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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for småbåthavn med tilhørende 

parkeringsplasser samt en fylling der det kan bygges naust med lagerboder/sjøboder.  

I planområdet er det en eksisterende småbåthavn samt fem naust bygd på fylling. Se bildet under. 

Hitra kommune ga tillatelse i 2016 til å bygge et femte naust på tomta, mellom de to lengst til 

venstre.  

 
Figur 1. Utsnitt av kommunekart 3D 

1.1.1 Bakgrunn 
Da grunneier søkte konsesjon for erverv av eiendommen i 2019, opplyste han om at han ville 

tilbakeføre småbåthavna til næringsvirksomhet på eiendommen. Småbåtanlegget må restaureres og 

de manglende formalitetene i forbindelse med tidligere utvidelse vil bli avklart og brakt i orden. Det 

er bl.a. dette reguleringsplanen skal legge til rette for. I tillegg skal planen avklare behov og sikre 

areal til parkeringsplasser for båthavna, samt flere naust (sjøbodbodplasser i naust). Det kan være 

aktuelt for grunneier å tilby Nordbotn kirke bruk av parkeringsplassene gjennom egen avtale, men 

dette går ikke reguleringsplanen nærmere inn på.  

Grunneier har en langsiktig plan der han ønsker å utvikle eiendommen, bl.a. gjennomføre 

restaurering av hovedbygningen og fjøset. Det kan være aktuelt å drive med fritidsutleie, møter, kurs 

osv i disse lokalene, samt bygge ny bolig. Denne reguleringsplanen gjelder imidlertid bare for 

småbåthavna.  
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1.2 Om forslagsstiller 
Fagkyndig: 

Organisasjonsnummer 990 958 246  

Firma Kystplan AS 

Adresse Torget 3, 7240 Hitra 

E-post kystplan@kystplan.no 

Telefonnummer 90648645 

Kontaktperson Siri Vannebo 

 

Tiltakshaver: 

Navn Steffen Kirknes 

Adresse Hansbakken 16, 7055 Ranheim 

E-post Steffen.kirknes@norbit.com 

Telefonnummer 90740032 

Kontaktperson Steffen Kirknes 
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2 PLANOMRÅDET 

2.1 Beskrivelse av området og dagens status 

 
Figur 2. Oversiktskart 

 

Planområdet ligger på Fjellværsøya i Hitra kommune. Eiendommen er opprinnelig et gårdsbruk med 

totalareal 497 daa. Det har ikke vært selvstendig landbruksdrift på eiendommen på mange år. 

Jordbruksarealene drives ved bortleie.  

Eiendommen ligger i et typisk kystlandskap med lavtliggende berg med utmark og små «jordflekker» 

innimellom. 

Bolighuset på eiendommen har vært utleid eller brukt som fritidsbolig i mange år. 

Det er tidligere eier av eiendommen som har etablert småbåthavna. Hitra kommune ga i 2004 

tillatelse til å legge ut flytebrygge på her, og i 2005 ga kommunen tillatelse til å utvide flytebrygga 

med 6 meter. Total godkjent lengde på flytebrygga er iht. kommunen 26 m pluss landgang og fester. 

Det er 14 båtplasser i dag. 

Småbåthavna brukes av folk som har tilknytning til Herøya, og av andre som sokner til området 

Nordbotn. Det er venteliste på båtplass i havna. Småbåthavna ligger svært godt plassert i forhold til 

vær og vind. Det er ikke nødvendig med molo for å realisere prosjektet. 
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2.2 Planstatus 
Sjøområdet som ønskes regulert, er i hovedsak satt av til framtidig småbåthavn i kommuneplanens 

arealdel, men inkluderer også noe areal satt av til bruk og vern av sjø og vassdrag og kombinerte 

formål i sjø og vassdrag. Området i sør, på land, der den ene parkeringen planlegges, er satt av LNF-

område med spredt næringsbebyggelse. Landområdene langs Kvitsandveien er satt av til LNF. Her 

planlegges det en mindre parkeringsplass sør for vegen, og naust/sjøboder mellom vegen og sjøen. 

Alle landområdene planen omfatter ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. 

 
Figur 3. Viser utsnitt av kommuneplanens arealdel samt planområdet  

 

2.3 Kartgrunnlag 
Kartgrunnlag er kjøpt hos Infoland. Det er ikke gjort endringer i grunnkartet. 

2.4 Eiendomsforhold 
Eiendommen er eid av tiltakshaver med unntak av fem eksisterende nausteiendommer som ligger 

innenfor planavgrensningen. I tillegg inngår ca 50 m av kommunal veg Nordbotnveien i planen. 
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2.4.1 Eiendomskart 
Nedenfor finner du eiendomskart med omkringliggende eiendommer. 

 
Figur 4. Grunneiers eiendom har grønn farge, andre eiendommer er vist med rødt 

 

2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 
Vi er ikke kjent med at det foreligger heftelser eller rettigheter i området som har betydning for 

reguleringsplanen.  

Naboer som er blitt varslet: 

Naboliste reguleringsplan Nordbotn 

Eiendom Eier Adresse Postnr/-sted 

5056-135/17 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkets hus,Postboks 2560 7735 STEINKJER 

