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Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 16.06.2021  

Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Utvalg for plan, landbruk og miljø finner å kunne godkjenne at forslag til reguleringsplan for 
Nordbotn småbåthavn, med tilhørende bestemmelser for gnr. 76 bnr. 1 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. 
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Innstilling: 

Utvalg for plan, landbruk og miljø finner å kunne godkjenne at forslag til reguleringsplan for Nordbotn 
småbåthavn, med tilhørende bestemmelser for gnr. 76 bnr. 1 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. 
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Sammendrag 
Planforslaget omfatter detaljregulering av småbåthavn på Nordbotn, med tilhørende parkeringsplasser 
og sjøhus med lagerboder. 
 
Planforslaget vurderes i all hovedsak å være i samsvar med overordnet arealplan. Planforslaget legger 
til rette for en dobling av småbåthavnas kapasitet i forhold til dagens situasjon; det ønskes etablert 
inntil 30 båtplasser, derav 2 gjesteplasser.  
 
Den nordvestlige delen av parkeringsarealet SPA2 medfører et stort terrenginngrep, og etter at tiltaket 
er utført blir det stående igjen en stor skjæring i bakkant. Dette vurderes å være en uheldig løsning i 
forhold til landskapet og omgivelsene rundt, og er i strid med intensjonen bak bestemmelsene i 
kommuneplanens pkt 1.5.7. For å unngå det store terrenginngrepet, vurderes det nødvendig å redusere 
arealet avsatt til parkering i SPA2. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Bakgrunn for saken 
Kystplan as v/Siri Vannebo, søker på vegne av grunneier Steffen Kirknes, Hansbakken 16, 7055 
Ranheim, om tillatelse til oppstart av reguleringsplan for deler av eiendommen gnr 76, bnr 1. 
Målsetting med arbeidet er å legge til rette for småbåthavn med tilhørende parkeringsplass(er), samt 
naust med lagerboder.  
 

Saksopplysninger:  
Eiendommen gnr 76, bnr 1, ligger på Nordbotn, nordøst på Hitra. 
 

 
Figur: oversiktskart, planområdet er markert med rød stjerne i kartet 

 
I søknaden anføres følgende:  
 
«Bakgrunn  
Det er en eksisterende småbåthavn og fem naust innenfor planområdet. Da grunneier søkte konsesjon 
for erverv av eiendommen i år, opplyste han om at han ville tilbakeføre småbåthavna i Steinabukta til 
næringsvirksomhet på eiendommen. Småbåtanlegget må restaureres og de manglende formalitetene i 
forbindelse med utvidelsen vil bli avklart og brakt i orden. Det er bl.a. dette reguleringsplanen skal legge 
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til rette for. I tillegg skal planen avklare behov og sikre areal til parkeringsplasser for båthavna, samt 
flere naust (bodplasser i naust). Grunneier kan tenke seg å tilby Nordbotn kirke bruk av 
parkeringsplassene gjennom egen avtale.  
 
Dagens arealstatus  
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 der parkeringen planlegges, er satt av LNF-område med spredt 
næringsbebyggelse. Landområdene langs Kvitsandveien er satt av til LNF. Landområdene ligger innenfor 
100m-beltet.  
 

 
Figur 1: Område som ønskes regulert 

 
Småbåthavn  
I kommuneplanens arealdel for Hitra er det gitt åpning for å etablere småbåthavn i dette området. Det 
er behov for båtplasser for folk som har tilknytning til Herøya, og for andre som sokner til området 
Nordbotn. Man vil derfor utforme småbåthavna til å være et fellesanlegg for de med tilknytning til 
Herøya og andre.  
 
Det ligger en flytebrygge innenfor området i dag. I planarbeidet vil vi se på behovet for båtplasser, og 
jobbe med konkrete løsninger for hvordan småbåtanlegget bør utformes for å få best mulig utnyttelse 
av både sjø- og landareal. Det er venteliste på båtplass i havna pr dato. Småbåtanlegg vil holde seg 
innenfor holmene. Planen vil også prøve å legge til rette for terrengtilpasset gangforbindelse med 
utgangspunkt fra land ved eksisterende naust over til de nærmeste holmene. Småbåthavna ligger svært 
godt plassert i forhold til vær og vind. Det er ikke nødvendig med molo for å realisere prosjektet.  
 

