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Vedlegg: Kart – forslag til avgrensing av planområde  

 
Detaljregulering av Storvarden, Ulvøya, del av gnr/bnr 68/6 i Hitra kommune 

PLANINITIATIV 

Det vises til forespørsel om oppstartsmøte, datert 12.02.2021. 

I henhold til Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven av 01.10.2018, følger en kortfattet redegjørelse for planidé, samt forslagstillers 

forståelse av premisser for det videre planarbeidet.  

Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av fritidsboliger på eiendommen 68/6. 

Planområdet, som er ca. 86400 m², omfattes av «Reguleringsplanen for eiendommen gnr 68 

bnr 6 Storvarden, Ulvøya i Hitra kommune» (vedtatt 2007), og er i dag regulert til fritidsboliger 

(26 eiendommer, F1-F28) og Friluftsområde. Det er også regulert 2 områder for felles lek, veger 

(felles avkjørsler FA1-3) og 3 felles parkeringsplasser. Ingen av fritidseiendommene er 

bebygde, men det er opparbeidet teknisk infrastruktur (VA) for tomtene F1-8 og VA for F9-16 

er under opparbeidelse. Deler av regulerte veger er opparbeidet. FA3 er delvis opparbeidet, 

men med en vegføring som ikke er i henhold til planen. FA2, som er felles med planområdet 

Selvågen Sør, er også opparbeidet. 

 

• Utnyttelse: Dagens bestemmelse (1.2.3) «Bygningens grunnflate, inklusive uthus må 

ikke overstige 15 % av tomtens netto areal». Tillatt utnyttelse er lav i forhold til 

tilgrensende planer. Når regulerte tomter i tillegg er relativt små - typisk tomt er i 

overkant av 600 m² - tillater bestemmelsen så lite bebyggelse at tomtene har vist seg 

vanskelig omsettbar i markedet. Innenfor de generelle begrensningene i 

kommuneplanens arealdel ønsker vi i planprosessen å utrede muligheten for høyere 

utnytting innen planområdet.   

• Utforming: Dagens bestemmelse (1.2.5) «For utforming av fritidsboligene bør det 

legges til grunn stedlig byggeskikk. Bygningene skal derfor ha saltak, med takvinkel 

mellom 20 og 35 grader». Trendene innenfor fritidsbebyggelse er skiftende og innslag 

av bebyggelse med flate tak og pulttak har blitt mer vanlig de senere årene, også i 

nærområdene her. Vi ønsker gjennom planprosessen å utrede muligheter for andre 

takformer. 

• Tomteplassering. Gitt terrengforholdene på de enkelte tomtene, ser flere av dem ut til 

å kunne være utfordrende å bebygge uten større terrenginngrep. Vi ønsker derfor 

også å se på muligheten for å justere beliggenheten for noen av dem.  

• Vegløsning. Her ønsker vi å se på muligheten for vegløsninger bedre tilpasset 

terrengforholdene, og kjøreatkomst til flere eiendommer enn i gjeldende plan. 

• Parkeringsløsning: Dagens plan legger opp til en vesentlig lavere parkeringsdekning 

enn minimumskravene i kommuneplanens arealdel. De 8 biloppstillingsplassen i FP1 
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ved avkjøring fra offentlig veg betjener 7 fritidsboliger langs FA1. Avstand fra FP1 til de 

østligste tomtene er ca. 250 meter. Gjennom planprosessen ønsker vi å utrede 

løsninger som gir bedre parkeringsdekning; gjerne med parkering på egen tomt som 

hovedløsning.  

 

Planavgrensingen tenkes i hovedsak lagt i eiendomsgrense (mot nord, øst og sør), og i 

formålsgrense mot vegareal i vest. 

 

Virkninger utenfor planområdet 

Formålet med planen er i henhold til gjeldende regulering. Tilbud av mer attraktive 

fritidsboligtomter antas å bidra til aktivisering av området. Gjennomføring av planen vil også 

muliggjøre gjennomføring av reguleringsplanen for Kjønnvika med sine 43 fritidseiendommer. 

Dette planområdet har regulert atkomst gjennom planområdet for Storvarden. 

