsvar med 
merknad fra Trøndelag 
Fylkeskommune – se vurdering der. 
Avkjørsel må utformes i tråd med 
føringene i håndbok N100 mht 
siktkrav og geometrisk utforming. 
Følgende tilføyes i bestemmelsenes 
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Støy  
Det er ikke gjennomført en detaljert støyutredning som del av 
planarbeidet. Bestemmelse §1.4 stiller imidlertid klare støykrav og 
krav om at detaljerte støyberegninger skal foreligge ved søknad 
om rammetillatelse.  
 
I kapittel 5.10.1 er der noen setninger som ikke gir riktig 
informasjon. Støykravet innendørs ved bygging av nye boliger er 
30 dB, se NS8175. I tillegg er det svært sjelden at støyskjermer 
langs veg kan redusere støyen med 19 dB, en oppnår sjelden mer 
enn 8-12 dB. Størst støyreduksjon oppnås dersom boligen ligger 
lavere i terrenget enn vegen. For boliger med flere etasjer og 
stigende terreng fra veg til bolig, vil ikke skjerm langs veg 
nødvendigvis redusere støynivået foran vindu i andre og høyere 
etasjer.  
 
Støyskjerm langs fylkesvegen vil trolig redusere støynivået på 
uteoppholdsareal på bakken tilstrekkelig til at bestemmelsen i §1.4 
innfris, men det er usikkert om kravet til støynivå foran 
støyfølsomme rom i andre og tredje etasje kan innfris innenfor 
planområde BKS1. For nye boliger vil støynivået innendørs i de 
aller fleste tilfeller være innenfor kravet i gul støysone uten 
støytiltak i fasade.  
 
Faglige råd:  
1. Bygging av et gang- sykkeltilbud fra planområdet og østover 
mot eksisterende gang- sykkelveg og etablering av trygge 
venteareal for reisende med kollektivtransport bør på plass før det 
tillates bygging av boliger også innenfor delområde BKS1.  
 
2. En støyutredning vil være premiss-givende for hvor byggene kan 
plasseres, planløsning og antall etasjer. Vår anbefaling er derfor at 
det utarbeides en støyfaglig utredning i reguleringsplanen for å 
være sikker på at det er gjennomførbart å bygge boliger innenfor 
planområdet som oppfyller støybestemmelsen §1.4.  
 
3. Avkjørsel bør utformes iht. N100 og siktkrav må tilfredsstilles.  

 
Når det gjelder vegforhold for øvrig, viser vi til egen uttalelse fra 
Trøndelag fylkeskommune.  
 
Vurderinger av trafikksikkerhet og framkommelig knyttet til 
fylkesveg er fra årsskiftet Trøndelag fylkeskommunes 
ansvarsområde, jf. vårt brev til kommunene av 9. desember i fjor 
Opphør av sams vegadministrasjon – viktig informasjon til våre 
samarbeidspartnere. Statens vegvesen vil imidlertid fortsatt kunne 
bistå med vår kompetanse i lys av vårt sektoransvar for vegtrafikk. 
 
Vilkår for egengodkjenning: ingen 

§3.1: «Avkjørsel fra FV må utformes 
i tråd med føringene i håndbok 
N100 mht siktkrav og geometrisk 
utforming.» 
 
Det er etter offentlig ettersyn 
gjennomført støyutredning i regi av 
Rambøll. Denne utredningen 
omfatter også vurdering av ulike 
skjermingsalternativer. 
Bestemmelsenes §1.5 endres til 
følgende: «Støy. Alle boenheter skal 
ha støynivå mindre enn Lden 55 dB 
på uteplass og utenfor rom til 
støyfølsom bruk. Utenfor soverom 
skal maksimalt støynivå i 
nattperioden (kl 23-07) ikke 
overstige L5AF 70 dB. Detaljerte 
støyvurderinger og valg av 
avbøtende tiltak (støyskjerming) 
skal foreligge ved søknad om 
rammetillatelse. Maksverdiene for 
støy gjelder også for 
uteoppholdsareal.» 
 
 
 
 
Se vurdering under avsnittet 
Trafikksikkerhet 
 
 
 
Tas til følge. Støyutredning er 
gjennomført, og bestemmelse §1.5 
er endret som følge av dette. 
 
