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1. Innledning  
Planinitiativet gjelder igangsetting av privat regulering for del av Melkvik, Gnr.120 / Bnr. 2. ved 
Badstuvika på Hitra.  
 
Planinitiativ og forespørsel om oppstartsmøte sendes Hitra kommune ihht. Plan og bygningsloven § 
12-8, første ledd, andre punktum. Planinitiativet omtaler de foreløpige premissene for planarbeidet 
og de forhold som det er naturlig å belyse i den innledende fase av planarbeidet. 
 

1.1 Ansvarlige 
Ansvarlig planlegger:  Sørli Arkitekter AS 
            Øragata 12 A 
             7200 Kyrksæterøra 

           Tlf: 72 45 10 60 
           Kontaktperson: Aage Sørli 
          E-post: post@sorliarkitekter.no 
    

Tiltakshaver:   Tor Gunnar Eriksen  
Hestvikveien 15  

    7247 HESTVIKA.  
   Tlf: 478 47 580 
   E-post: tor.g.eriksen@live.com 
 
 

1.2 Bakgrunn og formål med ny reguleringsplan 
Området er avsatt i Hitra kommunes arealdel i kommuneplanen som boligområde. Det har tidligere 
vært møte mellom grunneier / tiltakshaver om planstatus for området, og det har vært avholdt 
oppstartsmøte om reguleringsplan for området (årstall).  Det var da ikke reist innvendinger til 
planlagt disponering av området. 
 
Av forskjellige grunner har planarbeidet ikke kommet i gang, og en rimelig frist for oppstart av 
planarbeidet etter oppstartmøtet har gått ut. 
 
Det er registrert betydelig etterspørsel etter boligtomter på stedet, og det er nå aktuelt å iverksette 
regulering av dette området.   Målet med planarbeidet er derfor å legge til rette for utvikling av det 
aktuelle området i Melkvik til et attraktivt og godt boligområde, og lage et forutsigbart og 
hensiktsmessig styringsverktøy for boligetableringer i denne delen av Hitra Kommune.  
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1.3 Beskrivelse av planområdet 

 
 
Planområdet ligger i østenden av Hitra, nær tunellforbindelsen til fastlandet, og hurtigbåtkaia på 
Sandstad.  Området ligger også nære fiskeforedlingsanleggene i Hestvika og Lerøy sin nye fabrikk på 
Jøsnøya. Her er det allerede etablert mange arbeidsplasser og det kan forventes enda flere 
arbeidsplasser i området.  Strand oppvekstsenter ligger også i umiddelbar nærhet, og det finnes 
dagligvarehandel i området, samt at det bygges nytt handelstilbud på Sandstad. Inntil den sørvestre 
siden av det nye planområdet ligger det et tilgrensende planområde med etablert boligfelt. 
 
Behovet for et variert boligtilbud er til stede.  Det foreligger planer for tette boligfelt med rekkehus 
og andre flermannsboliger i nærområdet, men det er et udekket behov for attraktive 
eneboligtomter.  
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Området er myrlendt med oppstikkende fjell i dagen flere steder.  De myrlendet områdene består i i 
stor grad også av relativ grunn myr. De myrlendte områdene er i liten grad trebevokst, mens 
fjellrabbene har større innslag av trevegetasjon.  Noe myr er relativ bløt og later ikke til å egne seg 
verken til veibygging eller hustomter.  Det er i tiden en økende bevissthet om store mengder bundet 
karbondioksid i myrområder.  Det er sterkt fokus på å redusere utslipp av CO2 til atmosfæren og 
massiv utgraving av myr øker det lokale CO2 utslippet sterkt. Tanken for utnyttelse av dette området 
er å utnytte fjellrabbene og de grunne myrområdene til vei og boligbebyggelse og ellers la den 
dypere myra ligge i fred.  
 
Området er delvis relativt flatt og delvis heller det tydelig mot øst, og har med det en attraktiv utsikt 
i sektoren fra sør-øst til nord-øst.  Denne utsiktskvaliteten er det viktig å ivareta i det kommende 
planarbeidet.  Det er gode solforhold. 
                   

1.4 Planstatus og føringer 
I kommuneplanens arealdel, 2016-2028, er området hele området på eiendommen som ligger 
nordvest for Hestvikveien avsatt til boligformål.  Også det som pr. i dag benyttes til jordbruksformål.  

 
         Utsnitt av kommuneplanens arealdel.  
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Regionale forventninger: 
Trøndelagsplanen (2018) er fylkets overordnede plan, som gir mål og strategisk retning for 
utviklingen på sentrale samfunnsområder i regionen. Trøndelagsplanen 2019-2030 har temaområder 
og målsetninger som er relevante for reguleringsplanen; bl. annet livskraftige distrikter, med 
funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner.  

