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Igangsetting - reguleringsplan og VA-plan for Melkvika, gnr 120, 
bnr 2 og 93 
Administrasjonen finner på delegert myndighet fra Utvalg for plan, landbruk og miljø å kunne tilrå at 
det igangsettes arbeid med utarbeiding av reguleringsplan og VA-plan for Melkvika, deler av 
eiendommen gnr 120, bnr 2 og gnr 120, bnr 93, på følgende vilkår:  

1. Det vises til referat fra oppstartmøte gjennomført 18.03.2021, samt i sin helhet til avsnittet 
«vurdering» bakerst i dette saksfremlegget.  

2. Planen må i nødvendig grad ivareta landskapshensyn og hensynet til estetisk utforming av 
omgivelsene.  

3. Alle reguleringsplaner til behandling skal fremstilles etter reglene i ”nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister”.  

4. ROS-analyse: Ved utarbeidelse av planen skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§11-8 og 
12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap, jf. §4-3 Samfunnssikkerhet 
og risiko- og sårbarhetsanalyse.  

5. For områder som skal utbygges med vann- og avløpsordning, skal det utarbeides en vann- og 
avløpsplan med bestemmelser iht. krav i forskriftene. Grunnlaget for plana skal være 
utarbeidet av en fagperson innen VAR-feltet. Separat behandling av vann- og avløpsplan vil 
utløse ny sak med full offentlig høring.  

6. Det settes krav til at alle berørte parter i området blir tatt inn i planprosessen ved 
utarbeidelse av plan og bestemmelser. Samtidig med annonsering av igangsetting sendes 
brev til berørte parter. Kopi av brev til berørte parter og vurdering av evt. merknader leveres 
sammen med planforslaget.  

7. Et planforslag som leveres til politisk behandling skal inneholde:  
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 Forslag til reguleringsbestemmelser i RTF-format.  
 Et fullstendig plankart med tegnforklaring mv i PDF-format.  
 Plandata i gjeldende SOSI-format.  
 Basiskart i gjeldende SOSI-format i den grad det er gjort tilleggsmålinger.  
 Rapportfil fra SOSI-kontroll som dokumenterer at alle innleverte data er feilfrie.  

8. Som en del av en leveranse skal det følge dokumentasjon på at innholdet i planforslaget er i 
samsvar med den nasjonale produktspesifikasjonen: En rapportfil for at utført kontroll viser 
at filen er feilfri. Leveranser som ikke tilfredsstiller kravene, vil bli returnert forslagsstiller. 
Fristen på 12 uker, jf. plan- og bygningslovens §12-11, løper ikke før det er levert et datasett 
som tilfredsstiller kravene fullt ut.  

9. Kvittering for innkjøp av kartgrunnlag som benyttes i planprosessen skal vedlegges ved 
innlevering av planmateriale, og det skal identifiseres hvilket kartgrunnlag som er benyttet.  

10. Kartet skal ha høydekoter på 1 m. Hvis det ikke eksisterer, må det bestilles gjennom 
kommunen. Kommunen og tiltakshaver bærer kostnadene med en halvpart hver hvis 
kartgrunnlag må opparbeides.  

11. Kommunen krever at kartgrunnlag er oppdatert, for eksempel i forhold til skylddelinger/ 
tomtegrenser, veier, stier, bygninger osv.  

12. Plankartet skal ha opprinnelsesdato, ekvidistanse, rutenett m/koordinatverdier, samt 
opplysning om benyttet koordinatsystem.  

13. Planen skal støttes opp med illustrasjoner i form av perspektivskisser og/eller fotomontasjer 
av hele eller deler av planen.  

14. Det skal innleveres to representative terrengsnitt gjennom planområdet i passende 
målestokk med bygninger volummessig inntegnet med maks høyde og takvinkel jf. 
reguleringsbestemmelsene. Snittets lengde må være tilstrekkelig til at det dokumenterer 
forholdet til terrenget og bebyggelsen omkring.  