5056-76/12 HOLBERG OLAF AGNAR WALDEMAR AUNES VEG 10 B 7027 TRONDHEIM 

5056-76/14 ALBERTSEN KJELL JONNY MOLOVEIEN 3 7740 STEINSDALEN 

5056-76/15 LERVIK JAMES AKSEL NORDLEIRVÅGVEIEN 12 7240 HITRA 

5056-76/17 SKOGMO ALF PER NORDMYRVEGEN 11 A 7089 HEIMDAL 

5056-76/18 SKOGMO TORBJØRN VESTRE MOHOLT-TUN 19 7050 TRONDHEIM 

5056-76/18 TANEM BEATE VESTRE MOHOLT-TUN 19 7050 TRONDHEIM 

5056-76/19 NORDSVEEN ELI ANBJØRG KVITSANDVEIEN 1 
7242 
KNARRLAGSUND 

5056-76/21 STRØM JON ERLING BØRØYSUNDVEIEN 28 7247 HESTVIKA 

5056-76/22 OLUFSEN MARY JOHANNE NORDBOTNVEIEN 32 
7242 
KNARRLAGSUND 

5056-76/24 HITRA KOMMUNE Rådhusveien 1 7240 HITRA 

5056-76/25 NILSEN OLAF NORVALD NORDBOTNVEIEN 23 
7242 
KNARRLAGSUND 
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Naboliste reguleringsplan Nordbotn 

Eiendom Eier Adresse Postnr/-sted 

5056-76/29 ØSTHUS HILDE IREN DALGÅRDVEGEN 1 A 7024 TRONDHEIM 

5056-76/29 ØSTHUS TOM EGIL VÅDANVEGEN 2 A 7024 TRONDHEIM 

5056-76/31 HEGGVIK INGA KRISTINE NORDBOTNVEIEN 16 
7242 
KNARRLAGSUND 

5056-76/36 AAVIK ANNE GRETHE DYRE HALSES GATE 10 7042 TRONDHEIM 

5056-76/36 KNAPSKOG SVEIN JOHAN DYRE HALSES GATE 10 7042 TRONDHEIM 

5056-76/37 HÅRNES TERJE SANDSTADVEIEN 91 7246 SANDSTAD 

5056-76/50 NORDBOTN EIENDOM AS Postboks 1734 Sentrum 7416 TRONDHEIM 

5056-76/9 SVELA BJØRN SVERRE LAGMANN DREYERS GATE 9 7068 TRONDHEIM 

5056-77/10 HEGGVIK SVEIN INGVAR KVITSANDVEIEN 52 
7242 
KNARRLAGSUND 

5056-77/11 RAMBERG OSKAR MEISINGSET KVITSANDVEIEN 35 
7242 
KNARRLAGSUND 

5056-77/13 STORMLI RANDI MOVOLLEN 79 7091 TILLER 

5056-77/2 FAUSEL THOMAS ALBERT JARLSBORGVEIEN 13 7041 TRONDHEIM 

5056-77/29 LARSEN KARI UGLAVEGEN 58 7025 TRONDHEIM 

5056-77/29 SVENNING PER ODENSEVEIEN 18 7020 TRONDHEIM 

5056-77/31 OLSEN VIDAR SKOGRANDVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

5056-77/32 GELLEIN ELISABETH URSULA RIMFAKSEVEGEN 12 E 7033 TRONDHEIM 

5056-77/37 TALSETH GEIR STAMPEVERKSVEGEN 3 7056 RANHEIM 

5056-77/38 SLETNER LIV V/SLETNER TORGER,FOSSGRENDA 30 7584 SELBUSTRAND 

5056-77/38 SLETNER TORGER FOSSGRENDA 30 7584 SELBUSTRAND 

5056-77/39 ØVERÅS JAN KJETIL JEBEVEIEN 10 A 7043 TRONDHEIM 

 

2.4.3 Sektormyndigheter som er tilskrevet 
 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

NVE Region Midt-Norge 

Statens vegvesen  

Trøndelag fylkeskommune 

HAMOS Forvaltning IKS 

Fiskeridirektoratet Region Trøndelag 

Kystverket Midt-Norge 

Tensio TS 

Frøya og Hitra Fiskarlag v/Trond Iversen 

Hitra kommune V/ avdeling Drift 

Mattilsynet- Avdeling Trondheim og 
omegn 

Sámediggi - Sametinget 

Hitra kirkelige fellesråd 
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3 PLANFORSLAGET 
 

 

Figur 5. Bildet viser forslag til plankart  

 

3.1 Planens intensjon 
Nedenfor er det viktigste innholdet i planen listet opp. 

- Planen skal gjøre det mulig å etablere inntil 30 båtplasser i småbåthavna.  

- Det skal ikke etableres molo eller foretas mudring i tilknytning til småbåthavna. 

- Det skal kunne etableres fylling videre nordover langs Kvitsandveien som forlengelse av 

eksisterende fylling, og med samme høyde dvs ca kote + 1,5 m. 

- Fremtidige naust etableres på samme nivå som eksisterende naust, som ligger ca. på kote 

+1,5. 

- Framtidige naust kan etableres på fylling eller på pæler. 

- Det kan bygges kai på pæler foran naust/sjøboder, eller foran fylling. 

- Nausttomtene/tomt for sjøboder skal kunne fradeles. 
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- Naustsjøboder bygges i samme stil som eksisterende naust. 

- Sørge for parkeringsplasser i tilknytning til småbåthavna.  

- Lademuligheter for el-biler på parkering, samt mulig å etablere trafo på begge (avhengig av 

avklaring med netteier). 

- Ladepunkt for e—båt på øya (område LF). 

- Legge til rette for gangatkomst fra landgangen og til den nærmeste holmen/øya (område LF). 

- Slipp/rampe for å sette ut båt i sjøen fra henger øst for gbnr 76/49. 

- Vannpost innenfor småbåthavna, på land.  

- Enkel tilrettelegging type møteplass innenfor småbåthavna på land. Enkel 

friluftslivstilrettelegging på den nærmeste øya (bord, benker, fast bål-/grillplass). 

3.2 Planavgrensning 
Planen omfatter 32 daa, hvorav 7 daa er landareal og resten sjøareal. I sjø følger stort sett 

plangrensen område avsatt til småbåthavn i kommuneplanens arealdel. På land er plangrensen 

trukket rundt de to parkeringsområdene. Plangrensen følger Kvitsandveien. Det er ingen tilstøtende 

eller eksisterende reguleringsplaner i området. Underveis i planprosessen har plangrensen blitt litt 

endret i forhold til det som var varslet. Den er ikke blitt utvidet, planområdet har blitt mindre. 

