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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 
Fra gammelt av har dette vært en aktiv havn med flere bygninger relatert til fiske. 
Tiltakshaver ønsker å gjenreise et av byggene som stod på eiendommen tidlig på 1930-tallet.  
Dette er en større brygge som nå ønskes reguleres til område for fritids-og turistformål. Hensikten er å 
lage flere leiligheter til utleie (rorbuutleie).  
Det er ønskes også å etablere en småbåthavn i området. Denne er tenkt brukt for utleieenhetene, men 
også for andre. 

1.2 Om forslagsstiller 
Fagkyndig: 

Organisasjonsnummer 990 958 246  

Firma Kystplan AS 

Adresse Pb. 4, 7239 Hitra 

E-post kystplan@kystplan.no 

Telefon nummer 93467358 

Kontaktperson May I Andreassen 

Tiltakshaver: 

Organisasjonsnummer 911621991 

Firma/privatperson Kencha Eiendom AS 

Adresse Postboks 6036 Sluppen, 7434 Trondheim 

E-post johnny@kencha.no 

Telefon nummer 913 23 540 

Kontaktperson Johnny Sørgård 

2 PLANOMRÅDET 

2.1 Beskrivelse av området og dagens status  
Planområdet ligger på Dolmøya i Hitra kommune. 

 

Oversiktskart 
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Området ligger ut mot Knutshaugen, ved enden av en privat vei som går langs sjøen ut mot 

Bjørnaneset. 

 

Planområde og nærområde 

 

Eiendommen er et gammelt gårdsbruk som har ligget «brakk» i flere tiår. Det har ikke lykts eier å 

finne drivere av jorda. Hitra kommune har på grunnlag av dette innvilget fritak fra driveplikten på 

eiendommen i 2019 og 10 år fremover. 

2.2 Planstatus 
Planområdet ligger i et område avsatt til LNF-formål  både i sjø og på land. Tiltakene er ikke i tråd 

med kommuneplanen. 

 
Utdrag av kommuneplanen 
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2.3 Kartgrunnlag 
Det er ikke gjort endringer i grunnkartet. 

2.4 Eiendomsforhold 
Område som reguleres er i sin helhet eid av Kencha Eiendom AS. Det er 2 tilgrensende eiendommer 

samt en nausteiendom innenfor planområdet. Den ene eiendommen er eid av tiltakshaver og de 

andre er eid av Rolf Bjønnes (17/59 og 17/66). Det er i praksis kun denne ene grunneieren som blir 

direkte berørt av planen. 

 

2.4.1 Nabolistekart 
Grunneierne som er blitt varslet er de som bruker felles vei, og som indirekte kan bli påvirket av 

planen 
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2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 
Det ligger en nausttomt i planområdet. Denne eies av Rolf Bjønnes. Det er enighet med tiltakshaver 

om at tomten skal flyttes. 
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3 PLANFORSLAGET 

 

Planen består i kortet trekk av to nye bygg ved sjøen, småbåthavn og et båtopptrekk, med tilhørende 

adkomst og parkeringsplass.  

Bygningen er et naust og en større brygge. Brygga skal brukes til utleie/næring.   

Det er allerede fradelt tomt til naust, men den skal flytte slik at det kan gi plass til brygga. Brygga er 

planlagt oppført på de gamle grunnmurene/pilarene som står i fjæra. Dette er rester etter brygga 

som sto der tidligere. Se bilde nedenfor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område for brygge til høyre og naustet til venstre 
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Tiltakene er planlagt slik at det blir minst mulig inngrep. 

Adkomsten skal følge eksisterende traktorvei (se bilde.) Denne 

traktorveien skal gjøres om til sti, der det blir begrenset med 

kjøring 

 

Det blir tilrettelagt for båtplasser for næring men det blir også 

båtplasser for private som ønsker å leie.  