 
Figur 2: Område for småbåthavn 

 
Naust med bodplasser  
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Tiltakshaver ønsker å regulere byggeområde for naust i fortsettelsen av eksisterende naustrekke. 
Naustene skal inneholde boder for utstyrsoppbevaring for de som har båtplass i småbåthavna. Hvert 
naust vil derfor inneholde flere boder. Planprosessen vil avklare behovet for antall boder og dermed 
antall naust. Byggeområde naust vil trolig forutsette noe fylling på nedsida av Kvitsandveien.  
 

 
Figur 3: Område for naust 

 
Parkering  
Parkering for småbåthavna tenkes lagt mellom eiendommen gbnr 76/31 og Nordbotnveien. 
Eksisterende avkjørsel fra Nordbotnveien brukes. Det er ønskelig å legge til rette for elbillading på p-
plassen. Fra parkeringen blir det gangatkomst langs Kvitsandveien til småbåthavna. Området kan gi 30-
40 p-plasser. Tiltakshaver kan etter avtale tilby parkering for Nordbotn kirke.  
 

 
Figur 4: Parkering m/atkomst 

 
Forut for denne igangsettingssøknaden ble det vurdert å legge parkeringen på østsiden av 
Nordbotnveien, men det er en god del masse som må fjernes for å få til ganske få p-plasser. 
Parkeringsområdet ønskes derfor lagt slik som kartet over viser.  
 
I planen vil man også se på muligheten for å legge til rette for noen p-plasser langs Kvitsandveien, på 
oversiden av vegen.» 
 
Saksbehandlers vurdering i forbindelse med behandling av søknad om tillatelse til igangsetting av 
reguleringsarbeid var følgende: 

Bruken av området som skisseres i søknaden vurderes å være i samsvar med arealformålet i 
kommuneplanens arealdel. 
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Figur: utsnitt fra kommuneplanens arealdel 

 
Det er ikke gjennomført formelt oppstartmøte for planarbeidet. Dette må gjøres som en del av 
planarbeidet.  
 
Parkeringsplassen på vestsida av veien planlegges gjennomført i område med en betydelig 
terrengformasjon. Det må tas ekstra hensyn i forhold til terrenginngrep i dette området. Planen 
må i nødvendig grad ivareta landskapshensyn og hensynet til estetisk utforming av 
omgivelsene.  
 
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan vises det spesielt til bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel §1.4-1.8. 

 
Med bakgrunn i dette ble det gitt tillatelse til igangsetting av planarbeider i området via vedtak 
464/19D, fattet 16.12.2019. 
 
Igangsatt planarbeid ble kunngjort i lokalavisa Hitra-Frøya 27.01.2020, og brev til naboer, 
sektormyndigheter og berørte parter ble oversendt 22.01.2020. 
 
Det er mottatt følgende forhåndsuttalelser som følge av kunngjort igangsatt planarbeid: 
 
Trøndelag Fylkeskommune, 20.02.2020: 
«Planarbeidet er delvis i tråd med kommuneplanens arealdel, ved at deler av området er avsatt til 
småbåthavn (SB54). For å samle/redusere inngrepene i strandsonen fraråder vi at en går videre med 
planene om gangsti anlagt på bruer og stier til holmene innenfor planområdet. Slik anbefaler vi at 
kommuneplanens arealdel legges til grunn for videre arbeid med planen. Vi vil ikke ha innvendinger til 
en parkeringsplass mellom vegen og eiendommen 76/31 eller til at naustområdet utvides østover som 
antydet i oversendelsen. Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk 
fredete kulturminner. Vi gjør oppmerksom på at det innenfor gnr 76/17 er registrert en gravrøys med 
Askeladden id 38432. Dette er et automatisk fredet kulturminne som grenser inntil oversendte 
planavgrensning.» 
 

Konsulentens kommentarer: 
Vi bør gjøre en ny vurdering av om planen skal legge til rette for ferdsel til holmene. Evt. 
begrense til den første holmen? Hvis vi velger å gå videre med slik tilrettelegging, må vi sikre at 
det krever lite inngrep i holmene. 
Parkeringsplass: ok 
Utvidelse av naustområdet: ok 
Automatisk fredede kulturminner: ta inn den generelle bestemmelsen om varslingsplikt dersom 
man oppdager noe under arbeid. 
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Fylkesmannen i Trøndelag, 26.02.2020: 
«Formålet med planarbeidet er delvis i tråd med overordnet plan. 
(...) 
 