15. Det settes krav om arealoppgave, hva er dyrket og hva er beite osv. Det skal leveres kart som 
visualiserer markslag i planområdet i forhold til planlagte formål. Dvs. at kun formålsgrenser 
og planens begrensning tegnes med DMK i bakgrunnen.  

16. Tiltakshaver pålegges å oversende forslag til reguleringsplan til Trøndelag Fylkeskommune 
som forhåndsvurderer planforslaget med hensyn på blant annet kulturminner. Kommunen vil 
tidligst kunne ta planforslaget opp til behandling og utlegging til offentlig ettersyn etter at 
det foreligger en uttalelse fra Fylkeskommunen og evt. fra Vitenskapsmuseet i forhold til krav 
om undersøkelser for marin arkeologi. Kopi av følgebrev og innsendt kart sendes til 
kommunen samtidig.  

17. Planforslag som ikke fullt ut tilfredsstiller kravene over, vil bli avvist. Ved mindre avvik kan 
det bli gitt en frist på å utbedre manglene.  

18. Igangsettingsvedtakets gyldighet settes til 3 år fra vedtaksdato. Planmateriell skal da være 
levert kommunen for utlegging til offentlig ettersyn.  

19. Det presiseres at tilrådingen til igangsetting av planarbeid ikke må oppfattes som noen form 
for forhåndsgodkjenning av planforslaget og dets innhold.  

 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §§12-1, 12-3, 12-8, 12-10 og 12-11, samt 
kart- og planforskriften. 
 
 
 
 
 

Solvor Sundet 

Kommunalsjef 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

Monica Jensø 
Rådgiver 
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Bakgrunn for saken  
Sørli arkitekter as v/Hanne Sørli Wisniewski, Øragata 12A, 7200 Kyrksæterøra, søker på vegne av 
grunneier Tor Gunnar Eriksen, Hestvikveien 15, 7247 Hestvika, om tillatelse til igangsetting av 
reguleringsarbeider for deler av eiendommen Melkvika, gnr 120, bnr 2, samt eiendommen gnr 120, 
bnr 93, med formål å regulere området til boliger med tilhørende infrastruktur. 

 

 

Figur: forslag til planavgrensning  
 

Saksopplysninger 

I søknaden anføres følgende:  
«Planområdet omfatter et areal på ca 62 daa. Når det gjelder planavgrensningen må det vurderes 
hvorvidt boligeiendom gnr 120/bnr 77 skal inkluderes i planen. I dagens situasjon er eiendommen kun 
omfattet av et plankrav i KPA, og er avhengig av dispensasjon for realisering av tiltak. Forslag til 
plangrense kan derfor bli endret som følge av planprosessen.  

 
Planstatus: 

Området er avsatt i Hitra kommunes arealdel (årstall) i kommuneplanen som boligområde, planen vil 
således være i samsvar med overordnet plan. Det har tidligere vært møte mellom 
grunneier/tiltakshaver og Hitra kommune om planstatus for området, og det ble i den forbindelse 
holdt oppstartmøte i 2013. Av forskjellige grunner kom planarbeidet ikke i gang den gangen.  
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Figur: kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel 

 
Oppstartmøte 

18.03.2021 ble det avholdt nytt oppstartsmøte etter innsendt planinitiativ. Planinitiativet vedlagt gjør 
rede for planlagte tiltak. I oppstartsmøtet ble saken presentert og det skjema for oppstartsmøte ble 
gått gjennom. Referat fra oppstartsmøtet er vedlagt. 
 
Oppstartsmøtet avklarte flere momenter som må redegjøres nærmere for i planforslaget, bl.a forhold 
til tilgrensende landbruk, areal, støy fra Fv 6440, byggegrenser og myrforekomster. Avklaringer i 
forhold til naturmangfold og kulturminner vil også skje som en del av planprosessen. Plassering av 
tomter/oppdeling i typer utbyggingsareal, veiføringer, lekeplasser osv vil inngå i planforslaget, men 
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. På 
grunn av myrmassene er det ikke mulig med så øy arealutnyttelse som nasjonale føringer tilsier. Også 
de geografiske forutsetningene, med skrånende terreng, sol og utsikt, sett i sammenheng med de 
andre boligetableringene i området gjør det naturlig å tenke i retning av noe mer spredt bebyggelse.  
 