 

 

 

 

Det skal også legges opp til et båtopptrekk ved siden av naustet. Dette er et eksisterende tiltak (se 

bilde) Det vil ikke bli anledning for båtpuss osv… 

 

De som skal benytte seg av båtplassene har parkering ved den eksisterende veien. Man ønsker ikke 

biler i område ved sjøen. Det kan kun kjøres med bil her hvis det er nyttetrafikk. 

 

3.1 Planens intensjon 
Intensjonen er å bruke eksisterende tiltak som er i område, og videre begrense tiltakene til det 

minimale. 

Tiltakshaver ønsker å gjenreise en brygge som stod på eiendommen tidlig på 1930-tallet. Den var på 

ca. 150 m2 og i 2 etg. med loft. Man ønsker å etablere 3-5 leiligheter, med tilhørende båtplasser. For 

å realisere dette må en gjøre et makeskifte om eksisterende nausttomt, samt etablere småbåthavn. 

Tiltakshaver ønsker å leie ut leiligheter til allerede etablerte utleiefirmaer i område. 
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3.2 Planavgrensning 
Planavgrensningen er endret i forhold til det som ble kunngjort. Se illustrasjon nedenfor:  

 

Bilde til venstre viser kunngjort planavgrensning og bilde til høyre viser revidert planavgrensning 

I forbindelse med varsel om undersøkelser av kultuminner, ble et mindre område tatt ut for å holde 

kostnadene nede.  Planavgrensningen følger eiendomsgrensen 17/59 og veikanten til adkomstveien. 

Ellers går den rundt et jorde og ned mot sjøen. Avgrensingen går ut i sjøen slik at man får plass til ny 

småbåthavn. 

 

3.3 Reguleringsformål 
Fritid- og Turistformål 

• Område er på 675 m2  

• Bygg maks 150 m2 BYA 

• 2 etg. med loft 

• Bygg skal settes på pæler i sjø. 

• Høyde topp gulv er satt til 3,0 m over havet  

• Kai rundt bygget 

• Topp møne er satt til 13 meter over havet. 

• Område for snuplass og parkering 

 Naust 

• Areal på 92 m2 

• Tillates settes opp naust i hht. kommunens retningslinjer 

 

Samferdsel og teknisk anlegg 

Veg 

• Restareal på en eksisterende vei 

• 26 m2, eksisterende vei  
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• Privat vei  

• Bredde 3,5 m 

Parkering 

• Parkeringsplass på 85 m2 

• Parkering for småbåthavna 

• Parkering til ca. 10 biler 

Grønnstruktur 

Turvei 

• Turvei med samlet areal 318 m2 

• Bredde 3,0m  

• Benyttes som vei ved nyttetransport 

Friområde 

• Friområde på 217 m2 

• Tillatt med enkle tiltak som legger til rette for friluftsliv. 

 

Landbruk, Natur og Friluftsliv 

LNF-område  

• 5842 m2, restareal i planen. 

• Tillates ikke tiltak som ikke er basert på landbruk. 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Småbåthavn land 

• Arealet på land er 188 m2 

• Tillat med båtopptrekk 

Småbåthavn sjø 

• Areal i sjø 2551 m2 

• Tillatt med utlegg av flytebrygge 

• Beregner ca. 15 båtplasser + 2 gjesteplasser 

Friluftsområde i sjø og vassdrag 

• Område i sjø 2902 m2 

• Det tillates ikke tiltak innenfor dette område. 
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3.4 Byggegrense 
Byggegrensen er lagt i formålsgrenser der det er planlagt bebyggelse. 

 

Bilde viser byggegrense 

 

3.5 Arealoppgave 

Arealoppgave, reguleringsplan Bjørnaneset 

Kategori Formål areal (m2) 

Bebyggelse og anlegg     

  Fritids og turistformål 675 

  Naust 92 

Samferdsel og teknisk infrastruktur     

  Vei 26 

  Parkering 85 

Grønnstruktur     

  Turveg 319 

  Friområde 217 

Landbruk, natur og friluftsliv     

  LNF 5842 

Bruk og vern av sjø og vassdrag     

  Småbåthavn land 188 

  Småbåthavn sjø 2551 

  Friluftsområde sjø 2902 

Sum totalt   12897 
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Om planprosessen 
Planprosessen har vært som følger: 