 
 
Tas til følge. Følgende tilføyes i 
bestemmelsenes §3.1: «Avkjørsel 
fra FV må utformes i tråd med 
føringene i håndbok N100 mht 
siktkrav og geometrisk utforming.» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fylkesmannen i Trøndelag har i brev av 21.04.2020 følgende 
merknader: 
Overordnede føringer 
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Det reguleres for bolig med tilhørende samferdselsanlegg og 
infrastruktur i tråd med overordnet plan. 
 
Landbruk 
Vi viser til vår uttalelse til oppstartsvarselet datert 8.8.2019 der vi 
bad om at arealøkonomiserende løsninger vektlegges ved valg av 
plangrep og -løsninger. 
 
I tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging har kommunen tatt inn maksimumskrav 
for bakkeparkering (1 plass pr. boenhet på bakkeplan) i 
reguleringsbestemmelsene. Kommunen har imidlertid valgt å ikke 
ta inn minimumskrav til antall boenheter. Dette er i 
planbeskrivelsen begrunnet med at planen anses som fortetting av 
eksisterende boligområde og at gjeldende kommuneplan heller 
ikke har krav om minimum antall boenheter. Det står også at 
eksakte tall for antall nye boenheter vil en først kunne finne ut ved 
detaljprosjektering av ny bebyggelse. 
 
Planområdet er på 4,5 daa. Det er ifølge planbeskrivelsen et ønske 
om størst mulig utnyttelse av planområdet, og det er estimert 22 
boenheter. Planforslaget legger med andre ord opp til høy 
utnytting, men så lenge det ikke er satt noe minimumskrav i 
bestemmelsene, kan man risikere at resultatet ikke blir som 
ønsket. Vi har derfor faglig råd om å ta inn minimumskrav til 
antall boenheter i reguleringsbestemmelsene. 
 
Klima og miljø, Helse og omsorg 
Fylkesmannen varslet i vår tilbakemelding til oppstart av 
planarbeidet at støyutredning skal gjennomføres for 
reguleringsplanen. Vi påpeker at det i kapittel 3 i Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) står «Så tidlig 
som mulig i planprosessen, skal det foretas en støyfaglig utredning 
der støynivåene tallfestes i tabell og/eller i beregningspunkter i 
kart for representative høyder, som ved fasader og uteoppholds-
areal». Støy er vurdert på en overordnet måte i planarbeidet, men 
det er ikke utført støyberegninger som viser støyforhold på fasader 
og uteområder med eller uten avbøtende tiltak. 
 
Gul sone er ifølge retningslinjene en vurderingssone hvor det kan 
tillates etablering av støyfølsom bebyggelse, gitt at det 
gjennomføres tiltak som gjør at man kommer under 
grenseverdiene for gul sone. Utendørs støy er ifølge T-1442 et 
plantema og skal være avklart før byggesak. Det må redegjøres for 
hvilke støyreduserende tiltak som er nødvendige å gjennomføre for 
å oppnå tilfredsstillende støyforhold i henhold til T-1442/2016. 
Herunder er det viktig å sikre at alle nye boenheter får tilgang til 
stille side (støynivå under Lden 55 dB) og at uterom plasseres på 
stille side/ stille område. Soverom bør fortrinnsvis legges på stille 
side. Bestemmelsene må utformes slik at det i klart fremgår hvilke 
støygrenser som gjelder både for leiligheter og uterom. Når 
støyfaglig utredning dokumenterer at tiltak er nødvendig, skal 
disse ivaretas gjennom planbestemmelser med klare, juridisk 
bindende krav, samt rekkefølgebestemmelser, og ev. avbøtende 
tiltak bør synliggjøres i plankartet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er etter offentlig ettersyn 
gjennomført støyutredning i regi av 
Rambøll. Denne utredningen 
omfatter også vurdering av ulike 
skjermingsalternativer. 
Bestemmelsenes §1.5 endres til 
følgende: «Støy. Alle boenheter skal 
ha støynivå mindre enn Lden 55 dB 
på uteplass og utenfor rom til 
støyfølsom bruk. Utenfor soverom 
skal maksimalt støynivå i 
nattperioden (kl 23-07) ikke 
overstige L5AF 70 dB. Detaljerte 
støyvurderinger og valg av 
avbøtende tiltak (støyskjerming) 
skal foreligge ved søknad om 
rammetillatelse. Maksverdiene for 
støy gjelder også for 
uteoppholdsareal.» 
 
