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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 
Planområdet omfatter en allerede eksisterende plan, denne inneholder både boliger og næring. 

Ny plan vil være nesten helt lik den forrige. Hensikten med denne omreguleringen er å gi Hitra 

Marine utvidelsesmuligheter og handlingsfrihet. Dette kan gjøres med noen enkle grep med  to 

mindre fyllinger i sjø, og areal til nye bygg. 

Hitra Marine AS holder til i Strømsvika på Hitra, nærmere bestemt på øya Dolmøy. Firmaet yter 

service og reparasjoner på private båter, samt båter som bruker i oppdrettsnæringa og fiske. Dette 

betyr at bedriften tilpasser åpningstiden etter næringslivets behov . Firmaet har båthotell for 

vinterlagring av båter.  Hitra Marine AS leier også ut båtplasser i egen småbåthavn med tilhørende 

drivstoffanlegg.  Bedriften har vurdert å flytte virksomheten sin, men har funnet at det ikke er 

økonomisk forsvarlig. 

Det er tidligere gitt positivt vedtak på søknad om nytt bygg og utfylling i sjø. Dette vedtaket ble 

påklaget Fylkesmannen opphevet vedtaket med anbefaling om å endre dagens reguleringsplan. 

Hitra Marine AS søkte først om oppstart av planarbeid på eiendommen i 2018. 

Saken ble behandlet i Hitra kommune den 01.03.2018 i sak nr. 2015/924, hvorpå det ble gitt negativ 

tilbakemelding fra det politiske miljøet. Dette på bakgrunn av at det er kjente interessekonflikter i 

området. 

Det ble sendt inn en ny søknad om oppstart i regi av Kystplan datert 11.04.2019. Søknaden inneholdt 

en planstrategi som tiltakshaver forplikter seg å følge. Søknaden ble behandlet 30.04.2019 sak 52/19 

med et positivt vedtak. Et av vilkårene er at det skal gjennomføres en grundig planprosess. 

1.2 Om forslagsstiller 
Fagkyndig: 

Organisasjonsnummer 990 958 246  

Firma Kystplan AS 

Besøksadresse Torget 3, 7239 Hitra 

Postadresse Postboks 4, 7239 Hitra 

E-post kystplan@kystplan.no 

Telefon nummer 93467358 

Kontaktperson May I Andreassen 

Tiltakshaver: 

Organisasjonsnummer 892105812 

Firma Elsi Eiendom AS 

Adresse Norddolmsøyveien 

E-post post@hma.as 

Telefon nummer 456 17 189 
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Kontaktperson Sigbjørn Johansen 

2 PLANOMRÅDET 

2.1 Beskrivelse av området og dagens status  
Planområdet ligger på Dolmøy i Hitra kommune. Hitra Marine har sin daglig drift her. De driver med 

båtverksted, lagringsplass, marina og gjestehavn for småbåter.  Området består også av noen 

eneboliger.  

 

Bildet viser oversiktskart 

 

2.2 Planstatus 
Planområdet er regulert i reguleringsplan for Strømsvik.  Denne ble opphevet i forbindelse med en 

byggesak med oppfordring om å regulere på nytt. 
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Bildet viser eksisterende plan 

2.3 Kartgrunnlag 
Det er kjøpt grunnkart fra Norkart. Det er ikke gjort endringer i grunnkartet. 

2.4 Naboer og berørte parter 
Det er utsendt 21 nabovarsel med frist for uttalelsene 20.09.2019 se oversendelsesbrev vedlegg 1 
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Bildet viser kart over de naboer som har fått tilsendt varsel 

2.4.1 Eiendomskart 

 

Bildet viser eiendomsforholdene 

 

2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 
Man er ikke kjent med at det foreligger rettigheter i området som har påvirkning for planforslaget. 
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3 PLANFORSLAGET 

 

Bildet viser forslag til nytt plankart 

Hensikten er at bedriften skal få et større areal og ha muligheten til å sette opp nye bygg.  Dette 

gjøres ved  erstatte gammel plan med en ny.  

Intensjonen er å følge de hovedtrekkene som er lagt i den forrige planen, men å utvide planområdet 

noe i sjø og samtidig legge inn flere detaljer slik at planen blir mer forutsigbar.  

