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Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 10.11.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 
Utvalg for plan, landbruk og miljø finner å kunne godkjenne at forslag til reguleringsplan og VA-
plan for Strømsvika, med tilhørende bestemmelser for gnr. 17, bnr. 9 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn, på følgende vilkår: 

1. En forutsetter at kommentarer som er nevnt under vurdering blir innarbeidet i 
planforslag og bestemmelser før egengodkjenning. 

2. En forutsetter at merknader som er kommet inn i løpet av høringsperioden blir vurdert 
og eventuelt innarbeides i planforslag og bestemmelser før egengodkjenning. 

3. Planforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg 
gjøre skal alle parter og tilgrensende naboer tilskrives. 

4. Administrasjonen pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte. 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §§5-2 og 12-10. 
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Innstilling: 

Utvalg for plan, landbruk og miljø finner å kunne godkjenne at forslag til reguleringsplan og VA-plan for 
Strømsvika, med tilhørende bestemmelser for gnr. 17, bnr. 9 m.fl. legges ut til offentlig ettersyn, på 
følgende vilkår:  
1. En forutsetter at kommentarer som er nevnt under vurdering blir innarbeidet i planforslag og 

bestemmelser før egengodkjenning.  
2. En forutsetter at merknader som er kommet inn i løpet av høringsperioden blir vurdert og eventuelt 

innarbeides i planforslag og bestemmelser før egengodkjenning.  
3. Planforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg gjøre skal alle 

parter og tilgrensende naboer tilskrives.  
4. Administrasjonen pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte.  
 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §§5-2 og 12-10. 
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Sammendrag 
Planforslaget omfatter endring av eksisterende reguleringsplan for området, inneholdende i hovedsak 
næring, samt noen boliger. Driften i området omfatter båtverksted, lagringsplass, marina og gjestehavn 
for småbåter. Hensikten med endringen er å gi Hitra Marineservice utvidelsesmuligheter og 
handlingsrom via utfylling i sjø og areal til nye bygg. 
 
Det er gjennomført en grundig forhåndsvurdering av planforslaget, og det er gjennomført endringer i 
planmaterialet i samsvar med de tilbakemeldinger som er gitt underveis. 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. Med bakgrunn i dette anbefaler kommunedirektøren at planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn.  
 
Bakgrunn for saken 
Kystplan as v/May Andreassen, Storhaugveien 8, 7240 Hitra, søker på vegne av tiltakshaver Hitra Marine 
as v/Sigbjørn Johansen, om tillatelse til endring i reguleringsplanen for Strømsvika, gnr 17, bnr 9 m fl. 
 
Reguleringsplanen for Strømsvika ble vedtatt i mars 2009, sist endret via egengodkjenningsvedtak i Hitra 
kommunestyre 9/16, 04.02.2016. 
 

 
Figur: gjeldende reguleringsplan for Strømsvika 
 

Det ble også søkt om igangsettingstillatelse til endring av reguleringsplanen i januar 2018, og da ble 
følgende vedtak fattet i teknisk komite 27.02.2018, sak 12/18: 
 

Teknisk komite frarår igangsetting av planarbeid med endring av reguleringsplanen for 
Strømsvika, eiendommen gnr 17, bnr 9 m fl. Dette med bakgrunn i kjente interessekonflikter i 
området. Hvis tiltakshaver allikevel velger å sette i gang planarbeidet må følgende vilkår følges: 
 

Pkt 1. Det må gjennomføres en grundig planprosess som legger til rette for en fremtidsrettet 
reguleringsplan for arealutnyttelsen i området, og en prosess som legger til rette for god dialog 
og medvirkning for alle parter. 
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Pkt 18. Det presiseres at igangsetting av planarbeid ikke må oppfattes som noen form for 
forhåndsgodkjenning av planforslaget og dets innhold. 

 
Saksopplysninger 
I søknaden anføres følgende: 
 

«Bakgrunn 
Hitra Marina er i vekst. Nå ønsker bedriften å utvide ved å ta i bruk mer av eiendommen. For å oppnå 
dette må det utarbeides en reguleringsplan. 
 