Dette vurderes med bakgrunn i 
dette å være tilstrekkelig ivaretatt 
etter revisjon av dokumentene, og 
Fylkesmannen har i brev datert 
21.09.2020 bekreftet at innsigelsen 
er imøtekommet. 
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Verdiene i tabell 3 i T-1442/2016 er tatt inn i planforslagets 
bestemmelse 1.5 Støy, men foreslått bestemmelse viser ikke 
tydelig nok til at maksverdiene også skal gjelde for 
uteoppholdsareal. Støyskjerm er markert på plankart, men vi 
merker oss også Statens vegvesen sin uttalelse hvor de påpeker at 
det er usikkert hvor mye støyskjerm vil redusere støypåvirkningen. 
Rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på 
miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens 
innsigelsespraksis åpner gjennom kapittel 3.1 for å fremme 
innsigelse der: "… støyfaglig utredning i reguleringsplaner mangler 
eller er svært mangelfulle." Med bakgrunn i dette fremmer 
Fylkesmannen innsigelse til planforslaget inntil støyfaglig 
utredning er utarbeidet for reguleringsplanen, avbøtende tiltak er 
ivaretatt i planbestemmelser og kart, og bestemmelse 1.5 også 
presiserer at maksverdiene også skal gjelde for uteoppholdsareal. 
 
Vi anbefaler i likhet med merknader under «Landbruk» at det må 
tas inn minimumskrav til antall boenheter i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Helse og omsorg 
Trafikksikkerhet er viktig for folkehelsa og fylkesmannen sa i sin 
uttalelse til varsel om oppstart at det må fremgå av det videre 
planarbeid hvordan trafikksikkerhet for myke trafikanter generelt, 
og trygg skoleveg spesielt skal ivaretas. 
 
Det er satt rekkefølgekrav om at gang-sykkelveg skal være etablert 
før området BKS2 kan bygges ut, men det er ingen bestemmelser 
som sikrer trygg skoleveg og myke trafikanter før område BKS1 
bygges ut. Viser også til uttalelser fra Statens vegvesen. 
 
Fylkesmannen ser ikke at trafikksikkerhet er vurdert i tilstrekkelig 
grad, og gir faglig råd om at det gjøres en ny vurdering for å sikre 
at trafikksikkerheten samlet sett skal bli så god som mulig. 
 
Samfunnssikkerhet 
Ingen merknad. 
 
Vilkår for egengodkjenning:  
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen: 

1. Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget inntil 
støyfaglig utredning er utarbeidet for reguleringsplanen. 

2. Fylkesmannen fremmer innsigelse inntil bestemmelse 1.5 
også presiserer at maksverdiene for støy også skal gjelde 
for uteoppholdsareal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er vurdert under merknad fra 
Statens vegvesen – en viser til 
denne. 
 
 
 
 
 
Dette vurderes å være tilstrekkelig 
ivaretatt etter at støyutredning er 
gjennomført. Bestemmelsenes §1.5 
endres til følgende: «Støy. Alle 
boenheter skal ha støynivå mindre 
enn Lden 55 dB på uteplass og 
utenfor rom til støyfølsom bruk. 
Utenfor soverom skal maksimalt 
støynivå i nattperioden (kl 23-07) 
ikke overstige L5AF 70 dB. 
Detaljerte støyvurderinger og valg 
av avbøtende tiltak (støyskjerming) 
skal foreligge ved søknad om 
rammetillatelse. Maksverdiene for 
støy gjelder også for 
uteoppholdsareal.» 
Fylkesmannen i Trøndelag har i brev 
datert 21.09.2020 bekreftet at 
innsigelsen er imøtekommet. 
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Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. For å sikre en god utnytting av området bør det tas inn 
minimumskrav til antall boenheter i 
reguleringsbestemmelsene. 

2. For å sikre trygg skoleveg og at forholdene til myke 
trafikanter at blir så gode som mulig gjøres det en ny 
vurdering av trafikksikkerhet. 

 
Å stille krav om minimumskrav til 
antall boenheter vurderes ikke å 
være nødvendig og ønskelig. 
Dette er vurdert under merknad fra 
Statens vegvesen – en viser til 
denne. 

 Trøndelag fylkeskommune har i brev av 27.03.2020 følgende 
merknader: 
 
Om planforslaget 
Eiendommene gnr 122 bnr 36 og 39 ønskes regulert til 
boligbygging med tilhørende infrastruktur. Området er på ca 4,5 
daa, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig 
boligbygging. Tiltaket er dermed i tråd med overordnet plan. Det 
er litt over 3 km til skole og barnehage, og ca 2,4 km til nærbutikk. 
 