 

Figur 6. Varslet planområde 

 

Etter oppstartsvarsling og vurdering av innspillene som kom inn, er planavgrensningen redusert noe i 

øst og nord. I området som er tatt ut er det ingen problemstillinger knyttet til arealbruk som må 

avklares gjennom reguleringsplan.  
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Figur 7. Bildet viser dagens planavgrensning 

3.3 Reguleringsformål 
Reguleringsformål i denne planen er: 

Bebyggelse og anlegg 

- Uthus/naust 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Veg 

- Annen veggrunn 

- Parkering 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

- Landbruksformål 

- Friluftsformål 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

- Småbåthavn 

- Friluftsområde i sjø og vassdrag 

Hensynssone 

- Frisiktsone 
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3.3.1 Bebyggelse og anlegg 
 

Uthus/naust 

1070 m2 er satt av til naust/sjøboder. Ca halvparten av arealet gjelder område med fem eksisterende 

naust. Det er planlagt fem nye naust/uthus med inntil fire boder i hvert bygg. Naustene kan bygges 

på fylling med kotehøyde +1,5 moh, eller på pæler slik at høyde på gulv i naust blir tilsvarende. Det 

kan bygges kai på pæler foran naustene innenfor dette formålet. 

Bebyggelsen skal oppføres etter Hitra kommunes normer gitt i «Retningslinjer for byggetiltak og 

bruksendring i kystsonen».  

Naustene/uthusene skal bygges i samme størrelse og stil som eksisterende naust i området, dvs. 

grunnflate henholdsvis inntil 35 m2 og 42 m2, mønehøyde maks 7,5 moh, takvinkel mellom 32 og 45 

grader. Stående kledning – låve- eller tømmermannspanel. Naustene/uthusene tillates ikke innredet 

for opphold/beboelse. Dette skal være uthus for lager av båt, båtutstyr, varer og redskaper osv. Alle 

bygningsdeler og alt som lagres under + 3,0 moh må tåle påvirkning fra sjøvann. Innenfor området, 

øst for gbnr 76/49, kan det etableres båtutsett/båtstø med lunne fra Kvitsandveien og ned til sjøen. 

 

Figur 8. Bildet viser reguleringsplanen og foto 

3.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg 

Det skal ikke etableres nye veier. Det reguleres én ny avkjørsel fra Nordbotnvegen. Det er til 

parkering SPA2. Krav til frisikt reguleres med hensynssone. 

Annen veggrunn 

Annen veggrunn er eksisterende grøfter og vegkanter langs Nordbotnveien. 
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Parkering 

Parkering til småbåthavna vil skje på SPA1 og SPA2. Dette gir et totalt parkeringsareal på 1479 m2. 

Det blir mulig å lade el-biler. 

3.3.3 Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift 
LLNFR-areal 

Restareal er regulert til LNF som en ressurs for hovedbruket.  

Friluftsformål 

Her kan det gjøres enkel tilrettelegging for friluftslivet. Etablering av ladepunkt for el-båt tillates i 

tilknytning til eksisterende el-infrastruktur. 

3.3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Bestemmelsene som gjelder i kommuneplanens arealdel for formålet skal fortsatt gjelde. 

Småbåthavn  

Eksisterende småbåthavn består av 14 båtplasser. Planforslaget legger opp til at småbåthavna kan 

utvides med 16 plasser, totalt 30 båtplasser derav to gjesteplasser. 

I tilknytning til småbåthavna kan det på land legges til rette for av- og pålessingsområde for biler for 

varer og personer, møteplasser i form av enkel tilrettelegging med bord, benker osv, vannpost med 

drikkevann. I småbåthavna blir det mulig å lade el-båter. 

Friluftsområde i sjø 

Her tillates ingen tiltak i sjøen. 

3.3.5 Hensynssoner 
Frisiktsone 4m x 45m for alle regulerte avkjørsler til Nordbotnveien.   
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Om planprosessen 
Planarbeidet startet med et innledende møte mellom tiltakshaver, Hitra kommune og Kystplan den 

7.11.2019. Partene ble enige om at planarbeidet kunne oppstartes, samt at det skulle gjennomføres 

et formelt oppstartsmøte i løpet av planprosessen. Oppstartsmøte ble avholdt den 3.09.2020. 

Referat fra oppstartsmøtet legges ved planbeskrivelsen til informasjon. Ellers er planprosessen fulgt 

på ordinært vis.    

- Innledende møte med Hitra kommune 7. november 2019. 

- Igangsettingstillatelse gitt i sak 464/19 D datert 16. desember 2019. 

- Brev til naboer og parter sendt 22. januar 2020. 

- Kunngjøring av oppstart i avisa og på web den 27. januar 2020. 

- Formelt oppstartsmøte med Hitra kommune 3. september 2020. 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 1. 

Nedenfor er en kort oppsummering av de viktigste problemstillingene som kom fram ved 

oppstartsvarsling: 

4.2.1 Statlige, regionale og lokale myndigheter  
Det ble sendt ut varsel til 13 myndigheter inkl. lokale parter som renovasjonsselskap, el-netteier og 

lokalt fiskarlag. Vi fikk 10 tilbakemeldinger. 

Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene som kom fram: 

Statlige/regionale myndigheter: 

Fylkesmannen ber om at man utreder konsekvensene for inngrep i sjø og på land, og vurdere 

avbøtende tiltak. 

Tiltak: Dette er utredet i notater (vedlegg 5 og 6), og presenteres i kapittel 5.5, 5.7, 5.13 og 6.1. 

Trøndelag fylkeskommune fraråder å gå videre med gangsti og bruer til holmene. 

Tiltak: Dette er utredet i eget notat, og presenteres i kapittel 6.2. 