• Oppstartsmøte med kommunen 09.11.2018 (vedlegg 1) 

• Vedtak om igangsetting , reguleringsplanarbeidet 26.02.2019 (vedlegg 2) 

• Brev til naboer og berørte parter samt sektormyndigheter 25.06.2019 (vedlegg3) 

• Lagt ut på web 25.06.2019 

• Kunngjøring i Hitra-Frøya 28.06.2019  

• Tilbakemelding fra sektormyndigheter august.2019 

• Tilbakemelding fra arkeologisk befaring 28.05.2020 

 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg4. Det er kommet inn 6 innspill fra 

sektormyndigheter. Det er ikke kommet innspill fra naboer/berørte parter. 

Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene som er adressert i høringen/offentlig 

ettersyn: 

 

Statlige myndigheter:  

Fylkeskommunen fraråder å gå videre i planen før det er vurdert i overordnet plan.  

 Svar: Kommunen har gitt tillatelse til å starte planarbeidet, tiltakshaver velger å fullføre prosjektet. 

Fylkesmannen ber om konsekvensutredninger. 

Svar: Det blir utført konsekvensutredning i forhold til landbruk, 100m beltet, naturmangfold, klima og 

havnivåstigning, kulturminner og behovet for småbåthavn i hht. varslet om planoppstart 25.06.2019. 

Er imot etablering av småbåtanlegg og rorbu, av hensyn til 100m beltet.  

svar: Dette er en del av konsekvensutredning i  punkt 5.8 i beskrivelsene 

Videre skeptisk i forhold til konsekvensene for naturtypen skjellsand.  

Svar: Dette er en del av konsekvensutredningen, utredet i beskrivelsene punkt 5.9 

NVE minner om minste kotehøyde for konstruksjoner som ikke er konstruert for overflomming er ca 

3,5m 

Dette er en del av konsekvensutredningen, utredet i beskrivelsen punkt 5.18 
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5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

5.1 Krav til KU 
Reguleringsplanen er vurdert at den krever konsekvensutredning i forhold til §6 i forskrift om 

konsekvensutredning. En vurderer at planen utredes som melding fastsatt i rammer som er opplyst i 

vedlegg II  i forskriften. 

5.2 Historisk grunnlag  

 

Viser et gammelt bilde av område 

Ideen med hele planen er tuftet på å kunne gjenskape et bilde av hvordan omgivelsene så ut i starten 

på 1900 tallet (vi har ikke eksakt dato på bildet). Her ble det levert og foredlet fisk og det var et 

trankokeri. Alle byggene forsvant i en brann (vi tror rundt 1930.)   Sentralt i området ligger ei stor 

brygge. Rundt ligger flere sjøhus, samt et bolighus i bakgrunnen.   

I dag kan en tydelig se restene etter brygga. Det står igjen grunnsteiner i fjæra som var en del av 

grunnmuren til brygga. 

 

Viser bilde av område i dag. Her er står steinrøyser etter grunnmur. 
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Nedenfor er en illustrasjon som viser hvordan det kan bli når ny brygge er bygget i forhold til det 

gamle landskapsbildet. 

 

Ovenfor vises bildet før og etter. Ny brygge er plassert eksakt på samme sted som den gamle.  

 

 

5.3 Landskap/Landskapsbilde 
 

Det er utført en analyse av området se vedlegg 5, se også forslag til utnytting av arealet vedlegg 13 

Konklusjon på bakgrunn av analysen er: 

Analysen viser at bygg innenfor planområdet vil få god ryggdekning med tanke på silhuett. Videre bør 

bygg ha saltak og bygges i tradisjonell stil.  De karakteristiske kollene i landskapet bør bevares så 

langt det er mulig.  Et nytt stort bygg ved sjøen vil isolert sett bli et nytt element i landskapet, da det 

er 70 år siden det var bygninger her sist. Sett i sammenheng med eksisterende bebyggelsene i 

nærområdet (rundt Kvalvikbukta) ser en at den planlagte brygga vil være på samme størrelse og 

tilnærmet samme form som de øvrige.  
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Endringer i landskapet vil bli påvirket av planlagt nytt bygg. Vei og parkering vil ikke være synlig fra 

sjøen.  Nytt naust er plassert tett inntil eksisterende berg og vil derfor være lite fremtredende i 

landskapet. 
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5.4 Byggeskikk og estetikk 
 

