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Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 02.09.2021  

Behandling: 
 
Innstillingen fra utvalg for Plan, Landbruk og Miljø ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-10, 12-11, 12-
12, 12-14 og naturmangfoldlovens §7, endring i reguleringsplan og VA-plan for Strømsvika, gnr 
17, bnr 9 m fl, på følgende vilkår: 

1. Merknad fra NVE tas til følge. Følgende tas inn som nytt pkt 7e), i bestemmelsene, 
under avsnittet om tiltak i sjø: «Ved fylling i sjø må forstøtningsmurer dimensjoneres 
iht. forventede påkjenninger. Det må etableres en planert bergfot på berg langs hele 
fyllingsfoten for fundamentering av murene. Utførelsen av løsmassefyllingen utover i 
sundet må planlegges med tanke på å oppnå en stabilitetssikker gjennomføring. 
Utførelsen må dokumenteres ved framlegging av planer samt inspeksjon av dykker og 
ROV med kamera. Notat 13269-OO-N-001 Geoteknisk vurdering datert 01.07.2021 
utarbeidet av firma Dr.techn. Olav Olsen AS skal legges til grunn for planlegging og 
gjennomføring av utfylling i sjø» 

2. Merknad fra NVE tas til følge. Følgende tas inn som nytt pkt 7b), i bestemmelsene, 
under avsnittet om tiltak på land: «Alle tiltak og bygningsdeler under kote +3m skal tåle 
påvirkning fra sjøvann.» 
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Side 2 
 

3. Merknad fra NTNU Vitenskapsmuseet tas til følge. Følgende tas inn som nytt pkt 7a), i 
bestemmelsene, under avsnittet om tiltak på land: «Dersom det under arbeid i 
tiltaksområdet påtreffes kulturminner under vann fredet eller vernet i medhold av 
kulturminneloven §§4 eller 14, skal arbeidet straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet 
varsles omgående.» 

4. Merknad fra Kystverket tas til følge. Følgende tas inn som nytt pkt 7f), i 
bestemmelsene, under avsnittet om tiltak i sjø: «All utfylling i sjø er søknadspliktig etter 
havne- og farvannslovens §14, dersom tiltaket kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i 
farvannet.» 

5. Følgende rekkefølgekrav tilføyes til bestemmelsenes §1 Bebyggelse og anlegg, område 
for næringsbebyggelse, g), for å sikre at avbøtende tiltak i forhold til støyskjerming 
utføres før ytterligere utbygging av området: «Støyskjermen skal etableres før det gis 
nye byggetillatelser for bygninger i område for næringsbebyggelse.» 

6. Kommunedirektøren pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til 
godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 25.08.2021  

Behandling: 
 
Kommunalsjef ba om å endre punkt 5 i innstillingen til følgende: 

Følgende rekkefølgekrav tilføyes til bestemmelsenes §1 Bebyggelse og anlegg, område 
for næringsbebyggelse, g), for å sikre at avbøtende tiltak i forhold til støyskjerming 
utføres før ytterligere utbygging av området: «Støyskjermen skal etableres før det gis 
nye byggetillatelser for bygninger i område for næringsbebyggelse.» 

Endringen ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstillingen, med ovennevnte endring, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-10, 12-11, 12-
12, 12-14 og naturmangfoldlovens §7, endring i reguleringsplan og VA-plan for Strømsvika, gnr 
17, bnr 9 m fl, på følgende vilkår: 

1. Merknad fra NVE tas til følge. Følgende tas inn som nytt pkt 7e), i bestemmelsene, 
under avsnittet om tiltak i sjø: «Ved fylling i sjø må forstøtningsmurer dimensjoneres 
iht. forventede påkjenninger. Det må etableres en planert bergfot på berg langs hele 
fyllingsfoten for fundamentering av murene. Utførelsen av løsmassefyllingen utover i 
sundet må planlegges med tanke på å oppnå en stabilitetssikker gjennomføring. 
Utførelsen må dokumenteres ved framlegging av planer samt inspeksjon av dykker og 
ROV med kamera. Notat 13269-OO-N-001 Geoteknisk vurdering datert 01.07.2021 
utarbeidet av firma Dr.techn. Olav Olsen AS skal legges til grunn for planlegging og 
gjennomføring av utfylling i sjø» 

2. Merknad fra NVE tas til følge. Følgende tas inn som nytt pkt 7b), i bestemmelsene, 
under avsnittet om tiltak på land: «Alle tiltak og bygningsdeler under kote +3m skal tåle 
påvirkning fra sjøvann.» 
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3. Merknad fra NTNU Vitenskapsmuseet tas til følge. Følgende tas inn som nytt pkt 7a), i 
bestemmelsene, under avsnittet om tiltak på land: «Dersom det under arbeid i 
tiltaksområdet påtreffes kulturminner under vann fredet eller vernet i medhold av 
kulturminneloven §§4 eller 14, skal arbeidet straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet 
varsles omgående.» 

4. Merknad fra Kystverket tas til følge. Følgende tas inn som nytt pkt 7f), i 
bestemmelsene, under avsnittet om tiltak i sjø: «All utfylling i sjø er søknadspliktig etter 
havne- og farvannslovens §14, dersom tiltaket kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i 
farvannet.» 

5. Følgende rekkefølgekrav tilføyes til bestemmelsenes §1 Bebyggelse og anlegg, område 
for næringsbebyggelse, g), for å sikre at avbøtende tiltak i forhold til støyskjerming 
utføres før ytterligere utbygging av området: «Støyskjermen skal etableres før det gis 
nye byggetillatelser for bygninger i område for næringsbebyggelse.» 

6. Kommunedirektøren pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til 
godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 
 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-10, 12-11, 12-12, 12-14 
og naturmangfoldlovens §7, endring i reguleringsplan og VA-plan for Strømsvika, gnr 17, bnr 9 m fl, på 
følgende vilkår: 

1. Merknad fra NVE tas til følge. Følgende tas inn som nytt pkt 7e), i bestemmelsene, under 
avsnittet om tiltak i sjø: «Ved fylling i sjø må forstøtningsmurer dimensjoneres iht. forventede 
påkjenninger. Det må etableres en planert bergfot på berg langs hele fyllingsfoten for 
fundamentering av murene. Utførelsen av løsmassefyllingen utover i sundet må planlegges med 
tanke på å oppnå en stabilitetssikker gjennomføring. Utførelsen må dokumenteres ved 
framlegging av planer samt inspeksjon av dykker og ROV med kamera. Notat 13269-OO-N-001 
Geoteknisk vurdering datert 01.07.2021 utarbeidet av firma Dr.techn. Olav Olsen AS skal legges 
til grunn for planlegging og gjennomføring av utfylling i sjø» 

2. Merknad fra NVE tas til følge. Følgende tas inn som nytt pkt 7b), i bestemmelsene, under 
avsnittet om tiltak på land: «Alle tiltak og bygningsdeler under kote +3m skal tåle påvirkning fra 
sjøvann.» 

3. Merknad fra NTNU Vitenskapsmuseet tas til følge. Følgende tas inn som nytt pkt 7a), i 
bestemmelsene, under avsnittet om tiltak på land: «Dersom det under arbeid i tiltaksområdet 
påtreffes kulturminner under vann fredet eller vernet i medhold av kulturminneloven §§4 eller 
14, skal arbeidet straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående.» 

4. Merknad fra Kystverket tas til følge. Følgende tas inn som nytt pkt 7f), i bestemmelsene, under 
avsnittet om tiltak i sjø: «All utfylling i sjø er søknadspliktig etter havne- og farvannslovens §14, 
dersom tiltaket kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i farvannet.» 

5. Følgende rekkefølgekrav tilføyes til bestemmelsenes §1 Bebyggelse og anlegg, område for 
næringsbebyggelse, g), for å sikre at avbøtende tiltak i forhold til støyskjerming utføres før 
ytterligere utbygging av området: «Støyskjermen skal etableres før det gis nye byggetillatelser i 
område for næringsbebyggelse.» 

6. Kommunedirektøren pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent 
vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 
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Sammendrag 
Planforslaget omfatter endring av eksisterende reguleringsplan for området, inneholdende i hovedsak 
næring, samt noen boliger. Driften i området omfatter båtverksted, lagringsplass, marina og gjestehavn 
for småbåter. Hensikten med endringen er å gi Hitra Marineservice utvidelsesmuligheter og 
handlingsrom via utfylling i sjø og areal til nye bygg. 
 
I høringsperioden mottok Hitra kommune en innsigelse til planforslaget fra NVE knyttet til at 
grunnforhold i forbindelse med behov for utfylling i sjø ikke er vurdert i planforslaget, og at sikkerhet 
mot skred derfor ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget: «NVE har innsigelse til planforslaget inntil 
det er foretatt en geoteknisk vurdering fra geoteknisk fagkyndig som konkluderer med at foreslåtte 
tiltak som medfører utfylling i sjø oppfyller sikkerhetskravene i TEK17 kapittel 7-3 (sikkerhet mot skred). 
Dersom geoteknisk vurdering konkluderer med behov for avbøtende tiltak, må dette tas inn i 
reguleringsplanen før den egengodkjennes. Alternativt til at geoteknisk vurdering utarbeides i 
forbindelse som del av reguleringsplanen, er at det tas inn planbestemmelse med krav om at det 
foreligger geoteknisk vurdering fra geoteknisk fagkyndig som godtgjør at sikkerheten mot skred er 
tilstrekkelig ivaretatt før tiltaksrealisering og at det tas inn ny bestemmelse under 7. 
Fellesbestemmelser, tiltak i sjø som ivaretar dette.» Det er nå gjennomført geoteknisk vurdering, og 
planbestemmelsene er revidert med bakgrunn i denne vurderingen.  
 