 
Kommunale strategier: 
Hitra Kommune har realtivt nylig gjennomført en kommuneplanprosess, med utarbeidelse av egen 
arealdel etter grundige vurderinger av så vel næringsareal som boligarealer og offentlige tjenester.   
Hitra kommune skal ha et sterkt samfunns- og næringsutviklingsperspektiv. Sentrale fokusområder 
for å lykkes med samfunn- og næringsutvikling i den nye kommunen er blant annet å utnytte 
muligheter for ny nærings- og industriutvikling med nærliggende boligområder. 

2. Presentasjon av planideen 

2.1 Areal som planarbeidet vil omfatte 
Planområdet har et areal på ca. 60 daa. Hovedformål innenfor den nye reguleringsplanen vil være 
boligbebyggelse med ulik tetthet, kjøreveier, tilkomst fra overordnet veistruktur, snuplasser, 
parkering, grøntarealer/ lekeplass og plassering av infrastruktur.   
 
Kartutsnittet nedenfor viser foreløpig forslag til planarbeidets grenser. Forslag til planavgrensning har 
tatt utgangspunkt i eksisterende eiendomsgrenser. Nærmere detaljering av plangrense gjøres i 
samråd med Hitra kommune.  

 
 

2.2 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak  
Det planlegges eneboliger på relativt kompakte tomter. I de nordvestre delene av planområdet kan 
det være aktuelt med tettere bebyggelse som for eksempel kompakte rekkehus eller lignende.   
 
Ellers i omkringliggende områder ser ut til å bli en overvekt av tett bebyggelse, mens markedet i 
merkbar grad etterspør eneboligtomter.   
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Det er en nasjonal strategi at det skal bygges nye boligområder med høy grad av arealutnyttelse.  I 
dette området i Melkvika er myrarealet så pass stort at det ikke er mulig med en høy arealutnyttelse 
uten å masseutskifte store mengder med myrmasse.  Av miljømessige grunner er det ikke ønskelig.  
Områdets beskaffenhet er m.a.o. av en slik art at det ligger til rette for en åpnere og mer spredt 
bebyggelse enn det de nasjonale føringene tilsier.  Også lokale forutsetninger, med skrånende 
terreng, sol og utsikt, sammen med de andre boligetableringene i området gjør det naturlig å tenke i 
retning av en noe mer spredt bebyggelse.  
 
En ny reguleringsplan vil måtte se på både arealformål på grunnen, utnyttingsgrad og byggehøyder. 
Det synes naturlig å tilrettelegge for eksempel høyere byggehøyder og større tetthet for de 
nordvestre deler av ny bebyggelse. Sammenheng med eksisterende boligregulering ved siden av og 
landskap for øvrig, må vurderes i planarbeidet. 
 
Med økt utbygging vil det også være behov for å vurdere helheten i trafikkløsning og adkomst til og 
inne i planområdet. I tillegg er det nødvendig med en detaljert planlegging av infrastruktur, med 
vann og avløpssystem etter stigningsforholdene og grunnens beskaffenhet. Det samme gjelder 
overflatevann, elektrotekniske systemer som kraftforsyning og nettverkskabler etc.  
 
En boligreguleringsplan i dette området vil berøre flere interesser. Selv om tiltakshavere har råderett 
over området berøres andre aktører, som naboer, kommune og overordnede myndigheter direkte, 
se pkt. 4.2. 
 

2.3 Tiltakets virkning på omgivelsene 
Reguleringsplanen omhandler utnytting av arealer og minimalisering av inngrep i andre arealer. Det 
må tas stilling til synlighet i landskapet og for eksisterende naboer og internt i det nye boligfeltet.  

Det er ingen kjente værende kulturminner innenfor planområdet, jf. kartbasene til Riksantikvaren og 
Miljødirektoratet, men det er tidligere gjort spredte arkeologiske funn i området. Området har 
tidligere i noen grad vært gjenstand for uttak av torv til brensel, noe som kan ha vært ødeleggende 
for evt. fornminner. Kulturminnemyndighetene vil uansett varsles om planoppstart. Det er ikke 
registrert viktige naturarter innenfor planområdet, men området grenser til kjente områder hvor det 
er artsforvaltningsinteresser knyttet til fugl. 