 

 

3.1 Planavgrensning 
Planavgrensningen følger gammel plan, med mindre 

justering i sjøområde.  Se fig som viser hvor denne 

endringen er. 

 

 

  
 Bilde viser ny planavgrensning i med BLÅ linje  
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3.2 Ny og eksisterende plan 
Den nye planen er tilnærmet lik den gamle. 

Nedenfor er et bilde som viser ny og gammel plan i et bilde (Røde linjer er ny plan)  

Dette illustrerer justeringene som er gjort i forhold til gammel plan. Det er noen justeringer på 

avgrensingen og samtidig er område for boliger utvidet. 

 

Bildet viser ny og eksisterende plan (rød er formålsgrensene i ny plan) 

 Ny plan og ortofoto, se også vedlegg 11 
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3.3 Reguleringsformål 
Nedenfor er alle formålene opplistet med faktaopplysninger.  

3.3.1 Bebyggelse og anlegg 

3.3.1.1 Boligbebyggelse 

Innenfor områder er det 2 eksisterende boliger.  

Endringene i forhold til eksisterende plan er at gnr17 bnr 68 er gitt 

mulighetene til et tilleggsareal. 

Videre er det arealet som i dag brukes i forbindelse med boligen 

17/9 fått formålet boligformål. 

• Maks utnytting %BYA settes til 40% 

• Maks møne/gesimshøyde 14 m.o.h 

• Parkeringskrav på egen tomt 1,5 biloppstillingsplass pr. 

boenhet. 

 

3.3.1.2 Næringsbebyggelse 

BN 

• Areal på område er 9856 m2  

• Maks utnytting %BYA settes til 70% 

• Maks møne/gesimshøyde er 14,5moh 

BN_1 

• Areal på område er 797 m2 

• Maks utnytting %BYA settes til 50% 

• Maks møne/gesimshøyde er 10 moh 

BN_2 

• Areal på område er 155 m2 

 

3.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3.3.2.1 Veg 

Ingen nye veier i planen kun eksisterende veier. Dette er Norddolmsøyveien og adkomstveier til 

næringsområde og boligene. 

Minimum vegbredde settes til 3,5m. 

Bildet viser boligtomter 
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3.3.2.2 Annen veggrunn 

Annen veggrunn er område som vegskulder, grøfter og skråningsutslag. 

3.3.3 Grønnstruktur 

3.3.3.1 Naturformål  

Naturformål er en buffer mot  næringsområde på 770 m2. 

3.3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

3.3.4.1 Ferdsel 

4095 m2 område for ferdsel i sjø. 

3.3.4.2 Friluftslivsområde i sjø 

1160 m2 område i sjø avsatt til inngrepsfri sone. 

3.3.4.3 Småbåthavn sjø 

Dette er to områder  VS_1 og VS_2 på til sammen 6381 m2.  

3.3.4.4 Småbåthavn land  

For bygninger og anlegg som har direkte tilknytning til drift av småbåthavna. 

• Arealet på område er 3218 m2 

• Maks møne/gesimshøyde 8moh 

• Bestemmelsesområde som gir bygningenes plassering. 

 

3.3.5 Hensynssoner 
Frisiktsone lang Norddolmsøyveien. Fartsgrense 50km/t gir en siktesone på 4mx55 m.   

 

Bildet viser frisiktsone 
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Om planprosessen 
- Vedtak om igangsetting 30.04.2019. 

- Oppstartsmøte 15.11.2019. 

- Utsendt på foreløpig høring naboer og sektormyndigheter 01.08.2019. 

- Åpen dag, møte med grunneiere 13.09.2019. 

- To befaringer i område med bla. innmåling av høyder m/GPS. 

 

4.2 Føringer fra oppstartsmøtet 
Det må gjennomføres en grundig planprosess som legger til rette for god dialog og medvirkning. 

Utredninger:  

• Naturmangfold i sjø (prøvetaking, forurensing) 

• Støy 

• Sol/skyggeanalyse 

Lage 3d modell for visualisering, ved full utnyttelse. Legge vekt på estetikk. Logisk byggegrense. 

Avbøtende tiltak må dokumenteres. 

VA-plan må utarbeides og omlegging av vann/avløp må løses av tiltakshaver. 