Eksisterende forhold: 

I planområdet er det i dag ingen bygninger. Det er fradelt en nausttomt, men den er ikke bebygd. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Det er snakk om to nye bygg i planområdet. Dette er naust og en større brygge. Brygga skal ha volum 

tilnærmet lik den som sto der fra før. Byggeskikkveilederen for Hitra kommune skal legge føringer for 

volumet og hovedtrekkene i bygget.  

Bygget skal benyttes til utleie.  Rundt bukta er det flere bygg for utleie. Når det gjelder høyde og 

utrykk er de veldig like.  Se foreløpig tegninger vedlegg 6 og vedlegg7 som viser 3d modell 

 

5.5 Universell utforming 
Eksisterende forhold: 

Området er i dag lett tilgjengelig. Det går en traktorsti fra veien ned til sjøen.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Området vil bli enda lettere tilgjengelig når det blir utbygget. Dette fordi veien ned til sjøen vil 

opprustet, slik at barnevogner og rullestoler også kan bruke den. 
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Når det gjelder bygninger innenfor planområdet, så skal universell utforming ivaretas etter gjeldene 

lover.  

5.6 Barns interesser 
Eksisterende forhold: 

Området er uberørt  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslaget inneholder bygg for næring og barnas interesser er ikke vurdert nærmere. 

5.7 Støy 
Planen ligger i et område hvor det er spredt bebyggelse. Den eneste støykilden det her er snakk om 

er bilene som kjører til parkeringsplassen og båttrafikk i sjø. 

Båttrafikken er det som avgir mest støy av disse to. Det er snakk om til sammen 17 båtplasser. Dette 

vil ikke gå utover de fastsatte støyverdiene som er gitt i miljødirektoratets veileder fro støy T-1442.  

5.8 Forholdet til 100m beltet 
I Plan- og bygningsloven § 1-8 andre ledd er det et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs 

sjøen. Hensikten er at i 100–metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til 

natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Denne planen ligger i sin helhet innenfor 100m-beltet 

 

I beskrivelsen er det gjort utredninger i forhold til landskap (se vedlagt analyse og kapittel 5.3) samt 

natur- og kulturmiljø, landskap, friluftsliv og allmenn interesse. 

Tiltakene er planlagt på en slik måte at den berører terrenget i liten grad. 

Når det gjelder natur- og kulturmiljø, så forsøker man ved denne planen å gjenskape et tidligere miljø 

og landskap. Dette ved å rekonstruere bryggen. 
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Når det gjelder landskapet, vil det bli påvirket av de planlagte byggene, da spesielt bryggen.  Dette 

gjelder landskapsbildet sett fra sjøen. Vei ned til område og parkering er planlagt lagt i fordypninger i 

terrenget, slik at det ikke blir synlig fra sjø. 

Friluftslivet og allmennhetens interesse vil bli styrket ved at området blir mere tilgjengelig. Det er 

planlagt rorbuer til utleie samt småbåthavn.  Ved å tilby flere båtplasser vil flere kunne benytte seg 

av friluftslivet på sjøen. Og utleie vil gi flere tilgang til strandsonen. Se forøvrig kapittel 5.12 

5.9 Naturmangfold-  

5.9.1 I sjø 
Der man planlegger småbåthavn i sjø er det skjellsand. Dette er en bit av en større 

skjellsandforekomst som ligger rundt Hitra.  Utover dette er det ikke registeret andre arter som har 

en slik verdi at det må hensyntas. 

