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Reguleringsbestemmelser 

§ 1 Planområde 
Reguleringsplanen omfatter deler av gnr. 204, bnr. 6 og 12, hele gnr. 204, bnr. 92, 93, 108, 114, 115, 
116, 134, 136, 138, 140, 152, 176, 178 og 211 i Hitra kommune, samt sjøarealer vest for gnr. 204, bnr. 
12.  

 

§ 2 Reguleringsformål 
Området er regulert til: 

1. Bebyggelse og anlegg:   - Fritidsbebyggelse 
      - Bolig      

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: - Kjørevei 
      - Annen veigrunn - grøntareal 

3. Landbruk, natur og friluftsliv (LNF):  - Landbruks-, natur- og friluftsformål 

4. Bruk og vern av sjø og vassdrag:  - Friluftsområde i sjø og vassdrag 

 

§ 3 Fellesbestemmelser 
Dersom det gjøres funn som kan være automatisk fredet kulturminne, skal alt arbeid stanses og 
kulturminnemyndigheten varsles, jfr. Kulturminnelovens § 8-2. 

 

§ 4 Fritidsbebyggelse 
Inntil 100 m2 av hver byggetomt regulert til fritidsbebyggelse kan bebygges (100 m2 BYA), eksklusiv 
biloppstillingsplasser. Minst én biloppstillingsplass á 18 m2 skal opparbeides på hver hyttetomt.  

Takvinkler skal være mellom 0° og 36°, maksimal gesimshøyde skal ikke overstige 5 m målt fra 
planert terrengs gjennomsnittsnivå. Taktekking skal være i ikke reflekterende overflater. Levegger 
tillates kun mellom hovedhus og uthus.  

 

§ 5 Boligbebyggelse 
Areal avsatt til boligbebyggelse kan bebygges med utnyttingsgrad inntil 25 % BYA, inklusiv 
minimum to biloppstillingsplasser. Gesimshøyde inntil 8 m og mønehøyde inntil 9 m kan tillates. 

 

§ 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Avkjørsler til regulerte tomter for fritidsbebyggelse kan anlegges gjennom områder regulert til annen 
veigrunn – grøntareal. 

Vedlagt vann- og avløpsplan datert 07.07.2021 gjelder som juridisk bindende som del av 
reguleringsplanen. 
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§ 7 H570 - Bevaring kulturmiljø - Hensynssone c)   
Innen område for LNFR med hensynssone c) – bevaring kulturmiljø - må det ikke foretas noen 
inngrep i marka eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle 
nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av 
regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen). 

Innenfor hensynssone c) kan marken fortsatt nyttes til jordbruksdrift. Uten tillatelse fra 
kulturvernmyndighetene (fylkeskommunen) må det ikke foretas pløying og annet jordarbeid dypere 
enn tidligere (kulturminneloven § 3). 

Den planlagte avløpsledningen skal legges i en eksisterende kløft gjennom området, kun på en liten 
strekning vil det være nødvendig å sprenge i fjell. Det er viktig at man utøver forsiktighet i det 
området man skal sprenge og er spesielt oppmerksom der hvor gravminnene befinner seg. Det 
forutsettes at det ryddes godt opp etter utført arbeid og at det ikke etterlates åpne sår i terrenget. Det 
forutsettes at man fjerner evt overskuddsmasse og dekker til med jord der det er nødvendig slik at 
området ser pent ut etter endt inngrep. 

§ 8 H730 - Båndlagt etter lov om kulturminner - Hensynssone d)   
Kulturminne med ID 45180 og ID 45181 er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Det samme 
er en sikringssone i et 5 meters bredt belte fra kulturminnenes ytterkant jfr. kulturminnelovens § 6.  
Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, 
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de automatisk fredete kulturminnene eller 
framkalle fare for at dette kan skje. Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det 
automatisk fredete kulturminnet innenfor hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra 
kulturminneloven. Søknad skal sendes regional kulturminneforvaltning i god tid før arbeidet er 
planlagt igangsatt. 