Historikk 
Det er tidligere gitt positivt vedtak på byggesøknad om nytt bygg og utfylling i sjø. Dette vedtaket ble 
påklaget. Konsekvensene ble at fylkesmannen opphevet vedtaket, med anbefaling om å endre dagens 
reguleringsplan. 
 

Hitra Marina AS søkte om oppstart av planarbeid på eiendommen i 2018. Saken ble behandlet 
01.03.2018 i sak nr. 2015/924, hvorpå det ble gitt negativ tilbakemelding fra det politiske miljøet. Dette 
på bakgrunn av at det forefinner kjente interessekonflikter i området. 
 

Søknad om igangsetting 
Hitra Marina ønsker å fremme en ny søknad om igangsetting. Nå med flere og mer utfyllende 
opplysninger. I område interessekonflikter i området, det må tas på alvor. 
 

Det er en kjent sak at reguleringsplanprosesser kan brukes for å avdekke og løse konflikter. Om en 
planprosess vil løse konfliktene i dette området er uvist, men det er en fin måte å få belyst begge sider av 
saken på for så å kunne fremme eventuelle løsninger/tiltak. 
 

For å skape tillit til prosessen er det viktig at man har en godt gjennomtenkt planstrategi. Denne 
planstrategien bør være vedtatt, slik at alle parter blir trygge på arbeidsmåten. Dette forplikter partene 
til å følge en plan. 
 

 
Figur 2 viser planlagte tiltak 
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Planstrategi 
Kystplan foreslår følgende planstrategi: 
1. Søknad om igangsettning. 
2. Hvis positivt vedtak, starte den lovpålagte planprosessen. 
3. Sende utfyllende brev til naboer/berørte parter. Brevet skal minst innholde: 

• Hvordan planprosessen skal utføres. 
• Plassering av fremtidig bygg. 
• Forventet byggehøyde. 
• Tanker rundt støy og visuell forurensing. 
• Utfylling i sjø og hva som er tanken for dette arealet. 

4. Brev til sektormyndighetene med samme utfyllende brev som til naboer/berørte parter. 
5. Kunngjøring i avisa. 
6. Åpen dag, møte med konsulent 

• Hensikten er at naboer/berørte parter kan komme til konsulent for å legge frem sine synspunkter 
på saken. I etterkant må de vurdere skriftlig merknader til saken. 

7. Utarbeidelse av planforslag 
• Rapporter/utredninger lages i forhold til sektormyndighetenes krav. 
• Støymålinger blir utført. 

8. Viktige tema i beskrivelsen: 
• De nye tiltakenes påvirkning på eksisterende bebyggelse 
• Støy og støv 
• Visuell forurensing 
• Silhuett 
• Utfylling i sjø 
• 100-metersbeltet 

9. Utarbeide kart og bestemmelser. 
10. Levering av forslag til kommunen. 
 
På bakgrunn av overnevnte, søkes det herved om igangsetting av regulering på eiendommen gnr. 17 bnr. 
9 m.fl.» 
 
Saksbehandlers vurdering som grunnlag for behandling av søknaden var følgende: 

Reguleringsplanen for Strømsvika har nettopp vært gjenstand for revidering, sist vedtatt i 2016. 
Det må påpekes at det er uheldig at det gjennomføres stadige endringer i plangrunnlaget, da 
dette skaper liten forutsigbarhet for alle parter.  
 
I forbindelse med sist gjennomførte revidering av planen ble det avdekket en del 
interessekonflikter i området, og det forutsettes at planprosessen legger til rette for en god 
dialog og medvirkning for alle parter ved gjennomføring av nok en planendring. 
 
Som nevnt ble det ved behandling av søknad om igangsettingstillatelse til endring av 
reguleringsplanen i februar 2018 frarådd igangsetting av planarbeid i teknisk komite. Dette med 
bakgrunn i de kjente interessekonfliktene i området.  
 