 

4.3 Åpen dag 
Det ble avholdt åpen dag på Kystplans kontor. Det var flere naboer som benyttet seg av dette. 

Det ble gitt informasjon om planprosessen, og om de forskjellige rollene. Spesielt hvem som 

bestemmer hva. 

Naboene fortalte om sin opplevelse av situasjonen og de ble oppfordret til å sende merknader. Det 

ble videre forsøkt å komme med forslag til avbøtende tiltak. 
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4.4 Oppsummering av innspillene 
Det er sendt til 9 sektormyndigheter, det er kommet svar fra 7 stk. 
Videre er det sendt varsel til 21 naboer og berørte parter, det er kommet inn merknader fra 4 stk. 
 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2 Dette er kort oppsummert de viktigste 
problemstillingene som ble spilt inn ved planoppstart: 
 

Statlige myndigheter:  

Fiskeridirektoratet ser ikke at planarbeidet har vesentlig konsekvenser. Ber om at dersom det blir 

fylling i sjø så tas det hensyn til naturverdien.  

Fylkesmannen ber om en helhetsvurdering av behovet for antall båtplasser, videre konsekvenser for 

landbruket. Det bør utarbeides egen støyvurdering og om nødvendig støytiltak. I område er det 

registret skjellsand av stor verdi samt kamskjell. Konsekvensene for disse verdiene må synliggjøres. 

Private parter: 4 naboer er imot utvidelsen.  Det vises til mye historikk. Dette har en valgt å se bort 

fra, da man ønsker å se på nåsituasjonen og ha dette som utgangspunktet for planen.  

Hovedinnvendingen går på visuell forurensing og støy. De ønsker at fjæra blir uberørt. Videre går 

innspillene på estetikk og utforming av nybygg, samt økende båttrafikk og forurensing. 

  



15 

 

5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

5.1 Krav til KU 
Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning fra kommunen. I forbindelse med søknad om 

igangsetting har Hitra kommune gitt en oversikt over hvilke utredninger som skal utføres. Videre har 

også sektormyndighetene kommet med krav om flere utredinger. Alle disse temaene er utredet i 

beskrivelsen eller som et eget notat: 

• De nye tiltakenes påvirkning på eksisterende bebyggelse 

• Støy/støv 

• Visuell forurensing 

• Silhuett 

• Utfylling i sjø 

• 100-metersbeltet 

• Naturmangfoldet utredes spesielt i sjø 

• Forurensing i sjø 

• Helhetlig vurdering av småbåthavn 

• Landbruksinteresser 

• Forurensing  

• Havnivåstigning 

5.2 Barns interesser 
Planområde har to eksisterende boligtomter. Det er planlagt et tilleggsareal til gnr 17 bnr 68. Samlet 

område for boliger er på ca 3,5 da. 

Det er ikke anlagt lekeplass i område, da en mener dette ikke er unødvendig da tomtene er store . 

Henholdsvis 1,9 og 1,7 da. 

5.3 Universell utforming 
Området skal utformes etter universelle prinsipper. 

Saken gjelder regulering av et eksisterende område som har vært preget av næringsvirksomhet over 

lang tid. Virksomheten genererer noe støy. Dette blir belyst under eget tema for støy. 

Det er ikke registrert radon i området. Videre er det ikke høyspenningsledning i området. 

Planen vil ikke endre på friluftslivet i området. Den eksisterende småbåthavn bidrar til bruk av 

sjørelatert friluftsliv. 
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5.4 Estetikk, Landskap og Silhuett 
Eksisterende forhold: 

Planområdet består av en blanding av større og mindre bebyggelse. Det har vært båtverksted her i 

flere generasjoner. Gammelbygget står fortsatt, med datidens arkitektur. Videre er det bygget en 

større hall til båtlaget i nyere tid samt en plasthall. Fellesnevneren for alle byggene er at de har 

saltak. 

Materialet er stort sett stålplater, det er kun de mindre byggene som har innslag med tre. 

 

Bildet viser utsnitt av boligmassen 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser 1 

 

 

Bildet viser dagens situasjon Bildet viser maks utnytting av område 
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Endringen blir at man fjerner flere små bygg og samler disse funksjonene i større bygg, samt at man 

utvider båthotellet i nordlig retning.  Dette bygget bli ca 3m høyere enn bygget som er der i dag. Noe 

av grunnen til dette er at man ønsker å legge inngang for personalet med personalrom og garderober 

på øversiden (se illustrasjon eller vedlegg 3 ) samt muligheten for å utnytte lagringsareal i høyden. 