 

Skjellsandforekomsten er forholdsvis stor og 

området som tenkes berørt er kun noen få 

punktfester (lodd) i sjø og noen pæler i 

forbindelse med kaie rundt bryggen. En anser 

at dette er et svært lite berøring av 

skjellsanden. 

 

 

 

Bryggen skal forankres i fjell. Kaien rundt vil ha noen peler som berører skjellsand ellers i fjell.  

Flytebryggen skal forankres i berget, men man må i tillegg ha noen punktfester i bunnen.  Se vedlagt 

foto/regplan vedlegg 14 
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5.9.2 På land 
 

Området er vurdert av ekstern konsulent, Rose Haugen. Rapporten i sin helhet ligger i vedlegg 9 

konkluderer følgende: 

Totalt sett vurderes det til at denne reguleringsplanen med ny småbåthavn og et mindre anlegg 

for rorbuer vil ha liten negativ påvirkning for både enkelt arter, økosystem, vern og naturtyper så 

fremt «føre var» benyttes. Anbefaler at det ikke utføres anleggsarbeide i hekke- og yngletiden, i 

april tom. juli, samt at det etableres fortøyninger i berggrunn for småbåthavn. 

 

5.10  Behovet for småbåthavner 
Det er laget en utredning i forhold til behovet for småbåthavn. Denne er vedlagt i vedlegg 10 

Videre foreligger det en skisse hvordan man tenker å utnytte arealet i tilknytning til sjø se vedlegg 13 

 

Bildet viser utnyttelse av småbåthavna 

Det er plass til 15 båtplasser + 2 gjesteplasser.  Det er ikke nødvendig med bølgedempende tiltak. 

Det er flere småbåthavner i området på Dolmøya. Pr dato er det ingen ledige plasser og man har 

heller ikke kunnskap om at det planlegges nye småbåthavner. 

Det er beregnet at småbåthavna på Bjørnaneset har et nedslagsfelt i umiddelbar nærhet på 7 

enheter. Det vil si at man kan tilby 8 nye båtplasser + 2 gjesteplasser til omkringliggende område. 

Det er lagt opp til parkeringsplasser ved boligene og gangadkomst ned til sjøen.  

Ut i fra overnevnte opplysninger ser man at det er behov for en småbåthavn i område 

Det skal tilrettelegges for å utsett og oppsett av båt, men det skal ikke foregå rengjøring eller båtpuss 

innenfor område. 
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5.11 Landbruk 
Det er utarbeidet et notat som har tatt for seg landbruksinteressene i området. Dette ligger som 

vedlegg 8. 

Konklusjonen er som følger: Middels verdi og ubetydelig endret eller noe forbedret påvirkning som 

følge av tiltaket, gir ingen/ubetydelig konsekvens for innmarksbeitene i området. 

5.12 Friluftsliv 
Hele planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet mot sjø og i sjøen. Her skal det tas særlig hensyn 

til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Eksisterende forhold: 

 

Utsnitt av kart hvor viktig friluftsområde er markert rosa 

Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser på Bjørnaneset eller i umiddelbar nærhet. Det er 

derimot et større område ca 1km fra planområde som i kommuneplanen er avmerket som viktig 

friluftsområde. 

Ved planområde bærer omgivelsene preg av tidligere aktivitet.  Vegetasjonen består hovedsakelig av 

sitkagranskog og bart fjell. Området nyttes ikke til jakt eller til bærplukking.  Det er heller ingen 

kjente stier/turmål i dette område. 

Det anses som positivt for benyttelsen av området at det oppgraderes slik at det blir større 

tilgjengelighet for allmenheten ved å tilby muligheten for leie av fritidsleilighet med båt i marina .  

Strandsonen og sjøen som rekreasjonsområde blir da mere  tilgjengelig for allmenheten. 
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Flyfoto over området 

Hitra kommune har etablert «Kjentmannsprøven» med merkede turmål, både land- og sjøposter. 

Valaholmen er en av sjøpostene som enkelt kan besøkes med båt. 

 

Utsnitt fra kart i Kjentmannsprøven 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Tiltakene vil gjøre området mere attraktivt, og lette tilgangen til sjøen som rekreasjonsområde, både 

for fastboende og tilreisende. 