NVE hadde også faglig råd knyttet til ivaretakelse av sikkerhet mot stormflo og havnivåstigning som del 
av planarbeidet, og at det bør legges inn planbestemmelse som ivaretar dette. Planbestemmelsene er 
nå revidert med utgangspunkt i dette, slik at det stilles krav om at alle tiltak og bygningsdeler under 
kote +3,0m skal tåle påvirkning fra sjøvann. 
 
Hitra kommune mottok også en merknad fra NTNU vitenskapsmuseet som omhandler meldeplikten 
knyttet til funn av kulturhistorisk materiale. Dette er sikret via følgende tilføyelse til 
planbestemmelsene: «Dersom det under arbeid i tiltaksområdet påtreffes kulturminner under vann 
fredet eller vernet i medhold av kulturminneloven §§ 4 eller 14, skal arbeidet straks stanses og NTNU 
Vitenskapsmuseet varsles omgående.»  
 
Via merknad fra Kystverket ble det anbefalt å tilføye bestemmelse om at all utfylling i sjø er 
søknadspliktig etter havne- og farvannslovens § 14 dersom tiltaket kan påvirke sikkerheten eller 
ferdselen i farvannet. Dette foreslås tatt til følge. 
 
Det foreligger også merknader fra naboer i området knyttet til planforslaget. En del av merknadene 
retter seg mot tidligere planprosess og tiltak i området. I tillegg er det uenighet knyttet til at det skal 
legges til rette for utvidelse av næringsvirksomheten i området, som medfører ulemper for egen 
bolig/fritidsboligeiendom i umiddelbar nærhet; støy, tap av solforhold, tap av utsikt osv. Det er 
gjennomført støyutredning, og tatt inn i planforslaget at det skal settes opp støyskjerm for å sikre 
tilstrekkelige støyforhold. Det foreslås også tatt inn rekkefølgekrav om at denne skal etableres før det 
gis nye byggetillatelser i næringsområdet. Det er vedlagt 3D-visualiseringer som dokumenterer 
situasjonen i området, og en kan ikke se at reguleringsplanen medfører vesentlig tap av utsikt og 
solforhold. Planforslaget vurderes forøvrig å være tilstrekkelig dokumentert, og til å kunne skape 
forutsigbarhet og et godt beslutningsgrunnlag.  
 
Med bakgrunn i dette vil kommunedirektøren anbefale at reguleringsplanen egengodkjennes. 
 
Bakgrunn for saken 
Kystplan as v/May Andreassen, Storhaugveien 8, 7240 Hitra, søker på vegne av tiltakshaver Hitra 
Marine as v/Sigbjørn Johansen, om tillatelse til endring i reguleringsplanen for Strømsvika, gnr 17, bnr 9 
m fl. 
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Reguleringsplanen for Strømsvika ble vedtatt i mars 2009, sist endret via egengodkjenningsvedtak i 
Hitra kommunestyre 9/16, 04.02.2016. 
 

 
Figur: gjeldende reguleringsplan for Strømsvika 
 

Det ble også søkt om igangsettingstillatelse til endring av reguleringsplanen i januar 2018, og da ble 
følgende vedtak fattet i teknisk komite 27.02.2018, sak 12/18: 
 

Teknisk komite frarår igangsetting av planarbeid med endring av reguleringsplanen for 
Strømsvika, eiendommen gnr 17, bnr 9 m fl. Dette med bakgrunn i kjente interessekonflikter i 
området. Hvis tiltakshaver allikevel velger å sette i gang planarbeidet må følgende vilkår følges: 
 
Pkt 1. Det må gjennomføres en grundig planprosess som legger til rette for en fremtidsrettet 
reguleringsplan for arealutnyttelsen i området, og en prosess som legger til rette for god dialog 
og medvirkning for alle parter. 
 
Pkt 18. Det presiseres at igangsetting av planarbeid ikke må oppfattes som noen form for 
forhåndsgodkjenning av planforslaget og dets innhold. 

 
Saksopplysninger 
I søknaden anføres følgende: 
 

«Bakgrunn 
Hitra Marina er i vekst. Nå ønsker bedriften å utvide ved å ta i bruk mer av eiendommen. For å oppnå 
dette må det utarbeides en reguleringsplan. 
 
Historikk 
Det er tidligere gitt positivt vedtak på byggesøknad om nytt bygg og utfylling i sjø. Dette vedtaket ble 
påklaget. Konsekvensene ble at fylkesmannen opphevet vedtaket, med anbefaling om å endre dagens 
reguleringsplan. 
 

Hitra Marina AS søkte om oppstart av planarbeid på eiendommen i 2018. Saken ble behandlet 
01.03.2018 i sak nr. 2015/924, hvorpå det ble gitt negativ tilbakemelding fra det politiske miljøet. Dette 
på bakgrunn av at det forefinner kjente interessekonflikter i området. 
 
Søknad om igangsetting 
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Hitra Marina ønsker å fremme en ny søknad om igangsetting. Nå med flere og mer utfyllende 
opplysninger. I område interessekonflikter i området, det må tas på alvor. 
 
Det er en kjent sak at reguleringsplanprosesser kan brukes for å avdekke og løse konflikter. Om en 
planprosess vil løse konfliktene i dette området er uvist, men det er en fin måte å få belyst begge sider 
av saken på for så å kunne fremme eventuelle løsninger/tiltak. 
 
For å skape tillit til prosessen er det viktig at man har en godt gjennomtenkt planstrategi. Denne 
planstrategien bør være vedtatt, slik at alle parter blir trygge på arbeidsmåten. Dette forplikter partene 
til å følge en plan. 
 

 
Figur 2 viser planlagte tiltak 
 
Planstrategi 
Kystplan foreslår følgende planstrategi: 
1. Søknad om igangsettning. 
2. Hvis positivt vedtak, starte den lovpålagte planprosessen. 
3. Sende utfyllende brev til naboer/berørte parter. Brevet skal minst innholde: 

• Hvordan planprosessen skal utføres. 
• Plassering av fremtidig bygg. 
• Forventet byggehøyde. 
• Tanker rundt støy og visuell forurensing. 
• Utfylling i sjø og hva som er tanken for dette arealet. 

4. Brev til sektormyndighetene med samme utfyllende brev som til naboer/berørte parter. 
5. Kunngjøring i avisa. 
6. Åpen dag, møte med konsulent 

• Hensikten er at naboer/berørte parter kan komme til konsulent for å legge frem sine 
synspunkter på saken. I etterkant må de vurdere skriftlig merknader til saken. 

7. Utarbeidelse av planforslag 
• Rapporter/utredninger lages i forhold til sektormyndighetenes krav. 
• Støymålinger blir utført. 

8. Viktige tema i beskrivelsen: 
• De nye tiltakenes påvirkning på eksisterende bebyggelse 
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• Støy og støv 
• Visuell forurensing 
• Silhuett 
• Utfylling i sjø 
• 100-metersbeltet 

9. Utarbeide kart og bestemmelser. 
10. Levering av forslag til kommunen. 
 
På bakgrunn av overnevnte, søkes det herved om igangsetting av regulering på eiendommen gnr. 17 
bnr. 9 m.fl.» 
 
Saksbehandlers vurdering som grunnlag for behandling av søknaden var følgende: 

Reguleringsplanen for Strømsvika har nettopp vært gjenstand for revidering, sist vedtatt i 2016. 
Det må påpekes at det er uheldig at det gjennomføres stadige endringer i plangrunnlaget, da 
dette skaper liten forutsigbarhet for alle parter.  
 
I forbindelse med sist gjennomførte revidering av planen ble det avdekket en del 
interessekonflikter i området, og det forutsettes at planprosessen legger til rette for en god 
dialog og medvirkning for alle parter ved gjennomføring av nok en planendring. 
 
Som nevnt ble det ved behandling av søknad om igangsettingstillatelse til endring av 
reguleringsplanen i februar 2018 frarådd igangsetting av planarbeid i teknisk komite. Dette med 
bakgrunn i de kjente interessekonfliktene i området.  
 
Det ble presisert ved samme behandling av dersom tiltakshaver likevel setter i gang 
planarbeidet må følgende vilkår følges: 
Pkt 1. Det må gjennomføres en grundig planprosess som legger til rette for en fremtidsrettet 
reguleringsplan for arealutnyttelsen i området, og en prosess som legger til rette for god dialog 
og medvirkning for alle parter. 
 
Pkt 18. Det presiseres at igangsetting av planarbeid ikke må oppfattes som noen form for 
forhåndsgodkjenning av planforslaget og dets innhold. 
 
Kystplan skisserer i søknaden en strategi for å imøtekomme presiseringen i pkt 1 ovenfor, 
knyttet til å tilrettelegge for god dialog og medvirkning for alle parter. Med dette vurderes 
vilkåret i siste del av pkt 1 å være imøtekommet. 
 
Det forutsettes i tillegg at det gjennomføres en grundig planprosess som legger til rette for en 
fremtidsrettet reguleringsplan for arealutnyttelsen i området, slik at en unngår hyppige 
endringer av plangrunnlaget. 
 
Det forutsettes at krav til reguleringsarbeid, §1.5 i nylig vedtatte bestemmelser som følger 
kommuneplanens arealdel, tilfredsstilles. Det må gjennomføres oppstartmøte for å avdekke 
hvilke utredninger som er nødvendig å gjennomføre.  