Bildet til venstre viser kotehøyde på 

møne på planlagt bygg samt kotehøyde 

på møne på eksisterende bebyggelse i 

området. 

Kotehøyde møne på eneboligen på 

øversiden av veien (gnr 17/28), er 

marginalt lavere enn på planlagt bygg 

på nedsida av veien. 

 

 

 

 

 

 

Nytt bygg må sprenges «inn i berget» i nord. Når massen er lagt tilbake vil det bli parkeringsplasser 

og eventuell personalinngang på denne siden. Bygget vil derfor følge terrengformen. 

 

Bildet viser terrengsnitt, sett fra øst mot vest 

De nye byggene kan bygges i sandwich-elementer.  

Det skal gjøres tiltak på fasadene på det nye bygget nord for eksisterende båthall. Dette fordi man 

ønsker å dempe industripreget og virkningen av en så stor flate.  Ved å bryte opp strukturen i fasaden 

med eks. farger og motiver vil bygget fremstå som «snillere» mot omgivelsene. Se eksempel i vedlegg 

13 

  

Bildet viser mønehøyde i antall meter over havet 
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Det er utarbeidet 3d-tegninger som viser området når det er maksimalt utnyttet se vedlegg4. 

Nedenfor er noen av bildene gjengitt. 

 

Bildet viser dagens situasjon 

 

                Bildet viser situasjonen med max utnyttelse av arealet. 
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 Bildet viser nåværende situasjons fra  et av de nærmeste byggene 

 

Bildet viser planlagt   situasjons fra  et av de nærmeste byggene 

Bildene viser at det blir endringer spesielt for dem nærmeste eiendommen.  

 

Konsekvens: Vurderingene er gjort ut ifra illustrasjon om maks utnyttelse. 

Eksisterende bygg blir erstattet med færre, men større bygg . Dette gir bygg med større volum.  

Videreføring av saltak i planen. Fasadene på nytt bygg nord i planen skal ha tiltak for å bryte opp 

fasaden. Nye bygninger vi ikke gi nevneverdig silhuett. Naboer vil få endrede utsiktsforhold. 
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5.5 Sol/skygge 
Det er utarbeidet en sol/skyggeanalyse. Den viser at eksisterende bebyggelse ikke får endrede 

solskygge forhold. Se vedlegg  5 

 

Bildet viser sol/skygge kl 12.00, 31 mars 

 

 

5.6 Småbåthavn 
Fylkesmannen har bedt om en helhetlig vurdering i 

forhold til utvidelse av småbåthavner.  Det er 

egentlig snakk om en liten justering av dagens 

formålsgrenser, slik at eksisterende flytebrygge 

kommer innenfor plangrensen, se fig til høyre 

Ved utvidelser er det plass til ca 29 båter .  

 

 

 

 

 

  

Figur viser rødt område som er justering av 
formålsgrensen for småbåthavn 
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Se også skisse nedenfor som viser hvordan man kan få plass til flere gjesteplasser innenfor 

småbåthavna. 

 

Bilde viser forslag til plassering av flytebrygger 

Det er stor etterspørsel etter båtplasser. Det er flere småbåthavner i nærheten, men det er ikke 

tilstrekkelig for å løse kapasiteten. I tillegg er det flere av disse brukes i forbindelse med annen 

næring. Nedenfor er et foto som viser oversikt over de nærmeste småbåthavnene. 

 

Bildet oversikt over småbåthavner i nærområde 
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5.7 Landbruksinteresser 
I planområdet er det registrert et område på 900 m2 som i AR5 er registrert til fulldyrka. Se figur- .  

og vedlegg 12. Dette arealet er ikke i bruk og har delvis vært omdisponert til næring i forrige plan. 

Område ligger vanskelig til og er ikke egnet til grasproduksjon.  

 

 

5.8  Risiko- og sårbarhet 
Det er utført en ROS-analyse tidlig i prosessen (se vedlegg 6). Nedenfor er et sammendrag av 

analysen: 

Ros analysen viser at området kan bli påvirket av vind og havnivåstigning. Begge disse punktene vil bli 

i mindre grad, men er en sannsynlighet. 