De anses ikke å ha negative konsekvenser for grønnstruktur eller stedlige naturressurser. 

 

5.13 Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner i område. 
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5.14 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende: 

Vannforsyning kommer fra kommunal ledning 

75mm via en privat ledning 32mm. 

Avløp i område går via privat septiktank med 

utslipp i sjø. (ikke kartfestet) 

Kilde for data er hentet fra GeoNorge. 

 

                                                                                                                     

Bilde viser eksisterende situasjon 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Det er usikkerhet om  den eksiterende vannledningen til Bjørnaneset kan levere nok vann til 

rorbuene. Dette må derfor vurderes før byggetillatelse kan gis. Ev. ny vannledning skal følge 

eksisterende trase. 

Det foreligger et temakart vedlegg 11  

 

Viser dagens trase og fremtidig trase (stiplet) 
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5.15  Risiko- og sårbarhet 
Det er utført en ROS-analyse over område. Dette er vedlagt i vedlegg 12 

Her er konklusjonen: 

Gjennomgangen av risikofaktorene viser at området blir påvirket av havnivåstigningen/stormflo, vind og 
radon.  
Området kan bli utsatt for høyere vannstand på grunn av havnivåstigningen og stormflo. 
Det er videre registret skjellsand i sjøen, der man tenker å etablere småbåthavn. 
Nye tiltak utløser mere støy fra biler og fra båttrafikk.  
Ved drift av småbåthavn er det fare for drivstoff og oljesøl. 

De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være: radon og inngripen i naturtype i sjø. 
 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/ 

meget farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget 

sannsynlig 
6,8,11,39  46 

 
 

3. Sannsynlig 41     

2. Mindre 

sannsynlig 
51   

 
 

1. Lite sannsynlig       

 

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen er lite risikopreget. Forhold som i hht tabell 

ovenfor må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering av tiltak, er gitt nedenfor: 

• Tiltak mot radon må utføres 

• Naturmangfold i forhold til sjø må vurderes. Likeså stormflo, vind og støy.( se punkt 5.9, 5.18, 

5.17 og 5.7) 

• Tiltak i forhold til vær/føre kan vurderes. (se punkt 5.18) 

• Videre ingen føringer i planen vedr forurensing i sjø. (se punkt 5.16.1) 
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5.16 Folkehelserelaterte tema 

5.16.1 Forurensning  
Eksisterende forhold: 

Reguleringsområdet er i dag uberørt, noe som kan bety at det er en liten grad av forurensning i 

sjøområdet.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Reguleringsplanen legger til rette for inntil 15 båtplasser + 2 gjesteplasser. Ved bruk av båter i 

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

begrenset og kontrollert utslipp at man betrakter problemet som ubetydelig (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.  

5.16.2 Tiltak i planen som fremmer folkehelse 
Planforslaget legger til rette for flere småbåtplasser, 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.  

 

5.17 Lokalklima -  
Vind er naturlig del av hverdagen i øyregionen. Man er derfor vant til å ta forholdsregler. Dette 

gjelder sikring av utstyr og bygninger. Det er forøvrig annet lovverk som legger føringer for hvordan 

dette skal utføres.  

Hele Hitra er generelt et svært værutsatt område med mye vind. Dette gjelder også for planområdet.    

For å se på vinddataene har man brukt målestasjon på Ørlandet og data fra nettsiden e-klima fra 

meteorologisk institutt.  Dette viser at fremherskende vindretning for området er sør/øst. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planområdet vil fortsatt være vindutsatt og en 

kan forvente mere vind i fremtiden. 

Bygningskonstruksjonens stabilitet vil bli ivaretatt gjennom byggesak i hht. kravene i byggteknisk 

forskrift.  Løse gjenstander og sikring/skjerming mot vind er den enkeltes ansvar. 
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5.18 Havnivåstigningen  - Vær og føres påvirkning av adkomst  
Området ved sjøen ligger fra 0-3m over havet. Det er i dag ubebygd. 