 
Teknisk komite behandlet igangsettingssøknaden i møte 30.04.2019, sak 52/19, og fattet følgende 
vedtak: 
 

Vedtak: 
Teknisk komite finner å kunne tilrå at det igangsettes planarbeid med endring av 
reguleringsplanen for Strømsvika, eiendommen gnr 17, bnr 9 m fl, på følgende vilkår: 
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1. Det må gjennomføres en grundig planprosess som legger til rette for en fremtidsrettet 
reguleringsplan for arealutnyttelsen i området, og en prosess som legger til rette for god 
dialog og medvirkning for alle parter, ihht planstrategi beskrevet i søknaden. 

2. Det forutsettes at krav til reguleringsarbeid, §1.5 i nylig vedtatte bestemmelser som følger 
kommuneplanens arealdel, tilfredsstilles. Det må gjennomføres oppstartmøte for å avdekke 
hvilke utredninger som er nødvendig å gjennomføre.  
(…) 

 
Kystplan varslet oppstart av planarbeid via brev til naboer og berørte parter 01.07.2019, og det ble 
tilbudt åpen dag hos Kystplan for mulighet til å diskutere prosjektet og stille spørsmål 13. september.  
KUNNGJØRING? 
 
I forbindelse med kunngjøring av planoppstart er det mottatt følgende forhåndsuttalelser: 
 
Fiskeridirektoratet, 18.09.2019: 

Fiskeridirektoratet forteller at det er registrert forekomster av kamskjell i området, og at 
utfyllingstiltakene vil berøre en svært liten del av de registrerte forekomstene direkte. 
Og gitt at det brukes rene masser til utfyllingen, vil tiltakene kun berøre naturmiljøet i en 
begrenset periode av året. De ber likevel om at det tas hensyn til nevnte fiskeriressurs, ved at 
avbøtende tiltak som bruk av siltskjørt/gardin eller tilsvarende vurderes for å hindre spredning 
av partikler, samt at tidsperiode for eventuelle tiltak i sjø vurderes, og fortrinnsvis legges til 
høsten, som er den tiden av året hvor livet i kystsonen ligger mest i ro. De ønsker ikke at det 
brukes sprengstein da det dannes partikler og flisige eller nåleformede partikler som gjør skade 
på fisk og andre vannlevende organismer. Dersom det skal benyttes sprengsteinmasse som kan 
inneholde sulfidholdige bergarter, må tiltakshaver påse at dette kontrolleres før utfylling. Stein 
fra sulfidholdige bergarter anses ikke som rene masser. 
Oppsummert: 
Fiskeridirektoratet region midt kan ikke se at planarbeidet vil medføre vesentlige konsekvenser 
for fiskeri og akvakulturinteressene. Men dersom det skal fylles ut i sjø i planområdet, ber de 
om at det tas hensyn til naturverdiene i og utenfor planområdet. 

 
Konsulentens kommentar: 

Legge i bestemmelsene at man ikke skal bruke sprengstein er sulfidholdig bergarter. 
Det skal vurderes i tiltak i sjø om det skal brukes stilskjørt/gardin som avbøtende tiltak 

 
Frøya Hitra Fiskerlag, 04.08.2019: 

Ingen innvendinger 
 
Fylkesmannen i Trøndelag, 19.09.2019: 

Småbåthavn 
Ber om at det gjøres en helhetlig vurdering om behovet for antall båtplasser i området men 
også utenfor planområde. Vurdere det langsiktige behovet for båtplasser 
 
Landbruk 
Konsekvenser for landbruk må vurderes 
 
Forurensing 
Nevner at båtpuss og vedlikehold må foregå på en forsvarlig måte og at det finnes beholdere 
for innlevering av malingsavfall, oljeprodukter og lignende for å sikre et rent og sunt 
havneområde og unngå forurensing i havna. 
 
Mudring og dumping 
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Fylkesmannen minner om at utfylling i sjø er søknadspliktig etter forurensingsloven og søkes 
inn til forurensingsmyndighetene. 
 
Støy 
Det bør utarbeides en egen støyvurdering med tanke på at det skal bygges båthotell i 
forbindelse med marinaanlegget, og nødvendige tiltak for å redusere støybelastningen i 
nærområdet skal innarbeides i planen. 
 
Naturmangfold 
Norddolmsvågen er registrert som naturtypen Skjellsand av svært stor verdi, og det er også et 
område med Større kamskjellforekomster. Det bør gjennomføres en kartlegging av 
naturmangfoldverdiene i sjø som et grunnlag for det videre planarbeidet. 
I reguleringsplanen bør det ikke åpnes for nye inngrep i de registrerte naturmangfoldverdiene. I 
planen må konsekvensene for verdiene synliggjøres, og det bør vurderes alternativ lokalisering 
av inngrepene i sjø (utfyllingsområder, lokalisering av marinanalegg og eventuelt andre tiltak). 
Det er viktig at det ikke kun gis en beskrivelse av forholdene, men at det også gjøres en 
vurdering og vekting av konsekvenser. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 må legges til 
grunn for vurdering av konsekvenser for naturmiljø. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det må foretas en risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). 

 
Konsulentens kommentarer 

Vedr småbåthavn: En antar at dette kan være en mistolking av oversendelsesbrevet. Det er ikke 
snakk om utvidelse av småbåthavna, det er kun en justering av planområde med noen meter , 
slik at eksisterende flytebrygge kommer innenfor planformålet. Dette beskrives nærmere i 
beskrivelsene. Ingen landbruksinteresser i planområde. Beskrive om dette får påvirkning på 
landbruksinteresser som ligger utenfor planområde. Vedr forurensning: Dette er ivaretatt i dag, 
men legger det som føringer i bestemmelsene 
Vedr mudring og dumping: Ok, tar med en setning i bestemmelsene.  
Engasjer firma til å ta en støyvurdering med mulig tiltak. 
Engasjere firma Åkerblå for å foreta vurderinger etter naturmangfoldsloven. Videre også 
forurensing i sjø. Vedr Ros-analyse: OK blir laget på ordinært vis 

 
Kystverket, 27.09.2019: 

Ingen vesentlige bemerkninger, men ber om å bli holdt løpende orientert 
 
Mattilsynet, 03.10.2019: 

Ingen merknader 
 
NVE, 09.08.2019: 

Viser til at kystplan er godt kjent med NVE`s syn på forholdet til utfylling i sjø, havnivåstigning 
og stormflo. Avklares i ROS-analysen. 

 
Konsulentens kommentarer: 

Ok, eget tema om havnivåstigningen 
 
Trøndelag Fylkeskommune, 13.09.2019: 

Ingen merknader til planen. Sender over saken til vurdering for arkeologi i sjø 
 
Naboer Torill Beate Gellein, Robert Strand, Marit Olaussen, gnr 17, bnr 6, 22, 27, 18.09.2019: 
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Krever at reguleringsplanen endrer navn. Sier at de er sterkt imot sprenging og utfylling i sjø i 
vestre del, og henviser til tidligere utfylling i ytre vestre del hvor det er stadfestet i møte den 
26.06.17 med Hitra kommune at den utfyllingen er ulovlig. Det ble påpekt i møtet at det ikke er 
søkt om utfyllingen. Naboene forteller også at det forsøples i området. På den nevnte fyllingen 
så foregår det i dag plassering av mobil kran hvor det foregår rengjøring og arbeid på båter som 
medfører forsøpling og støy. Det er også støy fra båthotellet som er sjenerende. 
En utfylling med lagring av båter vil forverre situasjonen betraktelig spesielt for 17/22 og 17/27. 
17/6 har et sjøhus i fjæra med innsyn til Hitra Marine. Videre vil de påpeke at vi ønsker å 
beholde fjæra vår slik naturen har skapt den. Det er i dag en naturlig avgrensning med noe 
vegetasjon. 
I saksframlegg fra 2006. Merknadsbehandling og egengodkjenning: I innstilling heter det. 
Byggeformål, samt inngrep på land og i sjø i den vestre del av området reduseres. 
Bestemmelsene strammes inn noe slik at det tar bedre hensyn til naboeiendommene. Bygg må 
bygges i god bryggestil og tilpasses eksisterende miljø og omgivelser. Bestemmelsene strammes 
inn noe slik at det tar bedre hensyn til estetikk og utforming av bygninger og anlegg. I offentlig 
ettersyn av den 21.10.2008 står det: landbruksområdet mot bukta i vest skal være 
friluftsområdet og tilgrensende sjøområde skal være friluftsområde i sjø. I brev fra 
Fylkesmannen av den24.01.2007 skriver han under miljøvern. Når det gjelder småbåthavner ser 
Fylkesmannen behovet for at det etableres formålstjenlige havner på egnede lokaliteter, og ser 
hensiktsmessigheten av et anlegg som planlagt her. 
Fylkesmannen ber om at kommende forespørsler om mindre småbåt havneanlegg i dette og 
andre områder på Hitra kanaliseres til større lokaliteter med nødvendig infrastruktur. Slik de ser 
det er Hitra Marine sitt anlegg ikke et mindre anlegg. Det har tatt en stor nok rolle i et trangt og 
lite område som påvirker beboere, eiere av feriehus samt turistnæring i Norddolmsvågen. De 
mener Hitra Marine må se på og omregulere sitt område østover. 

 
Videre er det planlagt et nytt båthotell med en høyde på inntil 12 meter. Det eksisterende 
båthotell har en høyde på ca 8 meter, dette hotellet dominerer sterkt i landskapet. Et hotell 
med 12 meters høyde vil ytterligere forsterke en allerede stor dominans i et sterkt belastet 
område. Hitra Marine AS søkte den 12.01.2018 om igangsettingstillatelse til ny endring av 
reguleringsplanen i området. Dette ble behandlet politisk av teknisk komité i møte den 
27.02.2018. Det ble frarådet å sette igang nytt reguleringsarbeid i området. Avsluttningsvis har 
det over lang tid helt siden 2006 blitt gjort endringer som har gitt svært lite forutsigbarhet. 
Initiativ til dialog fra tiltakshaver har vært fraværende. 