Kystverket og NVE ber om at kotehøyde gulv i nye naust vurderes med tanke på 

stormflo/havnivåstigning. 

Tiltak: Dette er vurdert i ROS-analysen, vurdert i eget notat (vedlegg 8), og presenteres i kapittel 5.8 

og 5.9. 
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Avklare forholdet til skredfare. 

Tiltak: Dette er vurdert i kapittel 5.9. 

Hitra kommune, VAR gjør oppmerksom på eksisterende vannledning i området og ber om at denne 

hensyntas. 

Tiltak: Vannledningen krysser parkeringsområde SPA2. Det tas inn bestemmelse om at vannledningen 

kan krysse området.  

4.2.2 Private parter 
Det ble sendt varsel til 30 grunneiere. Tiltakshaver fikk muntlig tilbakemelding fra én, men dette 

handlet om forhold som ligger utenfor planen. 
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5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
Nedenfor er det angitt tema som er relevant å vurdere i planforslaget. Dette er en kort vurdering. 

Noen temaer er grundigere utredet i kapittel 6 Begrunnelse for valgte løsninger. 

5.1 Krav til KU 
Hitra kommune har ikke krevd konsekvensutredning fordi planforslaget i hovedsak er i tråd med 

kommuneplanens arealdel.  

5.2 Barns interesser 
Nærområdet består av spredt bolig og fritidsbebyggelse. Det er ingen lekeplasser innenfor planen 

eller i nærområdet. Planen vil ikke ha innvirkning på barn og unges interesser. 

5.3 Byggeskikk og estetikk 
Eksisterende forhold: 

Det er en eksisterende småbåthavn i området, godkjent av Hitra kommune i 2004 og 2005. 

Småbåthavna er forbudet til land med landgang på ca 35 m til en mindre holme, og deretter med ei 

bru til fastlandet ved naustene. Småbåthavna er utformet som et ordinært flytebryggeanlegg. 

Flyteelementene er forankret delvis med bunnanker og delvis med bolter i berg. Det er 14 båtplasser 

i havna i dag. 

 
Figur 9. Bildet viser eksisterende småbåtanlegg. Planlagt utvidelse tegnet inn øverst til høyre 
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Bildet over viser fortøyningene. Fortøyninger i nordøstlig retning samt sørvestlig hjørne er forankret 

med bunnanker (markert med blå sirkel). Øvrige sju fortøyninger er forankret i bolter i berg. 

Utvidelsen av flytebryggen gjøres ved å legge ut elementer tilsvarende de som ligger der i dag. De har 

dekke av galvanisert stål.  

 
Figur 10. Bildet viser aktuelt dekke på flyteelementene. 

 

Det er fem naust i tradisjonell stil i området: 

 
Figur 11. Byggeskikken for eksisterende naust. Denne skal videreføres 

Nye naust/sjøboder skal bygges på fylling eller på pæler til venstre for naustene på bildet. Dersom 

man velger fylling, blir fyllingshøyden maks +1,5 moh som er tilsvarende høyden på eksisterende 

fylling. Naust/sjøboder skal bygges i samme stil som eksisterende naust, og i tråd med Hitra 

kommunes retningslinjer for byggetiltak og bruksendring i kystsonen. Dvs. både grunnflate, 

mønehøyde, takvinkel, kledning og farger videreføres. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Både utvidelsen av småbåtanlegget og nye naust/sjøboder vil fremstå som en naturlig utvidelse av 

eksisterende bygninger og anlegg, og vil ikke få negative konsekvenser. 
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5.4 Folkehelserelaterte tema 

5.4.1 Forurensning, støy og støv 
Eksisterende forhold: 

Reguleringsområdet inneholder i dag en småbåthavn med 14 båtplasser, noe som kan bety at det er 

en liten grad av forurensning i sjøområdet. Det er svært lite trafikk i området, og ingen andre kjente 

støykilder. Det er heller ingen kjente støvkilder. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Reguleringsplanen legger til rette for inntil 30 båtplasser, dvs. en økning på 16. Ved bruk av båter i 

småbåthavna kan det forekomme små mengder søl med olje og drivstoff. Det vil være begrenset og 

kontrollert utslipp at man betrakter problemet som mindre alvorlig (se ROS-analysen). Det skal ikke 

være drivstoffylling i området, og heller ikke rengjøring av båter. Planen åpner ikke for mudring i 

sjøen, så eventuell forurensning her blir ikke berørt.  

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler at det tas inn bestemmelser om søknad om mudring/fylling i 

sjøen skal rettes til og godkjennes av Fylkesmannen før slike tiltak igangsettes. Det anbefales også at 

det gjennomføres miljøtekniske undersøkelser i sjøen der det vil være aktuelt med mudring eller 

dumping av masser. Dette tas inn i bestemmelsene. 

Planen legger til rette for parkeringsplasser tilknyttet båthavna, og tiltak for å fremme 

friluftslivet/møteplasser. Dette kan føre til noe økt biltrafikk til området. Ikke på daglig basis, men i 

helger og ferier. Noe økt støy og støv fra biltrafikk kan likevel påregnes. 

5.4.2 Tiltak i planen som fremmer folkehelse 
Planforslaget legger til rette for flere småbåtplasser i Nordbotnområdet, og kan dermed bidra til at 

flere i området får tilgang i sjøen og friluftsområdene lenger ut. Dette vil være positivt, da 

muligheten for å bruke sjøen er en stor kvalitet for området.  

Planen legger også til rette for adkomst til fots til den nærmeste holmen via en ny gangbro. På 

holmen kan det gjøres enkel tilrettelegging for friluftslivet i form av bord, benker, tilrettelagt bål-

/grillplass. Holmen oppleves som mer attraktiv for allmennheten enn strandsonen på land, og 

mulighet for til adkomst og opphold på holmen vil være positivt for allmennheten. 