2.4 Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Det er et mål at planen skal gi hensiktsmessige og fremtidsrettede rammer for planområdet, og en 
sammenheng med og til tilgrensende arealer. Bakgrunnen for behovet for regulering er i hovedsak 
langvarige planer for utnytting av området og den utvikling i boligbehovet som man ser på Hitra og 
Frøya i forbindelse med utviklingen spesielt i blå sektor.  Planen samsvarer med kommuneplanens 
overordnete prinsipper om boligvekst rundt eksisterende tettsteder og med nærhet til Fv714 og 
andre kommunikasjonslinjer. Fokus på styrking av Jøsnøya, underbygger også behovet for og 
legitimitet ved utbygging i Melkvika. Planen vil være en lokal tilpasning til det grønne skiftet, ved sin 
arealdisponering og boligtilbud til folk som har sin arbeidsplass hovedsakelig i nærområdet.  Dette vil 
føre til redusert transport og utslipp.  Det er tanker om at organisering og utvikling av dette feltet kan 
bidra til betydelig lavere miljøbelastning enn tradisjonelle boligfelt, ved bruk av lokale 
energibæresystemer, som for eksempel energikollektorer i jord eller sjø. 
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3. Konsekvensutredning og spesielle hensyn i planarbeidet.  
Ihht. Plan- og bygningsloven kapittel 4, § 4-2 skal det i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan vurderes behovet for konsekvensutredning etter Forskrift om 
konsekvensutredninger. Bakgrunn for planarbeidet er som beskrevet ønsket om å etablere et nytt 
boligområde for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse på Melkvika i Hitra kommune.  

Vurdert etter Forskrift om konsekvensutredning §§ 6-8:  

• § 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding:  

Vurdering av §6, bokstav a) til c): Reguleringsplanen omfatter ikke tiltak nevnt i vedlegg I, og fanges 
dermed ikke opp av bokstavledd b). Bokstavledd a og c er ikke relevante for planarbeidet. I gjeldende 
kommuneplan for Hitra (2016 - 2028) er området avsatt til fremtidig boligbebyggelse, og er dermed 
konsekvensutredet på et høyere plannivå. Tiltaket vil være i tråd med overordnet plan. Det utløses 
heller ikke krav om konsekvensutredning etter § 7.; Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal 
konsekvensutredes. 

• § 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn etter §10: 

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete 
tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med 
denne tidligere planen  

Vurdering av §8, bokstav a): Reguleringsplanen innebærer ikke tiltak nevnt i vedlegg II.  

Tiltaket er vurdert etter §6-8 i forskriften, og vi har videre ikke funnet forhold som gjøre at tiltaket vil 
medføre vesentlig risiko for skade på miljø og samfunn. Tiltaket bør derfor ikke utløse krav om KU. En 
grundig planbeskrivelse, der konsekvenser og virkninger av planforslaget blir utredet, med tilhørende 
beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak og bestemmelser som sikrer disse, vil uansett følge det 
endelige planforslaget. 

Selv om reguleringsplanen ikke utløser konsekvensutredning vil det være aktuelt å beskrive planens 
virkninger på og sammenheng med landskap og kulturmiljø, naturmiljø, friluftsinteresser, sosiale 
strukturer, trafikksikkerhet, støy og klimautfordringer. 
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4. Planprosess og samarbeid 

4.1 Fremdrift 
Tiltakshaver ønsker og må sette i gang planarbeidet så fort som mulig, og målsettingen er å få vedtak 
av ny plan i kommunestyret løpet av 1 år. Det skal utarbeides detaljreguleringsplan ihht. Plan- og 
bygningslovens §§ 12-2 og 12-3.  Det tas ikke sikte på konsekvensutredning, jf. pkt. 3.  
 

4.2 Berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles ved 
oppstart:  
Hitra kommune 
Berørte grunneiere 
Tilgrensende og berørte naboer 
Fylkesmannen i Trøndelag 
Trøndelag Fylkeskommune 
Statens Vegvesen 
Eier av høystpentlinje.  
 
Andre aktuelle lag og organisasjoner (ønsker innspill fra Hitra kommune) 

4.3 Medvirkning 
Det bes om snarlig oppstartsmøte med Hitra kommune for å avklare videre premisser for 
planarbeidet.  
 
Varsel om oppstart sendes alle berørte som nevnt i pkt. 4.2. Varsling annonseres samtidig i minst 1 
avis (Hitra-Frøya) og på plankonsulentens og kommunens hjemmeside. Det gis rimelig frist for å 
komme med innspill til planarbeidet. 
 
Etter at planforslaget er behandlet politisk vil forslaget bli sendt på høring og det vil bli mulighet for å 
uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