 
Konsulentens kommentarer: 

Vedr planens navn: Dette er vurdert, Plannavnet er satt for mange år siden og det er brukt for 
flere planer på samme område. Mener det er hensiktmessig å beholde navnet for historikken 
sin del. Dette er uansett kun navn på plan og har ikke sammenheng med eiendom. Historikken 
kan ikke være førende for å løse planen. Man må løse planen utifra dagens situasjon. Naboene 
ønsker ikke utfylling i sjø på grunn at plassen da som skal brukes til lagring av båter vil gi visuell 
forurensing. Hva som er visuell forurensing er en opplevelse som blir tolket forskjellig. 
Planforslaget vil bli fremlagt med utfylling i sjø med muligheter for avbøtende tiltak som 
eksempel å sette opp skjerm. 
Det skal lages bestemmelser som sier noe om utseende, høyde og volum. Det skal også lages en 
illustrasjonsplan. Tiltakshaver har vurdert at utvidelse i vestlig retning er mest formålstjenlig for 
å få en effektiv drift. Småbåthavna skal ikke utvides. Det er ikke plass til mere. Mener 
båthotellet blir for høyt. Det vil bli levert en utredning av påvirkningen nytt bygg får på 
nærmeste nabo. Sol/skygge osv. 

 
Nabo, Dolmøy Gjestebrygger, gnr 19, bnr 80, 18.09.2019: 
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Henviser til tidligere fraråding av kommunen om igangsettelse datert 27/2-2018. Og henviser til 
de endringer av reguleringsplanen som ble anbefalt ovenfor grunneier av 17/9 av kommunen 
for å tilfredsstille bestemmelsene innenfor dagens utbyggingsrammer for å skape 
forutsigbarhet for alle parter. Og påpeker at det derfor kreves informasjon, dialog og 
medvirkning pga de store interessekonfliktene mellom boliger/fritidsboliger, turistnæringen og 
båthotellet. Pr dato har tiltakshaver ikke tatt initiativ til dialog og medvirkning. De har tidligere 
også tatt opp at reguleringsplanen som ble vedtatt i 2006 ikke er fulgt mht de innspill som kom 
fra naboer og sektormyndigheter – disse listes opp i stikkordsform: 
1. økende båttrafikk i det smale sundet. 
2. støy, forurensing m.m 
3. analyse mht miljø-og forurensingsproblemer 
4. spørsmålstegn ved behovet 
5. bygges i bryggestil for å tilpasse eksisterende miljø og omgivelser. Hitra Kommune svarer» 
bestemmelsene strammes inn for bebyggelsen. Tas inn under §3pkt 7; bygg må bygges i god 
bryggestil og tilpasses eksisterende miljø og omgivelser.» 
6. Småbåtanlegg 
7. Utbygging må skje i østre del for å skjerme turistnæringen og naboeiendommene i vest. Hitra 
kommune svarer: «anlegget samles i østre del av området, slik at vestre del holdes mer fri for 
inngrep, jfr FYM.» 
Viser til at båthoteller som ble bygd i 2010 ikke er bygd i bryggestil og ikke i østre del, som var 
pålagt og skulle tas inn i reguleringsbestemmelsene. Og sier videre at det er kristiske til all 
endring pga uforutsigbarheten. 
Viser også til at det er bekymring ang sikkerhet ifb med verkstedarbeid inne i båthoteller da det 
skjedde en eksplosjon i 2018 i forbindelse med en reparasjon av båt. I tillegg til bekymringene 
for støy og forurensing. Bygningsmassen (båthotellet) fremstår som massiv og skjemmende. 
Støtter anmodning fra andre naboer om at fyllingen som allerede er gjort, fjernes inn til fast 
berg. Da denne er ulovlig sånn som den er i dag. 
 

Konsulentens kommentarer:  
Tiltakshaver har ikke vært i direkte kontakt med naboer i prosessen som startet i 2019. Det har 
konsulent på vegne av tiltakshaver. Naboer har vært i møte med Kystplan og fått info og har 
også fått uttrykt sine meninger om planene. Dette er nok historie. Nå lages en ny plan, der det 
kommer nye krav. Og muligheter. Hvis kravene som det her viser til ikke er blitt fulgt opp, er det 
kommunen som kontrollmyndighet som må ta stilling til dette. Historikk, men nabo vil nok 
poengtere mangel av tillitt til grunneier. 
Vedrører ikke planen, dette har med drift og HMS. Dette vil bli vurdert i planen 
Dette er noe man må ta med kommunen som kontrollmyndighet. Berører ikke planen. 

 
------------------------ 
 
Hitra kommune mottok forslag til reguleringsplan 24.03.2020, og følgende forhåndsvurdering ble 
oversendt datert 02.07.2020: 
 

«Det vises til forslag til plandokumenter for Strømsvika, mottatt i Hitra kommune 24.03.2020.  
 
Plankart og bestemmelser  
Boligområdet:  
Området for boligbebyggelse er utvidet i forslag til ny reguleringsplan. Det er pr i dag konflikt 
mellom næringsaktivitet og eksisterende boliger i området. Det vurderes å være uheldig å legge 
inn ny boligbebyggelse (tomt A) i området. Slik bestemmelsene er utformet gis det mulighet for 
fradeling av flere boligtomter, og derav etablering av flere boliger, i boligområdet. Dette 
vurderes ikke å være ønskelig. Nye tomter for boligbebyggelse og mulighet for deling av 
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eksisterende boligtomter må tas ut av planforslaget. Planforslaget må i større grad se på 
konkrete avbøtende tiltak i forhold til eksisterende boligeiendommer som ligger nært inntil 
næringsområdet.  
 
Kombinert formål - bebyggelse og anlegg  
Det er avsatt et relativt stort område til kombinertformål bebyggelse og anlegg, der det i 
bestemmelsene gis rom for utbygging av naust og bebyggelse knyttet til småbåthavn-formålet. 
Det er ikke skissert hvordan dette området planlegges bygd ut. Dette bør tas inn i 3D-
visualiseringen for området, slik at en får inntrykk av hele planområdet maks utbygd.  
 
Småbåthavn  
Fylkesmannen hadde i sin forhåndsuttalelse innspill om at det må gjøres en helhetlig vurdering 
av behov for antall båtplasser i småbåthavnområdene. En kan ikke se at dette er tilstrekkelig 
dokumentert.  
 
Det er gjennomført støyvurdering, men det stilles spørsmål til om avbøtende tiltak er 
tilstrekkelig juridisk sikret via bestemmelsene (rekkefølgebestemmelser osv).  
 
Næringsområde  
En ser positivt på at næringsaktiviteten samles. Det er uheldig at maks byggehøyde er lik for 
bebyggelse innenfor hele området. Byggegrenser innenfor dette arealet må utformes slik at 
hensynet til naboer ivaretas og at bygg i størst mulig grad trekkes bak fra kaifront. Området må 
dessuten deles opp i delområder med hver sine bestemmelser i forhold til utforming av 
bebyggelsen (høyde osv)  
 
Bygg i sørøstlig del av næringsområdet (kontor/verksted) er plassert slik at det sannsynligvis vil 
påvirke naboene i større grad enn et nytt bygg i nordvest. Her bør det utformes bestemmelser 
med strammere rammer for byggehøyde, byggegrenser osv.  
 
Bestemmelsesområde med mulig oppføring av bygg for høytrykkspyler  
Dette området ligger svært eksponert for nabobebyggelsen, og planforslaget gir lite 
forutsigbarhet for hva som kan settes opp innenfor dette området. Hva er «et mindre bygg»? 
Bygningen er ikke synliggjort i 3D-visualiseringen, noe som må tas inn. I tillegg må det 
utarbeides bestemmelser for utforming, høyde osv for dette bygget.  
 
I oppstartmøtet for planarbeidet ble det presisert at estetikk i bebyggelsen må vektlegges.  
Det er vanskelig å gjøre en vurdering av hvordan områdets estetikk fremstår, uten å kunne se 
hvordan det forholder seg til helheten. 3D-visualiseringen viser lite detaljer og lite utsnitt, og 
bygningene fremstår som bokser uten fargesetting. En kan ikke se at bestemmelsene sikrer 
bestemte kvaliteter i bebyggelsen: «Bebyggelsen skal gis en estetisk tilfredsstillende form, 
materialbehandling og farge. Tilbygg ol skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen med hensyn 
på de nevnte faktorer. Byggene skal ha helhetlig uttrykk i form og farger.»  
Det må utarbeides en mer detaljert og helhetlig 3D-visualisering over området for at dette skal 
kunne tas stilling til, og bestemmelsene må revideres med tanke på krav til estetikk osv.  
 
3D-visualiseringen må være med utgangspunkt i ståsted fra naboenes eiendommer – ikke fra 
fugleperspektiv.  
 
VS_1: I bestemmelsene for dette området står følgende. «Det tillates anordninger i sjø» - Hva er 
«anordninger» - hvilke tiltak tillates, forholdet til søknadsplikt osv. Dette må presiseres for å 
skape forutsigbarhet for hva planen inneholder.  
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ROS-analysen  
Vedr støyutfordringer står følgende: «Sannsynlig, men hva som oppfattes som støy er forskjellig 
fra person til person». Støy må relateres til retningslinjer for akseptabelt støynivå osv, sett i 
forhold til den støyproduksjonen som virksomheten i området vil bidra med. Avbøtende tiltak 
må stå i forhold til dette, og være sikret via juridiske bestemmelser.  
 
