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Bakgrunn: 
Hitra kommune mottok planinitiativ den 12.02.2021, med kortfattet redegjørelse for ønskede 
endringer, samt forslagstillers forståelse av premisser for det videre planarbeidet. Situasjonsplan 

med forslag til avgrensing var også vedlagt. 
 
Status i dag: 
Foreslåtte planavgrensning ligger på den østlige delen av Ulvøya, og omfatter reguleringsplan for   
Storvarden, Ulvøya, GNR 68 BNR 6, vedtatt 30.11.2006, PLANID: 1617_R0034.  
 
I den østre delen av reguleringsplanen, som omfattes av den foreslåtte planavgrensning, er det 
regulert inn 26 fritidsboligtomter med friluftsområde mellom tomtene og de øvrige arealene er 
regulert til veg, parkering og lekeplass.  
 
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. 
 
Formålet 
I planinitiativet er det beskrevet at formålet med planendringen/ny reguleringsplan er å legge til 
rette for bygging av fritidsboliger. Eksisterende reguleringsplan er av eldre dato og flere endringer fra 
dagens plan er beskrevet slik: 
 

 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 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. 

 
 
Tilbakemelding fra kommunen i møtet 
De foreslåtte endringene vil kreve utarbeiding av ny reguleringsplan jf. pbl § 12-14 første ledd. 
 
Kommunen er positiv til at det utarbeides ny reguleringsplan da eksisterende plan er eldre og 
plassering av de ulike elementene på flere steder er uhensiktsmessig på grunn av topografien, samt 
at veiadkomster som er utført ikke er i henhold til gjeldende plan. Det er nødvendig å regulere et 
større område enn hva som omfattes av reguleringsplanen for Storvarden slik at veiadkomsten i øst 
blir regulert inn og gir et mer riktig bilde av bruken av arealene, enn det reguleringsplanene angir i 
dag. Se kartutsnitt under som viser hvordan veien er bygd (rosa) og eksisterende reguleringsplaner.  

 



Utnyttelsesgraden på tomtene er i gjeldende reguleringsplan liten. Når utnyttelsesgraden skal heves 
er det spesielt landskapsvirkningen som er viktig å ivareta. Landskapet er åpent og nye tiltak vil 
kunne vises godt både på nært og fjernt. Det er derfor viktig at plassering og bestemmelser om 
byggverks høyde og takform utredes godt i planarbeidet og at det velges gode løsninger som er til 
det beste for området som helhet.  
 
I planinitiativet er det ikke gitt informasjon om de konkrete endringene som ønskes. Vi har forståelse 
for, og er enig i at endringene gjøres gjennom reguleringsprosessen. Kommunen tar stilling til 
endringene ved behandling av planforslaget. Dersom det er ønskelig med dialog før planen sendes 
inn til kommunen er det mulig med et møte med saksbehandler.  
 
På møtet ble det diskutert flere endringer enn de som er presentert i planinitiativet. Bland annet 
stilte plankonsulent/forslagsstiller spørsmål om det var nødvendig å beholde de to lekeplassene 
regulert som «FL2». Kommunen har ikke krav til lekeplasser i forbindelse med fritidsboliger, men 
lekeplasser kan være fint å ha også i fritidsboligområder, så det bør gjøres en vurdering på om det er 
ønskelig å ta ut en eller begge lekeplassene.  
 
Det ble videre stilt spørsmål til muligheten for å regulere inn flere fritidsboligeiendommer enn det 
som reguleringsplanen legger opp til i dag. Til dette spørsmålet svarte vi at det i planområdet og 
områdene utenfor er regulert inn mange tomter både til fritidsboliger og boliger. Vi snakket om 
viktigheten av ubebygde arealer av hensyn til landskapet, naturmangfold og friluftsliv. Kommunen er 
derfor skeptisk til å legge inn flere fritidsboligtomter innenfor planområdet. Vi anbefalte også at det 
ble sett på muligheten til å «klynge» fritidsboligtomtene mer sammen slik at det ble større 
sammenhengende friluftsområder og at landskapsinngrepene blir samlet. 
 
Vi snakket også om at det må vurderes å endre formålet mellom fritidsboligeiendommene som i dag 
er regulert til friluftsområde pga. ny kunnskap. Det er registrert Boreal hei (kalkfattig boreal lynghei) 
NiN-registrering i 2019. Naturtypen er i Norsk rødliste for naturtype hvor den er registrert som Sårbar 
(VU). Det må i planbeskrivelsen være en beskrivelse av naturtypen og hvordan det skal tas hensyn til 
den. Vurdering etter naturmangfoldslovens § 7 må gjøres både for naturtypene og planen i sin 
helhet. Opphør av beite er en av årsakene til at naturtypen er sårbar. Vi snakket derfor på møte om 
at det kan være hensiktsmessig å legge opp til at beiting vil være mulig i fremtiden selv om området 
bebygges med fritidsboligtomter. Dette kan gjøres ved valg av planformål – f.eks kan det være 
formålstjenlig at området avsattes til et kombinertformål hvor både landbruk, landskap og 
naturmangfold ivaretas. SOSI-kode 5100 - LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift 
og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, kan vurderes selv om det 
ikke er ønskelig med bygninger for landbruk i området. Bestemmelsene kan si noe om dette. Vi 
snakket også om å ta inn bestemmelse som gir fritidsboligtomtene krav om gjerde dersom de ikke 
ønsker at beitedyr skal kunne komme inn på eiendommen. På den måten vil det ikke bli 
uforholdsmessig store kostnader knyttet til en eventuell fremtidig beiting i området.    
 