5.5 Friluftsliv  
Eksisterende forhold: 

Hele planforslaget ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. 

Nordbotn er et idyllisk sted med spredt bolig- og fritidsbebyggelse, landbruksdrift og 

næringsvirksomhet i form av en landbase for oppdrett. Nordbotn kirke ligger like sør for 

planområdet. Terrenget er småkupert og åpent kystlandskap med flott utsikt utover sjøen i retning 

Herøya. Det er ingen tilrettelagte turmuligheter innenfor planområdet. Øst for planområdet ligger 
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friluftsområde Fjellværøya øst med bl.a. to fine sandstrender Kvitsand og Reksafjæra. Fjellværøya øst 

har verdien svært viktig friluftsområde. 

 
Figur 12. Kartlagte friluftsområder omkring Nordbotn. Planområdet markert med blå sirkel. Kilde: GisLink 

Det er også to områder med verdi viktig friluftsområde. Gammelsætra ligger sør for planområdet. 

Her er det nedlagt skole med diverse aktivitetsmuligheter samt tilrettelagt badeplass ved 

Fjellværvatnet. Det andre er Herøya som omfatter flere øyer øst for Knarrlagsundet. På flere av 

øyene er det fine bukter med skjellsand som brukes til båtutfart og bading.  

Strandsonen innenfor planforslaget er ikke attraktiv for friluftsliv, da den er smal og ligger rett 

nedenfor Kvitsandveien.  

Gammelsætra 

Herøya 

Fjellværøya 
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Figur 13. Bildet viser fjæra langs Kvitsandveien 

Fjæra innerst i bukta – nærmest Nordbotnveien – oppleves heller ikke som særlig attraktiv da den 

faller tørr på fjære sjø. 

 
Figur 14. Bildet viser de grunne områdene innerst i bukta og strandsonen innenfor planen. Kart.finn.no  
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Det er 5-6 større og mindre holmer/skjær utenfor småbåthavna. Disse er kun tilgjengelig med båt. På 

fjære sjø er det nesten mulig å gå tørrskodd til den nærmeste holmen fra flytebryggens 

landgangsfeste.  

 
Figur 15. Bildet viser øyer/holmer/skjær utenfor småbåthavna. Kart.finn.no  

Ved varsel om oppstart var Trøndelag fylkeskommune betenkt over at man skulle legge til rette for 

gangadkomst til holmene utenfor småbåthavna. Dette er vurdert i eget notat (vedlegg 5). I 

planforslaget har vi i hovedsak tatt dette til følge ved at det kun tillates å etablere gangbru til den 

nærmeste holmen. Her er det allerede noen inngrep gjennom stolpe med strømforsyning. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslaget vil legge beslag på ca 50 m av strandsonen, dette i forbindelse med byggeområde naust 

(mulighet for fylling og naust/sjøboder). Men samtidig åpner planen for at man kan gå fra 

småbåthavna via en gangbro ut til den nærmeste holmen. På holmen kan det gjøres enkel 

tilrettelegging for friluftslivet i form av enkle benker, tilrettelagt bålplass o.l. Oppsummert vurderes 

derfor at planforslaget vil være positivt for friluftslivet i området og allmennhetens tilgang til 

strandsonen.  
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Figur 16. fra landgangen til småbåtanlegget er det aktuelt å legge gangbru til holmen 

 
Figur 17. rød strek viser hvor det er aktuelt å plassere gangbru fra småbåthavna over til friluftsområdet på 

holmen 
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5.6 Arkeologi 

 
Figur 18. Registrert kulturminne Steinvollen 

Det ligger en registrert gravrøys sør for Kvitsandvegen. Kulturminne-ID 38432. Verken kulturminnet 

eller sikringssonen berøres av planforslaget. Varslingsplikten i kulturminneloven er tatt inn i 

reguleringsbestemmelsene. 

5.7 Landskap – nye naust i terrenget 
Eksisterende forhold: 

Nordbotn er et idyllisk sted med spredt bolig- og fritidsbebyggelse, landbruksdrift og 

næringsvirksomhet i form av en landbase for oppdrett som ligger helt ytterst ved enden av 

Nordbotnveien. Nordbotn kirke ligger like sør for planområdet. Terrenget i området er småkupert og 

åpent kystlandskap med flott utsikt utover sjøen i retning Herøya. Innenfor planområdet er det bygd 

fem naust med saltak, og det er en småbåthavn med 14 plasser. Det ligger noen boliger og 

fritidsboliger i området. Det er redegjort for eksisterende tiltak og nye tiltaks som foreslås gjennom 

planen i vedlegg 7. 
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Figur 19. Eksisterende situasjon i planområdet. Kilde Kommunekart 3D 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Nye naust/sjøboder skal bygges på samme kotehøyde som eksisterende naust, og i samme størrelse, 

mønehøyde, takvinkel og utseende. Utvidelse av småbåthavna skjer med forlengelse av flyteelement 

i samme utforming som eksisterende. Helt nye tiltak er to parkeringsplasser. Dersom 

naustene/sjøbodene bygges på pæler, blir bare den østre delen av SPA2 opparbeidet. Det krever ikke 

sprenging. 

5.8 Risiko og sårbarhet 
Det er gjort en ROS-analysen med tilhørende analyseskjema. Det er ikke gjort funn av store farer. 

Hele analysen ligger som vedlegg 3. Konklusjoner fra denne vises nedenfor. 

Hendelse 2: Skred 

Planen legger til rette for en mulig videreføring av utfylling i fjæra. Dette er et tiltak som generelt har 

risiko for å utløse ras.  

Tiltak: Det er gjennomført en vurdering av grunnforholdene på stedet ut fra tilgjengelige data. 

Vurderingen viser at det forholdene ligger til rette for en videreføring av eksisterende fylling, dvs en 

mindre utfylling med slak fyllingsfront. Det settes krav i bestemmelsene om at fyllingen skal vurderes 

av geoteknisk fagkyndig ifm søknad om byggetillatelse.  

