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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NORDBOTN SMÅBÅTHAVN 
GNR. 76, BNR 1 M.FL. I HITRA KOMMUNE 

PLANID 201923 

Egengodkjent i Hitra kommunestyre den …. 

Reguleringsplankart er datert:   11.11.2020 
Reguleringsbestemmelser er datert:  11.11.2020 
 

1. GENERELT 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Kystplan AS, plan-id 
201923 og datert 11.11.2020. Området reguleres til følgende formål: 

Pbl § 12-5 pkt 1 Bebyggelse og anlegg 
Pbl § 12-5 pkt 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Pbl § 12-5 pkt 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 
Pbl § 12-5 pkt 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Pbl § 12-6 Hensynssone 

 

2. FELLESBESTEMMELSER 

a) Jordmasser som flyttes skal være fri for uønskede og fremmede arter («svartelista arter»). 
b) Anleggsarbeid som er forstyrrende for dyr, må ikke utføres i yngle- og hekketiden. 
c) Det tillates vann fremlagt til utendørs vannpost i småbåthavna. 
d) Eksisterende vannledning tillates samt at den tillates lagt om. Ledningen må likevel ikke 

komme nærmere enn 4 meter til bygning eller annet hinder som kan hindre 
vedlikeholdsarbeid på ledningen. 

e) EL- og teleledninger tillates lagt i samme grøft som vannledning. 
f) Dersom man i løpet av bygge- og anleggsarbeid oppdager gjenstander eller andre spor som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes fylkeskommunen 
og/eller Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet 
ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegget videreformidles til dem som 
skal utføre selve arbeidet. 

g) Ved fylling og mudring i sjø skal søknad sendes til Fylkesmannen. 
 
 

3. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

3.1 Område for naust (1589) 
a) Det tillates oppsatt naust og sjøboder etter Hitra kommunes normer for sjå eller liten brygge 

gitt i «Retningslinjer for byggetiltak og bruksendring i kystsonen». 
b) Maksimal størrelse for naust er 35 kvm. 
c) Maks størrelse sjøboder er 40 kvm og kan innredes til felles boder. 
d) Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 32 og 45 grader. 
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e) Bygningen skal ha stående kledning, og fargevalget skal være tilnærmet det som har vært 
benyttet på naust/sjøboder lignende bebyggelse i området. 

f) Naust/Sjøboder tillates ikke benyttet til beboelse. 
g) Alle tiltak og bygningsdeler under kote +3m skal tåle påvirkning fra sjøvann. 
h) Planert terreng på nytt naustområde fylling skal minimum ligge på kote + 1,5 moh. 
i) Det tillates utfylling i sjø eller tiltak på pæler i sjø i henhold til kartet. Dette er søknadspliktig. 
j) Ved søknad om utfylling i sjø skal det gjøres en geoteknisk prosjektering. 
k) Det tillates etablert kai på pæler foran naustene sjøbodene innenfor området. 
l) Det tillates etablert båtutsett innenfor området, øst for gbnr 76/49.  
m) Utfylling i sjø må omsøkes til Fylkesmannen. 
n) Før utfylling i sjø må det tas hensyn til låssettingsplassen i Botnvika, og fiskeriinteressene 

v/lokalt Fiskarlag varsles før arbeid iverksettes.  

 

4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

4.1 Veg (2010) 
a) Omfatter eksisterende veger inne i området. O_SV er kommunal veg nordbotnveien. P_SV er 

privat veg Kvitsandveien. 
 