Landbruk 
Vi legger til grunn at evt. konsekvenser for landbruket, herunder dyrka og dyrkbar jord, omtales og 
søkes unngått i planarbeidet. 
 
Klima og miljø 
Vi vil først og fremst trekke frem at det er positivt at det nå fortettes i et område som er avsatt til 
småbåthavn i overordnet planverk. Dette er positivt og sikrer forutsigbarhet både for utbyggere, 
lokalbefolkning og offentlig forvaltning. 
 
Vi minner om at planforslaget skal utarbeides etter naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. Videre minner vi 
om at det alltid skal søkes om tillatelse etter forurensingsloven/forurensingsforskriften til Fylkesmannen 
når det skal mudres/fylles ut eller dumpes masser i sjø. Det kan derfor med fordel tas inn i 
planbestemmelsene at søknad skal rettes til og godkjennes av Fylkesmannen før slike tiltak igangsettes. 
For å forhindre potensiell spredning av eventuell forurenset masse og å kvalitetssikre gjennomførbarhet 
av prosjektet, anbefaler vi at det som en del av planarbeidet gjennomføres miljøtekniske undersøkelser 
der det vil være aktuelt med mudring eller dumping av masser. Det er uansett krav om miljøtekniske 
undersøkelser når det søkes om tillatelse til dumping eller mudring etter forurensingsloven. 
 
Vi forventer at konsekvenser av inngrep i terrenget på land og i sjø utredes og mulige avbøtende tiltak 
vurderes. Planens forhold til Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen skal vurderes og synliggjøres i planarbeidet. 
 
Bestemmelsene må sikre at fremmede uønskede organismer (tidligere omtalt som svartelista) ikke spres 
som følge av masseflytting tilknyttet prosjektet. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som er i tråd med plan- og 
bygningsloven § 4-3. Fylkesmannen påpeker at kommunen som planmyndighet er ansvarlig for ROS-
analysen. (...)» 
 

Konsulentens kommentarer: 
Planen får trolig ingen konsekvenser for landbruk/dyrkajord. Tar inn bestemmelse om dette. Må 
avklare med Steffen om det er behov for mudring i havna. Hvis ja; miljøteknisk u.s. bestilles. 
Konsekvenser utredes i planbeskrivelsen, inkl. evt avbøtende tiltak. Tar inn slike bestemmelser. 
ROS-analyse skal gjennomføres.  

 
Kystverket, 29.01.2020: 
«Vi ser av varselet og skissert planområde, at dette har liten eller ingen virkning for statlige anlegg og 
installasjoner og bare et generelt forhold til Kystverkets forvaltningsansvar i sjøområdet.  
(...) 
Kystverket vil foreslå at man benytter KystInfo, Kystverkets eget planleggingsverktøy og karttjeneste, 
som er å finne på www.kystverket.no. Her er det sjøkart med aktuell informasjon, samt oppdaterte og 
sjørelaterte opplysninger. Informasjonen på sjøkarta vil kunne være en tilvekst til planarbeidet og 
informerer om viktig element for ferdsel på sjøen, som f.eks. navigasjonsinstallasjoner (lykter, blinker, 
merker, bøyer, staker), farleder, moloer, ankringsområder, sjøkabler, sjøledninger m.v. 
(...) 
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Vi ser for oss en risikovurdering i tilknytning til fremtidig stormflo, kombinert med ekstrem sjøgang og 
hvordan disse momentene vil påvirke nyetableringer og omgivelsene innenfor planområdet. Det bør 
settes kriterier og krav i planens nye bestemmelser, slik at naturpåvirkninger ikke blir et kritisk moment 
på installasjoner i anleggenes levetid. I denne sammenheng vises det også til kommuneplanens arealdel 
med tilhørende vedtekter, der generelle funksjonskrav vedrørende byggehøyder langs sjø er tatt inn. 
Disse momentene bør ivaretas gjennom planforslaget. 
 
Vi forutsetter at forholdet til skredfare avklares i forbindelse med planarbeidet og gjennomføres 
i tråd med kravene i PBLs §§4-3, 28-1 og TEK 17, kap.7. 
 

Konsulentens kommentarer: 
Innspillet registreres. Kartportalen Kystinfo konfereres under planarbeidet. 
Stormflo/havnivåstigning vurderes ifm ROS-analysen. Skredfare vurderes i fm ROS-analysen. 

