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Offentlig ettersyn - forslag til endring av reguleringsplan for 
Mastad, gnr 86, bnr 1 
 
På delegert myndighet fra utvalg for plan, landbruk og miljø finner administrasjonen å kunne 
godkjenne at forslag til endring av reguleringsplan for Mastad, gnr 86, bnr 1, legges ut til offentlig 
ettersyn, på følgende vilkår:  
1. Utvalg for Plan, landbruk og miljø forutsetter at kommentarer som er nevnt under vurdering blir 

innarbeidet i planforslag og bestemmelser før egengodkjenning.  
2. Utvalg for Plan, landbruk og miljø 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. Kommunedirektøren pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte.  
 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2. 
 
 
 

Solvor Sundet 
Kommunalsjef RO4 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

Monica Jensø 
Rådgiver 
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Saken er behandlet administrativt etter fullmakt i h t delegert myndighet. Vedtaket kan påklages i 
henhold til forvaltningsloven §29. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage 
stiles til Hitra kommune. 

 

 

 

  



 
Side 3 av 8 

 

Bakgrunn for saken 

Sørstuen as v/Sigrid Hanssen, Tranvikveien 138, 7247 Hestvika, søker på vegne av grunneier om 
endring av reguleringsplanen for Mastad. 

Det er planer om utvikling og utbygging på Singsholmen, gnr 86, bnr 59 og 60, i Hitra kommune. 
Planlagt utvikling for området gjelder bygging og lagring av båter.  

Reguleringsplanen for Mastad gnr 86, bnr 1 er en eldre reguleringsplan godkjent i 2008. 
Bestemmelsene for området er derfor ikke helt i tråd med planlagte utbyggingsplaner. Formålet i 
planområdet/plankart regulerer «industri» og er i tråd med planlagt formål, derfor er det kun 
bestemmelsene til planen denne søknaden omhandler. Via endring av reguleringsplan er det behov 
for å definere/endre bestemmelsene knyttet til:  

 byggegrense mot sjø 
 byggegrense mot fylkesvei 
 høydefastsetting for bygninger 
 manglende angivelse av utnyttelsesgrad 

 

Figur: utsnitt av reguleringsplanen for Mastad 

 

De gjeldende bestemmelsene for området er følgende: 

§1.5 Industriområde 

 For området Singshaugen gjelder følgende: 

 1.5.1 Området regulert til industri kan bare benyttes til næring/industri. 

 1.5.2 Bygninger med annet formål tillates ikke oppført i industriområdet 
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 1.5.3 Bygninger kan oppføres i 2 etasjer. 

1.5.4 Bebyggelsen gis god form og materialbruk. Utvendig farge, også farge på tak, skal 
godkjennes av kommunen. Ved byggesøknader skal det vedlegges skisser og snitt som 
viser bebyggelsen i forhold til terreng og nabobygninger.  

1.5.5 Området tilpasses industrivirksomhet ved uttak av masse og utfylling i sjø innenfor 
avsatt område i planen. 

1.5.6 Kotehøyde for fyllingen mellom nes og holme er maks +5. Fyllinga skal gis en god 
arrondering mot tilstøtende terreng og sjø. 

 

Saksopplysninger 

I søknaden anføres følgende: 

«Reguleringsbestemmelser – forslag til endring, med argumentasjon: 

1) §1.  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 2 etasjer, uten nærmere høydeangivelse. Ny aktivitet krever takhøyde på 
17 m for utvikling av konstruksjoner og kranarbeid. Det vises for øvrig til lignende bygg i samme 
område (ved krabbefabrikken) som har stor takhøyde. Terrenget i planområdet er slik at det hindrer 
for mye av uheldig silhuett fra nybygg – se vedlegg med terrengsnitt. 

 

2) §3  Offentlige trafikkområder 

§3.1 Fylkesveg 714 

Denne vegen er underlagt de bestemmelser som gjelder for fylkesveger. 
Byggegrensen er 15 m 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 15 m fra midtlinje veg. Det 
vises for øvrig til Trøndelag Fylkeskommunes holdningsklasser for avkjørsler, som beskriver denne 
strekningen i funksjonsklasse D – med byggegrense 15 m fra midtlinje veg. 

 

3) §1  Byggeområder 

§1.5 Industriområde 

1.5.7 Byggegrense mot sjøen settes tilsvarende formålsgrense for område med 
industri/lager 
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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. 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  lndustriområde 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.  