 

Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Nytt planforslag ventes å legge til rette for tilsvarende antall fritidsboliger som dagens plan 

(26), og bebyggelse i 1 etasje. Jamfør kommuneplanens arealdels 2.3.1 Fritidsbebyggelse – 

nåværende og fremtidig ventes det å legges opp til en utnyttelsesgrad godt under maks BYA 

på 40 %, jfr. kommuneplanens arealdel. (KPA:) «Tomtestørrelse for fritidsboliger bør ikke 

overstige 1 daa. Maks BYA på den enkelte tomt er 200m² inkludert uthus, anneks til beboelse, 

garasje og andre bygninger samt parkeringsareal, dersom ikke annet er bestemt for feltet». 

 

Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Bebyggelsen tenkes utført som fritidsboliger i 1 etasje. Det ønskes å legge til rette for bedre 

tilgjengelighet ved kjøreatkomst til den enkelte tomt som hovedløsning.  

 

Iht. kommuneplanens arealdel 1.7.5 Parkering vil det bli lagt opp til løsninger for privat/felles 

parkeringsløsning som gir minst 2 biloppstillingsplasser pr eiendom/fritidsbolig.  

 

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser. 

I kartgrunnlaget i gjeldende reguleringsplan er det kun vist koter hver 5. meterer. Regulerte 

vegføringer og tomteavgrensinger kan tyde på at tilgjengelig kartgrunnlag ved forrige 

regulering ikke var like detaljert som kartgrunnlaget vi har i dag.     

Veger plasseres med tanke på minimale inngrep i terrenget. Av hensyn til landskapet kan det 

være ønskelig med mindre justeringer av tomtegrensene jfr. gjeldende plan. Med tanke på 

byggehøyder og plassering vil det bli utarbeidet bestemmelser som ivaretar landskap og 

omgivelser, både med tanke på nær- og fjernvirkning. 

 

Forholdet til kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer. 

Formål er iht. til gjeldende reguleringsplan/kommuneplanens arealdel.   

 

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Utbygging med fritidsboliger er i henhold til gjeldende plan, og en antar at eventuelle 

interessemotsetninger først og fremst vil knytte seg til anleggelse av veg i det som i dag er 

regulert til friluftsområde. Iht. gjeldende reguleringsbestemmelser (6.1.1) er friluftsområdet å 

regne som utmark og skal kunne benyttes som beite. Bruk og verdi av friluftsområdet som 

beiteland, ventes avklart i planprosessen.  

Når det gjelder eventuelle fornminner: I forbindelse med reguleringsplan for Kjønnvika – 

tilgrensende planområde i øst som ble regulert på samme tid – ble det gjennomført 

arkeologisk undersøkelse. Hvorvidt det er gjennomført arkeologisk undersøkelse i forbindelse 

med regulering av Storvarden fremgår ikke av planbeskrivelsen. Vi kan pr. i dag ikke se at det 

er registrert fornminner innenfor planområdet. 

 

Ivaretakelse av samfunnssikkerhet, forebygging av risiko og sårbarhet 
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Risiko- og sårbarhetsvurdering vil bli utført i forbindelse med planarbeidet. Foreløpig ROS-

analyse vil foreligge i forbindelse med oppstartsmøte. Det går i dag en høyspentlinje gjennom 

planområdet. Deler av denne er i disse dager i ferd med å bli lagt i grunnen. Ev. nødvendig 

sikkerhetssone/fareområde vil bli ivaretatt i nytt planforslag. 

 

Berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 

Ved planoppstart skal Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag og 

Trønderenergi Nett, samt Mattilsynet varsles. Kommune: Brann- og redningsetat, og (ref. kpa. 

1.5.6 /pbl. §11-9 nr.8) Barnas representant. Dersom øvrige instanser skal varsles, ventes dette 

avklart i/etter oppstartsmøte. 

 

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 

naboer og andre berørte 

Da planforslaget er iht. overordnede planer har vi i skrivende stund ikke sett for oss en større 

prosess med tanke på samarbeid og medvirkning ut over varsling. Skulle imidlertid 

motstridende interesser avdekkes i forbindelse med varsling, tenker vi dette kan håndteres 

gjennom møter videre i prosessen. 

 

Forskrift om konsekvensutredninger. 

Planen er ikke omfattet av forskrift om konsekvensutredninger. 

Planen vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det skal derfor heller ikke 

utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. 

 
 

Med vennlig hilsen 

 

 

Eskil Laksfors 

ROJO arkitekter A/S 

 

 

 