Hendelse 6: Stormflo 

Planområdet ligger sjønært, og det er planlagt nytt naustområde der det er sannsynlig med 

vanninntrenging. 

Tiltak: Naust må bygges for å tåle inntrenging av sjøvann. Kotehøyde på ny fylling eller gulvnivå 

dersom naustene/sjøbodene bygges på pæler settes til kote + 1,5 m som er videreføring av nivået på 

eksisterende naust. 

Hendelse 41: Forurensning i sjø 

Det vil være mulig at området sporadisk kan tilføres små mengder av søl fra olje og drivstoff fordi 
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planen inneholder en småbåthavn. 

Tiltak: Det skal ikke være drivstoffylling i havna. Det tillates ikke rengjøring av båter innenfor 
området. Det skal lages driftsrutiner/oppslag for hvordan blant annet søl fra olje og drivstoff skal 
behandles for å unngå forurensning. 

Hendelse 54: Ulykke med gående 
Parkeringsplassene etableres hhv. 100 m og 40 m fra småbåthavna. Ferdsel til havna må skje langs 
Kvitsandveien. Det er ikke tilrettelagt for gående langs denne veien. 

Tiltak: Sørge for informasjon til de som bruker småbåthavna om at man må være observant når man 
ferdes til fots langs Kvitsandveien. Videre bør driver av småbåthavna sørge for avtal med 
grunneier(e) langs veien at vegetasjonen langs vegkanten fortsatt holdes nede for å sikre god 
oversikt. Det tillates av- og pålessing av varer og personer ved småbåthavna for å minimere ferdsel 
langs veien. 
 

5.9 Grunnforhold 
Eksisterende forhold: 

Landområdet ved småbåthavna og naustområdet består delvis av bart fjell og delvis av løsmasser i 

tykt dekke. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Løsmassemektighet. Utsnitt fra http://geo.ngu.no/kart/losmasse 

 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse
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Figur 21: Utsnitt fra http://geo.ngu.no/kart/losmasse 

 

Fra før er det fylt ut i fjæra under og foran eksisterende naust. Fra gbnr 76/49 og østover der de nye 

naustene planlegges, blir løsmassedekket tynnere og går over til bart fjell. Sjøområdet utenfor nausta 

er langgrunt. På sjøkartet må man ut til holmene, tilsvarende enden av dagens flytebrygge, for å 

finne 4m vanndybde. Dette vises også på flybilder. Langgrunna strekker seg ca. 40 m ut fra aktuelle 

tomter for naust. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse
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Figur 22: Utsnitt av sjøkart fra norgeskart.no  

 
Figur 23. Utsnitt fra kommunekart.no. Avstand langgrunna. Se også sjøkartet i figur xx 

 

Grunnforholdene er ikke påvist gjennom undersøkelser. Det kan forventes marine avsetninger iht. 

NGU’s lømassekart. Det kan være leire i dybden i område vist som marin strandavsetning i dette 

kartet. Det er ikke registrert kvikkleiresoner i dette området jf. NVE Atlas. Det er gjort observasjoner 

av berg i dagen både øst og vest for naustområdet, samt at det er fjell på sørsiden av Kvitsandveien. 

http://www.norgeskart.no/
http://www.kommunekart.no/
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Figur 24. Berg i dagen – fra ortofoto og observasjoner på stedet 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Det er aktuelt å bygge nye naust på fylling eller på pæler. Hvis det blir aktuelt med fylling, vil 

nødvendig oppfylling skje i den delen av fjæra som er tørrlagt ved fjære sjø. Anlegget vil være svært 

oversiktlig under utførelsen. Dette er ikke snakk om en tradisjonell sjøfylling, med den generelle 

ekstra risiko det medfører med å jobbe under vann. Fremtidige naust etableres på samme nivå som 

eksiterende naust, som ligger på ca. kote +1,5. Fyllingsfronten kan prosjekteres med svært slak 

helling. Dette vurderes å gi en begrenset belastning på selve området, så lenge avstanden til 

marbakken er så vesentlig som den er her. 

Fylling i det omfang som er nødvendig for utvidelse av dagens fylling/naustrekke bør være fullt 

gjennomførbart så lenge det prosjekteres/utføres riktig. Noe som må ivaretas i byggesaken. Dette er 

tatt inn i bestemmelsene. 

5.10  Naturressurser 

5.10.1  Naturmangfoldloven §§8-12 
Firmaet Rose Haugen har foretatt en vurdering av reguleringsplanen på land etter 

naturmangfoldloven. Se vedlegg 4. Rapporten konkluderer med at den planlagte reguleringen i 

Nordbotn småbåthavn vil ha liten negativ påvirkning for både enkelt arter, økosystem, og 

naturtyper. Det anbefales at det ikke utføres utstrakt arbeid under hekke- og yngletiden, i april 

tom. juli. Dette er tatt inn i bestemmelsene. 
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5.10.2  Fremmede arter 
Fylkesmannen krever at planbestemmelsene sikrer at fremmede uønskede organismer (tidligere kalt 

svartelista) ikke spres som følge av masseflytting tilknyttet prosjektet. Dette tas inn i 

reguleringsbestemmelsene. 

5.10.3  Fiskeri 

 
Figur 25. Bildet viser låssettingplasser (røde flater), to oppdrettslokaliteter og fiskeplasser for passive redskap 

(skravert flate). Planområdets beliggenhet markert med blått 

Fiskeridirektoratet opplyser at låssettingsplassen i Botnvika (den største røde flaten i figur 25) 

fortsatt er i bruk, men småbåthavna vil ikke være noe problem for fortsatt bruk av denne. Dersom 

det skal foregå utfylling i sjøen, må det tas hensyn til om låssettingsplassen i Botnvika er i bruk. 