 
NVE, 29.01.2020: 
«Utfyllinger, mudring etc. i sjø har de siste årene medført en rekke undersjøiske kvikkleireskred også i 
Trøndelag. Etter det vi kan se av oppstartsvarselet synes det ikke å være ønske om utfyllinger i sjøen. I 
oppstartsvarselet er imidlertid dette litt vagt beskrevet og i og med at det ikke foreligger referat fra 
oppstartsmøtet med kommunen minner vi om at dersom dette likevel skulle være ønskelig, må forholdet 
til geoteknikk vurderes nærmere av fagkyndige. 
 
I kartverkets innsynsportal «Se havnivå» er 20-års stormflonivå (som er dimensjonerende hendelse for 
denne type tiltak) inkludert havnivåstigning, beregnet til kote 2,50 m. mot slutten av århundret for 
området. Tidligere var naust gjerne enkle konstruksjoner med begrenset verdi. I dag er disse ofte av en 
helt annen standard, gjerne inneholdende kostbart utstyr som dyrt fiskeutstyr, vinsjer, el.-anlegg, samt 
dyre båter og motorer. Vi anbefaler derfor at det tas inn en bestemmelse med krav om en minste 
kotehøyde gulv iht. beregningene i «Se havnivå» også for denne type bygg og konstruksjoner som ikke 
er tilrettelagt for overflømming for å unngå skader på konstruksjoner, anlegg og utstyr. En minste 
kotehøyde på for eksempel 3 meter kan synes fornuftig her. 
 
Grunnforholdene må avklares gjennom ROS-analysen til planforslaget slik at kravene om sikker 
byggegrunn i TEK/PBL blir tilfredsstilt. Kystplan er fra før av godt kjent med hva som kreves av 
vurderinger for å kunne oppfylle kravene.» 
 

Konsulentens kommentarer: 
Dersom planforslaget legger til rette for utfylling (feks ifm naustrekke), må geoteknisk vurdering 
bestilles snarest. Kotehøyde for naust vurderes i planarbeidet. Grunnforhold vurderes ifm ROS-
analysen.  

 
Fiskeridirektoratet, 04.02.2020: 
«Fiskeridirektoratet region Midt kan ikke se at planarbeidet vil medføre vesentlige konsekvenser for 
fiskeri- og akvakulturinteressene med tanke på bruk av sjøområdet. Men i forbindelse med utfylling i sjø 
må det tas hensyn til låssettingsplassen for sild i Botnvika dersom det står fisk på denne. Fiskeriinteres-
sene må om nødvendig varsles før arbeid iverksettes. Ved planlagt utfylling og eventuelle andre tiltak i 
sjø må konsekvensene for marint biologisk mangfold vurderes, og om nødvendig må avbøtende tiltak 
fastsettes i planbestemmelsene.» 
 

Konsulentens kommentarer: 
Innspillet registreres. Behov for mudring/fylling avklares med tiltakshaver. 
Naturmangfoldsvurdering skal gjøres som en del av planarbeidet. 

 
Mattilsynet, 28.01.2020: 
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«Eventuell drikkevannsforsyning til den planlagte småbåthavnen og naustene må avklares i 
planprosessen, eventuelt som en del av en vann- og avløpsplan.  
(...) 
I varsel om oppstart av planarbeidet går det ikke frem om noe av området er registrert som dyrka jord. 
Det går ikke nærmere frem om området er landbruksareal, og om flytting av matjord kan bli aktuelt. (...) 
Vi påpeker derfor at planprogrammet må avklare om flytting av matjord kan bli aktuelt. Og dersom det 
er tilfelle, bør hensyn til å unngå spredning av eventuelle planteskadegjører/plantesykdom omtales i 
plandokumentene på egnet måte.» 
 

Konsulentens kommentarer: 
Behov for drikkevann til havna vurderes i planarbeidet. Spredning av skadedyr/-sykdommer, jf 
kommentar til Fylkesmannen over. 

 
Statens vegvesen, 30.01.2020: 
«Statens vegvesen har ingen merknader og viser til uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune.» 
 

Konsulentens kommentarer: 
 Ok 
 
Sametinget, 23.01.2020: 
«Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske kulturminner i 
tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget. Vi minner 
om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. 
Vi foreslår følgende tekst: «Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle mistenke 
funn av kulturminner, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og 
fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 
Dette må videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket.» 
 