Det planlegges to mindre fyllinger. Begge områdene kan berøre område for kamskjell og skjellsand. 

Videre er det ene område tidligere brukt som slip og må av den grunn undersøkes nærmere for 

miljøgifter før igjenfylling.   

Disse to punktene vil bli utredet og undersøkt i forbindelse med planforslaget. 

Det ligger en kommunal vannledning i området. Den vil komme i konflikt med planlagt tiltak og må 

derfor flyttes. 

Det er fare for mindre forurensing i område. Dette er da i forbindelse med driften av anlegget.  Dette 

kan være båtvelt som fører til lekkasjer av drivstoff og oljesøl. Eller søl ved fylling av drivstoff. Det er 

lite sannsynlig at dette kan skje og hvis, vil det være i små mengder. Tiltak er gode rutiner for å sikre 

og unngå at slike uhell skjer.  

Figuren  viser Ar5 og plankart 
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Bedriften driver med aktivitet som avgir støy. Støv er et mindre problem. Støyen foregår på dagtid og 

er en naturlig konsekvens av driften.  Vedlikehold og reparasjoner foregår stort sett innendørs, men 

mye blir også utført utendørs (eks høytrykksspyling.) Bedriften ønsker å få flere aktiviteter innomhus.  

Når de håndterer båtene og kjører ut og inn av haller og verksted kan det oppstå fare for påkjørsel. 

Men bedriften trenger bedre plass til virksomheten samt gode rutiner for å forebygge uhell/ulykker. 

 

5.9 Havnivåstigning 
Området ved sjøen ligger ca 2,3 m over havet. Virksomheten som drives her er relater til havet. 

Bygningene som ligger i området skal ikke brukes til varig opphold. Ved gitte forhold kan denne delen 

av planen bli oversvømt, men det har ingen store konsekvenser for bedriften. Bygg og produksjonen 

er tilpasset denne risikoen. 

De øvrige bygningene som er boliger ligger høyere i terrenget og kommer over risikonivået.   

 

Bildet viser flomsonekart for område 

Konklusjon: området blir berørt av havnivåstigning, men det er ikke nødvendig med tiltak. 

 

5.10 Støy 
Virksomheten vil genere støy. Dette kan være fra rengjøring, pussing eller flytting av båter. Det kan 

også forefinne drift på område utenom ordinær arbeidstid. Dette fordi man har mange 

næringslivskunder og disse må ha hjelp der og da, når det oppstår en situasjon. 

Det er utarbeidet en rapport fra Brekke og Strand (vedlegg 7) som ser på om boliger og fritidsboliger i 

nærområdet vil bli påvirket utover de grenseverdien som er gitt i retningslinje for behandling av støy 

i arealplan , T1442. 

Konklusjonen fra støyrapporten viser at de nærmeste byggene vil ikke få støyverdier som går ut over 
grenseverdiene som er gitt i T1442. på hverdager, men hvis det skal foregå arbeide på Lørdager, vil 
verdiene bli for høye. 
Det må derfor settes inn avbøtende tiltak, som denne gangen er en 2m høy støyskjerm som plassers 
fra planlagt hall og langs fyllingskanten. 
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5.11 Naturmangfoldsloven 
Hensynet til naturmangfoldet er beskrevet i rapport fra Åkerblå «vurdering av tiltak ihht 

Naturmangfoldsloven §8-12» vedlegg 8 denne rapporten omhandler arter på land og i sjø, samt 

forurensing. 

Rapporten konkluderer sitat:  

«Arter av særlig stor forvaltningsinteresse registrert i området er Gråsisik (Acanthis flammea) i 

punktet øst for Hitra Marine AS. I noen registreringspunkter i nærheten er flere observasjoner av ulike 

fuglearter (tabell 1). Det er ikke funnet registreringer av marin fauna eller flora i Norddolmsvågen. Av 

fremmede arter er det i hovedsak registrert forekomster av sitkagran (Picea sitchensis) i området ved 

vågen. Det er i tillegg ett registreringspunkt med rapportering om parkslirekne (Reynoutria japonica) i 

Jektvika (figur 5).» 