Avbøtende tiltak vedr støy er at det tas inn i bestemmelsene at det skal bygges støyskjerm mot 
eksisterende boligeiendom. En savner dokumentasjon på vurderinger knyttet til støyskjermens 
høyde, utforming osv i forhold til støyproblematikken, samt rekkefølgebestemmelse knyttet til 
når dette skal utføres. En savner også vurdering på om dette er tilstrekkelig i forhold til resten 
av området.  
 
Landbruk  
Ihht landbruksrådgiver Trine Beheim i uttalelse datert 16.04.2020 ligger det en teig med 0,7 
dekar fulldyrka jord inne i planområdet. Landbruksrådgivers vurdering er at denne teigen ikke 
kan anses som landbruksjord, da den er veldig liten og ligger ugunstig plassert. Det har aldri 
vært registrert noen drift på teigen.  
 
Utover dette er det ingen ytterligere kommentarer til planforslaget fra landbruksseksjonen.  
 
Naturmangfold  
Ihht uttalelse fra natur- og miljøforvalter Ida Nesset 17.04.2020 vurderes utredningen 
utarbeidet av Åkerblå som tilstrekkelig, og det foreligger ingen øvrige kommentarer på 
fagområdet.  
 
Vann- og avløpsplanen:  
Ihht uttalelse fra Øivind Johansen 17.04.2020 er forslag til VA-plan i samsvar med VAR-enhetens 
ønske. Det presiseres at alle tiltak knyttet til omlegging av vannledning bekostes og 
gjennomføres av utbygger, ellers er det ingen kommentarer til planforslaget.  
 
Plandokumentene må endres ihht disse innspillene og sendes inn på nytt, før saken kan legges 
ut til offentlig ettersyn via vedtak i utvalg for plan, landbruk og miljø. Dette til orientering.» 

--------------- 
 
Det ble gjennomført møte med Kystplan og tiltakshaver 13.08.2020, der de ulike punktene i 
forhåndsvurderingen ble gjennomgått. Revidert planforslag ble mottatt i Hitra kommune 20.10.2020. 
 
Administrasjonens vurdering som grunnlag for utlegging til offentlig ettersyn var følgende: 

Det er gjennomført en grundig forhåndsvurdering av planforslaget, og det er gjennomført 
omfattende endringer i planmaterialet med bakgrunn i forhåndsvurderingen. 
Plandokumentasjonen vurderes å være av en slik kvalitet og et slikt omfang at det vurderes som 
tilstrekkelig til å legge det ut til offentlig ettersyn.  

 
Saken ble behandlet i utvalg for plan, landbruk og miljø 10.11.2020, sak 153/20 med vedtak om at 
saken skulle legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket ble oversendt sektormyndigheter, naboer og andre 
berørte parter 17.11.2020. Vedtaket ble kunngjort på kommunens nettsider og i lokalavisa Hitra-Frøya 
20.11.2020, og saken ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 20.11.2020 – 08.01.2021. Følgende 
merknader er mottatt i perioden: 
 

Do
kn
r 

Høringsuttalelser Kommunedirektørens faglige 
vurdering av merknaden i forhold 
til plankart og bestemmelser utlagt 
på offentlig ettersyn: 
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 Statens Vegvesen har i brev av 25.11.2020 ingen merknader til 
planforslaget. 
 
Vilkår for egengodkjenning: ingen 

 
 
 

 Fylkesmannen i Trøndelag har i brev av 22.12.2020 følgende 
merknader: 
«Landbruk 
Med bakgrunn i sakens omfang og karakter har vi ingen merknad. 
 
Klima og miljø 
Fylkesmannens tilbakemelding til planoppstart er ivaretatt i 
planforslaget og vi har ingen ytterligere merknader. 
 
Samfunnssikkerhet 
Ingen merknad.» 
 
Vilkår for egengodkjenning: ingen 

 
 
 
 

 Fylkesmannen i Trøndelag har i brev av 23.12.2020 oversendt 
følgende samordnet uttalelse:  
«Fylkesmannen viser til brev til kommunene og statsetater datert 
17.01.2018 om delegering av myndighet til å samordne statlige 
innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven. 
Fylkesmannen har i denne saken mottatt uttalelse fra følgende 
fagmyndighet: 

• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
 
Det foreligger innsigelse fra NVE som sektormyndighet. 
Uttalelsene fra fagmyndighetene følger i vedlegg. Det vises til disse 
for nærmere begrunnelser og generell rådgivning for det videre 
planarbeidet. 
 
Fylkesmannens konklusjon 
Fylkesmannen har vurdert hjemmelsgrunnlaget og avveiningen 
mellom ulike hensyn som ligger bak innsigelsen. Etter en 
helhetsvurdering har vi kommet frem til at avskjæring ikke er 
aktuelt. Det fremmes følgende innsigelser til reguleringsplanen: 
 
NVE: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-3, 28-1 og TEK 17 §7-
3, fremmer NVE innsigelse til planforslaget inntil: 
1. Det er foretatt en geoteknisk vurdering fra geoteknisk fagkyndig 
som konkluderer med at foreslåtte tiltak som medfører utfylling i 
sjø oppfyller sikkerhetskravene i TEK17 kapittel 7-3 (sikkerhet mot 
skred). Dersom geoteknisk vurdering konkluderer med behov for 
avbøtende tiltak, må dette tas inn i reguleringsplanen før den 
egengodkjennes. Alternativt til at geoteknisk vurdering utarbeides 
i forbindelse som del av reguleringsplanen, er at det tas inn 
planbestemmelse med krav om at det foreligger geoteknisk 
vurdering fra geoteknisk fagkyndig som godtgjør at sikkerheten 
mot skred er tilstrekkelig ivaretatt før tiltaksrealisering og at det 
tas inn ny bestemmelse under 7. Fellesbestemmelser, tiltak i sjø 
som ivaretar dette.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er gjennomført geoteknisk 
vurdering datert 01.07.2021 av 
firma Dr.techn. Olav Olsen As. Den 
geotekniske vurderingen 
konkluderer med følgende: 
«Med de registrerte grunnforhold 
kan etablering av fyllinger som 
angitt på oversikten i figur 2 utføres 
som planlagt. Forstøtningsmurer 
må dimensjoneres for de 
påkjenninger de blir utsatt for og en 
må etablere et 
planert bergfot for fundamentering 
av denne på berg langs hele 
fyllingsfronten. Utførelsen av 
løsmassefyllinga utover i sundet må 
planlegges mhp. å oppnå en 
stabilitetsmessig sikker 
gjennomføring og 
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utførelsen må dokumenteres ved 
framlegging av planer og inspeksjon 
av dykker og ROV med kamera.» 
For å sikre dette foreslås følgende 
punkt tatt inn som nytt pkt 7e), 
tiltak i sjø: 
«Ved fylling i sjø må 
forstøtningsmurer dimensjoneres 
iht. forventede påkjenninger. Det 
må etableres en planert bergfot på 
berg langs hele fyllingsfoten for 
fundamentering av murene. 
Utførelsen av løsmassefyllingen 
utover i sundet må planlegges med 
tanke på å oppnå en 
stabilitetssikker gjennomføring. 
Utførelsen må dokumenteres ved 
framlegging av planer samt 
inspeksjon av dykker og ROV med 
kamera. Notat 13269-OO-N-001 
Geoteknisk vurdering datert 
01.07.2021 utarbeidet av firma 
Dr.techn. Olav Olsen AS skal legges 
til grunn for planlegging og 
gjennomføring av utfylling i sjø» 
 

 Trøndelag fylkeskommune har i brev av 25.11.2020 følgende 
merknader: 
Vi viser til deres oversendelse datert 17.11.2020 og til vår uttalelse 
13.09.2019 i fbm planoppstart.  
 
Planforslaget innebærer en endring av gjeldende reguleringsplan. 
Området består av næringsbebyggelse, båtverksted, lagringsplass, 
marina og gjestehavn for småbåter samt noen boliger. Hensikten 
med planendringen er å gi bedriften utvidelsesmuligheter. 
 
Det er utarbeidet en egen rapport for tiltak ihht naturmangfold der 
det konkluderes med avbøtende tiltak for å hindre forurensning. 
«Ved utfylling i den gamle slipen må det gjøres tiltak for å hindre 
spredning av forurensing. Dette må gjøres ved å bruke siltskjørt 
under utfyllingsarbeidet.» 
 
Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en arkeologisk 
registrering av planområdet i forbindelse med tidligere plan. Det 
ble ikke observert automatisk fredete eller andre verneverdige 
kulturminner som planen vil komme i konflikt med. Vi minner om 
den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i 
grunnen (mulig fredet kulturminne), skal arbeidet stanses og 
fylkeskommunen varsles. 
 
Endringene innebærer utfylling i sjø, det vises i den sammenheng 
til NTNU Vitenskapsmuseet v/Institutt for arkeologi og 
kulturhistorie sin uttalelse 20.09.2019 (vedlegg) fht undersjøiske 
kulturminner/marin arkeologi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se vurdering i forbindelse med 
mottatt merknad fra 
Vitenskapsmuseet. 
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Området er preget av eksisterende inngrep, Trøndelag 
fylkeskommune har ikke ytterligere merknader til planen. 
 
Vilkår for egengodkjenning: ingen 

 NTNU, vitenskapsmuseet, har i brev av 20.09.2019 følgende 
merknader til planforslaget: 
 
NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 28.08.2019, i e-post fra 
Trøndelag fylkeskommune, ovennevnte sak til uttalelse vedrørende 
eventuell konflikt med kulturminner under vann. Saken er 
behandlet med bakgrunn i Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 
50. 
 