Vurdering av planforslaget 
Trafikksikkert tilbud til gående og syklende 
Planområdet ligger ved fv. fv. 6440, som her har en fartsgrense på 
50 km/t og en årsdøgntrafikk på oppunder 1000. Fra planområdet 
er det ca 2 km til eksisterende gang- og sykkeltilbud, ellers er 
fylkesvegen uten trafikksikkert tilbud til gående og syklende. 
Trøndelag fylkeskommune mener dette er uheldig, men ser 
argumentet med at prisen for å bygge 2 km gang- og sykkeltilbud 
er uforholdsmessig høy tatt i betraktning at utbygging her er å 
anse som en fortetting av et eksisterende boligområde. 
 
Kollektivholdeplass 
Kollektivholdeplassen som er tegnet inn på plankartet er ikke 
tegnet i henhold til vegnormalene. En avkjørsel kan ikke bygges i 
forkant av en kollektivholdeplass, da bussen vil være et sikthinder 
for de som skal ut på vegen. Holdeplassen må enten flyttes vest for 
avkjørselen, eller avkjørselen flyttes til et annet sted på 
eiendommen. På grunnlag av strekningens lave ÅDT og at 
fartsgrensen er 50 km/t, kan det også vurderes et kantstopp her. 
 
Byggegrense 
Fv 6440 er i Trøndelag fylkeskommunes vegstrategi kategorisert 
som en C-veg, hvor byggegrensen skal være på 30 meter. På 
bakgrunn av eksisterende bebyggelse kan vi allikevel godta at 
byggegrensen settes til 15 meter fra midten av fylkesvegen i denne 
reguleringsplanen. 
 
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte 
på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), skal arbeidet 
stanses og fylkeskommunen varsles. 
 
Oppsummering 
Kollektivholdeplassen må flyttes vest for avkjørsel, alternativt må 
avkjørsel flyttes til et annet sted på eiendommen, jfr 
kommentarene over. Dersom dette kravet ikke etterkommes 
foreligger det en innsigelse til planen fra Trøndelag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forholdene for myke trafikanter i 
området er vurdert under merknad 
fra Statens vegvesen - det vises til 
denne. 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge. Holdeplassen er endret 
til kantstopp i samsvar med 
tilbakemeldingen fra Trøndelag 
Fylkeskommune, og er flyttet øst for 
avkjørselen. Plankartet er revidert 
ihht dette. Dette vurderes å være 
tilstrekkelig, og Fylkeskommunen 
har i brev datert 17.08.2020 
bekreftet at innsigelsen er 
imøtekommet. 
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fylkeskommune. En innsigelse vil bli behandlet politisk i 
fylkesutvalget. 
 
Kollektivholdeplass kan tegnes inn som kantstopp med plattform 
(faglig råd). 
 

Vilkår for egengodkjenning: kollektivholdeplassen må flyttes vest 
for avkjørsel, evt flyttes til annet sted på eiendommen jfr 
kommentarene over. 

 
 
 
 
 
 
 

 Direktoratet for mineralforvaltning har i brev av 25.03.2020 
følgende merknader til planforslaget: 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte 
forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller 
masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, 
at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av 
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til høring og offentlig 
ettersyn av reguleringsplan for Bakktun gbnr. 122/36 m.fl. 

 
Vilkår for egengodkjenning: ingen 

  

  
De mottatte merknadene ble oversendt til ON Arkitekter as v/Christian Bonvik 29.04.2020, og det ble 
bedt om kommentarer til merknadene før sluttbehandling av saken. Hitra kommune mottok følgende 
tilbakemelding 07.07.2020: 

«On arkitekter og ingeniører AS vil på vegne av tiltakshavere for reguleringsplan komme med 
tilbakemelding på noen av høringsinnspillene som har kommet etter første gangs behandling. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag 
Faglig råd 
Faglig råd om å ta inn minimumskrav til antall boenheter i reguleringsbestemmelsene. 
Fylkesmannen ser ikke at trafikksikkerhet er vurdert i tilstrekkelig grad, og gir faglig råd om at 
det gjøres en ny vurdering for å sikre at trafikksikkerheten samlet sett skal bli så god som mulig. 
 
Vår kommentar 
Det er et ønske fra utbygger med en høyest mulig grad av utnytting. Da området er noe 
støyutsatt og byggegrense mot vei må ligge på minimum 15 meter fra senterlinje fra Fylkesveien, 
vil det være ekstra krevende å beregne eksakt antall boenheter for hele eiendommen før det 
foreligger detaljerte byggeplaner. For å unngå unødvendige dispensasjoner ber vi derfor 
kommunen om ikke å ta Fylkesmannen råd til følge på dette punktet. 
 