Innenfor hensynssone d) kan marken fortsatt nyttes til jordbruksdrift. Uten tillatelse fra 
kulturvernmyndighetene (fylkeskommunen) må det ikke foretas pløying og annet jordarbeid dypere 
enn tidligere (kulturminneloven § 3).   
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Planbeskrivelse 
 

Areal & Plan as – mai 2020 

 

Bakgrunn og rammer for planarbeidet  
 

Bakgrunn og gjeldende planer 

Reguleringsplan for Vorpbukt-Hagen ble vedtatt i 2002, med eksisterende og nye byggeområder for 
fritidsbebyggelse. Planen forutsetter detaljert regulering før ytterligere utbygging, og enkelte 
byggeområder har etter den tid vært gjenstand for detaljregulering. Byggeområde C i planen fra 2002 
er ikke detaljregulert, men inneholder en del fritidsbebyggelse bygget i 1980- og 90-årene. Ny 
detaljreguleringsplan for Strømnesset hytteområde omfatter både eksisterende og planlagt bebyggelse i 
byggeområde C. Etter ønske fra kommunen er planen avgrenset slik at mindre restarealer av 
reguleringsplanen fra 2002 inngår i ny plan, for å avløse gjeldende plan på disse arealene. 

 

Planområde / dagens situasjon 

Planområdet er ca. 127 daa stort, og ligger på Hemnskjela i Hitra kommune. Planarealet omfatter 
eksisterende fritidsbebyggelse, adkomstveier, sjø og ubebygd landareal. Det ubebygde landarealet 
består av åpent kystlandskap med myr, berg i dagen og spredt skogvegetasjon.  
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Figur 1. Oversiktskart 

 

Arealformål 
 

Fritidsbebyggelse 

Planen omfatter 14 eksisterende tomter for fritidsbebyggelse, bebygde og ubebygde. I tillegg er sju 
nye tomter regulert på forslagsstillers eiendom gnr. 204, bnr. 12, vest for eksisterende tomter. Et 
mindre område på bnr. 6, med plass til et par tomter er regulert uten nærmere tomteinndeling, i tråd 
med gjeldende reguleringsplan av 2002.  

Reguleringsbestemmelser fra gjeldende plan av 2002 er videreført, noe omskrevet. 
Byggehøydebestemmelser er lagt til. 

 

Boligbebyggelse 

En eksisterende boligtomt er regulert til formålet. Gjeldende reguleringsbestemmelser er svært åpne, 
og videreføres med et minimum av rammer for utnyttingsgrad og byggehøyde. 

 

Kjørevei 

Eksisterende adkomstveier, samt ny adkomst til planlagte tomter er regulert til kjørevei. Eksisterende 
kjørevei sentralt i planområdet tangerer i dag flere eksisterende tomter for fritidsbebyggelse. Regulert 
vei er justert, slik at veibane i fire meters bredde og annen veigrunn – grøntareal i én meters bredde 
ligger utenfor gjeldende tomtegrenser. 

 

Annen veigrunn – grøntareal 
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Planlagte veiers sideareal er regulert til annen veigrunn – grøntareal, i én meters bredde.  

 

Landbruk, natur og friluftsliv (LNF) 

Eksisterende dyrket mark og andre arealer som ikke skal brukes til fritidsbebyggelse eller kjøreveier er 
avsatt til LNF-areal.  

 

Prosess og merknader 
Oppstartmøte med Snillfjord kommune ble holdt 21.08.2019, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-8. 
Reguleringsplanarbeidet ble kunngjort i Adresseavisen 11.10.2019, i henhold til plan og 
bygningslovens § 12-8. Vedlagt kopi av varslingsbrev datert 08.10.2019 viser hvem som ble varslet 
skriftlig om reguleringsplanarbeidet.  

Nedenfor følger hovedpunkter fra innkomne tilbakemeldinger under planprosessen, med behandling 
av disse i kursiv: 

 

Fiskeridirektoratet  

 Har ingen merknader til oppstart av reguleringsplanarbeidet.  

 

 

 

Fylkesmannen i Trøndelag:  

 Ser positivt på at ny adkomstvei er tatt ut av planforslaget. 

 Minner om at planforslaget må beskrive forholdet til Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

 Gjør oppmerksom på at deler av planområdet er definert med høy aktsomhetsgrad i NGU’s 
aktsomhetskart for radon. 

 Forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med DSB’s veileder 
«Samfunnssikkerhet i arealplanlegging». 

Planen medfører ingen ny arealbruk ved strandlinjen langs sjøen. 

Krav til tiltak mot radon følger av Byggteknisk forskrift, og vil normalt være tilstrekkelig selv i 
områder med høyt radonnivå i grunnen. Generelt anbefales at nye bygg beregnet for varig opphold 
bygges med radonsperre mot grunnen, samt godt ventilert krypkjeller, som evt. kan utstyres med 
ytterligere ventilasjonutstyr om nødvendig. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført, som forutsatt. 

 

Kystverket  

 Gjør rede for regelverk knyttet til Kystverkets forvaltningsansvar, og ber om at kommentarene blir 
tatt inn i det videre planarbeidet så langt det er relevant. 
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Bortsett fra en avløpsledning planlegges ingen nye tiltak i planens sjøarealer og tilhørende 
strandsone, og planen vurderes ikke å komme i konflikt med infrastruktur på sjøen eller 
oppdrettsanlegg. Arealformålet friluftsområde i sjø videreføres fra gjeldende plan av 2002. 

 

Lise Hagen (eier av gnr. 204, bnr. 6) og Helge Haarstad:  

 Bestrider gyldigheten av gjeldende bestemmelser utsendt sammen med oppstartvarselet, og ber om 
kopi av et gyldig dokument hvis det finnes. 

 Etterlyser eksisterende bebyggelse i utsendt plankart, og mener det må sendes ut kart som viser 
både eksisterende og planlagt bebyggelse i området. 

 Påpeker at Hemnskjela allerede har en betydelig hyttebebyggelse, med høy tetthet i det aktuelle 
området, organisert som tre rader med hytter nedenfor Varden, og er skeptiske til at planforslaget 
avviker fra tidligere utbyggingsmønster. 

 Er skeptiske til ytterligere hyttebygging i området, med hensyn til press på friområder, trafikk på 
egen eiendom og dyre- og fugleliv. 

 Aksepterer ikke økt trafikk gjennom gårdstunet på Hagan, da det vil innebære en vesentlig og 
urimelig ulempe for gården og dens fastboende naboer. 

Gyldige plandokumenter og mer detaljerte kart er utsendt, til informasjon.  

Fra forslagsstillers og planleggers side vurderes planlagt bebyggelse å følge eksisterende 
utbyggingsmønster i området, uten å legge vesentlig større press på infrastruktur, natur og 
grønnstruktur.  

Veien gjennom gårdstunet på Hagan er kommunal. Grunneier har selvsagt likevel rett til å uttale seg 
om økt bruk av veien, men kan ikke som grunneier motsette seg noen form for bruk av veien. 

 

Ragnhild Løfgren  

 Stiller seg bak innsendte merknader fra Terje Hagen 

Se kommentarer under merknader fra Terje Hagen. 

 

Strømnesset hytteforening  

 Mener gjeldende reguleringsplan av 2002 bygger på ufullstendige vedtak knyttet til det aktuelle 
området. 

 Påpeker at eksisterende adkomstveier er bygd og vedlikeholdt av hytteforeningen. 

 Ber om kopi av gjeldende reguleringsplan for felt C med tilhørende oppdaterte detaljerte kart og 
bestemmelser, vedtak der gjeldende reguleringsplan ble vedtatt, brev med vedlegg til 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 01.08.2006, brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til 
Snillfjord kommune datert 09.08.2006 og Snillfjord kommunes svar med vedlegg, og møtebok fra 
Snillfjord kommunestyre 14.02.2002. 

Etterspurte dokumenter er utsendt, til informasjon. 

Adkomstvei fram til dyrkingsfelt er opprinnelig bygget i etterkrigstida av daværende eier av 
forslagsstillers eiendom, og bruksretten er stadfestet i jordskiftedom. Hytteforeningen har senere 
forlenget veien over forslagsstillers eiendom, men grunneier kan ikke huske å ha tillatt dette. 
Dokumentasjon er heller ikke lagt fram fra hytteeiernes side. At grunneier har rett til å bruke en vei 
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som er anlagt over hans eiendom er uansett åpenbart, uansett hvem som har bygget den, dersom ikke 
annet er skrevet i gjeldende avtaler. Forslagsstiller ønsker nå å legge til rette for rimelige avtaler som 
sikrer nødvendige rettigheter og plikter for alles bruk av veien for framtida. Gjeldende veiavtale for 
andre nærliggende hyttefelt på forslagsstillers eiendom fungerer godt til dette formålet, og kan om 
ønskelig utvides til å omfatte Strømnesset. Forslagsstiller inviterte til et møte med berørte grunneiere 
samt hytteforeningen den 10. november 2019, med veispørsmålet som eneste punkt på agendaen. 
Ingen av de inviterte responderte på invitasjonen og ingen møtte opp til møtet. Reguleringsplanen skal 
uansett fastsette en fornuftig veiløsning for alle, og gjennomføring av planen må deretter forholde seg 
til gjeldende private rettigheter og avtaler.  

 

Terje Hagen (eier av gnr. 204, bnr. 202) 

 Protesterer mot foreslått bestemmelse om mønehøyde, og mener den bør settes lavere. 

Planlegger har fremmet et forslag til lav gesimshøyde 3,0 m, men mønehøyde inntil 7,0 m. 
Bestemmelsene sikrer mulighet for bygging i halvannen etasje med tradisjonell takform, samtidig som 
eventuelt flate tak holdes lave. Slike høydebestemmelser står godt i stil med øvrig bebyggelse i 
området. Ytterligere begrensninger vurderes som unødvendig. Tomtene ligger relativt lavt i et 
småkupert landskap, med større høydedrag i bakkant. Utsiktsforholdene for bakenforliggende 
bebyggelse vil ikke bli vesentlig berørt. Landskapsforholdene er relativt like i hele planområdet, og 
planen legger opp til at alle fritidseiendommer i planområdet får de samme høydebestemmelsene.  
 

 Mener planforslaget forholder seg til feil avgrensing av gjeldende reguleringsplan av 2002, og 
legger ved et håndtegnet kart som dokumentasjon på dette. 

For det første forholder planforslaget seg til gjeldende plangrense ifølge kommunens digitale 
planregister. For det andre er det opp til kommunen å avgrense en ny plan, uavhengig av tidligere 
planer, og gjerne etter forslag fra forslagsstiller. For det tredje er regulert arealformål for det meste 
det samme på begge sider av den omtalte plangrensa. 
 

 Mener at tilsendte bestemmelser ikke er revidert i henhold til kommunens endelige vedtak 

Kommunen har lagt fram signert versjon av de samme bestemmelsene, og planlegger finner ingen 
grunn til å tvile på gyldigheten av disse. Skulle de likevel være ugyldige, står planforslaget uansett på 
«egne bein», og er ikke avhengig å bygge videre på et sett av gjeldende bestemmelser. 
 

 Gjentar sine merknader til forslagsstillers søknad om mindre reguleringsendring av 2018: 

o Fylkesmannen har krevd at «Øvre Alle» ikke skal føres lenger enn i dag. 

Planlagt forlengelse av veien går utelukkende gjennom områder regulert til fritidsbebyggelse i 2002. 
Gjeldende plan legger til rette for utskilling av nye tomter med adkomstvei, etter reguleringsendring, 
slik som i øvrige byggeområder i reguleringsplanen av 2002. At Fylkesmannen tidligere har nektet 
videre forlengelse uten reguleringsendring er naturlig, men har ingen betydning ved detaljregulering i 
tråd med gjeldende plan. 

o Området er et felles friområde i planen og et fint utsiktspunkt. 

Området er regulert til fritidsbebyggelse, og er ikke et felles friområde. Utsiktspunkt kan området 
heller ikke kalles, da det ligger lavt i forhold til omkringliggende terreng. Flere andre steder i 
umiddelbar nærhet egner seg langt bedre og brukes mer som utsiktspunkt. 

o Foreslåtte tomter går ut over avgrensingen til byggeområde C i gjeldende reguleringsplan av 
2002, og berører LNF-areal i reguleringsplan for Vorpbukt av 2009. 
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For å unngå diskusjoner om fortetting i reguleringsplanen Vorpbukt av 2009 forholder forslaget seg 
strengt til gjeldende avgrensing mot planen av 2009. Sosifil med koordinatfestet plankart, som sendes 
Snillfjord kommune, vil vise dette tydelig ved opptegning i kommunens planbaser. Tilstøtende areal i 
reguleringsplanen for Vorpbukt av 2009 er dessuten utelukkende regulert til fritidsbebyggelse, og ikke 
til LNF slik det hevdes.  

o Avløp for to av de foreslåtte tomtene bør legges nordover til eksisterende avløpsnett. 

Tiltakshaver ønsker uansett å bygge spillvannsledning vestover som foreslått, for de øvrige tomtene. 
For de to nevnte tomtene kan avløp til eksisterende nett være et alternativ rent teknisk, men det er mer 
hensiktsmessig å benytte nytt anlegg som uansett skal etableres. 

o Foreslått vannledning vil komme i konflikt med eksisterende avløpsledning.  

Vannledningen ligger der allerede, klar til å kobles til. Den vil ikke medføre nye tiltak ved 
avløpsledningen. At vann- og avløpsledninger følger samme trasé er vanlig og fornuftig arealbruk. 
Rettskraftig dom og vanlig rettspraksis sikrer utbedring av eventuelle skader på eksisterende 
spillvannsledning. 

o Den offisielle planen for Vorpbukt - Hagen inneholder feil, som ble rettet opp av kommunen 
og sendt til Fylkesmannen på et tidspunkt etter planvedtaket i 2002. Kopi av alternativt 
plankart er vedlagt merknadene. 

Vedlagt kart har ingen status i plansystemet. Forslagsstiller må forholde seg til gjeldende plan slik 
den fremgår av det offentlige planregisteret.  

o Antall tomter var bestemt «helt fra starten» før utbygging av området, og Vorpbukt-Hagen er 
regulert for det antall tomter som er inntegnet.  

Reguleringsplanen for Vorpbukt-Hagen inneholder ingen tomteinndeling, kun byggeområder som er 
detaljregulert i tur og orden etter planvedtaket i 2002. Nå er turen kommet til byggeområde C. 

o Takstmann vil bli engasjert med sikte på dekking av verditap som følge av planlagt utbygging. 

Gjeldende reguleringsplan av 2002 forutsetter utbygging i området. Ingen ting tilsier at verdien av 
eksisterende eiendommer skal falle som følge av planlagte tiltak. De nye tomtene er plassert med god 
avstand til eksisterende hytter, og lavt i terrenget i forhold til bakenforliggende tomter. De nye 
tomtene vil ikke påvirke verken sol- eller utsiktsforhold for eksisterende fritidseiendommer vesentlig.  

 

Trøndelag fylkeskommune  

 Foreslår konkret tekst til reguleringsbestemmelser om hensynssoner for bevaring av kulturminner. 

 Henviser til tidligere tillatelse til å passere gjennom gjeldende hensynssone med avløpsledning, 
gitt av fylkeskommunen 22.04.2016, på vilkår. 

Forslaget til fylkeskommunen er tatt inn i reguleringsplanforslaget. 
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Virkninger 
 

Naturmangfold 
Planområdet berører ingen registrerte truede eller sårbare arter eller naturtyper ifølge Naturbasen.  

Planområdet grenser opp til en lokalt viktig naturbeitemark ifølge Naturbasen. En eksisterende 
tomterekke i denne delen av planområdet vender mot naturbeitemarka. Planen for øvrig vurderes ikke 
å påvirke naturbeitemarka. 
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Figur 2. Naturbeitemark ifølge Naturbasen 

 

Friluftsliv 
Et viktig friluftsområde strekker seg langs strandsonen i planområder, fra Strømnesset i nord og videre 
sørover, ifølge Naturbasen. Bortsett fra en avløpsledning planlegges ingen tiltak i dette området. 

Figur 3. Friluftsområde ifølge Naturbasen  

 

 

Landskap 
Småkupert kystlandskap med lite skogsvegetasjon, eksisterende fritidsbebyggelse og noe 
boligbebyggelse dominerer planområdet og nærområdet rundt. Reguleringsplanen åpner for begrenset 
utvidelse av eksisterende tiltak. Tiltakene medfører små terrenginngrep. Både nær- og 
fjernvirkningene av planlagt bebyggelse vil være små, og dempes av omkringliggende terreng.  
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Figur 4. Terrengmodell av planområdet, sett fra nordøst 

 

Figur 5. Terrengmodell av planområdet, sett fra sørvest 

 

 

 

Forurensing og vannmiljø 
Planen berører ingen kjente forurensede områder, og forventes ikke å bidra med vesentlig forurensing 
til planområdet eller omkringliggende områder. 
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Landbruk og jordressurser 
Eksisterende dyrket mark i planområdet berøres ikke av planlagte tiltak, og er sikret som LNF-areal i 
planen. 

 

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
Planlagt utbygging bygger videre på eksisterende hyttefelt, og vil bruke vei, vann- og strømforsyning 
som allerede er etablert. Transport til og fra nye byggeområder forventes å foregå med bil. 
Småbåtanlegg i ved Vorpneset er tilgjengelig innen gangavstand, men noe biltransport må forventes. 
Øvrige tjenester forutsetter, med dagens situasjon, biltransport. 

 

Beredskap og ulykkesrisiko 
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i: 

1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det er 
en teoretisk sjanse 

2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje 

3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse 

4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 

 

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som: 

1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd er 
uvesentlig 

2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader 

3. Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut av drift 
over lengre tid 

4. Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, langvarige/uopprettelige 
miljøskader, system settes varig ut av drift 

 

Vurderingskriteriene ovenfor er oppsummert i tabell 1 nedenfor. Kombinasjoner merket rødt angir 
risikopotensiale som må håndteres med tiltak. Gul sone angir risikopotensiale der tiltak skal vurderes.  

Mulige sikkerhetsrisikoer i planområdet er angitt med hendelsesnummer og nærmere beskrevet i tabell 
2 nedenfor: 

 

 

Virkning: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     
3. Sannsynlig 5, 6, 7, 8    
2. Mindre sannsynlig 29, 30    
1. Lite sannsynlig 18, 32, 35, 36 16, 38   
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Tabell 1: Oppsummering av risiko. Ingen risiko avdekket. 

 

 

 

Hendelse/situasjon 

A
kt
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nn
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g 

R
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o 

 

 

Kommentar 

Naturrisiko – Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 

1. Masseras /skred Nei    Ifølge NVE Atlas er ingen fare- eller 
aktsomhetsområder for skred eller steinsprang 
registrert i nærheten av planområdet. Se for 
øvrig eget avsnitt om massestabilitet etter 
denne tabellen. 

2. Snø-/isras Nei    Ifølge NVE Atlas er ingen fare- eller 
aktsomhetsområder for snøskred registrert i 
planområdet. 

3. Flomras Nei    Ifølge NVE Atlas er ingen fare- eller 
aktsomhetsområder flomskred registrert i 
nærheten av planområdet. 

4. Elveflom Nei    Ingen elver berører nærområdet til planlagte 
tiltak. 

5. Tidevannsflom  
Ja 

 
3 

 
1 

 Ca. 200 m strandlinje mot sjø inngår i 
planområdet. Se vurdering i eget underkapittel 
«Mulige trusler som følge av klimaendringer» 
etter denne tabellen. 

6. Radongass  
Ja 

 
3 

 
1 

 Området er registrert med høy faregrad i 
aktsomhetskart for radon. Med gjeldende 
regler om forebygging av radoninntrengning i 
boliger er det liten fare for opphopning av 
radon innendørs. Det bør påses at 
retningslinjer og anbefalinger følges nøye. 

7. Vind  
Ja 

 
3 

 
1 

 Vind fra vest-sørvest kan ha lang strøklengde. 
Se vurdering i eget underkapittel «Mulige 
trusler som følge av klimaendringer» etter 
denne tabellen. 

8. Nedbør  
Ja 

 
3 

 
1 

 Se vurdering i eget underkapittel «Mulige 
trusler som følge av klimaendringer» etter 
denne tabellen. 

Bygde omgivelser – Kan tiltak i planen medføre skade på: 

9. Veg, bru, 
kollektivtransport 

 
Nei 

   Planområdet berører ingen spesielle 
installasjoner knyttet til veinett eller 
kollektivtransport.  

10. Havn, kaianlegg Nei    Ingen havner eller kaier vil berøres av 
planlagte tiltak. 

11. Sykehus, 
omsorgsinstitusjon 

Nei    Ingen sykehus eller omsorgsinstitusjoner er 
lokalisert i nærheten av planområdet. 
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12. Skole barnehage  
Nei 

   Hemnskjela Oppvekstsenter med barnehage og 
småskole ligger ca. 2 km fra planområdet, men 
berøres ikke av planlagt utbygging. 

13. Tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy 

 
Nei 

   Planområdet ligger ved enden av en privat vei, 
og planlagte tiltak vil ikke få betydning for 
framkommeligheten for utrykningskjøretøy. 

14. Brannslukningsvann  
Nei 

   Planområder er ikke i berøring med 
vannkilder, ledningsnett eller potensielle kilder 
til slokkevann. 

15. Kraftforsyning Nei    Planområdet er ikke i berøring med 
kraftanlegg eller kraftledninger. 

16. Vannforsyning  
Ja 

 
1 

 
2 

 En eksisterende kommunal vannledning er 
lokalisert ved adkomstveien inn i planområdet. 
Reguleringsplanen kan åpne for tiltak på 
veien. Ledningens plassering er kjent, og må 
tas hensyn til ved evt. grunnarbeid på veien. 

17. Forsvarsområde Nei    Planområdet ligger nært et tysk kystfort fra 2. 
verdenskrig, men vil ikke berøre dette med 
tekniske inngrep. Ingen forsvarsanlegg i bruk 
nå ligger i nærheten av planområdet. 

18. Rekreasjonsområder  
Ja 

 
1 

 
1 

 Nordvestsida av Hemnskjela er relativt godt 
utbygd med fritidsboliger, og brukerne av 
disse benytter veinett og utmarksarealer i 
området til rekreasjon. Planområdet ligger i 
utkanten av de etablerte hytteområdene, og 
legger beslag på noe areal som potensielt kan 
benyttes til ferdsel. Andre nærliggende 
områder vurderes imidlertid som mer 
attraktive til ferdsel, og planområdet er 
dessuten avsatt til utbygging ifølge gjeldende 
planer. Se for øvrig eget underkapittel 
«Friluftsliv» på side 11. 

Forurensningskilder – Berøres planområdet av: 

19. Akutt forurensning Nei    Planen ligger ikke i nærheten av eller i 
nedslagsfeltet til forurensende virksomheter. 

20. Permanent forurensing Nei    Planen er ikke i berøring med kjente 
forekomster av forurensning. 

21. Støv og støy; industri Nei    Planen ligger ikke i nærheten av eller i 
influensområdet til virksomheter som avgir 
støy eller støv. 

22. Støv og støy; trafikk Nei    Planlagte tiltak ligger ikke i nærheten av 
støyende trafikkårer. 

23. Støy; andre kilder Nei    Planlagte tiltak ligger ikke i nærheten av 
virksomhet som avgir støy. 

24. Forurenset grunn Nei    Planområdet ligger ikke i nærheten av kjente 
forekomster av forurenset grunn eller 
historiske virksomheter som skulle tilsi 
forurenset grunn. 



17 

25. Høyspentlinje Nei    Planområdet ligger 3-400 m fra nærmeste 
høyspentlinje. 

26. Risikofylt industri Nei    Ingen risikofylt industri ligger i nærheten av 
planområdet. 

27. Avfallsbehandling Nei    Ingen avfallsbehandlingsanlegg er lokalisert i 
nærheten av planområdet. 

28. Oljekatastrofeområde Nei    Planområdet ligger langt fra oljeinstallasjoner 
eller fraktruter for råolje.  

Forurensing – Kan tiltak i planen medføre: 

29. Fare for akutt 
forurensning 

 
Ja 

 
2 

 
1 

 Akutt forurensning i små mengder kan oppstå 
ved uhell med drivstoff, smøremidler og 
hydraulikkolje under anleggsarbeid. 
Utslippene vil være av svært begrenset 
mengde og normalt oppdages tidlig. 

30. Støy og støv fra trafikk  
Ja 

 
2 

 
1 

 Sju nye fritidsboliger vil bidra med noe ekstra 
trafikk på eksisterende private grusveier, 
anslagsvis maksimalt 5-10 ÅDT 
(årsdøgntrafikk), avhengig av bruksfrekvensen 
til fritidsboligene. Én helårsbolig vil til 
sammenligning normalt generere en 
trafikkmengde tilsvarende 5 ÅDT. En slik 
trafikkøkning på veier med lav hastighet vil 
knapt gi målbare bidrag til veiens ekvivalente 
støynivåer. På tørre dager vil selv begrenset 
trafikk kunne medføre støvflukt som potensielt 
kan være plagsom for nærliggende 
fritidseiendommer innenfor planområdet. 
Avbøtende tiltak vil bli vurdert, dersom støv 
viser seg å bli et problem. 

31. Støy og støv fra andre 
kilder 

 
Nei 

   Planen legger ikke til rette for aktiviteter som 
avgir støy eller støv, utover det som måtte 
genereres av trafikk, se punktet over. 

32. Forurensning av sjø  
Ja 

 
1 

 
1 

 Planen forutsetter utslipp av spillvann fra 
avløp fra fritidsboliger, men medfører for 
øvrig ikke tiltak som kan forurense sjø.  

33. Risikofylt industri Nei    Planen omfatter ikke industritiltak. 

Transport - Er det risiko for: 

34. Ulykke med farlig gods Nei    Planlagte tiltak medfører ikke behov for 
transport av farlig gods. 

35. Begrenset 
tilgjengelighet pga. 
vær-/føreforhold 

 
Ja 

 
1 

 
1 

 Private veier kan snø igjen om vinteren, og det 
legges i utgangspunktet ikke opp til 
regelmessig brøyting. Området er imidlertid 
preget av kun kortvarige snøperioder og 
begrensede snømengder. Bruken av planlagte 
fritidsboliger vil normalt være størst i 
sommerhalvåret. Brukerne forutsettes å ta 
forholdsregler ved bruk av fritidsboliger 
vinterstid, om nødvendig ved brøyting av vei. 
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36. Ulykke i av- og 
påkjørsler 

 
Ja 

 
1 

 
1 

 Det private veinettet og tilstøtende kommunal 
vei har lav dimensjonerende hastighet og 
avkjørsel videre ut på hovedveinettet (FV 714) 
er av nyere dato og forskriftsmessig 
opparbeidet. Planlagte tiltak medfører ikke 
vesentlig økt ulykkesrisiko. 

37. Ulykker med gående - 
syklende 

 
Nei 

   Planområdet ligger ved enden av privat veinett 
i et etablert hytteområde. Både eksisterende og 
nye veier må forventes benyttet som turveier 
av brukerne i hytteområdet. Både trafikktetthet 
og hastighet vil være lav, både på eksisterende 
og nye veier. 

38. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

 
Ja 

 
1 

 
2 

 Tiltaket medfører noe anleggsvirksomhet, ved 
utbygging av felles infrastruktur og 
enkelttomter. Anleggsarbeidet vil medføre noe 
transport av byggematerialer langs smale 
grusveier i et bebygd hytteområde. Arbeidene 
forutsettes utført av erfarne og kompetente 
fagfolk, og faren for ulykker vurderes som 
begrenset. 

Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 

39. Fare for 
terror/sabotasje 

Nei    Tiltaket vurderes ikke å være et potensielt 
sabotasjemål. 

40. Regulerte vannmagasin 
med usikker is 
/varierende vannstand 

 
 
Nei 

   Det finnes ikke regulerte vannmagasin i 
nærområdet. 

41. Fallfare ved naturlige 
terrengformasjoner 
samt gruver, sjakter og 
lignende 

 
 
Nei 

   Planområdet berører ikke spesielt farlige 
terrengformasjoner, og medfører heller ikke 
store skjæringer, sjakter eller lignende. 

42. Andre forhold Nei    Ingen øvrige risikofaktorer er kjent i området. 
 

 

Massestabilitet 

Et område med marine strandavsetninger berører den delen av planområdet som allerede er utbygd, 
samt et mindre byggeområde på bnr. 6 nordøst for eksisterende fritidsbebyggelse, ifølge løsmassekart 
fra NGU (Norges Geologiske Undersøkelser). Planlagte hyttetomter 1-7 vest for eksisterende 
bebyggelse ligger utenfor registrerte strandavsetninger. Begge de nevnte ubebygde byggeområdene er 
i realiteten grunnlente og all bebyggelse vil bli forankret i fjell. Byggteknisk forskrift sikrer at krav til 
sikker byggegrunn blir ivaretatt på tiltaksnivå.  
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 Figur 5. Marine strandavsetninger ifølge NGU’s løsmassekart 

 

Mulige trusler som følge av klimaendringer 
Planlagt bebyggelse påvirkes ikke av havnivåstigning. Planområdet omfatter et LNF-område med ca. 
200 m strandlinje mot sjø, samt sjøarealer utenfor. Kun en spillvannsledning planlegges etablert her, 
nedgravd ut til laveste lavvann og forankret med lodd videre ut i sjø. Ledningen vil bli dimensjonert 
for å tåle ekstremvær og ekstrem vannstand. 

Klimaendringer kan potensielt medfører økt fare for ras, som følge av økt nedbørintensitet. I rasutsatte 
områder vil terrenginngrep under gitte forhold kunne utløse skred. Planlagte tiltak berører ikke ustabil 
grunn eller utløpsområder for snøskred, steinsprang eller flomskred, ifølge NGU’s løsmasse og 
aktsomhetskart. Tiltaket medfører kun små terrenginngrep, berører i liten grad løsmasser og 
høydeforskjellene i planområdet er relativt små. Potensialet for skred vurderes som minimalt. 
Stikkrenner, grøfter og annet overvannsnett bør dimensjoneres for å tåle 40 % økning i 
dimensjonerende nedbør med kortere varighet enn tre timer, jf. gjeldende anbefalinger ifølge Norsk 
Klimaservicesenter. 

Planlagt bebyggelse kan være utsatt for vind fra vestlige retninger. Strøklengden for vind fra vest-
sørvest langs Trondheimsleia kan være flere mil lang. Bebyggelsen vil til en viss grad skjermes av 
terrenget vest for planlagt bebyggelse, men sørvesten kan også få tak i byggeområdene. Gjeldende 
dimensjoneringskrav for vindlast i området vurderes som tilstrekkelig. 
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