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 OMRÅDE MED PLANLAGT UTBYGGING 

BAKGRUNN FOR SØKNAD 

Det er foreligger planer om utvikling og utbygging på Singholmen – gnr 86/59 og 86/60 i Hitra kommune, 

det vises til vedlegg i saken – tegninger, situasjonsplan og terregnsnitt.  Planlagt utvikling for området 

gjelder bygging og lagring av båter. 

Reguleringslan for Mastad gnr 86 bnr 1 i Hitra kommune er en eldre plan godkjent i 2008. Bestemmelsene 

er derfor ikke helt i tråd med planlagt formål for området. Formålet i planområdet/plankart regulerer 

«industri» og er i tråd med planlagt formål, derfor er det kun bestemmelsene til plan denne søknaden 

omhandler. 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR MASTAD GNR 86, BNR 1 I HITRA KOMMUNE 

Bestemmelsene det søkes om endring for ligger i følgende områder: 

1. Pbl § 25, 1. pkt BYGGEOMRÅDER 

1.5. Industriområde  

For området Singshaugen gjelder følgende; 

1.5.3. Bygninger kan oppføres i 2 etasjer. 

2. Pbl § 25, 3.pkt OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 

3.1. Riksveg 7I4 

Denne vegen er underlagt de bestemmelser som gjelder for riksveger. Byggegrensen er 

50m mot riksveg og 15m mot fylkesveg, fra midtlinje veg. 

3. Pbl § 25, 1. pkt BYGGEOMRÅDER 

1.5. Industriområde 

Plan og bygningsloven § 1-8 Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen - virkning for 

eldre reguleringsplaner før 2017 uten byggegrense mot sjø 



 

4. For området Mastad gjelder: 

1.5.7. På området kan det settes opp en garasje/redskapshus i forbindelse med næring. 

1.5.8. Bygget skal plasseres slik at punkt i kartet skal være i kontakt med byggets 

grunnflate. 

1.5.9. Byggets høyde skal ikke overstige 6,0 m fra planert terreng. 

5.  Bestemmelser om utnyttelsesgrad for området på Singshaugen 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER – FORSLAG TIL ENDRING MED ARGUMENTASJON 

1. Pbl § 25, 1. pkt BYGGEOMRÅDER 

1.5. Industriområde Singshaugen 

1.5.3. Byggets høyde skal ikke overstige 17,0 m fra planert terreng. 

 

Planlagt aktivitet med bygging av båter krever takhøyde og bestemmelsene slik de ligger i dag 

regulerer byggets høyde til 6,0 m fra planert terreng. Ny aktivitet krever takhøyde på 17m for 

utvikling av konstruksjoner og kranarbeid. Det vises forøvrig til lignende bygg i samme område (ved 

krabbefabrikken) som har stor takhøyde. Terregnet i planområdet er slik at det hindrer for mye av 

uheldig siluett fra nybygg – se vedlegg med terrengsnitt. 

 

2. Pbl § 25, 3.pkt OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 

3.1. Fylkesveg  714 

Denne vegen er underlagt de bestemmelser som gjelder for fylkesveger. Byggegrensen er 

15m mot fylkesveg, fra midtlinje veg. 

 

Planlagt aktivitet er plasskrevende og det er behov for å utnytte mest mulig av område regulert til 

industri. I dagens bestemmelser regulerer det byggegrense med avstand 50 m fra midtlinje i 

riksveg. Dagens standard på tilgrensende veg er fylkesveg, som har byggegrense 15m fra midtlinje 

veg. Det vises forøvrig til «Trøndelag fylkeskommunes holdningsklasser for avkjørsler» som 

beskriver denne strekningen i funksjonsklasse D – med byggegrense 15 m fra midtlinje veg. 



 

 
 

 

3. Pbl § 25, 1. pkt BYGGEOMRÅDER 

1.5. Industriområde 

1.5.7 Byggegrense mot sjøen settes tilsvarende formålsgrense for område med 

industri/lager. 

 

Plan og bygningsloven § 1-8 Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen - virkning for eldre 

reguleringsplaner før 2017 uten byggegrense mot sjø 

 

I plan- og bygningsloven § 1-8 andre ledd er det et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs 

sjøen. Etter tredje ledd gjelder ikke forbudet dersom det er fastsatt en annen byggegrense i 

kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Det betyr at byggeforbudet i 100-metersbeltet 

langs sjøen vil gjelde for byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt 

byggegrense. Bygging i samsvar med slike planer uten byggegrense kan bare tillates etter 

dispensasjon, planendring eller ny plan med byggegrense. 

Reguleringsplan for MASTAD GNR 86, BNR 1 I HITRA KOMMUNE er en eldre plan godkjent i 2008. 

Denne plan har derfor ingen fastsatt byggegrense mot sjø. Planlagt utvikling og utnyttelse for 

område gjelder aktiviteter tilknyttet sjøen og det er derfor formålstjenlig at bestemmelsene 

reguleres slik at mulig utnyttelse av området kan skje nærmere strandsonen.  

 

 

 

 



4.  For området Mastad gjelder: 

 Her endres nummerering i bestemmelsene for området Mastad til nytt punkt nummer 1.6 

1.6  Industriområde Mastad 

1.6.1  På området kan det settes opp en garasje/redskapshus i forbindelse med næring. 

1.6.2  Bygget skal plasseres slik at punkt i kartet skal være i kontakt med byggets 

 grunnflate. 

1.6.3 Byggets høyde skal ikke overstige 6,0 m fra planert terreng. 

5. Opprinnelige bestemmelser sier ingenting om utnyttelsesgrad for industriområdet på 

Singshaugen. Tilsvarende bestemmelser for industriområde i nær tilknytning til dette 

område har bestemmelser som sier «max BYA må ikke overstige 50% av tomtens netto 

areal» Vi finner det rimelig å tilknytte samme bestemmelse for dette område og foreslår 

nytt punkt i de nye bestemmelsene for dette. 

1.5.8 Max BYA må ikke overstige 50% av tomtens netto areal 

 

OPPSUMMERING 

 

Vi kan ikke se at vår søknad medfører vesentlige endringer og tilføyelser til bestemmelsene. Vi 

vurderer søknaden til å være i samsvar med nødvendige tilpasninger for god utnyttelse av ett 

allerede regulert område. Med denne søknaden og tilhørende begrunnelse, håper vi at saken er 

godt nok belyst slik at den kan få en snarlig behandling i Hitra kommune. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Sigrid H Hanssen  

Sørstuen as 

 

 

 

4 vedlegg  - tegninger, situasjonsplan, terrengsnitt og opprinnelig reguleringsplan med 

bestemmelser 

 

 

 

 

 