Kystplan AS varsler, på vegne av tiltakshaver Hitra Marina 
v/Sigbjørn Johansen, om oppstart av planarbeid for Hitra Marina 
på eiendommen gnr 17 bnr 9 mfl. i Hitra kommune. Formålet med 
planen er å legge til rette for en mer sikker og effektiv drift. Det 
planlegges bl. a. utfyllinger i sjø vest og sør i planområdet. NTNU 
Vitenskapsmuseet gjennomførte i 2006 en marinarkeologisk 
befaring i området i forbindelse med reguleringsplan for deler av 
Strømsvika gnr 17 bnr 9 (vår ref.: 2006/563). Viser også til vår 
uttalelse av 02.09.2015 (vår ref.: 2015/13607) i forbindelse med 
forslag til endring av reguleringsplan for Strømsvika gnr 17 bnr 9, 
68 mfl., hvor NTNU Vitenskapsmuseet konkluderte med at 
befaringen i 2006 var tilstrekkelig grunnlag for vurdering av 
forholdet til kulturminner under vann, og at det ikke var nødvendig 
å gjennomføre en supplerende befaring. NTNU Vitenskapsmuseet 
vurderer tidligere befaring som tilstrekkelig også for tiltakene 
skissert i det aktuelle oppstartsvarselet.  
 
NTNU Vitenskapsmuseet har dermed ingen anmerkninger til 
reguleringsplanen slik den foreligger, men minner om 
meldeplikten. Dette medfører at dersom det oppdages 
kulturhistorisk materiale som kan være fredet eller vernet av loven 
her (keramikk, glass, vrakdeler etc.) må arbeidet straks stanses og 
NTNU Vitenskapsmuseet varsles jf. kulturminneloven § 14 tredje 
ledd, jf. §§ 8 annet ledd, 13 første ledd første punktum og 13 annet 
ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidet 
om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt.  
 
Vi ber derfor om at følgende blir tatt med i planbestemmelsene: 
«Dersom det under arbeid i tiltaksområdet påtreffes kulturminner 
under vann fredet eller vernet i medhold av kulturminneloven §§ 4 
eller 14, skal arbeidet straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet 
varsles omgående.»  
 
Vilkår for egengodkjenning: ingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge. Følgende bestemmelse 
foreslås tilføyet som nytt  pkt 7 
under tiltak på land a): «Dersom det 
under arbeid i tiltaksområdet 
påtreffes kulturminner under vann 
fredet eller vernet i medhold av 
kulturminneloven §§4 eller 14, skal 
arbeidet straks stanses og NTNU 
Vitenskapsmuseet varsles 
omgående.» 

 Direktoratet for mineralforvaltning har i brev av 10.12.2020 
følgende merknader til planforslaget: 
 
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte 
forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller 
masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, 
at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av 
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mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til offentlig ettersyn 
til endring av reguleringsplan og VA-plan for Strømsvika i Hitra 
kommune. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende 
forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du 
også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for 
oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
Vilkår for egengodkjenning: ingen 

 NVE har i brev av 22.12.2020 følgende merknader til planforslaget: 
 
Geoteknikk og grunnforhold  
Fra vår tilbakemelding i forbindelse med kunngjøring av oppstarts-
varselet (ref. 201908516-2 datert 09.02.2019) var NVE tydelige på 
at vi forutsatt at forholdet til sikker byggegrunn (spesielt med 
tanke tiltak som medfører utfylling i sjø), samt at planforslaget 
legger inn minimum kotehøyde for bebyggelse som ikke tåler 
overflomming for å unngå stormfloskader.  
 
Planforslaget legger opp til utfylling i sjø i forbindelse med 
planlagte næringsbebyggelse (arealformål BN) og anlegging av 
småbåthavn (VS_1 og VS_2). Vi kan ikke se at grunnforhold i 
forbindelse med behov for utfylling i sjø er vurdert i planforslaget, 
og ergo ikke om sikkerhet mot skred er tilstrekkelig ivaretatt i 
planforslaget.  
 
Fra NVEs temakart for kvikkleire kan en ikke se at grunnen i 
område er registrert som faresone for kvikkleireskred, og at det 
heller ikke er registrert som utløpsområde for slike skred. 
Området er uansett under marin grense (MG), og områder i sjø er 
ikke del av NGUs løsmassekartlegging. Selv om området ikke er 
faresonekartlagt, kan det som følge av at området ligger under 
marin grense ikke utelukkes at det finnes kvikkleire i området.  
 
I veileder H-5/18 (samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling, 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-
i-planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041/) står det at 
naturfare senest skal avklares på siste plannivå (dvs. 
detaljregulering).  
 
Siden dette planforslaget er detaljregulering, søkes det at 
sikkerhet mot naturfare inkl. sikkerhet mot undersjøiske skred 
avklares i forbindelse med reguleringsplanarbeidet, og at skred 
som tema ikke er uavklart når Fylkesmannen som ansvarlig 
myndighet etter Forurensningsloven skal behandle søknadspliktig 
utfyllingssøknad. Som skredetat ønsker vi derfor at en er særlig 
oppmerksom på akkurat denne type planer i tilknytning til sjø og 
at geoteknikk avklares ifm. arealplan i tråd med veileder H-5/18 og 
dette inngår som del av arbeidet med ROS-analysen (pbl. §4-3).  
 
I denne sammenheng vil vi også vise til vedtatt kommuneplanens 
arealdel for Hitra (2015-16) at det i forbindelse med planarbeidet 
skal vurderes behov for grunnundersøkelser:  
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er gjennomført geoteknisk 
vurdering datert 01.07.2021 av 
firma Dr.techn. Olav Olsen As. Den 
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ROS-analysen svarer «Nei» på om området kan være utsatt for 
eller risiko i planen kan medføre risiko for masseras/skred. Vi 
krever derfor at det gjennomføres en geoteknisk vurdering fra 
fagkyndig som avklarer at sikkerheten mot skred før planforslaget 
egengodkjennes, og at eventuelle behov for risikoreduserende 
tiltak som følge av geoteknisk vurdering tas inn i reguleringsplanen 
(kart og bestemmelser). 
 
Alternativt til dette kravet at er at det tas inn ny planbestemmelse 
under pkt. 7 (Fellesbestemmelser – tiltak i sjø) som hjemler krav 
om at det må utføres geoteknisk vurdering utført av fagkyndig 
som godtgjør sikkerheten mot skred er ivaretatt før tiltaks-
realisering, og at denne bestemmelsen tas inn under pkt. 7 
Fellesbestemmelser (tiltak i sjø). 
 
NVE foretrekker førstnevnte alternativ, men kan også akseptere 
sistnevnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stormflo og havnivåstigning 
I forbindelse med vår tilbakemelding til oppstartsvarsel av 
planarbeidet minte vi om viktigheten for å vurdere og ivareta 
sikkerhet mot stormflo og havnivåstigning som del av 
planarbeidet, og at det bør legges inn planbestemmelse som 
ivaretar dette. Vi kan ikke se at dette er ivaretatt i planforslaget. 
 
For øvrig stiller kommuneplanen til Hitra (2016-2028) som nevnt 
innledningsvis krav om dette i bestemmelse pkt. 1.7.6: 
(…) 
Kartverket har som kjent etablert en innsynsløsning som viser 
framtidig estimert havnivåstigning med stormflo or de aller fleste 
tettstedene langs hele kysten, 
https://www.kartverket.no/sehavniva/ . 
 

geotekniske vurderingen 
konkluderer med følgende: 
«Med de registrerte grunnforhold 
kan etablering av fyllinger som 
angitt på oversikten i figur 2 utføres 
som planlagt. Forstøtningsmurer 
må dimensjoneres for de 
påkjenninger de blir utsatt for og en 
må etablere et 
planert bergfot for fundamentering 
av denne på berg langs hele 
fyllingsfronten. Utførelsen av 
løsmassefyllinga utover i sundet må 
planlegges mhp. å oppnå en 
stabilitetsmessig sikker 
gjennomføring og 
utførelsen må dokumenteres ved 
framlegging av planer og inspeksjon 
av dykker og ROV med kamera.» 
For å sikre dette foreslås følgende 
punkt tatt inn som nytt pkt 7e), 
tiltak i sjø: 
«Ved fylling i sjø må 
forstøtningsmurer dimensjoneres 
iht. forventede påkjenninger. Det 
må etableres en planert bergfot på 
berg langs hele fyllingsfoten for 
fundamentering av murene. 
Utførelsen av løsmassefyllingen 
utover i sundet må planlegges med 
tanke på å oppnå en 
stabilitetssikker gjennomføring. 
Utførelsen må dokumenteres ved 
framlegging av planer samt 
inspeksjon av dykker og ROV med 
kamera. Notat 13269-OO-N-001 
Geoteknisk vurdering datert 
01.07.2021 utarbeidet av firma 
Dr.techn. Olav Olsen AS skal legges 
til grunn for planlegging og 
gjennomføring av utfylling i sjø» 
 
 
Tas til følge. Følgende bestemmelse 
foreslås tilføyet som nytt pkt 7 
under tiltak på land b): «Alle tiltak 
og bygningsdeler under kote +3m 
skal tåle påvirkning fra sjøvann.» 
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For Hitra er for eksempel 200-års stormflo med havnivåstigning 
(gitt fortsatt høye globale CO2-utslipp) stipulert til kote 2,66 meter 
mot slutten av dette århundret (uten bølgepåvirkning). For å 
unngå å bygge seg inn i klimaproblemer anbefaler regjeringen 
både i ovennevnte veileder H-5/18 og i de nasjonale 
forventningene til regional og kommunal planlegging av 
14.05.2019 at det er de høye utslippstallene som skal legges til 
grunn for arealplanleggingen i kommunene. For tiltak som ligger i 
umiddelbar nærhet til- eller i sjø og som ikke er konstruert for 
overflomming, anbefaler vi derfor at det tas inn en 
reguleringsbestemmelse med krav om minimum kotehøyde gulv 
(NN2000) på 3 m. for å unngå skader og ødeleggelse på 
konstruksjoner og anlegg. 
 