Det er planlagt to bygg. En brygge som skal brukes til rorbuutleie samt et naust. 

Naustet skal bygge slik at det tåler vanninntrenging. Bryggen skal bygges for personopphold. 

Ved beregninger av havnivåstigningen i 2090 og 200 års flom, ser man av kartet at havet vil stige til i 

underkant av kote 3. NVE har i sin uttalelse til planen anbefalt min kotehøyde på 3,5.  Kommunens 

retningslinje sier at minimum gulvhøyde skal være 3,0m. 

Av beregningen ser man at adkomstvei  vil bli  oversvømt. Dette kan nok også skje ved en mindre en 

stormfloen som er nevnt ovenfor.   

 

Bildet viser flomsonekart for område 

Konklusjon: Området blir berørt av havnivåstigning. Det må settes føringer for topp gulvhøyde når 

det gjelder bryggen. Gulvhøyde på naustet kan være lavere, da det skal tåle vanninntrengning. 

Høyde på topp gulv er i denne saken satt til to forskjellige høyder. En velger å bruke Hitra kommune 

sin retningslinje på 3,0 m.o.h, da en anser at kommunen sitter på gode nok lokalkunnskap i slike 

saker. 

Når det gjelder adkomstveien, anser man at ulempene  ved en oversvømmelse er liten. Tiltak som 

heving av veien kan vurderes hvis grunneier finner det nødvendig. 
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6 BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER 
I dette område har det tidligere vært yrende liv med fiske og fangst. Det kan dokumenteres ved 

gamle foto at det tidligere har stått mange bygg på dette område.  Alle er nå borte og det er kun 

tuftene etter bryggen som gjenstår i fjæra. 

Tiltakshaver ønsker å gjenoppbygge denne bryggen. 

 

Terrenginngrep 

Intensjonen er små inngrep i naturen. Lite og ingen sprenging.   

Forsterker dagens veiadkomst til område. Trase ligger godt skjermet i terrenget.  

Brygge og naust plasseres slik at det unngår sprengning 

 

Parkering 

Parkeringsplassen er lagt ved eksisterende adkomstvei og synes ikke fra sjøen. 

Det tillates kun kjøring langs turvei i forbindelse med næring (nyttetrafikk) 

 

Småbåthavn 

Småbåthavna vil bli et nytt fellesanlegg og gi flere muligheten til å benytte seg av friluftslivet. 

Det er ikke nødvendig med molo eller uttak av masse for å opparbeide småbåthavna,  da dette er en 

naturlig havn. 

Flytebryggen vil berøre skjellsand, dette er kun der det blir punktfeste i sjøbunnen. 

 

Område for Fritids og turistformål/ Brygge/Rorbu  

Bygget skal ha volum som en stor brygge 

Tiltaket vil i svært liten grad berøre skjellsand, kun med noen pæler. 

Brygge skal ha topp gulv på min 3,0 moh for å ta hensyn til havnivåstigningen 

 

Eksisterende tiltak 

Eksisterende båtopptrekk bevares 

Område for naust flyttes til et bedre egnet sted 
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100m-beltet og landskap 

Landskapsbildet blir forandret, og strandsonen blir berørt. 

Bryggen vil stå på peler ut i sjøen. Selv om det vil være god landskapsbakgrunn vil bygget vises godt i 

landskapet, men i den store helheten vil ikke dette bygget skille seg ut fra de øvrige byggene rundt 

Kvalvikbukta. Det er flere større bygg i område. 

100m-beltet vil bli berørt, men dette vil ikke hindre allmenn ferdsel. Små og få inngrep i naturen 

sikrer at naturverdiene i området blir ivaretatt. 

 

Landbruk 

Eiendommen har ikke vært i bruk i landbrukssammenheng på flere ti-år. Det er gitt fritak for 

driveplikt på eiendommen i 10 år fra 2019. 

 Planområdet er vurdert til ikke å inneha en slik karakter at det er en ressurs til dagens landbruk.  

 