Det ble presisert ved samme behandling av dersom tiltakshaver likevel setter i gang planarbeidet 
må følgende vilkår følges: 
Pkt 1. Det må gjennomføres en grundig planprosess som legger til rette for en fremtidsrettet 
reguleringsplan for arealutnyttelsen i området, og en prosess som legger til rette for god dialog 
og medvirkning for alle parter. 
 
Pkt 18. Det presiseres at igangsetting av planarbeid ikke må oppfattes som noen form for 
forhåndsgodkjenning av planforslaget og dets innhold. 
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Kystplan skisserer i søknaden en strategi for å imøtekomme presiseringen i pkt 1 ovenfor, knyttet 
til å tilrettelegge for god dialog og medvirkning for alle parter. Med dette vurderes vilkåret i siste 
del av pkt 1 å være imøtekommet. 
 
Det forutsettes i tillegg at det gjennomføres en grundig planprosess som legger til rette for en 
fremtidsrettet reguleringsplan for arealutnyttelsen i området, slik at en unngår hyppige 
endringer av plangrunnlaget. 
 
Det forutsettes at krav til reguleringsarbeid, §1.5 i nylig vedtatte bestemmelser som følger 
kommuneplanens arealdel, tilfredsstilles. Det må gjennomføres oppstartmøte for å avdekke 
hvilke utredninger som er nødvendig å gjennomføre.  

 
Teknisk komite behandlet igangsettingssøknaden i møte 30.04.2019, sak 52/19, og fattet følgende 
vedtak: 
 

Vedtak: 
Teknisk komite finner å kunne tilrå at det igangsettes planarbeid med endring av 
reguleringsplanen for Strømsvika, eiendommen gnr 17, bnr 9 m fl, på følgende vilkår: 

 
1. Det må gjennomføres en grundig planprosess som legger til rette for en fremtidsrettet 

reguleringsplan for arealutnyttelsen i området, og en prosess som legger til rette for god 
dialog og medvirkning for alle parter, ihht planstrategi beskrevet i søknaden. 

2. Det forutsettes at krav til reguleringsarbeid, §1.5 i nylig vedtatte bestemmelser som følger 
kommuneplanens arealdel, tilfredsstilles. Det må gjennomføres oppstartmøte for å avdekke 
hvilke utredninger som er nødvendig å gjennomføre.  
(…) 

 
Kystplan varslet oppstart av planarbeid via brev til naboer og berørte parter 01.07.2019, og det ble 
tilbudt åpen dag hos Kystplan for mulighet til å diskutere prosjektet og stille spørsmål 13. september.  
KUNNGJØRING? 
 
I forbindelse med kunngjøring av planoppstart er det mottatt følgende forhåndsuttalelser: 
 
Fiskeridirektoratet, 18.09.2019: 

Fiskeridirektoratet forteller at det er registrert forekomster av kamskjell i området, og at 
utfyllingstiltakene vil berøre en svært liten del av de registrerte forekomstene direkte. 
Og gitt at det brukes rene masser til utfyllingen, vil tiltakene kun berøre naturmiljøet i en 
begrenset periode av året. De ber likevel om at det tas hensyn til nevnte fiskeriressurs, ved at 
avbøtende tiltak som bruk av siltskjørt/gardin eller tilsvarende vurderes for å hindre spredning 
av partikler, samt at tidsperiode for eventuelle tiltak i sjø vurderes, og fortrinnsvis legges til 
høsten, som er den tiden av året hvor livet i kystsonen ligger mest i ro. De ønsker ikke at det 
brukes sprengstein da det dannes partikler og flisige eller nåleformede partikler som gjør skade 
på fisk og andre vannlevende organismer. Dersom det skal benyttes sprengsteinmasse som kan 
inneholde sulfidholdige bergarter, må tiltakshaver påse at dette kontrolleres før utfylling. Stein 
fra sulfidholdige bergarter anses ikke som rene masser. 
Oppsummert: 
Fiskeridirektoratet region midt kan ikke se at planarbeidet vil medføre vesentlige konsekvenser 
for fiskeri og akvakulturinteressene. Men dersom det skal fylles ut i sjø i planområdet, ber de om 
at det tas hensyn til naturverdiene i og utenfor planområdet. 