Reguleringsplanen vil måtte se på arealformål på grunnen, utnyttingsgrad og byggehøyder. Det synes 
naturlig å tilrettelegge for høyere byggehøyder og større tetthet for den nordvestre delen av 
området. Hovedformålet er å skape en plan som vil gi et attraktivt bomiljø, i naturlig forlengelse av 
eksisterende boligfelt i Badstuvika. For realisering av utbygging må planen trolig gis en form som gjør 
trinnvis utbygging realistisk og mulig.  
 
Tiltakshaver og plankonsulent oppfattet oppstartmøtet som positivt. Det ble konkludert med at 
søknad om oppstart av planarbeid skal legges frem for formannskapet. 
 
Planprogram, konsekvensutredning 

Plankonsulenten har gjort vurderinger knyttet til vesentlige virkninger av reguleringsplanen og 
konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning. 
Kommunen er enig i vurderingen.  
 
Fremdrift 
Tiltakshaver ønsker å sette i gang planarbeidet så fort som mulig, og siden kunne sette i gang 
utbygging så fort reguleringsplanen evt. stadfestes. Vi ber med dette om tillatelse til igangsetting av 
arbeid med reguleringsplan.» 
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Vurderinger 

Deler av eiendommen gnr 120, bnr 2 (området B21) er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
utbygging av fremtidig boligbebyggelse, der følgende bestemmelser er gjeldende:  

 Ved fortetting og i fremtidige områder for boligbebyggelse, stilles det krav om utarbeiding av 
detaljregulering jf. planbestemmelsenes kap.1.  

 I alle bebygde områder kan fortetting i form av utvidelse og byggearbeid på bestående 
bygninger tillates. Det tillates ikke økning i antall frittliggende boenheter uten detaljplan. Nye 
bygninger skal tilpasses landskapet og eksisterende bebyggelse med tanke på utforming og 
estetikk. Det kan kreves terrengprofil eller fotomontasje i byggesaken. Utnyttelsesgraden 
settes til maks 40% BYA.  

 Ved søknad om oppføring av bolig må rett til adkomst og parkering dokumenteres, hvis dette 
ikke går frem av reguleringsplan.  

 Område B21 skal være utbygd før man igangsetter bygging på område B1.  
 
Det omsøkes igangsatt planarbeid for området med tanke på tilrettelegging av boliger med 
tilhørende infrastruktur, og boligbebyggelsen som skisseres vurderes å være i samsvar med 
arealformålet avsatt i kommuneplanens arealdel. 
 
Hitra kommune ser svært positivt på ønske om aktivitet og utvikling av boliger i området. Sandstad 
har god tilgang på skolekapasitet, Badstuvika har gode forhold for myke trafikanter (g/s-veg helt frem 
til oppvekstsenteret). Det er stor næringsaktivitet i området (Jøsnøya) – som genererer stort behov 
for boligutbygging.  
 
Omsøkte planavgrensning vurderes å være fornuftig. Ved søknadstidspunktet var det usikre grenser 
for store deler av eiendommen. Ettersom planavgrensningen avhenger av disse grensene ble det 
vurdert å være hensiktsmessig å avvente behandling av igangsettingssøknaden til etter grensefast-
setting av eiendommen er foretatt. Dette er nå gjort, og søknadens foreslåtte planavgrensning 
samsvarer med de fastsatte grensene – som da definerer planavgrensningen for hoveddelen av 
området.  
 
Byggegrense mot landbruksareal er tatt inn i KPA for å sikre en viss buffer mellom etablering av 
boliger /annen bygning i forhold til landbruksarealene. Hensikten med dette er å unngå ulemper og 
konflikter mellom boliger og landbruk (ulemper i form av gjødselspredning, lukt, støy, farer knyttet til 
maskinell drift av jord, støv, flyer osv), som i verste fall kan medføre så store ulemper for den som 
driver landbrukseiendommen at drifta opphører. Dette er bakgrunnen for at det er tatt inn et krav 
om at det skal være byggegrense mot jordbruksareal på minst 30 m.  
 