Fiskeriinteressene v/Frøya og Hitra Fiskarlag må varsles før arbeid iverksettes. Dette tas inn i 

bestemmelsene. 

5.10.4  Jordbruk og skogbruk 
Iht. Gårdskart har eiendommen 10,5 daa fulldyrka jord, 23,6 daa innmarksbeite og 1,5 daa produktiv 

skog.  
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Reguleringsplanen berører ca 20 m2 areal som er registrert som fulldyrka jord i Nibio Kilden. 

Produktiv skog berøres ikke. 

 
Figur 26. Bildet viser Nibio Kilden med kartlagene jordbruksareal AR5 og skogbonitet AR5 

Det registrerte jordbruksarealet som berøres har ikke vært i drift på lenge. Se flybildet under 

 
Figur 27. Flybilde fra 2015. rødt område viser berørt registrert jordbruksareal. Nibio Kilden 
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5.11  Teknisk infrastruktur 

5.11.1  Adkomst 
Adkomst til området skjer etter eksisterende veger Nordbotnveien og Kvitsandveien. Det er regulert 

en ny avkjørsel til Nordbotnveien, fra parkering SPA2. Avkjørselen ligger i innerkurve, men det er god 

oversikt på stedet. Nordbotnveien har fartsgrense 50 km/t på stedet.  

Frisiktlinje er satt til 4m x 45 m.  

 
Figur 28. Viser utstrekning av frisikt, også utenfor planområdet 

 
Figur 29. Frisiktsoner 4m x 45 m for ny avkjørsel markert i kommunekart 3d 
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5.11.2  Vannpost 
Det er ikke drikkevann/vannpost i småbåthavna i dag. Kommunal vannledning ligger ved 

Nordbotnveien. Her er det også kum. Fra denne kummen legges ny ledning til småbåthavna og det 

etableres en vannpost, dvs. utvendig kran. Det skal ikke legges inn vann i bygninger. Utslippstillatelse 

er derfor ikke relevant. 

5.11.3  El-anlegg 
Det er el-ledninger i luftspenn i området. Det er ønskelig å legge til rette for el-lading av biler på 

parkering SPA2 og lading av e-båter i havna. Bestemmelsene tillater etablering av trafo innen SPA2 

og Småbåthavn dersom det er nødvendig for å få nok effekt. Tiltakshaver må avklare dette med 

netteier ved prosjektering. 

5.11.4  Renovasjon 
Returpunkt for hytterenovasjon ligger ved krysset Nordbotnveien x Kvitsandveien. Dette videreføres 

uendret.  

5.12  Trafikkforhold og parkering 
Eksisterende forhold: 

Det er ikke gode parkeringsforhold for småbåthavna i dag. Man parkerer på grasbakken sørvest for 

naustene, og der er det plass til 3-5 biler. Med tanke på at det er 14 eksisterende båtplasser, og de 

fleste er hyttefolk som kommer til området med bil, er dette alt for lite. 

Både den private vegen Kvitsandveien, og den kommunale vegen Nordbotnveien har fartsgrense 50 

km/t gjennom planområdet. Det foreligger ikke trafikktall, men begge vegene brukes kun av 

eiendommene i området, så trafikken antas å være beskjeden. 

 
Figur 30. Bildet viser dagens parkeringsforhold 
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I og med at havnen betjener mange av de som har hytter på Herøya, og de kommer kjørende med bil 

til området, er det behov for flere og bedre tilrettelagte parkeringsplasser.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

 
Figur 31. Nye parkeringsplasser  

Planforslaget legger til rette for to nye parkeringsplasser. SPA1 ligger sør for Kvitsandveien. Areal 180 

m2. Her vil det være plass til ca 6-8 personbiler. Fra denne parkeringen er det ca 40 m å gå langs 

Kvitsandveien til småbåthavna. Den andre parkeringsplassen (SPA2) ligger vest for Nordbotnveien. 

Areal 1299 m2. Her er det en del masse som må fjernes (berg som må sprenges) dersom hele 

parkeringsplassen skal opparbeides. Masse herfra skal brukes til fylling i naustområdet dersom man 

velger å bygge naust på fylling. Dersom man tar ned terrenget til kote +3,0 moh, vil denne plassen 

romme inntil ca 40 personbiler. Det er ønskelig å legge til rette for å lade el-biler på SPA2, så her skal 

det være mulig å plassere en trafo dersom det er nødvendig å øke kapasiteten på strømforsyningen. 

Fra SPA2 må man krysse Nordbotnveien, samt gå ca 100 m langs Kvitsandveien. Selv om man må gå 

langs bilvegen for å komme til småbåthavna fra både SPA1 og SPA2, vurderes det å være en 

tilfredsstillende løsning da det er svært lite trafikk på disse to vegene, samt at det er oversiktlige 

forhold. Planforslaget vil bedre parkeringsforholdene i området ved at området ved naustene 

frigjøres til båt- og sjørelatert bruk, og man unngår sammenblanding av biler og folk på den begrensa 

plassen ved naustene. Trafikksikkerheten i området vurderes ikke å bli vesentlig forverret selv om 

man legger opp til kryssing av Nordbotnveien og ferdsel langs Kvitsandveien.  
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5.13  Småbåthavn og naust/sjøboder 

 
Figur 32. Viser eksisterende småbåthavn i området 

Eksisterende: 

Innenfor planområdet er det i dag en småbåthavn med ca 14 båtplasser. Det er fem eksisterende 

naust i området. Disse naustene står på fylling i sjø. Det er laget en egen utredning for å vurdere 

behovet for antall båtplasser i området. Se vedlegg 6. 