 
Konsulentens kommentar: 
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Legge i bestemmelsene at man ikke skal bruke sprengstein er sulfidholdig bergarter. 
Det skal vurderes i tiltak i sjø om det skal brukes stilskjørt/gardin som avbøtende tiltak 

 
Frøya Hitra Fiskerlag, 04.08.2019: 

Ingen innvendinger 
 
Fylkesmannen i Trøndelag, 19.09.2019: 

Småbåthavn 
Ber om at det gjøres en helhetlig vurdering om behovet for antall båtplasser i området men også 
utenfor planområde. Vurdere det langsiktige behovet for båtplasser 
 
Landbruk 
Konsekvenser for landbruk må vurderes 
 
Forurensing 
Nevner at båtpuss og vedlikehold må foregå på en forsvarlig måte og at det finnes beholdere for 
innlevering av malingsavfall, oljeprodukter og lignende for å sikre et rent og sunt havneområde 
og unngå forurensing i havna. 
 
Mudring og dumping 
Fylkesmannen minner om at utfylling i sjø er søknadspliktig etter forurensingsloven og søkes inn 
til forurensingsmyndighetene. 
 
Støy 
Det bør utarbeides en egen støyvurdering med tanke på at det skal bygges båthotell i forbindelse 
med marinaanlegget, og nødvendige tiltak for å redusere støybelastningen i nærområdet skal 
innarbeides i planen. 
 
Naturmangfold 
Norddolmsvågen er registrert som naturtypen Skjellsand av svært stor verdi, og det er også et 
område med Større kamskjellforekomster. Det bør gjennomføres en kartlegging av 
naturmangfoldverdiene i sjø som et grunnlag for det videre planarbeidet. 
I reguleringsplanen bør det ikke åpnes for nye inngrep i de registrerte naturmangfoldverdiene. I 
planen må konsekvensene for verdiene synliggjøres, og det bør vurderes alternativ lokalisering 
av inngrepene i sjø (utfyllingsområder, lokalisering av marinanalegg og eventuelt andre tiltak). 
Det er viktig at det ikke kun gis en beskrivelse av forholdene, men at det også gjøres en 
vurdering og vekting av konsekvenser. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 må legges til 
grunn for vurdering av konsekvenser for naturmiljø. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det må foretas en risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). 

 
Konsulentens kommentarer 

Vedr småbåthavn: En antar at dette kan være en mistolking av oversendelsesbrevet. Det er ikke 
snakk om utvidelse av småbåthavna, det er kun en justering av planområde med noen meter , 
slik at eksisterende flytebrygge kommer innenfor planformålet. Dette beskrives nærmere i 
beskrivelsene. Ingen landbruksinteresser i planområde. Beskrive om dette får påvirkning på 
landbruksinteresser som ligger utenfor planområde. Vedr forurensning: Dette er ivaretatt i dag, 
men legger det som føringer i bestemmelsene 
Vedr mudring og dumping: Ok, tar med en setning i bestemmelsene.  
Engasjer firma til å ta en støyvurdering med mulig tiltak. 
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Engasjere firma Åkerblå for å foreta vurderinger etter naturmangfoldsloven. Videre også 
forurensing i sjø. Vedr Ros-analyse: OK blir laget på ordinært vis 

 
Kystverket, 27.09.2019: 

Ingen vesentlige bemerkninger, men ber om å bli holdt løpende orientert 
 
Mattilsynet, 03.10.2019: 

Ingen merknader 
 
NVE, 09.08.2019: 

Viser til at kystplan er godt kjent med NVE`s syn på forholdet til utfylling i sjø, havnivåstigning og 
stormflo. Avklares i ROS-analysen. 