Konsulentens kommentarer: 
 Tas inn i reguleringsbestemmelsene. 
 
Hitra kommune, VAR-enheten v/enhetsleder Øivind Johansen 
«Vi vil gjøre dere oppmerksom på at det ligger kommunale vannledninger i sjøen i dette område. Disse 
vil legge begrensninger mtp oppankring og beliggenhet av flytebrygger. Vi må ha tilgang til disse ved 
evt vedlikehold. Da må ledningen opp av sjøen mv. Dette tas opp ved evt oppstartsmøte for 
reguleringen.» 
 

Konsulentens kommentarer: 
Innspillet registreres. Følges opp i planarbeidet. 

 
NTNU, Vitenskapsmuseet (marinarkeologi), 28.02.2020: 
«Dersom reguleringsplanen åpner for inngrep i sjø eller vassdrag i form av mudring eller annen graving, 
utfylling, moringer, pæling eller annet, kan det påregnes at NTNU Vitenskapsmuseet vil kreve å 
gjennomføre en marinarkeologisk befaring på stedet, avhengig av tiltakets art og omfang, jf. kultur-
minneloven § 9. Hensikten med en slik befaring er å avklare hvorvidt nevnte inngrep kan skade fredede 
eller vernede kulturminner under vann eller i strandsonen. Kostnadene i forbindelse med slike befaringer 
må iht. kulturminneloven § 10 bæres av tiltakshaver. Med bakgrunn i fremstillingen av regulerings-
grensen og de planlagte tiltakene i oppstartsvarselet, vurderes sannsynligheten for befaringskrav som 
relativt liten. Vi ber likevel om at tiltakene i sjø blir nøye beskrevet i det videre planarbeidet, med hensyn 
til materialbruk, alle inngrep i sjø (mudring, fylling, moring etc.) og reelle dimensjoner (herunder 
fyllingsfot for eventuelle utfyllinger), og at dette tydelig fremkommer på kartmaterialet.» 
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Konsulentens kommentarer: 
Innspillet registreres. Følges opp i planarbeidet. 

 
--------------- 
 
Det ble gjennomført oppstartmøte 03.09.2020. 
Hitra kommune mottok forslag til reguleringsplan 27.11.2020. 
 
Hitra kommune oversendte en kortfattet forhåndsvurdering av det mottatte planforslaget til 
plankonsulenten 07.12.2020: «Har tatt en gjennomgang av det mottatte planforslaget – og har 
følgende spørsmål/tilbakemeldinger innledningsvis: 

• Vedr etableringen av parkeringsplass vest for FV: Hvordan vil dette fremstå landskapsmessig? 
Det er en relativt høy kolle som må tas delvis ned. Hvor høy blir skjæringen, hvordan vil dette 
fremstå – avbøtende tiltak?? 

• Vedr gangbru til holme: Kan ikke se at det står verken i bestemmelser eller beskrivelse hvordan 
denne skal utformes – og hvilket inngrep i sjøbunn osv dette tiltaket medfører. 

• Det står følgende i bestemmelsene – som ikke er i samsvar med byggeskikkveilederen: «Det 
tillates etablert kai på pæler foran naustene innenfor området» Dette er i strid med 
byggeskikkveilederen – naustene skal stå i fjæra – og det skal være utmark rundt – ikke 
platting.» 

 
Hitra kommune mottok reviderte dokumenter for reguleringsplanen 17.02.2021, der plankonsulenten 
skriver følgende: 
«Her kommer sit.plan, snitt og illustrasjon som viser hvordan p‐plassen ved Nordbotnveien tenkes 
etablert. 
P‐plassen som grunneier vil opparbeide (i første omgang), er den sørlige delen av området som er 
regulert til parkering. Pr nå er det lite trolig at resten av denne p‐plassen blir opparbeidet da sjøbodene 
sannsynligvis blir bygd på pæler og behovet for stein til fylling faller bort. 
Ang. utforming av sjøboder: i bestemmelsene har jeg tatt ut betegnelsen «naust» da byggene ikke skal 
brukes til oppbevaring av båter, men som rene lagerboder. Jeg er usikker på om det er sjå eller brygge 
som er den rette bygningstypen å ta utgangspunkt i i byggeskikksveilederen. Jeg har skrevet «sjøhus» i 
bestemmelsen. 
Jeg har justert bestemmelsene med utgangspunkt i e‐posten din under, samt sit.planen. Tekst som utgår 
er gjennomstrøket. Ny tekst skrevet i rødt.» 
 