Når det gjelder trafikksikkerhet vil vi presisere at dette har vært grundig vurdert både i ROS-
analyse og i planbeskrivelsen. Vi er derfor uenige med Fylkesmannen i denne vurderingen og 
støtter oss videre til Fylkeskommunens (vegmyndighet) vurdering i saken; Trøndelag 
fylkeskommune mener dette er uheldig, men ser argumentet med at prisen for å bygge 2 km 
gang- og sykkeltilbud er uforholdsmessig høy tatt i betraktning at utbygging her er å anse som en 
fortetting av et eksisterende boligområde. Det gjøres også oppmerksom på at det er lagt inn et 
rekkefølgekrav om at GSV skal være på plass før området BKS2 kan bygges ut.  
 
Innsigelse 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget inntil støyfaglig utredning er utarbeidet for 
reguleringsplanen. Fylkesmannen fremmer innsigelse inntil bestemmelse 1.5 også presiserer at 
maksverdiene for støy også skal gjelde for uteoppholdsareal. 
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Vi har tatt Fylkesmannens innsigelse til følge. Det er nå utarbeidet en støyrapport med analyser 
og forslag til tiltak. Denne viser at planområdet kan bebygges samtidig som grenseverdiene i T-
1442/2016 følges. Dette gjelder både uteoppholdsarealer og innendørs. Vi har ingen 
motforestillinger mot at planbestemmelsene endres slik at det også presiseres at maksverdiene 
også gjelder for uteoppholdsarealer. 

 
Trøndelag fylkeskommune 
Kollektivholdeplass 
Kollektivholdeplassen må flyttes vest for avkjørsel, alternativt må avkjørsel flyttes til et annet 
sted på eiendommen, jfr kommentarene over. Dersom dette kravet ikke etterkommes foreligger 
det en innsigelse til planen fra Trøndelag fylkeskommune. En innsigelse vil bli behandlet politisk i 
fylkesutvalget. Kollektivholdeplass kan tegnes inn som kantstopp med plattform (faglig råd). 
 
Vår kommentar 
Kollektivholdeplassen er tegnet inn etter ønske og samråd med kommunen. Vi mener flytting av 
holdeplass vest for avkjørselen er en dårlig løsning. Denne løsningen ble vurdert i forbindelse med 
reguleringsarbeidet, men valgt bort av trafikksikkerhetsårsaker. Dette pga. at holdeplassen da 
blir liggende på nedsiden av en bakketopp, noe som gir dårlig oversikt for trafikanter som 
kommer kjørende bakfra (fra øst). Av samme grunn har en valgt å benytte eksisterende avkjørsel 
til eiendommene. Det vil også være en dårlig løsning å flytte avkjørselen lenger øst, da dette vil 
medføre at uforholdsmessig mye areal bli benyttet til vei, noe en anser som negativt med tanke 
på god arealutnytting. Vårt forslag er derfor at busslomma tas helt ut av planen, alternativt at 
det reguleres inn en kantstopp helt sørøst mot grensen til eiendommen gnr 122 bnr 42. 
Sistnevnte løsning gjør at kantstoppen blir liggende over 10 meter fra avkjørselen til 
planområdet, og ca midt mellom denne og avkjørslent til naboeiendommen. Sistnevnte løsning er 
vist i kartskissen under. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med utgangspunkt i dette ble revidert planforslag oversendt på begrenset høring hos 
Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag Fylkeskommune, oversendt 04.08.2020: 

Forslag til reguleringsplan og VA-plan for Bakktun, gnr 122, bnr 36 m fl, var lagt ut til offentlig 
ettersyn i perioden 13.03.2020 – 24.04.2020, og Fylkesmannen i Trøndelag fremmet i sin 
uttalelse innsigelse til planforslaget, med bakgrunn i manglende støyutredning, samt at det må 
tilføyes i bestemmelsenes §1.5 at maksverdiene for støy også skal gjelde for uteoppholdsareal.  
 