Bakgrunnen er også at jordloven legger vekt på at jordbruksarealer skal brukes på den måten som er 
mest gagnlig for samfunnet med sikte på også fremtidige generasjoners behov, og at arealressursene 
skal disponeres på en måte som gir en tjenlig bruksstruktur. Det er viktig at jordbruksarealene blir 
holdt i hevd gjennom bruk. Utfordringen i Hitra er at det er færre bruk i drift, lite/mangel på beitedyr 
og at jordbruksareal gror igjen.  
 
Forholdet til landbruk må utredes som del av planarbeidet. 
 



 
Side 7 av 9 

 

 
Figur: AR5-kart 
 
----------------  
 
Det er gjennomført oppstartmøte 18.03.2021, og det vises for øvrig til referat fra dette møtet.  
 
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan og VA-plan vises det spesielt til bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel §1.4-1.8, samt §2.2.1.  
 
Planen må i nødvendig grad ivareta landskapshensyn og hensynet til estetisk utforming av 
omgivelsene.  
 
Utarbeidelse av detaljplan skal skje i tråd med ny planlov som trådte i kraft 01.07.09. Det skal i den 
videre planleggingen innhentes forhåndsuttalelser fra sektormyndigheter og naboer/berørte parter, 
og tas hensyn til disse.  
 
Formålet med bestemmelsen §4-3 vedr samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, som er 
ny, er å gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø og viktig infrastruktur, 
materielle verdier mv. Oppgaven består i å ha sikkerhet som et perspektiv og en oppgave både i den 
sektorovergripende samfunnsplanleggingen, og i arealplanleggingen. Det er også en viktig 
sammenheng mellom samfunnsplanlegging og arealplanlegging på dette feltet. Planmyndigheten har 
en plikt til å påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for et planområde. Risiko og sårbarhet 
kan på den ene siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, som f.eks. at det er utsatt for 
flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en følge av arealbruken, f.eks. ved måten 
viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealene brukes. Innspill til 
arealplanleggingen om slike forhold må komme fra de relevante planmyndigheter og 
tilsynsmyndigheter. Analysen vil inngå som et viktig grunnlag for planarbeidet. Risiko- og 
sårbarhetsanalyse er et generelt krav, som også gjelder når det gjøres endringer i arealplaner. Det 
settes krav til at forslagsstiller skal få utført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med 
reguleringsarbeidet, og at denne skal vedlegges forslaget som en del av beskrivelsen, jf §4-3 i ny 
plan- og bygningslov  
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Planavdelingen vil sette krav til reguleringsarbeidet for å sikre en ryddig/rasjonell planprosess og for 
å få riktig kvalitet på planforslag og bestemmelser. Planen må utarbeides av fagkyndig person som er 
kjent med reguleringsplanprosesser og framstilling av kart og bestemmelser. Fagkyndig/konsulent er 
ansvarlig for at berørte parter blir underrettet pr brev og at merknader blir vurdert og hensyntatt ved 
utforming av forslag til plan. I tillegg til å åpne for merknader, må et slikt brev søke å skaffe kjennskap 
til eiendomsmessige forhold og komplettering av naboliste m.m. Kopi av brev til naboer/berørte 
parter skal vedlegges ved innsending av materiale.  
 
Forslag til plan må utarbeides på kartgrunnlag i målestokk 1:2000 (1:1000), digitalt på SOSI-format, 
på SOSI-standard.  
 
Det skal innleveres to representative terrengsnitt gjennom planområdet i målestokk 1:500 med 
bygninger volummessig inntegnet med maks høyde og takvinkel jf. reguleringsbestemmelsene. Dette 
for å kunne visualisere tiltakenes påvirkning på terreng og omkringliggende bebyggelse.  
 