 
Konsulentens kommentarer: 

Ok, eget tema om havnivåstigningen 
 
Trøndelag Fylkeskommune, 13.09.2019: 

Ingen merknader til planen. Sender over saken til vurdering for arkeologi i sjø 
 
Naboer Torill Beate Gellein, Robert Strand, Marit Olaussen, gnr 17, bnr 6, 22, 27, 18.09.2019: 

Krever at reguleringsplanen endrer navn. Sier at de er sterkt i mot sprenging og utfylling i sjø i 
vestre del, og henviser til tidligere utfylling i ytre vestre del hvor det er stadfestet i møte den 
26.06.17 med Hitra kommune at den utfyllingen er ulovlig. Det ble påpekt i møtet at det ikke er 
søkt om utfyllingen. Naboene forteller også at det forsøples i området. På den nevnte fyllingen 
så foregår det i dag plassering av mobil kran hvor det foregår rengjøring og arbeid på båter som 
medfører forsøpling og støy. Det er også støy fra båthotellet som er sjenerende. 
En utfylling med lagring av båter vil forverre situasjonen betraktelig spesielt for 17/22 og 17/27. 
17/6 har et sjøhus i fjæra med innsyn til Hitra Marine. Videre vil de påpeke at vi ønsker å 
beholde fjæra vår slik naturen har skapt den. Det er i dag en naturlig avgrensning med noe 
vegetasjon. 
I saksframlegg fra 2006. Merknadsbehandling og egengodkjenning: I innstilling heter det. 
Byggeformål, samt inngrep på land og i sjø i den vestre del av området reduseres. 
Bestemmelsene strammes inn noe slik at det tar bedre hensyn til naboeiendommene. Bygg må 
bygges i god bryggestil og tilpasses eksisterende miljø og omgivelser. Bestemmelsene strammes 
inn noe slik at det tar bedre hensyn til estetikk og utforming av bygninger og anlegg. I offentlig 
ettersyn av den 21.10.2008 står det: landbruksområdet mot bukta i vest skal være 
friluftsområdet og tilgrensende sjøområde skal være friluftsområde i sjø. I brev fra 
Fylkesmannen av den24.01.2007 skriver han under miljøvern. Når det gjelder småbåthavner ser 
Fylkesmannen behovet for at det etableres formålstjenlige havner på egnede lokaliteter, og ser 
hensiktsmessigheten av et anlegg som planlagt her. 
Fylkesmannen ber om at kommende forespørsler om mindre småbåt havneanlegg i dette og 
andre områder på Hitra kanaliseres til større lokaliteter med nødvendig infrastruktur. Slik de ser 
det er Hitra Marine sitt anlegg ikke et mindre anlegg. Det har tatt en stor nok rolle i et trangt og 
lite område som påvirker beboere, eiere av feriehus samt turistnæring i Norddolmsvågen. De 
mener Hitra Marine må se på og omregulere sitt område østover. 

 
Videre er det planlagt et nytt båthotell med en høyde på inntil 12 meter. Det eksisterende 
båthotell har en høyde på ca 8 meter, dette hotellet dominerer sterkt i landskapet. Et hotell med 
12 meters høyde vil ytterligere forsterke en allerede stor dominans i et sterkt belastet område. 
Hitra Marine AS søkte den 12.01.2018 om igangsettingstillatelse til ny endring av 
reguleringsplanen i området. Dette ble behandlet politisk av teknisk komité i møte den 
27.02.2018. Det ble frarådet å sette igang nytt reguleringsarbeid i området. Avsluttningsvis har 
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det over lang tid helt siden 2006 blitt gjort endringer som har gitt svært lite forutsigbarhet. 
Initiativ til dialog fra tiltakshaver har vært fraværende. 