Rambøll har gjennomført støyutredning for prosjektet, på oppdrag fra plankonsulent ON 
Arkitekter as. Dette dokumentet ligger vedlagt. Utredningen omfatter analyser og forslag til 
tiltak, og viser at planområdet kan bebygges samtidig som grenseverdiene i T-1442/2016 følges. 
Dette gjelder både uteoppholdsarealer og innendørs. 
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I tillegg foreslås det å endre bestemmelsenes §1.5 til følgende:  

«Støy 
Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 db på uteplass og utenfor rom til 
støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (kl 23-07) ikke 
overstige L5AF 70dB. Detaljerte støyvurderinger og valg av avbøtende tiltak 
(støyskjerming) skal foreligge ved søknad om rammetillatelse. Maksverdiene for støy 
gjelder også for uteoppholdsareal.» 

 
Med bakgrunn i innsigelsen til planforslaget sendes støyutredningen og forslag til endring av 
bestemmelsenes §1.5 på begrenset høring til Fylkesmannen i Trøndelag, der det bes om en 
tilbakemelding på om innsigelsen med dette vurderes å være imøtekommet.  

 
Fylkesmannen i Trøndelag skriver følgende i brev datert 21.09.2020: 

Endrede bestemmelser og utarbeidet støyutredning er tilstrekkelig for å svare ut vår innsigelse, 
fremmet i brev av 21.4.2020. 

 

Likelydende brev ble sendt til Trøndelag Fylkeskommune vedrørende kollektivholdeplassen: 
«Forslag til reguleringsplan og VA-plan for Bakktun, gnr 122, bnr 36 m fl, var lagt ut til offentlig 
ettersyn i perioden 13.03.2020 – 24.04.2020, og Trøndelag Fylkeskommune fremmet i sin 
uttalelse innsigelse til planforslaget, med bakgrunn i utforming og plassering av 
kollektivholdeplassen: «Kollektivholdeplassen som er tegnet inn på plankartet er ikke tegnet i 
henhold til vegnormalene. En avkjørsel kan ikke bygges i forkant av en kollektivholdeplass, da 
bussen vil være et sikthinder for de som skal ut på vegen.  
 
Holdeplassen må enten flyttes vest for avkjørselen, eller avkjørselen flyttes til et annet sted på 
eiendommen. På grunnlag av strekningens lave ÅDT og at fartsgrensen er 50 km/t, kan det også 
vurderes et kantstopp her.».  
 
I kommentarene fra On Arkitekter til mottatt merknad står følgende:  
«Vi mener flytting av holdeplass vest for avkjørselen er en dårlig løsning. Denne løsningen ble 
vurdert i forbindelse med reguleringsarbeidet, men valgt bort av trafikksikkerhetsårsaker. Dette 
pga at holdeplassen da blir liggende på nedsiden av en bakketopp, noe som gir dårlig oversikt for 
trafikanter som kommer kjørende bakfra (fra øst). Av samme grunn har en valgt å benytte 
eksisterende avkjørsel til eiendommene. Det vil også være en dårlig løsning å flytte avkjørselen 
lenger øst, da dette vil medføre at uforholdsmessig mye areal bli benyttet til vei, noe en anser 
som negativt med tanke på god arealutnytting. Vårt forslag er derfor at busslomma tas helt ut av 
planen, alternativt at det reguleres inn en kantstopp helt sørøst mot grensen til eiendommen gnr 
122 bnr 42. Sistnevnte løsning gjør at kantstoppen blir liggende over 10 meter fra avkjørselen til 
planområdet, og ca midt mellom denne og avkjørselen til naboeiendommen. Sistnevnte løsning 
er vist i kartskissen under.»  
Hitra kommune vurderer det som ønskelig å etablere et busstopp, og ønsker derfor å gå for en 
løsning med kantstopp sørøst mot grensen til eiendommen gnr 122, bnr 42, som vist i forslaget 
under. 
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Med bakgrunn i innsigelsen til planforslaget sendes forslag til endring av plankartet på begrenset 
høring til Trøndelag Fylkeskommune, der det bes om en tilbakemelding på om innsigelsen med 
dette vurderes å være imøtekommet.» 

 
Trøndelag Fylkeskommune skriver følgende i brev datert 17.08.2020: 

«(...) Med foreslåtte løsning har Trøndelag fylkeskommune ingen avgjørende merknader til 
planen.» 

 
Ut fra overnevnte vurdering vil en ovenfor Hitra kommunestyre tilråde egengodkjenning av 
reguleringsplankart med tilhørende bestemmelser under forutsetning av at endelig plankart og 
bestemmelser endres i henhold til innstillingens punkter. Plankart og bestemmelser er rettet opp ihht 
innstillingen. 