Før kommunen tar et innsendt planforslag opp til 1. gangs behandling og utlegging til offentlig 
ettersyn, må tiltakshaver ha forelagt planforslaget for Trøndelag fylkeskommune som 
forhåndsvurderer det, blant annet med henblikk på kulturminner. Kommunen vil tidligst kunne ta et 
planforslag opp til vurdering etter at det foreligger forhåndsuttalelse fra fylkeskommunen.  
 
En vil minne om at et planforslag i sin helhet kan bli avvist så sent som i kommunestyrets behandling 
av planforslaget selv om dette hører til sjeldenhetene. Det presiseres derfor at tilrådingen til 
igangsetting av planarbeid ikke må oppfattes som noen form for forhåndsgodkjenning av 
planforslaget og dets innhold.  
 
Alle arealplaner til behandling i Hitra kommune skal fremstilles etter reglene i nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan_og_bygningsloven/kart--
ogplanforskriften-.html?id=570324  
 
Hitra kommune forvalter alle sine arealplaner i digitalt format. Private forslag til detaljregulering jf. 
plan- og bygningslovens §12-3, skal leveres etter gjeldende standard. Regelverket i SOSI er eneste 
tillatte metode. Det er gjeldende versjon på tidspunktet planen tas til behandling, som til enhver tid 
gjelder. SOSI finnes her: http://intranett.statkart.no/SOSI.b7C_wlnG1s.ips.  
 
Som en del av en leveranse skal det følge dokumentasjon på at innholdet i planforslaget er i samsvar 
med den nasjonale produktspesifikasjonen: en rapportfil for at utført kontroll viser at filen er feilfri. 
Kontroll kan utføres v.h.a Statens Kartverks SOSI-kontroll: 
http://www.statkart.no/Ny+versjon+av+SOSI-vis+-+SOSI-kontroll.d25-SwtHS5a.ips  
 
Leveranser som ikke tilfredsstiller kravene, vil bli returnert forslagsstiller. Fristen på 12 uker, jf. plan- 
og bygningslovens §12-11, løper ikke før det er levert et datasett som tilfredsstiller kravene fullt ut.  
Planlegger skal identifisere hvilket kartgrunnlag som er benyttet i arealplanprosessen. Dette kan, jf. 
Kart- og planforskriften §9, sjette ledd, gjøres på to måter:  
 Ved å opplyse om hvilket kartgrunnlag som er benyttet som basiskart (Dette er aktuelt når 
det er kommunens kartgrunnlag som benyttes).  
 Ved å la basiskartet følge leveransen, korrekt kodet etter reglene i SOSI (Dette er aktuelt 
dersom det er samlet inn tilleggsdata.)  
 
Dersom planen grenser opp mot en eksisterende plan, skal planutkastet ha en avgrensning som faller 
sammen med dennes dersom det ikke kan påvises at den er feil. Hitra kommune vil stille nødvendige 
data om tilgrensende planer til rådighet.  
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan_og_bygningsloven/kart--ogplanforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan_og_bygningsloven/kart--ogplanforskriften-.html?id=570324
http://intranett.statkart.no/SOSI.b7C_wlnG1s.ips
http://www.statkart.no/Ny+versjon+av+SOSI-vis+-+SOSI-kontroll.d25-SwtHS5a.ips
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Matrikkeldata inngår i det kommunale kartgrunnlaget. I en detaljregulering skal grenser mv. som skal 
videreføres i planen, være identisk med dem i matrikkelen.  
 
Alle objekt som inngår i detaljplanen skal ha en geometrisk presisjon på samme nivå som basiskartet.  
Alle plandata skal leveres i UTM-Euref89 sone 32 (koordinatsystem 22 i SOSI).  
 
Avvik fra leveransene må avtales spesielt.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte momenter vil administrasjonen på delegert myndighet fra  utvalg for 
plan, landbruk og miljø tilrå at planarbeidet igangsettes på de vilkår som blir gitt i vedtaket.


