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UTREDELSE SMÅBÅTHAVN BJØRNANESET 

 

 

Fig. 1 Dagens situasjon 

 

Hensikten 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Bjørnaneset er det behov for en 

utredelse vedrørende behov for nye båtplasser i området, ut fra en helhetlig vurdering. 

 

Dagens situasjon 
I kommuneplan for Hitra er det gitt åpning for å etablere småbåthavn i område rundt 
Kvalvikbukta, men tiltakshavers eiendom er ikke medtatt. 
Det ligger en flytebrygge her i dag, men den er ikke tiltakshaver sin og skal derfor fjernes. 
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Andre småbåthavner  
 

 

Fig. 2 Flytebryggeanleggene i området Knutshaugen 

 

Nærmeste fellesanlegg for småbåter ligger på Knutshaugen, vel 1 km fra Bjørnaneset. Her er det flere 

anlegg, både for fisketurisme, akvakultur og fiske i tillegg til båtplasser for bolig- og 

fritidseiendommene i området. Disse anleggene har ikke ledig kapasitet. 

 

Det er flere småbåthavner, både store og små, på Dolmøya. Disse ligger på Knutshaugen, Øvervågen, 

Strømsvika, Heggåsen, Dolmsundet fritidspark, Norddolmvågen, Kjerringvåg og Bremvågen. De har 

en avstand fra Bjørnaneset på mellom 1 km og 7 km. Alle er regulert for nærliggende bebyggelse, 

men ingen av dem har ledig kapasitet. 

 

Fig. 3 Kart hvor andre småbåthavner er markert 
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Brukergruppe ny småbåthavn 
Det er ønskelig å etablere en småbåthavn med inntil 17 
 båtplasser på Bjørnaneset. Denne er tenkt brukt for utleieenhetene men også for andre. 
 

Det er inngått avtale med utleievirksomheten på andre siden av bukta om drift av anlegget. 

Dette gjør det enkelt å utnytte ledig kapasitet hos hverandre. 

 

Utforming av småbåthavn 
Tiltakene skal utføres slik at man gjenskaper det historiske bildet fra starten av 1900-tallet 

hvor området ble brukt som mottak og foredling av fisk. 

Detaljer som tiltakenes eksakte plassering vil komme i byggesaken. I denne utredningen har 

man tatt utgangspunkt i en måte å utnytte område på, se illustrasjon i fig 5 

 

Fig.5 Illustrasjon av en løsning 

Gjesteplasser 
Småbåthavna skal til enhver tid ha minst 2 gjesteplasser for allmenn benyttelse. 

Disse plassene skal være av god størrelse, merkes godt og være lett tilgjengelige. 

 

Areal til båtvedlikehold 
Området for småbåthavn på land er avsatt for utbedring av eksisterende 

båtopptrekk. Det skal ikke avsettes areal for vedlikehold av båt i småbåthavna. 

 

Antall båtplasser 
Det tillates inntil 17 båtplasser inkl.2  gjesteplasser. 

 

Forankring 

Flytebryggene skal forankres i berget og festes med lodd i sjøen.  
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Parkering    
Parkering skal foregå på SPA. 

 

Fig.6 Utsnitt av plankart 

 

Bølgedemping 
Småbåthavna ligger svært godt plassert i forhold til vær og vind. Dette er en naturlig hamn. 
Det er ikke nødvendig med molo eller annen inngrep i naturen for å realisere prosjektet. 

 

 

Konklusjon:  
Det er plass til 17 båtplasser. + 2 gjesteplasser  

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 i 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 

 