NVE har innsigelse til planforslaget inntil: 

1. Det er foretatt en geoteknisk vurdering fra geoteknisk 
fagkyndig som konkluderer med at foreslåtte tiltak som 
medfører utfylling i sjø oppfyller sikkerhetskravene i 
TEK17 kapittel 7-3 (sikkerhet mot skred). Dersom 
geoteknisk vurdering konkluderer med behov for 
avbøtende tiltak, må dette tas inn i reguleringsplanen før 
den egengodkjennes. Alternativt til at geoteknisk 
vurdering utarbeides i forbindelse som del av 
reguleringsplanen, er at det tas inn planbestemmelse 
med krav om at det foreligger geoteknisk vurdering fra 
geoteknisk fagkyndig som godtgjør at sikkerheten mot 
skred er tilstrekkelig ivaretatt før tiltaksrealisering og at 
det tas inn ny bestemmelse under 7. Fellesbestemmelser, 
tiltak i sjø som ivaretar dette.  
 

Innsigelsen er hjemlet i PBL. §4-3, 28-1 og TEK17 §7-3.  
 
Faglig råd: 

• Dersom tiltakshavers geotekniske fagkyndige påtreffer 
kvikkleire som en del av den geotekniske vurderingen, 
anbefales det at den geotekniske vurderingen gjennom-
går en uavhengig kvalitetskontroll i tråd med NVEs 
kvikkleireveileder 7/2014.  

• Vi anbefaler at planbestemmelsene tar inn krav om 
minimum kotehøyde på kote 3 for gulv 1.etasje jfr. 
kommuneplanens arealdel til Hitra kommune punkt 1.7.6 
(gjelder bebyggelse i sikkerhetsklasse 2 jfr. TEK17 §7-2 
inkl. klimapåslag og usikkerhet bølgepåvirkning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette vurderes nå å være 
tilstrekkelig ivaretatt via utført 
geoteknisk vurdering og derav 
følgende tilføyelse til 
reguleringsbestemmelsene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette vurderes nå å være 
tilstrekkelig ivaretatt via utført 
geoteknisk vurdering og derav 
følgende tilføyelse til 
reguleringsbestemmelsene. 
 
 
 
 

 Kystverket har i brev av 11.01.2021 følgende merknader til 
planforslaget: 
 
Kystverket ga i brev av 27.09.2019 uttalelse til varsel om oppstart 
av arbeid med reguleringsendring av gjeldende plan fra 2009. 
Følgende kommentarer ble gitt: 
«Planene medfører at det skal etableres to større fyllinger i sjø. 
Fylling i sjø vest i planområdet skal benyttes til mellomlagring av 
båter osv. Det er ikke planlagt bygg på denne fyllingen. Fylling i sør 
er planlagt for å få plass til et eventuelt nytt fremtidig 
bygg/verksted o.l. Slike fyllinger er tiltak som krever tillatelse etter 
havne - og farvannsloven, i tillegg til plan- og bygningsloven. 
Videre er det planlagt oppført et nytt båthotell i tilknytning til 
eksisterende båthotell. Dette er tiltak på land som faller utenfor 
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virkeområdet til havne- og farvannsloven, med mindre tiltaket 
krever etablering av nye vann- og avløpsledninger i sjø etc. 
 
Videre gjør oppmerksom på at alle tiltak i kommunens sjøområder 
som kan påvirke sikkerheten og fremkommeligheten, er 
søknadspliktig og krever tillatelse, jf. Havne- og farvannsloven § 
27. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, 
moloer, broer, luftspenn, utdypning, dumping, lyskilder etc. 
 
Etter det vi kan se i henhold til farledsforskriften av 30. november 
2009 nr. 1477, vil nye tiltak i planområdet være innenfor 
kommunens myndighetsområde og skal således behandles av 
kommunen etter hfl. § 27, 1. ledd. 
 
Utover dette, har ikke Kystverket vesentlige bemerkninger til 
varselet om oppstart, men ber om å bli holdt løpende orientert i 
det videre planarbeidet.» 
 
Kystverket har vurdert forslaget til reguleringsendring, herunder 
plankart og bestemmelser, og har ikke vesentlige bemerkninger. Vi 
gjør imidlertid oppmerksom på at 01.01.2020 trådte ny havne- og 
farvannslov i kraft, og eventuelle tiltak i sjø skal nå behandles av 
kommunen i henhold til Hfl. § 14, 1. ledd jfr. 2. ledd. 
 
Videre anser vi det som en fordel at det i 
reguleringsbestemmelsene punkt 7 Fellesbestemmelser, tiltak i 
sjø, tas med at all utfylling i sjø også er søknadspliktig etter havne- 
og farvannslovens § 14 dersom tiltaket kan påvirke sikkerheten 
eller ferdselen i farvannet. 
 
Vilkår for egengodkjenning: ingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge. Det foreslås at 
følgende tilføyes til 
bestemmelsenes 7 
Fellesbestemmelser, tiltak i sjø, nytt 
pkt f): «All utfylling i sjø er 
søknadspliktig etter havne- og 
farvannslovens §14, dersom tiltaket 
kan påvirke sikkerheten eller 
ferdselen i farvannet.» 

 Mattilsynet har i brev av 04.01.2021 følgende merknader til 
planforslaget: 
«Fra planbeskrivelsen framkomme at eksisterende reguleringsplan 
omfatter boliger og virksomheten Hitra Marine AS som driver 
service og reparasjon og vinterlagring av private båter og båter for 
oppdrett og fiske, samt utleie av båtplasser og drift av drivstoff-
anlegg. Endringen som det nå søkes om gjelder økning av arealer 
for næringsbygg samt noe utfylling i sjø. Det er eksiterende 
drikkevannsforsyning fra kommunalt vannverk. Planene vil 
omfatte ny trase for kommunal drikkevannsledning. 
 
Mattilsynet forutsetter at flytting av drikkevannsledning vil bli 
utført på en tilfredsstillende måte i henhold til kommunes rutiner 
for dette. Utover dette har Mattilsynet ingen merknad til 
reguleringsplanforslaget.» 
 
Vilkår for egengodkjenning: ingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marit Olaussen har i brev av 06.01.2021 følgende merknad til 
planforslaget på vegne av følgende grunneiere: 
Marit Olaussen/Eigil Olaussen, gnr 17, bnr 27 
Robert Strand, gnr 17, bnr 22 
Torild Gellein, gnr 17, bnr 6 
Wenche Hoff, gnr 19, bnr 80 
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«Eiendomsgrenser i vest. Henviser til skylddelingsforretning for 17-
9 av den17.12.1929. Denne er tilgjengelig i Hitra Kommune. 
Grensebeskrivelse: Merket begynner ved sjøen på merkeslinjen 
med kors i berg MOT Strømsvik ( 17-6 )Videre beskrives grensen i 
terreng på land som til slutt ender i utgangspunktet kors i berg ved 
sjøen mot Strømsvik. Alt innenfor den her beskrevne linje tilhører 
den skylddelte parsell som ved skylddelingen har fått bruksnavn 
Oksvik. Grensen i dag tilhører 17-22 som er utskilt innen familien 
fra 17-6. Slik vi ser det eier 17-9 innenfor den beskrevne linje og 
ikke utenfor i sjø. Henviser til tidligere uttalelse fra fylkesmann 
vedrørende tidligere reguleringsplan. Virksomhet skal fortrinnsvis 
etableres i østlig retning, slik at det tas hensyn til naboer i vest 
med minst mulig ulempe. Det er også uttalt at ytterligere 
etableringer bør legges til dertil egnede områder.  
 
Det er videre uforståelig for oss at det utarbeides en ny 
reguleringsplan med bakgrunn i et politisk vedtak den 27.02.2018. 
Teknisk komité frarår igangsetting av planarbeid. Hvis tiltakshaver 
allikevel velger å sett i gang planarbeidet forutsettes at det 
tilrettelegges for en god dialog med medvirkning for alle parter. 
Dette ble også presisert av fylkesmannens uttalelse når 
tiltakshavers plan ble underkjent. At vi fikk komme med våre 
synspunkter til Kystplan AS kan vel ikke sies å være en dialog. Det 
har overhode ikke vært noen form for dialog side første plan og 
senere endringer siden 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved et tidligere møte med Hitra Kommune ble det påpekt av Anne 
Katrine Finne en ulovlig utfylling mot oss og på høyde mot Dolmøy 
gjestebrygge, ingen konsekvens for tiltakshaver. På denne fylling 
foregår det støyende arbeide, med blant annet trykkspyling og 
riving, kondemnering av av sjark med gravemaskin. Dette innbyr 
ikke til noen som helst tillit til tiltakshaver om hvilke arbeider som 
utføres til sjenanse for oss. Vi har i tidligere korrespondanse 
forlangt denne fylling fjernet inn til fast berg. Er det en kirkegård 
for båter som planlegges? Se vedlegg av video.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Dette vurderes å være 
privatrettslige forhold, som ikke 
behandles via behandling av 
reguleringsplanen.  
 
