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1. BAKGRUNN og OVERORDNET PLANSTATUS 

Planforslaget er utarbeidet av 3de arkitektur & design AS, på vegne av Kama eiendom AS 

Formålet med planen er å legge til rette for boligutbygging på tomt nr. 24 i Olalia. 

 

Varsling og kunngjøring av igangsatt regulering: 

Kunngjøring i media i henhold til planloven er gjort i avisa Hitra-Frøya per Juni 2018. 

Naboer og berørte parter er varslet i egne brev per juni 2018. 

Oversikt over berørte grunneiere er vedlagt.  

 

Overordnet gjelder kommuneplanens arealdel 2016-2028. 

Reguleringsplan for Leirvågen R0070 Gnr. 96 Bnr. 1  

 

Området er i dag regulert til boligformål «Konsentrert småhusbebyggelse (flerboligbygg». 

Reguleringsplanen omtaler tomt nr. 24 spesifikt i følgende punkter:  

 

1) Reguleringsplanen pålegger å utarbeide detaljplan som skal godkjennes av kommunen i 

faste utvalg for plansaker jfr. §28-2 i PBL. 

2) Detaljplanen skal, foruten flerboligbygg, vise vann/avløp, avkjørsel, 

parkeringsplasser/parkeringsanlegg. 

Det skal også settes av areal for sosialt samvær. 

3) Flerboligbyggene bør planlegges i enheter og ikke overstige 2 etasjer m/loft. Det bør 

legges vekt på terrengtilpassede løsninger.  

 

Historikk i prosjektering av planforslaget: 

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen, våren 2018, der det ble framlagt skisser av 

mulig løsning. Det ble ikke gitt noen videre retningslinjer, eller øvrige føringer da foruten det 

som står i reguleringsplanen. Men det ble avtalt at avgrensningslinjen kunne innbefatte 

buffersone mot nabotomter i sør for å gi mulighet for gradering av terreng slik at skjæringer 

blir minst mulig.  

Detaljplanens avgrensning ble så avklart med kommunen per e-post og positivt signal på 

oppstart av planarbeid ble gitt. 

 

Tidlig i 2019 ble det sendt inn nye skisser og bedt om en formell uttalelse fra kommunen. 

Vedlagt svarbrev fra kommunen. Kommunen hadde der anbefalinger og råd til videre 

prosjektering. Disse innspillene er hensyntatt så langt tomtens terrengutfordringer tillater det. 

 

 

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJPLAN FOR ”Olalia”, tomt 24, I HITRA 

KOMMUNE. 
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 

 

 Figur 1, Planens avgrensing/eksisterende terreng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomt nr. 24 har et flatemål på ca.5.085m². Beregnet utnyttingsgrad for detaljplanen  

er utfra dette i underkant av 38% BYA. 

Planområdet utgjør ca. 5.838m² innenfor avgrensningslinjen. 

Området er i dag karakterisert hovedsakelig som åpent gressmark sentralt i tomta, og med 

stigende terreng med lyng og berg med noe vegetasjon. Lauvtre og nåletrær hovedsakelig mot 

østgrensen av tomta. Mer spredt/tynnere vegetasjon mot ytterkanten av øvrige grenser. 

Laveste terrengområde er mot planlagt veikryss i nordlig hjørne (10moh.) og høyeste punkt er 

i sørlig hjørne (30moh).  

 

Figur 2      Figur 3 

   
 

Figur 4      Figur 5 
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3. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
  

(Sammenholdes med vedlagt situasjonskart og snitt) 

 

Overordnet konsept: Småskala leilighetsbygg med 2 til 4 boenheter 

Tilpasset terrengforhold og planlagt veisystem.  Det er lagt opp til mulig gjennomkjøring fra 

vest til øst med intern vei. Dette for å gi et fleksibelt kjøremønster for beboere og 

nyttekjøretøy som brannbil/sykebil/snøryddingskjøretøy. 

 

Husrekken mot sør og vest (C og A) utformes som to-etasjers leilighetsbygg med parkering 

og sportsboder i sokkel. Dette gir rom for flere enheter samt gir en naturlig trapping av husene 

med terrenget med de avstander som er nødvendig mht. stigningsforhold, tilgjengelighet 

brannsikkerhet og nødvendig gjesteparkering. Utvendige ramper for rullestol kan kreve opptil 

30m lengde -hvilket er tatt høyde for ml. byggene hvis slik løsning velges/er praktisk mulig. 

TEK 17 §8-5 gir mulighet for vurdering av egnethet i forhold til stigningsforhold. Dette er 

poengtert i reguleringsbestemmelsene når det gjelder BKS1 og BKS2.  

 

Inngangsparti vil mest naturlig skje fra sørvestsiden da tanken er å benytte areal mellom bygg 

til uteopphold, trapp og ramper i terreng.  I planløsningene vil en tosidig henvendelse av 

oppholdsrom være naturlig. Mot sørvest for sol og utendørsopphold og mot nordøst for utsikt.  

Terrenget stiger raskt fra sørvestsiden opp over kollen, og det tas sikte på å gradere stigningen 

for å redusere visuell høydevirkning av nødvendige skjæringer (disse er også redusert som 

følge av underetasje med parkering.) Takformer, som eksempelvis pulttak, er tenkt å følge 

terrengfallet med laveste gesims mot nord og øst.  

 

Firemannsboligene (B) mot nord og sørøst utformes som to-etasjers boligbygg  

 

Tomannsbolig (D)med mulighet for utleiedel i underetasje for nederste leilighet.  

 

Et frittstående dedikert garasjebygg med sportsboder tar opp terrengspranget fra nord til 

sørøst. Dette betjener boligene mot nord og øst. Samtidig vil det på dette areal være 

hensiktsmessig å tilrettelegge miljøstasjon nærmest vei A2, slik at renovasjonsbil ikke trenger 

å kjøre inn på området. 

 

Felles plass sentralt i tomten gir solrikt areal med mulighet for opparbeidelse av amfi for å 

naturlig ta opp høydeforskjellen mellom øst og vest i samarbeid med garasjebygg.  

 

Uteoppholdsareal: Se vedlegg Situasjonskart MUA A002. 

 

Det vil være nødvendig å lage en skjæring mot sør og vest for å kunne gi tilstrekkelig plass 

for byggenes atkomstforhold og uteoppholdsareal i sørlig solrik retning. Byggene er lagt så 

høyt i terrenget som mulig for å minimere skjæringene. Planavgrensningen, som tar med areal 

mot sør og vest av området utenfor tomtegrense gir mulighet for ytterligere gradering av 

skjæringer hvis nødvendig.  

Dette henger også sammen med avkjørslenes høyde ved «innslagene» og at det er ønskelig å 

plassere bygg mot nordlig veikryss så lavt som mulig i terrenget. Det siste av visuell estetisk 

grunn for å unngå markant fylling der, men også av trafikkmessig sikkerhet. Jamfør 

sikkerhetssonen i planforslaget.  
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VEDLEGG 

• Detaljplan, plankart 

• Detaljplan, sosi-format 

• Reguleringsbestemmelser 

• Situasjonskart-Konseptskisse A001 

• Situasjonskart-MUA A003 

• Konseptsnitt, høyder A002 

• ROS-analyse med sjekkliste 

• VA-plan, sosi-format 

• Kopi av Kunngjøring oppstart planarbeid       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