«Samlet sett blir det vurdert til at tiltaket ikke påvirker forekomstene av skjellsand, kamskjell eller 

graden av forurensing i stor negativ grad. Det er heller ikke grunn til å tro at de tilsynelatende gode 

økologiske forholdene i Norddolmssundet og nærliggende områder vil bli påvirket svært negativt av 

tiltaket.»  

Tiltak: 

«Generelt bør tiltak utføres på en mest mulig skånsom måte for miljøet hvor en vurderer ulike 

løsninger med hensyn på blant annet naturmangfold. For dette området bør en spesielt ta 

hensyn til rørledningen som går like vest for planlagt tiltak. Det kan ellers være aktuelt å ta 

hensyn til dyreliv i området ved at en begrenser behovet for sprenging og utfyllingsareal til et 

minimum, kun tilfredsstillende til etablering av oppgitte formål» 

Konklusjon: naturmangfoldet blir ikke nevneverdig berørt. 
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5.12 Forurensing 
Dette kapitel omhandler område for næring og småbåthavn.  Se rapport vedlegg 8 

Det er etablert profesjonell virksomhet i områdte som driver lagring av båter, verksted og 

småbåthavn.  Bedriften har utarbeidet gode rutiner for drift av anlegget, dette også med hensyn til 

forurensing. 

Området der det lagres båter har fast dekke, dette for å hindre at eventuelt søl kommer ned i 

grunnen og for at det ved eventuelt uhell er lettere å samle opp. I småbåthavnen er det rutiner for 

avfallshåndtering. Lagring av drivstoff er forskriftmessig utført. 

Spyling av båter blir gjort på fast dekke med avrenning til en tank hvor bunnavfallet samles og fraktes 

bort til godkjent deponi. 

Det er to mindre områder der man ønsker å fylle i sjøen. 

Ettersom dette er et område som det er blitt drevet verkstedaktivitet i lengre tid er det gjort 

undersøkelser i sjø der det er planlagt tiltak. Dette er utført av Åkerblå vedlegg 8. 

 

Bildet viser to områder som ønskes utfylt 

Rapporten viser at det ikke er spor av forurensing i området vest i planen, men at man må påberegne 

at det er forurensing etter bunnstoff ved den gamle slipen.   
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Rapporten foreslår tiltak. 

«Ved utfylling av tiltaksområde UF-1 og UF-2 bør en tilstrebe å forhindre resuspensjon 

(oppvirvling) og spredning av eksisterende sedimenter for å hindre finkornet sediment å legge 

seg over rugl- og skjellsandbunnen i nærheten. Hindre spredning av slike masser vil også 

begrense spredningen av TBT til nærliggende sjøområder. Det kan være aktuelt å begrense 

spredning av finstoff fra prosessen med bruk av en membranduk (siltskjørt) siden området 

allerede har indikasjoner på lavere bunnstrømsforhold, spesielt i sør og østlig område (UF-1). Det 

kan også være aktuelt å vaske eventuell sprengmasse for å begrense spredning av uønskede 

kjemiske forbindelser og/eller spisse steinfragmenter som mulig kan skade gjeller på marin 

fauna. Det er ellers viktig at andre operasjonelle prosesser gjøres på en slik måte at en unngår 

unødvendig eller utilsiktede skade på området eller annet som kan true naturmangfoldet» 

Konklusjon: Ved utfylling i den gamle slipen (UF-1) må det gjøres tiltak for å hindre spredning av 

forurensing. Dette må gjøres ved å bruke siltskjørt under utfyllingsarbeidet. 
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5.13 Lokalklima 
Vind er naturlig del av hverdagen i øyregionen. Man er derfor vant til å ta sine forholdsregler. Dette 

gjelder sikring av utstyr og bygninger. Det er forøvrig annet lovverk som legger føringer for hvordan 

dette skal utføres.  

Hele Hitra er generelt et svært værutsatt område med mye vind. Dette gjelder også for planområdet.    

For å se på vinddataene har man brukt målestasjon på Ørlandet og data fra nettsiden e-klima fra 

meteorologisk institutt.  Dette viser at fremherskende vindretning for området er sør/øst. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planområdet vil fortsatt være vindutsatt og en 

kan forvente mere vind  i fremtiden. 