Endringer/konsekvenser av planforslaget: 

Havna skal utvides med flere båtplasser, og det legges opp til inntil 30 båtplasser inkludert 2 

gjesteplasser. Det legges også opp til at det kan bygges fem nye naustbygg som kan innredes med 

fire sjøboder i hvert bygg, dvs inntil 20 sjøboder. Naustene/sjøbodene kan bygges på fylling i sjø eller 

på pæler. Utformingen tilpasses Hitra kommune sine normer om utforming av naust. 

5.14  Universell utforming 
Eksisterende forhold. 

Området ved småbåthavna er flatt, men ikke opparbeidet med spesielt hensyn til at det skal være 

tilgjengelig for alle. 

Endringer/konsekvenser av planforslaget: 

Alle nye anlegg skal tilstrebes planlagt og gjennomført etter prinsippene om universell utforming. 
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5.15  Byggegrenser 

 
Figur 33. Byggegrenser i planen 

Byggegrense mot Kvitsandveien er satt til 2 m fra vegkanten. Det er avstanden fra det av de 

eksisterende naustene som ligger nærmest vegen. 

Byggegrensen mot sjøen følger kystkonturen (og formålsgrensen) innenfor område småbåthavn og 

byggeområde naust. For øvrige formål følger byggegrensen veikant Kvitsandveien og formålsgrense 

annen veggrunn langs Nordbotnveien. 

5.16  Arealoppgave 
Arealoppgave for Nordbotn 

Bebyggelse og anlegg   

Naust (BUN) 1070 

Samferdsel og tekn. Infrastruktur   

Veg (SV) 941 

Anna veggrunn (SVG) 131 

Parkering (SPA) 1479 

LNF-områder   

LNFR (L) 2834 

Friluftsformål (LF) 1423 

Bruk og vern av sjø og vassdrag   

Bruk og vern av sjø og vassdrag (V) 4584 

Småbåthavn (VS) 15603 

Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) 4045 

Sum hele planen 32110 
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6 BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER 

6.1 Tiltak i sjø 
Denne planen legger opp til at nye naust/sjøboder kan bygges på fylling i sjø eller på pæler. 

Bestemmelsene er utarbeidet med tanke på at man kan vurdere dette nærmere ut i fra om det blir 

tilgjengelige masser ved opparbeiding av parkeringsområdene SPA1 og SPA2. Det er mindre aktuelt å 

bygge naustene/sjøbodene på fylling dersom man ikke har masser tilgjengelig lokalt. 

Området i sjøen som blir berørt er utfylling til naust/sjøboder (dersom fylling velges). Det er ikke lagt 

opp til verken mudring eller molo. 

Flytebryggene festes i eksisterende landfester og med bunnanker, i hovedsak innenfor område 

regulert til småbåthavn. Bestemmelsene sikrer at eksisterende landfester fortsatt kan benyttes selv 

om arealet er regulert til annet formål enn småbåthavn. Dersom naust/sjøboder bygges på fylling, 

må et landfeste flyttes. Se også vedlegg 7 Eksisterende og nye tiltak i sjøen og strandsonen. 

6.2 Inngrep i strandsonen 
Hele planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet. Alle tiltakene i planen er relatert til 

småbåthavnen, og det er hensiktsmessig å plassere disse nær havna og sjøen for at de skal være 

funksjonelle. Nordbotnområdet består allerede av småbåthavn, naust, boliger og fritidsboliger. Det 

gjør at det er egnet å satse på utvidelse av eksisterende havn og naustområde framfor å ta i bruk 

uberørte områder. Det legges opp til at det kan etableres en enkel gangbru fra småbåthavna over til 

den nærmeste holmen. Dette har to begrunnelser: 

a) Det er strømledning i luftspenn til øya, og denne kan man benytte for å lage lademuligheter 

for el-båt tilknyttet småbåthavna. 

b) Gangadkomst til øya vil utvide allmennhetens adgang til strandområder som oppleves som 

attraktive i området. 
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Figur 34. Bildet viser planavgrensning i forhold til 100-metersbeltet 

Nye naust/sjøboder ligger innenfor 100-meterssonen, men de ligger som forlengelse av eksisterende 

naustrekke. Parkeringsområdene har hhv. Kvitsandveien og Nordbotnveien mellom seg og sjøen. Se 

vedlegg 5 Utredning strandsonen. 

 

6.3 Utvidelse av småbåthavn, flere naust/sjøboder og parkering 
Det er både boliger og fritidsboliger i området som etterspør båtplass.  

Det er flere større og mindre båthavner på Fjellværsøya, Knarrlagsundet og Ulvøya, men det er ikke 

nok plasser til å dekke etterspørselen. Det er fordelaktig å utvide en etablert havn fremfor å ta i bruk 

et nytt område. 

Siden det er både småbåthavn og naust i områder i dag, er dette et sted som egner seg bra for denne 

typen formål.  

Det er ikke gode parkeringsforhold knyttet til småbåthavna, så planen legger til rette for to 

parkeringsplasser. En større og en mindre. Til sammen ca 40 plasser. Se kapittel 5.11 for nærmere 

redegjørelse om parkering. 

Det er utarbeidet en egen utredning om småbåthavn, se vedlegg 6. Her er konklusjonen: 
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Konklusjon. 

Det er beregnet at Nordbotn småbåthavn har et nedslagsfelt på ca. 35 boliger/fritidsboliger. Noen av 

disse har allerede båtplass eller har ikke behov. Man kan da beregne et behov for 30 båtplasser. 

Småbåthavna kan inneholde inntil 30 båtplasser.  

Det er lagt opp til 30-40 parkeringsplasser som er tilknyttet småbåthavna.  

For å stimulere til at folk med eiendom i nærheten skal gå, må man legge til rette for at alt utstyr 

ligger lagret ved båten.   

Det er derfor behov for flere naust eller naust som innredes til sjøboder for lagring av utstyr.. 

 

Ut i fra denne utredningen ser man at det er behov for en større småbåthavn i område 

Selve utformingen av småbåthavna kommer i byggesaken. 

 