Det ble søkt om 
igangsettingstillatelse til endring av 
reguleringsplanen i januar 2018, og 
da ble følgende vedtak fattet i 
teknisk komite 27.02.2018, sak 
12/18:  
Teknisk komite frarår igangsetting 
av planarbeid med endring av 
reguleringsplanen for Strømsvika, 
eiendommen gnr 17, bnr 9 m fl. 
Dette med bakgrunn i kjente 
interessekonflikter i området. Hvis 
tiltakshaver allikevel velger å sette i 
gang planarbeidet må følgende 
vilkår følges:  
Pkt 1. Det må gjennomføres en 
grundig planprosess som legger til 
rette for en fremtidsrettet 
reguleringsplan for arealutnyttelsen 
i området, og en prosess som legger 
til rette for god dialog og 
medvirkning for alle parter.  
Pkt 18. Det presiseres at 
igangsetting av planarbeid ikke må 
oppfattes som noen form for 
forhåndsgodkjenning av 
planforslaget og dets innhold. 
 
Ut ifra det en kan se er det 
gjennomført en omfattende og 
grundig planprosess, ihht pbl, der 
det er lagt til rette for mulighet for 
dialog og medvirkning – ihht plan- 
og bygningslovens krav.  
 
Det er forslag til reguleringsplan for 
området som nå har vært ute til 
høring – og som nå skal 
sluttbehandles. Da er det 
arealbruken fremover i tid som skal 
defineres.  
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Det påstås stor etterspørsel etter båtplasser som grunn for 
nødvendig utvidelse. Dette er en påstand det ikke er dekning for. 
Alle eiere i Strømsvika er medlemmer av Båtforeningen som ligger 
inntil Hitra Marine.  
 
Vi er to som er styremedlemmer i foreningen og vi har ikke hatt 
noen etterspørsel etter båtplasser. Vikan også se at det til enhver 
tid er ledige plasser hos Hitra Marine. Når der gjelder 
naturmangfold er det et punkt som er vesentlig som ikke kommer 
frem. Vestover langs landet i Strømsvika hekker det Ærfugl som i 
perioder beiter i Strømsvika og spesielt ofte med unger når de 
forlater reiret.  
 
 
 
 
Eksisterende bygg mot vest er oppført med element av metall, det 
er høyt under taket hvor lyden reflekteres forsterkes. Utvendig lyd 
forsterkes, reflekteres i metall og bære langt inn over land. Bygg 
burde bygges i støydempende materiale. Støyskjerming på høyde 2 
meter vil ikke ha noen innvirkning på støy når lyd reflekteres i bygg 
som er ca 8 meter høyt. En støyskjerm og mur vil bli en visuell 
forurensning.  
 
Reguleringsplan slik der foreligger er for oss helt uspiselig. Den er 
større og verre enn noen gang. Det er helt uforståelig at det er blitt 
tillat å etablere verksted og båtvirksomhet av en slik størrelse i et 
område med boliger, fritidsboliger og næring som driver med 
turisme. Hitra Marine ved Elsi Eiendom AS tar slik vi ser det alt for 
stor plass i den trange Norddolmsvågen. Planen må forhindre 
utfylling i sjø og må forhindre flere bygg vestover.  
 
Eksisterende bygg mot vest er oppført med element av metall, det 
er høyt under taket hvor lyden reflekteres forsterkes. Utvendig lyd 
forsterkes, reflekteres i metall og bære langt inn over  
 
Det er ingen menneskerett og ha god utsikt og gode uteområder. 
Men der er noe vi har hatt i fire generasjoner. Så er det heller ikke 
en menneskerett og ødelegge rundt naboeiendommer til egen 
vinning.» 
 
Forøvrig se vedlagte vedlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Det vises til utredning av natur-
mangfold foretatt av Åkerblå som 
en del av plandokumentasjonen. 
Det er foretatt en gjennomgang av 
denne utredningen av kommunens 
naturforvalter, og det anføres der at 
naturmangfoldsutredningen utført 
av Åkerblå vurderes som 
tilstrekkelig. Det foreligger ingen 
øvrige merknader fra fagområdet.  
 
Det er gjennomført en støyfaglig 
utredning av firmaet Brekke Strand, 
der det i mottatt rapport 
presenteres vurderinger av 
støysituasjonen for nærmeste 
naboer og tiltak for å bedre 
situasjonen. Det er i rapporten 
konkludert med følgende:  
«Boliger ved Norddolmsøyveien 54 
og 60 kan være utsatt for støynivå 
over grenseverdi. Tiltak for å 
skjerme støyutsatte boliger bør 
vurderes.» 
Bestemmelsene for området er 
revidert og det er tatt inn 
bestemmelser som sikrer at støy 
innenfor det regulerte området skal 
være i henhold til 
Miljøverndepartementets 
retningslinjer for behandling av støy 
i arealplanleggingen (T-1442/2016), 
tabell 3, i T- 1442/2016- kap.3, eller 
senere vedtatte endringer av 
regelverket. 
I tillegg er det gjort en tilføyelse til 
bestemmelsene som sikrer at det 
skal settes opp en støyskjerm på 
min 2 m høyde.  
Bestemmelsene omfatter ikke krav 
til når støyskjermen skal realiseres. 
Det foreslås derfor å ta inn følgende 
rekkefølgekrav til bestemmelsenes 
§1 Bebyggelse og anlegg, område 
for næringsbebyggelse, g): 
«Støyskjermen skal etableres før det 
gis nye byggetillatelser i område for 
næringsbebyggelse.» 
 
Det er vedlagt 3D-visualiseringer 
som dokumenterer situasjonen i 
området, og en kan ikke se at 
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---------------------------------- 
Vedlegg 1 til nabomerknad: Brev oversendt til Hitra kommune i 
2018, som omhandler: 
-uenighet knyttet til navn på reguleringsplanen for området 
-flere merknader som refererer til sektormyndighetenes 
innspill/merknader til tidligere reguleringsplan for området. 
-økende båttrafikk i sundet, med tilhørende støy, forurensning 
-ulovlige tiltak i/i tilknytning til planområdet 
-manglende nabovarsling ved gjennomføring av byggetiltak i 
området 
 
---------------------------------- 
Vedlegg 2 til nabomerknad, nabomerknad fra Dolmøy 
Gjestebrygge as, som omhandler trafikale forhold i 
Nordholmsvågen og konsekvenser for turistbedriften Dolmøy 
gjestebrygge. Det beskrives utfordringer i området knyttet til 
båtkjøring med høy fart i farvann med fartsbegrensning på 5 knop. 
(dog manglende skilting av fartsbegrensning) 
Merknaden handler i stor grad om hvem sitt ansvar det er å 
etablere skilting i vågen vedr fartsbegrensning. 
Merknaden avsluttes med følgende: 
«Med den nye planen som er lagt fram for behandling av 
tiltakshaver ser vi med stor frykt og bekymring på konsekvensene 
dette kan føre til både av den økende trafikk og økende 
forurensning og støy på land og i sjø som vil komme med 
utbygging og den omfattende utfylling i sjø som det er lagt opp til.. 
For at turistene skal komme tilbake til oss er vi helt avhengig av at 
de får den rekreasjonen de har kommet hit for å få. 
Med det som allerede er bygget mener vi det er nok nå det må 
kunne tas hensyn til at andre næringsvirksomheter hensyntas og at 
mennesker kan få lov til å oppleve frisk luft og natur.»  

reguleringsplanen medfører 
vesentlig tap av utsikt og solforhold.  
 
Planforslaget vurderes forøvrig å 
være tilstrekkelig dokumentert, og 
til å kunne skape forutsigbarhet og 
et godt beslutningsgrunnlag.  
 
Til dette anføres at det nå 
planforslaget som er til høring det 
skal tas stilling til, både av naboer 
og sektormyndigheter. 
Sektormyndighetenes uttalelser til 
planforslaget som har vært på 
høring inneholder lite innvendinger.  
 
 
 
 
En kan ikke se at dagens 
utfordringer knyttet til båtkjøring 
med høy fart i området – og 
manglende skilting av 
fartsbegrensning – er relevant for 
reguleringsplanen som ligger til 
behandling.  
Det er KNH (Kristiansund og 
Nordmøre Havn) som 
havnemyndighet som har ansvaret 
på vegne av Hitra kommune til å 
etablere skilting vedrørende 
fartsbegrensninger osv.  
 

  
Hitra kommune sendte over de mottatte merknadene til Kystplan 13.01.2021, og mottok 05.07.2021 
følgende skriftlige tilbakemelding: 
 

Hei 
Vedlagt ligger geoteknisk rapport fra firma Dr.techn. Olav Olsen AS samt oppdaterte 
reguleringsbestemmelser (word og pdf).  
 
I word-fila Bestemmelser Strømsvika05072021_merket, er ny tekst skrevet med rød skrift slik at 
dere lettere får oversikt. 
 
Ny tekst i bestemmelsene går kort ut på: 

- Et nytt pkt 7e) som er konklusjonen i rapporten fra Olav Olsen AS 
- Det er lagt til et nytt avsnitt i pkt 7 Fellesbestemmelser som heter «Tiltak på land». Her 

har vi tatt inn i pkt a) faglig råd fra NTNU Vitenskapsmuseet om varsling til de dersom 
man finner kulturminner under vann, og i pkt  b) bestemmelse om at «alle tiltak og 
bygningsdeler under 3 moh skal tåle påvirkning fra sjøvann». Det siste var et faglig råd 
fra NVE. 
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- Dato på bestemmelsene er endret til i dag. 
 
Ut fra overnevnte vurdering vil en ovenfor Hitra kommunestyre tilråde egengodkjenning av 
reguleringsplankart med tilhørende bestemmelser. Plankart og bestemmelser er endret i henhold til 
innstillingens punkter. 


	Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 02.09.2021
	Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 25.08.2021
	Innstilling:

