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Offentlig ettersyn - forslag til endring av reguleringsplanen for 
Strømnesset hytteområde, gnr 204, bnr 12 m fl 
 
På delegert myndighet fra utvalg for plan, landbruk og miljø finner administrasjonen å kunne 
godkjenne at forslag til endring av reguleringsplan for Strømnesset hytteområde, gnr 204, bnr 12 m 
fl, legges ut til offentlig ettersyn, på følgende vilkår:  
1. Utvalg for Plan, landbruk og miljø forutsetter at kommentarer som er nevnt under vurdering blir 

innarbeidet i planforslag og bestemmelser før egengodkjenning.  
2. Utvalg for Plan, landbruk og miljø forutsetter at merknader som er kommet inn i løpet av 

høringsperioden blir vurdert og eventuelt innarbeides i planforslag og bestemmelser før 
egengodkjenning.  

3. Planforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg gjøre skal 
alle parter og tilgrensende naboer tilskrives.  

4. Kommunedirektøren pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte.  
 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2. 
 
 
 

Solvor Sundet 
Kommunalsjef 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

Monica Jensø 
Rådgiver 
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Vedlegg:  

1 Forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for Strømnesset hytteområde 
2 VA-plan datert 07.07.2021 

 

    

Kopi: Ragnar Volden 
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Bakgrunn for saken  
I mai 2019 opphevet Fylkesmannen i Trøndelag Snillfjord kommunes vedtak om mindre endring av 
reguleringsplan for Strømnesset – Vorpbukt, med bakgrunn i at de mente at endringene var for store 
til å kunne behandles som mindre endring av reguleringsplan. 
 
I slutten av 2019 ble det med bakgrunn i dette utarbeidet en selvstendig ny plan, reguleringsplan for 
Strømnesset, med en tilhørende VA-plan. Forslagsstiller er Vorpneset AS v/Ragnar Volden, og planen 
er utarbeidet av Areal og Plan AS.  
 
Planforslaget omfattet 14 tomter, bebygde og ubebygde og 7 nye tomter for fritidsboliger med 
tilhørende infrastruktur. Området omfattet i hovedsak område vist som C i reguleringsplanen 
Vorpbukt-Hagen, fra 2002. Denne planen stilte krav om ytterligere plan før utbygging av C. Arealet 
tomtene er vist på, har i hovedsak byggeformål i reguleringsplanen fra 2002. Den nye planen dekker 
også noe areal som er omfattet av 2002-planen.  
 
Planoppstart ble kunngjort, lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i samsvar med plan- og 
bygningslovens krav, og Kommunestyret i Hitra kommune vedtok enstemmig reguleringsplanen i 
møte 25.09. 2020. På vegne av flere grunneiere klaget Tore Ness på egengodkjenningsvedtaket.  
 
Ved klagebehandling i KST i møte 10.12.2020 ble det tidligere egengodkjenningsvedtaket 
opprettholdt, da det ikke ble ansett at det kom fram nye opplysninger i klagen som tilsa at vedtaket 
skulle endres. Saken ble deretter oversendt Statsforvalteren for klagebehandling. 
 
Statsforvalterens klagebehandling datert 06.05.2021 konkluderer med følgende: 
«Det er klaget over kommunestyrets vedtakelse av detaljreguleringsplan for Strømnesset. Etter en 
gjennomgang av saken stadfester Statsforvalteren kommunens vedtakelse av selve 
detaljreguleringsplanen. VA-planen anses imidlertid kun som en retningslinje, da den etter vårt syn 
ikke er framstilt i samsvar med kart og planforskriften, og dennes vedlegg 1. Den er da ikke rettslig 
bindende. Vårt vedtak kan ikke påklages. 
 
I tillegg står følgende i Statsforvalterens klagebehandling vedrørende VA-planen: 
«Til detaljreguleringsplanen er det laget enn VA-plan, som er godkjent av kommunens VAR-avdeling. 
VA-planen er vedtatt av kommunestyret, og er bekreftet av kommunens administrasjon på vår 
forespørsel å være rettslig bindende, som en del av reguleringsplanen. 
 
Slik vi forstår det, må rettslig bindende (regulerings)plan framstilles i samsvar med kravene i kart og 
planforskriften § 3 (2. ledd) og dennes vedlegg 1: 
«Arealplan skal angi arealformål, hensynssoner, og bestemmelser i form av linjer og punkt slik de 
framgår av vedlegg I til denne forskriften. Det kan angis flere hensynsoner for samme areal.» 
 
I vedlegg 1 er det lagt opp til at traseer for vann og avløp skal vises som planformål med areal på 
kartet, med formålsangivelse, farge og tegnforklaring. Det er bare i kommuneplanens arealdel det 
kan brukes linjesymboler for dette. Andre anlegg for VA skal ha arealformål som dekker dette. Vi kan 
heller ikke se at anlegg som fordelingskum eller slamavskiller kan vises slik det er gjort på VAplanen, 
med hhv blått og rødt punkt. 
 
Etter dette kan vi ikke se at VA-planen fyller kravene til å være rettslig bindende, da den ikke er 
framstilt i samsvar med § 3 i kart- og planforskriften. Den kan imidlertid brukes som retningslinje. 
 
I og med at det ikke kan gis bestemmelser til formål (VA-traseene) som ikke er vist på 
reguleringsplankartet, anses heller ikke bestemmelsen § 7 som rettslig bindende, men som en 
retningslinje. 
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Vedtak og konklusjon 
På bakgrunn av ovenstående og sakens opplysninger fatter Statsforvalteren følgende 
 
Vedtak : 
Hitra kommunestyres vedtak den 25.09.2020 sak 88/2, detaljreguleringsplan for Strømnesset, 
stadfestes. VA-planen anses derimot å ikke være juridisk bindende, jf. begrunnelsen angitt ovenfor. 
Klagen har ført delvis fram.» 

 
I mail fra Statsforvalteren i Trøndelag v/Ragnhild Grønvold mottatt i Hitra kommune 01.07.2021 står 
følgende: 
«Hei, Jeg viser til dagens telefonsamtale og din e-post 16.6.2021, med spørsmålet: 
... 
Som nevnt i samtalen (og omtalt i klageavgjørelsen) må VA-planen tas inn som en del av plankartet 
for å være rettslig bindende, enten i samme kartlag, eller i et eget. I så fall må traseene vises på 
vanlig måte med sosi-koder som opplistete i Reguleringsplanveilederen. 
 
Dessuten kan VA-planen gjøres rettslig bindende gjennom å ta inn en særskilt 
reguleringsplanbestemmelse om dette. Den bør formuleres klart, og si at VA-planen skal være rettslig 
bindende. Se her kart- og planforskriften § 9 første ledd b, og veiledningen til denne (s.19), samt 
nevnte reguleringsplanveileder, pkt 6.8.» 
 
For å gjøre VA-planen rettslig bindende søker Areal og Plan AS, på vegne av grunneier Ragnar Volden, 
om endring av reguleringsplanen for Strømnesset hytteområde, ihht klagebehandlingen og 
tilbakemeldingen fra Statsforvalteren i Trøndelag.  
 
Saksopplysninger 

I søknaden anføres følgende: 

«Hei. Viser til brev av 5. juli 2021, og oversender forslag til reviderte reguleringsbestemmelser og 
VA-plan for Strømnesset hytteområde, for ny behandling. 
 
Et tillegg i bestemmelsenes § 6 er markert med rød tekst. Ellers ingen endringer i bestemmelsene. 
Forsida er ikke oppdatert med datoer. VA-planens heading er supplert med henvisning til 
bestemmelsene.» 
 

Vurderinger 

VA-planen er utarbeidet som en del av reguleringsplanen som opprinnelig var til behandling i Hitra 
kommune i 2020. 

Ihht klagebehandlingen fra Statsforvalteren mangler det følgende for at VA-planen skal være rettslig 
bindende som en del av reguleringsplanen for Strømnesset hytteområde: 

 VA-planen tas inn som en del av plankartet for å være rettslig bindende, enten i samme 
kartlag, eller i et eget. I så fall må traseene vises på vanlig måte med sosi-koder som 
opplistete i Reguleringsplanveilederen. 

 Dessuten kan VA-planen gjøres rettslig bindende gjennom å ta inn en særskilt 
reguleringsplanbestemmelse om dette. Den bør formuleres klart, og si at VA-planen skal være 
rettslig bindende. Se her kart- og planforskriften § 9 første ledd b, og veiledningen til denne 
(s.19), samt nevnte reguleringsplanveileder, pkt 6.8. 
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Det søkes nå om en mindre tilføyelse i bestemmelsenes §6 (i samsvar med andre punktet ovenfor) 
for å rette opp dette, slik at det spesifiseres at VA-planen er et juridisk bindende dokument som del 
av reguleringsplanen for området. 

Dette er spesifisert både i tilføyelse til bestemmelsene (§6 i bestemmelsene), samt påført som skrift 
på VA-planen.  

 
Forslaget til endring vurderes å være i hht til reguleringsplanveilederens §6.8, og jf kart- og 
planforskriftens bestemmelser, §9, første ledd, bokstav b, samt i henhold til plan- og bygningsloven.  
 
Forslag til nye bestemmelser er ikke revidert mht dato. Datering av bestemmelsene vil bli endret av 
administrasjonen etter vedtak. 
 
I møte i utvalg for plan, landbruk og miljø 14.07.2021 ble det enstemmig vedtatt at administrasjonen 
gis fullmakt til å legge ut omsøkte forslag til endring til offentlig ettersyn når endringsforslaget 
foreligger.  
 
Kommunedirektøren fatter på delegert myndighet fra utvalg for plan, landbruk og miljø vedtak om 
at forslag til endring av reguleringsplanen for Strømnesset hytteområde legges ut til offentlig 
ettersyn. Endringsforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg 
gjøre skal alle parter og tilgrensende naboer tilskrives. Administrasjonen pålegges å forestå 
kunngjøring på foreskreven måte.