Bygningskonstruksjonens stabilitet vil blir ivaretatt gjennom byggesak i forbindelsene med kravene til 

tek10/17.  Løse gjenstander og sikring/skjerming mot vind er den enkeltes ansvar. 

5.14 Byggegrense 
Byggegrense er satt til 4 m fra nabogrensene.  

Fra kommunal vei er byggegrense satt til 10m. 

Byggrense mot veg og annen bebyggelse enn 

boligformål er satt til 2m. 

Se figur til venstre. (rød linje er byggegrense). 

Se også  vedlegg 9temakart 
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5.14.1   100-metersbeltet 
Byggegrense mot sjø følger stort sett kystlinjen, men unntak på deler av området mot vest. Dette er 

gjort i den hensikt å sikre at det ikke kommer flere bygninger innenfor synsvinkelen til naboene. 

Det er avsatt en liten «firkant» i område mellom sjø og eksiterende hall. Dette arealet er laget slik for 

å gi rom for et mindre bygg for innebyggede høytrykkspyler (støyreduserende tiltak). 

 

5.15 Vann og avløp 
Det er eksisterende vann og avløp i området. Det vil ikke bli lagt nye ledninger foruten omlegging av 

kommunal forsyningsledning.  Se temakart vedlegg  10  

Det går i dag en kommunal forsyningsledning tvers over eiendommen (blå stiplet strek) 

Denne må legges om. Ny trase vil da bli langs tomtegrensen (grønn strek) 
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6 BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER 

6.1  Tiltakenes påvirkning på eksisterende bebyggelse 
Hensikten med denne planen er å legge til rette for en utvidelse av næringsområdet, slik at det kan 

settes opp flere bygg og legges til rette for utvendig lagerplass. Dette vil føre til en sikrere og mer 

effektiv drift av anlegget. 

Dette vil påvirke omgivelsene i større og mindre grad. 

Det er interessekonflikter i området; fritid og næring. Dette gjelder spesielt for boligene vest i planen 

som benyttes til fritidsboliger. De har innsyn til næringsområdets «bakside».  

Naboenes merknader går stort sett på frykt for forurensing, støy, visuell forurensing og ønske om å 

bevare uberørt natur. Videre mener de at ny bebyggelse blir ruvende og skjemmende.  Det vises også 

til uforutsigbarhet og mye historikk. Videre blir økt båttrafikk og fart nevnt. 

I planprosessen er det tatt tak i disse elementene (med unntak historikk) og forsøkt å finne løsninger.  

Nedenfor det lagt opp til svar på alle  

 

6.1.1 Sol/skygge 
Det er utarbeidet en sol/skyggeanalyse, den viser at nytt bygg ikke vil ha innvirkning på 

naboeiendommene. 

 

6.1.2 Ruvende og skjemmende 
Planen legger opp til at det kan bygges flere nye bygg i planområdet. Og da spesielt i 

næringsområdet. Det er laget en illustrasjon på hvordan dette kan gjøres. Dette er en mulighet, den 

er ikke førende for plassering og størrelser. Nøyaktig plassering kommer i senere byggesak. 

I denne planen legges det opp til et større bygg som skal legges inntil eksisterende terreng. Bygget 

skal ha innslag av farger  i den hensikt å dempe det industrielle uttrykket.  

Nye bygg vil likevel ha innvirkning på de som bor rundt, da spesielt den nye hallen bak eksisterende 

hall.  Dette er ikke til å unngå.  Man er avhengig av å ha en viss høyde på byggene for å få maks 

utnyttelse av arealet.  

Det er utarbeidet en 3d modell som viser hvordan området på tomta kan bli utnyttet. Dette er ikke 

førende, men kun en illustrasjon.  Modellen viser at det er spesielt eksisterende bygg A og B som blir 

påvirket. A vil få endret situasjon ved siden av seg, mens bolighuset nord for ny hall vil bli påvirket 
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ved at hallen vil komme i synsvinkelen fra stuen. Uansett er det individuelt om hvordan hva man 

oppfatter som skjemmende. Det er avhengig av hva som forventes. Se vedlegg  

 

Bildet viser bygg som blir mest påvirket 

Det er planlagt å sette opp en støyskjerm som skal dempe eventuell støy mot eiendom A. 

Denne vil også fungere som en naturlig avgrensing for industriområdet og begrense mulig innsyn til 

området. 