 
Konsulentens kommentarer: 

Vedr planens navn: Dette er vurdert, Plannavnet er satt for mange år siden og det er brukt for 
flere planer på samme område. Mener det er hensiktmessig å beholde navnet for historikken sin 
del. Dette er uansett kun navn på plan og har ikke sammenheng med eiendom. Historikken kan 
ikke være førende for å løse planen. Man må løse planen utifra dagens situasjon. Naboene 
ønsker ikke utfylling i sjø på grunn at plassen da som skal brukes til lagring av båter vil gi visuell 
forurensing. Hva som er visuell forurensing er en opplevelse som blir tolket forskjellig. 
Planforslaget vil bli fremlagt med utfylling i sjø med muligheter for avbøtende tiltak som 
eksempel å sette opp skjerm. 
Det skal lages bestemmelser som sier noe om utseende, høyde og volum. Det skal også lages en 
illustrasjonsplan. Tiltakshaver har vurdert at utvidelse i vestlig retning er mest formålstjenlig for 
å få en effektiv drift. Småbåthavna skal ikke utvides. Det er ikke plass til mere. Mener båthotellet 
blir for høyt. Det vil bli levert en utredning av påvirkningen nytt bygg får på nærmeste nabo. 
Sol/skygge osv. 

 
Nabo, Dolmøy Gjestebrygger, gnr 19, bnr 80, 18.09.2019: 

Henviser til tidligere fraråding av kommunen om igangsettelse datert 27/2-2018. Og henviser til 
de endringer av reguleringsplanen som ble anbefalt ovenfor grunneier av 17/9 av kommunen for 
å tilfredsstille bestemmelsene innenfor dagens utbyggingsrammer for å skape forutsigbarhet for 
alle parter. Og påpeker at det derfor kreves informasjon, dialog og medvirkning pga de store 
interessekonfliktene mellom boliger/fritidsboliger, turistnæringen og båthotellet. Pr dato har 
tiltakshaver ikke tatt initiativ til dialog og medvirkning. De har tidligere også tatt opp at 
reguleringsplanen som ble vedtatt i 2006 ikke er fulgt mht de innspill som kom fra naboer og 
sektormyndigheter – disse listes opp i stikkordsform: 
1. økende båttrafikk i det smale sundet. 
2. støy, forurensing m.m 
3. analyse mht miljø-og forurensingsproblemer 
4. spørsmålstegn ved behovet 
5. bygges i bryggestil for å tilpasse eksisterende miljø og omgivelser. Hitra Kommune svarer» 
bestemmelsene strammes inn for bebyggelsen. Tas inn under §3pkt 7; bygg må bygges i god 
bryggestil og tilpasses eksisterende miljø og omgivelser.» 
6. Småbåtanlegg 
7. Utbygging må skje i østre del for å skjerme turistnæringen og naboeiendommene i vest. Hitra 
kommune svarer: «anlegget samles i østre del av området, slik at vestre del holdes mer fri for 
inngrep, jfr FYM.» 
Viser til at båthoteller som ble bygd i 2010 ikke er bygd i bryggestil og ikke i østre del, som var 
pålagt og skulle tas inn i reguleringsbestemmelsene. Og sier videre at det er kristiske til all 
endring pga uforutsigbarheten. 
Viser også til at det er bekymring ang sikkerhet ifb med verkstedarbeid inne i båthoteller da det 
skjedde en eksplosjon i 2018 i forbindelse med en reparasjon av båt. I tillegg til bekymringene for 
støy og forurensing. Bygningsmassen (båthotellet) fremstår som massiv og skjemmende. Støtter 
anmodning fra andre naboer om at fyllingen som allerede er gjort, fjernes inn til fast berg. Da 
denne er ulovlig sånn som den er i dag. 
 

Konsulentens kommentarer:  
Tiltakshaver har ikke vært i direkte kontakt med naboer i prosessen som startet i 2019. Det har 
konsulent på vegne av tiltakshaver. Naboer har vært i møte med Kystplan og fått info og har 
også fått uttrykt sine meninger om planene. Dette er nok historie. Nå lages en ny plan, der det 
kommer nye krav. Og muligheter. Hvis kravene som det her viser til ikke er blitt fulgt opp, er det 
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kommunen som kontrollmyndighet som må ta stilling til dette. Historikk, men nabo vil nok 
poengtere mangel av tillitt til grunneier. 
Vedrører ikke planen, dette har med drift og HMS. Dette vil bli vurdert i planen 
Dette er noe man må ta med kommunen som kontrollmyndighet. Berører ikke planen. 

 
------------------------ 
 
Hitra kommune mottok forslag til reguleringsplan 24.03.2020, og følgende forhåndsvurdering ble 
oversendt datert 02.07.2020: 
 

«Det vises til forslag til plandokumenter for Strømsvika, mottatt i Hitra kommune 24.03.2020.  
 
Plankart og bestemmelser  
Boligområdet:  
Området for boligbebyggelse er utvidet i forslag til ny reguleringsplan. Det er pr i dag konflikt 
mellom næringsaktivitet og eksisterende boliger i området. Det vurderes å være uheldig å legge 
inn ny boligbebyggelse (tomt A) i området. Slik bestemmelsene er utformet gis det mulighet for 
fradeling av flere boligtomter, og derav etablering av flere boliger, i boligområdet. Dette 
vurderes ikke å være ønskelig. Nye tomter for boligbebyggelse og mulighet for deling av 
eksisterende boligtomter må tas ut av planforslaget. Planforslaget må i større grad se på 
konkrete avbøtende tiltak i forhold til eksisterende boligeiendommer som ligger nært inntil 
næringsområdet.  
 
Kombinert formål - bebyggelse og anlegg  
Det er avsatt et relativt stort område til kombinertformål bebyggelse og anlegg, der det i 
bestemmelsene gis rom for utbygging av naust og bebyggelse knyttet til småbåthavn-formålet. 
Det er ikke skissert hvordan dette området planlegges bygd ut. Dette bør tas inn i 3D-
visualiseringen for området, slik at en får inntrykk av hele planområdet maks utbygd.  
 
Småbåthavn  
Fylkesmannen hadde i sin forhåndsuttalelse innspill om at det må gjøres en helhetlig vurdering 
av behov for antall båtplasser i småbåthavnområdene. En kan ikke se at dette er tilstrekkelig 
dokumentert.  
 
Det er gjennomført støyvurdering, men det stilles spørsmål til om avbøtende tiltak er 
tilstrekkelig juridisk sikret via bestemmelsene (rekkefølgebestemmelser osv).  
 
Næringsområde  
En ser positivt på at næringsaktiviteten samles. Det er uheldig at maks byggehøyde er lik for 
bebyggelse innenfor hele området. Byggegrenser innenfor dette arealet må utformes slik at 
hensynet til naboer ivaretas og at bygg i størst mulig grad trekkes bak fra kaifront. Området må 
dessuten deles opp i delområder med hver sine bestemmelser i forhold til utforming av 
bebyggelsen (høyde osv)  
 
Bygg i sørøstlig del av næringsområdet (kontor/verksted) er plassert slik at det sannsynligvis vil 
påvirke naboene i større grad enn et nytt bygg i nordvest. Her bør det utformes bestemmelser 
med strammere rammer for byggehøyde, byggegrenser osv.  
 
Bestemmelsesområde med mulig oppføring av bygg for høytrykkspyler  
Dette området ligger svært eksponert for nabobebyggelsen, og planforslaget gir lite 
forutsigbarhet for hva som kan settes opp innenfor dette området. Hva er «et mindre bygg»? 
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Bygningen er ikke synliggjort i 3D-visualiseringen, noe som må tas inn. I tillegg må det utarbeides 
bestemmelser for utforming, høyde osv for dette bygget.  
 
I oppstartmøtet for planarbeidet ble det presisert at estetikk i bebyggelsen må vektlegges.  
Det er vanskelig å gjøre en vurdering av hvordan områdets estetikk fremstår, uten å kunne se 
hvordan det forholder seg til helheten. 3D-visualiseringen viser lite detaljer og lite utsnitt, og 
bygningene fremstår som bokser uten fargesetting. En kan ikke se at bestemmelsene sikrer 
bestemte kvaliteter i bebyggelsen: «Bebyggelsen skal gis en estetisk tilfredsstillende form, 
materialbehandling og farge. Tilbygg ol skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen med hensyn 
på de nevnte faktorer. Byggene skal ha helhetlig uttrykk i form og farger.»  
Det må utarbeides en mer detaljert og helhetlig 3D-visualisering over området for at dette skal 
kunne tas stilling til, og bestemmelsene må revideres med tanke på krav til estetikk osv.  
 
3D-visualiseringen må være med utgangspunkt i ståsted fra naboenes eiendommer – ikke fra 
fugleperspektiv.  
 
VS_1: I bestemmelsene for dette området står følgende. «Det tillates anordninger i sjø» - Hva er 
«anordninger» - hvilke tiltak tillates, forholdet til søknadsplikt osv. Dette må presiseres for å 
skape forutsigbarhet for hva planen inneholder.  
 
ROS-analysen  
Vedr støyutfordringer står følgende: «Sannsynlig, men hva som oppfattes som støy er forskjellig 
fra person til person». Støy må relateres til retningslinjer for akseptabelt støynivå osv, sett i 
forhold til den støyproduksjonen som virksomheten i området vil bidra med. Avbøtende tiltak 
må stå i forhold til dette, og være sikret via juridiske bestemmelser.  
 
Avbøtende tiltak vedr støy er at det tas inn i bestemmelsene at det skal bygges støyskjerm mot 
eksisterende boligeiendom. En savner dokumentasjon på vurderinger knyttet til støyskjermens 
høyde, utforming osv i forhold til støyproblematikken, samt rekkefølgebestemmelse knyttet til 
når dette skal utføres. En savner også vurdering på om dette er tilstrekkelig i forhold til resten av 
området.  
 
Landbruk  
Ihht landbruksrådgiver Trine Beheim i uttalelse datert 16.04.2020 ligger det en teig med 0,7 
dekar fulldyrka jord inne i planområdet. Landbruksrådgivers vurdering er at denne teigen ikke 
kan anses som landbruksjord, da den er veldig liten og ligger ugunstig plassert. Det har aldri vært 
registrert noen drift på teigen.  
 
Utover dette er det ingen ytterligere kommentarer til planforslaget fra landbruksseksjonen.  
 
Naturmangfold  
Ihht uttalelse fra natur- og miljøforvalter Ida Nesset 17.04.2020 vurderes utredningen utarbeidet 
av Åkerblå som tilstrekkelig, og det foreligger ingen øvrige kommentarer på fagområdet.  
 
Vann- og avløpsplanen:  
Ihht uttalelse fra Øivind Johansen 17.04.2020 er forslag til VA-plan i samsvar med VAR-enhetens 
ønske. Det presiseres at alle tiltak knyttet til omlegging av vannledning bekostes og 
gjennomføres av utbygger, ellers er det ingen kommentarer til planforslaget.  
 
Plandokumentene må endres ihht disse innspillene og sendes inn på nytt, før saken kan legges ut 
til offentlig ettersyn via vedtak i utvalg for plan, landbruk og miljø. Dette til orientering.» 

--------------- 
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Det ble gjennomført møte med Kystplan og tiltakshaver 13.08.2020, der de ulike punktene i 
forhåndsvurderingen ble gjennomgått. Revidert planforslag ble mottatt i Hitra kommune 20.10.2020. 
 
Vurdering 
Det er gjennomført en grundig forhåndsvurdering av planforslaget, og det er gjennomført omfattende 
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.  
 
En vil ut i fra det ovennevnte overfor utvalg for plan, landbruk og miljø tilråde at planforslaget med 
tilhørende bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget skal oversendes 
sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg gjøre skal alle parter og tilgrensende naboer 
tilskrives. Administrasjonen pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte. 