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

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. 

 
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 et allerede regulert område.» 

 

Vurderinger 

Byggehøyde i industriområdet 

Gjeldende reguleringsplan for næringsområdet angir at bygninger kan oppføres i 2 etasjer, uten 
nærmere høydebegrensning.  

Plan og bygningslovens §29-4 fastslår imidlertid at «Bygning med gesimshøyde over 8 meter og 
mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12» 
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Det søkes nå om reguleringsendring for fastsetting av entydig høydeangivelse for området, og 
foreslås at det tillates oppføring av bygninger i området med høyde på inntil 17 m fra planert terreng.  

Terrenget rundt er kupert og med såpass høyde at den skisserte bebyggelsen i industriområdet – sett 
fra flere kanter – tåler relativt store volumer. 

Området er avsatt til og tatt i bruk som næringsområde, helt fra Kuøya og til Singsholmen.  

Bygningsmassen som nylig er oppført for Berge Rederi på Kuøya er oppført med mønehøyde på 13 m 
fra planert terreng.  

Oppføring av bygningsmasse med høyde på inntil 17 meter vurderes å være akseptabelt i området. 

 

Figur: situasjonsplan for planlagt utbygging av området 

 

Figur: visualisering 
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Utnyttelsesgrad for området 

Reguleringsplanen for næringsområdet på Kuøya ligger i umiddelbar nærhet, i samme type terreng 
og med samme type virksomhet. Det er derfor nærliggende å skjelne til hvilken utnyttelsesgrad dette 
området har når det foreslås fastsetting av utnyttelsesgrad på Singsholmen.  

Det foreslås å endre bestemmelsene slik at utnyttelsesgraden for området blir på 50% BYA, noe som 
vurderes å være hensiktsmessig. 

 

Byggegrense mot sjø 

Reguleringsplanen for Mastad ble vedtatt i 2008, og mangler byggegrense mot sjø. Det er således 
byggeforbudet i 100-metersbeltet til sjø, hjemlet i pbl §1-8, som er gjeldende. 

Det omsøkte området er avsatt til industri og næringsformål, og området er tatt i bruk og delvis 
utbygd i samsvar med dette. Eksisterende bygning for drift av båthotell er oppført i området. 

Arealbruken i området vurderes å være avklart via vedtak av arealformålet, og en ser positivt på at 
området utvikles og bygges ut til sjørelatert industriformål.  

 

Byggegrense mot Fylkesvei 

På vedtakstidspunktet for planen hadde veien forbi området status som Riksvei, med derav følgende 
byggegrense mot vei på 50 m. Status er i senere tid endret til Fylkesvei, uten at dette formelt sett 
endrer krav til byggegrense mot vei, da veglovens generelle krav til byggegrenser fra vegmidte er på 
50 m både for riksvei og fylkesvei. 

Høsten 2019 mottok Hitra kommune oversendt fra Fylkeskommunen en ny oversikt over 
byggegrenser mot fylkeskommunale veier i Trøndelag, som omfatter en inndeling av fylkesvegnettet i 
Trøndelag etter holdningsklasser. For Fylkesvei 714 på denne strekningen tilsier det at veien ligger i 
funksjonsklasse D, og at holdningsklassen til byggegrense derav ligger på 15 m byggegrense fra 
vegmidte. Med bakgrunn i dette vurderes det å være en oppfølging av Fylkeskommunens 
holdningsendring at reguleringsbestemmelsene endres slik at byggegrense mot vei settes til 15 m fra 
vegmidte. 
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Renummerering av bestemmelsene for næringsområdet på Mastad 

I tillegg til ovennevnte endringer i bestemmelsenes innhold foreslås det at det gjøres en 
renummerering av bestemmelsene knyttet til næringsområdet på Mastad – for lesbarhetens og 
oversiktens skyld. Dette vurderes å være hensiktsmessig. 

 

I møte i utvalg for plan, landbruk og miljø 09.12.2020 ble det enstemmig vedtatt at administrasjonen 
gis fullmakt til å legge ut omsøkte forslag til endring til offentlig ettersyn på når endringsforslaget 
foreligger. 

Administrasjonen fatter på delegert myndighet fra utvalg for plan, landbruk og miljø vedtak om at 
forslag til endring av reguleringsplanen for Mastad legges ut til offentlig ettersyn. Endringsforslaget 
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.