Ny hall blir lagt inntil eksisterende terreng. Bildene viser snitt fra øst mot vest.  

 

6.1.3 Støy  
Det er utarbeidet en rapport som sier noe om industriområdet som støykilde. (se vedlegg 7) 

Støykilder i område er Høytrykksspyling, enkelt verktøy og truckkjøring. En må presisere at disse 

støykildene ikke er kontinuerlig hele dagen. 

Det kan forekomme arbeide på lørdager. 

Støyvurderingene viser at det må settes opp en støyskjerm mot gnr 17 bnr 22. 

Videre er det planlagt å bygge inn høytrykkspyleren, slik at støyen fra selve maskinen blir dempet. 

Det er derfor planlagt et lite, isolert bygg hvor høytrykkspyleren skal stå (#1 i plankartet).   

 

6.1.4 Forurensing 
Det er utarbeidet en rapport som sier noe om dagens situasjon og om tiltak som må gjøres  

Den konkluderer med at fjæra ikke er forurenset og at naturmangfoldet ikke blir påvirket i vesentlig 

grad.   

B 

A 
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6.1.5 Båttrafikk 
Området blir brukt av mange og det er båttrafikk i området. Det er flere anlegg i nærheten som har 

sjørelaterte aktiviteter.  

6.1.6 Visuell forurensing 
Naboer ønsker ikke utvendig lagring av båter da de mener det blir skjemmende.  

Utvendig lagring er nok en nødvendighet og en av hensikten med å få lage planen. Få nok plass for 

midlertidig lagring av båter. 

Tiltakshaver er opptatt av at bedriften skal fremstå ryddig og ordentlig. Vil derfor legge vekt på at det 

er systematisk og god lagring. 

Støyskjermen kan dempe innsynet mot den nærmeste eiendommen. 

6.1.7 Utfylling i sjø 
Det er ønskelig å bevare fjæra som den er, men utfylling er nødvendig for å få utnyttet arealet. 

Fyllingen skal bygges opp med stablet stein mot sjø. Dette vil gjøre at området vil fremstå som pent 

og ryddig. 

 

6.1.8 Utsikt 
 Nedenfor har man sett på tre eiendommen og deres utsiktforholden i et overordnet perspektiv 

Gnr 17 bnr 28 

 

 Utsikten vil bli betydelig endret når planen blir utbygget 
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 Gnr 17/22  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bildene ovenfor viser dagens situasjon fra gnr 17/22. En kan ut i fra dette konkludere at 

utsiktsforholdene blir endret når et nytt bygg kommer og området i sjø blir utfylt.  Man vil få endret 

situasjon i sør/øst , men vil fortsatt beholde utsikten i retning sør/vest. (se også 3d illustrasjoner i 

vedlegg 4) 

 

 

 

 

Figur viser utsikt fra eiendommen 17/22 
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Utsikt fra gnr 17/27 

 

Eiendommen ser i dag ned mot næringsområde , men har også annen utsikt 

 

6.1.9 Konklusjon 
Det nye båthotellet bak eksisterende, er det bygget som vil få størst innvirkning på naboer.  

Planprosessen viser at omgivelsene ikke får endrede sol/skygge forhold.  Utsiktsforholdene vil ikke bli 

vesentlig endret, med unntak for eiendommen 17/28 som ligger rett nord for tiltaket.  

Utfylling i sjø skal gjøres med avslutning som steinmur ned i sjø. Dette områdte er tenkt for utendørs 

lagring av båter.  Lagringsplassen vil bli synlig fra noen naboer.  Det skal settes opp en støyskjerm. 

Den vil også fungere som en naturlig avgrensing for næringsområdet og vil også gi en viss skjerming 

for innsyn til utendørs båtlager. 

Hvis alle bygningene blir bygd og plassert etter illustrasjon som er med i denne planen, vil 

næringsområdet fremstå som mere ryddig og driftssikkert en det som er i dag. 

Flere og større bygningsmasser ved sjøen er ikke uvanlig syn langs kysten. Det er også konsentrasjon 

av større bygningsmasse i umiddelbar nærhet. 

Estetisk sett blir ikke lager- og verkstedbygninger generelt oppfattet som «pene». Et av tiltakene som 

kan hjelpe på er å bekle fasaden med andre plater og farger 

 