4.2 Annen veggrunn (2019)  
a) Omfatter grøft- og sideareal langs Nordbotnveien. 

 
4.3 Parkering (2080) 

a) Områdene skal benyttes av brukere av småbåthavn, naust og sjøboder. 
b) Parkeringsområdene SPA1 kan planeres ned til kote +3,0. Områdene skal benyttes av brukere 

av småbåthavn, naust og sjøboder. 
c) SPA2 skal opparbeides i minst to trinn. Første trinn skal opparbeides iht. situasjonskart og 

snitt utarbeidet av On arkitekter datert 10.02.2021. Ved søknad om opparbeiding av neste 
trinn, skal det legges ved situasjonsplan, snitt og illustrasjon som viser høyde, skjæring og 
fylling. 

d) Innenfor SPA1 og SPA2 kan det etableres trafo. 
e) Det kan etableres ladepunkter for el-bil innenfor området. 

 
 

5. LNFR-OMRÅDER 

5.1 LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR (5100) 
a) Området som er regulert til «LNF» skal benyttes til tradisjonell drift i tilknytning til landbruk. I 

disse områdene kan det bare oppføres bygninger som har direkte tilknytning til landbruk som 
primærnæring. Annen arealbruk og bebyggelse er ikke tillatt. 

b) Skur ved hentepunkt for renovasjon tillates. 
 

5.2 Friluftsformål (5130) 
a) Innenfor regulert friluftsområde kan det ikke settes i verk tiltak som hindrer allmennhetens 

ferdsel eller bruk av området som friluftsområde.  



Reguleringsbestemmelser for Nordbotn småbåthavn gnr. 76, bnr. 1. m.fl. Hitra kommune 

3 

b) Det tillates etablering av gapahuk, benker, tilrettelagt bål-/grillplass ol. for å fremme 
friluftsinteressene.  

c) Eksisterende bolter i berg for fortøyning av flytebrygge tillates. 
d) Det tillates bolter el.l. i berg for innfesting av enkel gangbro fra småbåthavna. 
e) Det tillates etablert ladepunkt for el-båt innenfor området 

6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

6.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001) 
a) Bestemmelser i kommuneplanens arealdel for Hitra kommune er gjeldende. 

 
6.2 Småbåthavn (6230) 

a) Innenfor området kan det anlegges flytebrygger. Disse skal festes med punktfeste i sjø eller 
på land. 

b) Flytebrygge kan bare anlegges i områder merket med småbåthavn i planen.  
c) Flytebryggens utstrekning og bardunering må være innenfor avsatt område til småbåtanlegg 

i sjø med unntak av eksisterende bolter. 
d) Flytebrygger er søknadspliktig tiltak. 
e) Det skal være minst to gjestebåtplasser som er godt merket og lett tilgjengelig. 
f) Det tillates ikke mudring i sjø. 
g) Det tillates inntil 30 båtplasser inkludert gjesteplasser. 
h) Det tillates etablert ladepunkt for el-båt innenfor formålet. 
i) Det tillates etablert vannpost innenfor området. 
j) Følgende tiltak på land tillates: ladepunkt for e-båt, vannpost, adkomst fra Kvitsandveien, 

område for av- og pålessing/påstigning av varer og personer, gangstier og gangbru til 
flytebrygger, gangbru til holme med formål LF, samt benker, tilrettelagt grillplass for å 
fremme friluftsinteressene. 

k) Gangbru til holmen kan understøttes med pæler. Gangbrua skal utføres i tre, ha tosidig ikke 
tett rekkverk, og ha dempede jordfarger. 

l) Det tillates ikke rengjøring av båter innenfor området.  
m) Det skal utarbeides rutiner for håndtering av avfall og rutiner for å unngå forurensing. 
n) Ved første søknad om flytebrygge skal det legges ved en situasjonsplan som viser utnyttingen 

av hele småbåthavna.  
 

6.3 Friluftsområde i sjø (6710) 
a) Innenfor dette området tillates ikke tiltak i sjø. 

 
 

7. HENSYNSSONER 

a) Det etableres frisiktlinjer på 4m x 45m for avkjørsler til o_SV. I frisiktsonen skal terrenget 
planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander slik at disse ikke blir 
høyere enn 0,5 m over høyden på de tilstøtende vegene.