VA-plan må oppdateres iht. reguleringsplanforslaget. 
 
Overordnet arealplan 
Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og 
foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik gjelder kravene i § 4-2 andre ledd. Se kap. 4 i plan- og 
bygningsloven.  
 
I kommuneplanens arealdel er området omfattet av hensynsone Sone hvor gjeldende reguleringsplan 
fortsatt skal gjelde uendret, jf. pbl § 11-8 f. 
 



Link til: Kommuneplanens arealdel 
 
Ved endring/ny reguleringsplan er det de generelle bestemmelsene i kommuneplanen jf. § 1 samt 
bestemmelsene knyttet til fritidsformål jf. § 2.3 som legges til grunn for reguleringsarbeidet.   
 
Ønsket bruk av arealene anses å være i samsvar med kommuneplanens arealdel – fritidsformål.  
 
 
Krav til planprogram og konsekvensutredning: 
For tiltak som kan få vesentlig virkninger for miljø og samfunn, vil det normalt være krav om utarbeidelse av 
konsekvensutredning om den ikke allerede foreligger, jf. pbl. §§ 4-1 og 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredninger. 
I KU-forskriftens §4 står følgende: «Forslagsstiller skal vurdere om planen eller tiltaket omfattes av §6, §7 eller 
§8.» Reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II i forskriften skal vurderes nærmere og ha 
konsekvensutredning dersom planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. forskriften § 8. For 
reguleringsplaner som ikke inneholder tiltak som nevnt i vedlegg I og vedlegg II, er det kun krav om en 
planbeskrivelse – ikke separat planprogram og konsekvensutredning. 
 

Kommunen er enig i plankonsulentens vurdering om at planarbeidet ikke utløser krav til planprogram 
eller konsekvensutredning på bakgrunn av følgende:  

«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.» 

 
Krav til medvirkning: 
Krav til medvirkning, jf. kapittel, se kap. 5 i plan- og bygningsloven. Enhver som fremmer planforslag, skal legge 
til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre 
offentlige organer eller private. 
 

Kommunen er enig i plankonsulentens vurdering ang. medvirkning:  
«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.» 

 
Liste over offentlige høringsinstanser samt naboer sendes ut i forbindelse med vedtak om 
igangsetting.  
 
 
Krav til utforming 
Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige, i henhold til kap 12 Reguleringsplan § 12.3. 

 
Kartgrunnlag skal leveres i digitalt format i henhold til kommunens enhver tids gjeldende standard, og i tråd 
med kartforskriftens (spesielt legg merke til) § 6, § 7 og § 8 og plan- og bygningsloven. 

 
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, 
hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området ihht kap. 
4 i pbl. 

 
Det må utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for planforslaget, Iht § 4.3 i pbl. 
 
Plandokumentene sendes inn i PDF og DOC og SOSI-fil med tilhørende dokumenter. 
 

https://www.hitra.kommune.no/politikk-og-samfunn/kommuneplan/arealplan/


 
 
Innspill til planarbeidet fra landbruksrådgiver, Trine Beheim: 
Landbruk har ingen merknader til planinitiativet, da endringene som beskrives ikke anses å ha 
betydning for landbruk. 
 
Innspill til planarbeidet fra natur- og miljøforvalter, Ida Nesset: 
Det er registreringer av Boreal hei i området som dekker hele planområdet. I forhold til dette spiller 
det ikke noen særlig rolle om det endres noe på tomteplasserinene, da planområdet er regulert med 
samme formål fra før.  
 
Innspill til planarbeidet fra VAR-enheten: 
Det er ikke mottatt noen merknader fra VAR-enheten. 
Ved spørsmål og behov for avklaringer knyttet til vann/avløp/renovasjon osv. anbefales det å ta 
kontakt med enhetsleder for VAR-enheten, Nikolai Hansen Nikolai.Hansen@hitra.kommune.no 
 
---------- 
 
 
Det må søkes om igangsettingstillatelse til oppstart av reguleringsarbeider.  
 
Vi gjør oppmerksom på at dette kun inneholder momenter berørt på møtet og er derved ikke 
administrasjonens samlede vurdering av temaet.  
 
Ragnhild Hoff 
20.04.2021 
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