Vurdering 
Planforslaget vurderes i all hovedsak å være i samsvar med overordnet arealplan. Området avsatt til 
naust/sjøhus-formål må sies å være tilhørende element til en småbåthavn. Det samme vurderes å være 
situasjonen for parkeringsareal, som er nødvendig å etablere i nærheten av småbåthavnanlegg. I 
bestemmelsene til småbåthavner i kommuneplanens arealdel pkt 4.6.1 står følgende: «I arealkategori 
område for småbåthavn kan marina og bølgedempende tiltak tillates i sjødelen av formålsområdet. 
Adkomstvei med parkeringsplasser og lagerboder i naust kan tillates på landdelen av formålsområdet. 
(…) 
I tilknytning til arealkategori småbåthavn kan det tillates utvikling av sjøtilknytta turistanlegg inkludert 
adkomstvei med parkeringsplasser og lagerboder i naust på land.» 
 
Planforslaget legger til rette for en dobling av småbåthavnas kapasitet i forhold til dagens situasjon; det 
ønskes etablert inntil 30 båtplasser, derav 2 gjesteplasser.  
 
Området er avsatt til småbåthavnformål i overordnet plan, og man søker via reguleringen å legge til 
rette for samling av småbåthavnformål i større anlegg i dette området. Dette er i samsvar med formålet 
i statlige planretningslinjer, ettersom man ønsker å samle småbåthavnfunksjonene i noen få større 
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anlegg i stedet for individuelle enkeltvise flytebrygger spredt utover i strandsonen, som bidrar til økt 
privatisering.  
 
Det planlegges utført tilrettelegging for allmennhetens opphold i friluftsområde ved småbåthavna, noe 
som er positivt for folkehelse og friluftsliv, både på land og i sjø. 
 
Når det gjelder landbruk berører planforslaget ikke jordbruksareal, og planforslaget vil heller ikke være 
til hinder for utvikling av de jordbruksarealene som ligger i nærområdet.  
 
Når det gjelder naturmangfold kan en ikke se at planforslaget kommer i konflikt med registreringer 
innenfor fagområdet.  
 
Når det gjelder landskapsmessige hensyn og terrenginngrep refereres det her til bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel om estetikk og landskap, pkt 1.5.7; «Nye tiltak skal, i utforming og plassering 
på tomta, være tilpasset terrenget på en slik måte at uttak og forflytting av masser minimeres, og slik at 
eksisterende terreng og vegetasjon i størst mulig grad bevares. Utforming og plassering skal sikre gode 
visuelle kvaliteter, lysforhold og bruksarealer. Ved behov kan det kreves innmelding av senterpunkt 
bygning og terrengsnitt ved regulering.» Retningsgivende er det også at større forstøtningsmurer, 
oppfyllinger og terrengendringer bør unngås. 
 
Den nordvestlige delen av parkeringsarealet SPA2 medfører et stort terrenginngrep, og etter at tiltaket 
er utført blir det stående igjen en stor skjæring i bakkant. Dette vurderes å være en uheldig løsning i 
forhold til landskapet og omgivelsene rundt, og er i strid med intensjonen bak bestemmelsene i 
kommuneplanens pkt 1.5.7. Dette parkeringsarealet må reduseres, slik at det ikke griper inn i kollen og 
at en får det store terrenginngrepet.  
 
Konsulenten oversendte i februar revidert plandokumentasjon, der det var vedlagt følgende 
situasjonsplan for byggetrinn 1 av SPA2. I mottatt mail anføres det også at det er lite trolig at resten av 
denne parkeringsplassen blir opparbeidet. 
 

 
Figur: foreslått situasjonsplan for byggetrinn 1 av SPA2 
 

Ihht bestemmelsen §1.5.7 i kommuneplanens arealdel, for å unngå det store terrenginngrepet, 
vurderes det nødvendig å redusere arealet avsatt til SPA2 jfr figuren nedenfor, slik at det røde skraverte 
området tas ut av reguleringsplanen. 
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Figur: det røde skraverte området tas ut av reguleringsplanen. 
 
For øvrig vurderes planforslaget med tilhørende dokumentasjon å være tilstrekkelig og av en slik 
kvalitet at administrasjonen anbefaler at det kan legges 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. 


