
 

 
Hitra Kommune 
Plan, landbruk og miljø 
 

REFERAT Dato: 18.03.2021 
 

Referat fra: Oppstartmøte 
reguleringsplan for Melkvika – gnr 120, 
bnr 2 

Sted: møtet ble utført via Teams 

 Referent: Monica 
 
Fork. Deltaker Referat 
 Sørli Arkitekter v/Åge Sørli og Hanne Sørli Wisniewski x 
 Tiltakshaver Tor Gunnar Eriksen x 
 Hitra kommune v/Ragnhild Hoff og Monica Jensø x 
 
Pkt Sak Ansvar Frist 

0 Bakgrunn   
 
 

Hitra kommune har mottatt forespørsel om oppstartmøte 
med tilhørende planinitiativ fra Sørli Arkitekter  
 
Det er ønskelig å starte opp detaljregulering for deler av 
eiendommen gnr 120, bnr 2, med tanke på etablering av 
boliger.  

  

1 Generelt   
1.1 Status i dag: 

Det omsøkte området er ubebygd. 
  

1.2 Overordnet plan:  
Området er i Kommuneplanens arealdel avsatt til 
boligformål med krav om detaljregulering. Følgende 
bestemmelser (§2.2.1) er gjeldende for området: 
 
«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.» 

  



 
 
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 ny 
planlov. 

1.3 Krav til planprogram: 
Nei 
 
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner 
som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som 
ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag 
for planarbeidet. Se kap 4 i ny planlov. 

  

1.4 Avgrensing: 
Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av 
planområdet angis se kap 12. § 12.8 i ny planlov. 

  

1.5 Krav til medvirkning: 
Krav til medvirkning, se kap. 5 i ny planlov. 
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. 

  

1.6 Status småbåtanlegg (i planen eller i nærområdet) 
Nei 

  

1.7 Krav til utforming: 
Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige, i henhold til 
kap 12 Reguleringsplan § 12.3.  

  

1.8 Krav til digitalt utforming: 
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 ny planlov som trådte i kraft 01.07.09. 

  

1.9 Krav til beskrivelse: 
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 ny planlov. 

  

1.10 Krav til ROS-analyse (Risiko og sårbarhetsanalyse): 
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at 
risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv 
foreta slik analyse. Ihht kap.4 § 4.3 i ny planlov. 
 
Det presiseres at Fylkesmannen forventer som et minimum av ROS-
analyser i plansaker at: 
 kommunen sørger for at DSBs veileder fra 2017 med sjekkliste i 
vedlegg 5 benyttes 
 det er en analyse med beskrivelser og ikke en ren sjekkliste med 
kryss under «ja» eller «nei». 
 det ligger ved en kildeliste til analysen 

  



 kommunens helhetlige ROS-analyse, fylkesROS, arealplanens ROS-
analyse, andre tilstøtende områders ROS-analyser og kommunens 
beredskapsplanverk er en naturlig del av kildegrunnlaget i tillegg til NVE 
og NGU med flere. 
 et endret klima er tema og vurderes, og klimaprofiler er tatt inn i 
vurderingene. 
 ekstremvær, som styrtregn og vind vurderes, spesielt ved områder 
med mange harde flater, og i sentrumsområder. 
 
Fylkesmannen vurderer innsigelse når: 
 det kun er en sjekkliste med avkrysning uten beskrivelser, kilder og 
vurderinger. 
 det brukes beskrivelser som «området er ikke spesielt utsatt for XXX» 
uten at det videre grunngis eller vises til kilde. 
 grunnleggende tema som et endret klima eller ras/flom og lignende 
som tydelig er avmerket i kart ikke er omhandlet eller vurdert. 
 det er identifisert risiko og sårbarhet i området, men planforslaget 
ikke beskriver hvordan dette skal følges opp med avbøtende tiltak som 
sikres igjennom arealformål, hensynssoner eller generelle 
bestemmelser. 
 det planlegges tiltak av nasjonal/regional viktighet og det er forhold i 
området som kan ha innvirkning på dette, som ikke er vurdert eller har 
manglende vurdering. 
 
Fylkesmannen forutsetter at risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) er i tråd med plan- og bygningsloven § 4-3, og viser til DSB sin 
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). Se 
også sjekkliste i vedlegg 5 for eksempler på uønskede hendelser og 
lenker til nyttige regelverk. Se mer informasjon på klimatilpasning.no og 
i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine veiledere. Vi viser 
samtidig til utarbeidede klimaprofiler for alle fylker som kan benyttes i 
arbeidet med ROS-analysen. 

1.11 Krav til KU (konsekvensutredning):  
Nei 
 
Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk, ihht kap 
14 i ny planlov. 

  

2 Fremdrift til neste møte   
2.1 Befaring: 

 
  

2.2 Fremdrift: 
 

  

 
Hitra kommune mottok planinitiativ for området fra Sørli Arkitekter datert 17.02.2021, der det 
planlagte planforslaget er grundig presentert. Dette ble gjennomgått og presentert av plankonsulent 
innledningsvis i møtet.  
 
Området skal reguleres til boligformål. Utfordring knyttet til omfang av myr i planområdet – i forhold 
til å oppnå tilstrekkelig tetthet/utnyttelsesgrad i utbyggingen. Dette på grunn av at myrforekomstene 
er relativt dype i deler av området, og det vil være både kostbart og miljømessig uønskelig å etablere 
boliger i dette området. Dette utredes og dokumenteres via planprosessen.  
 
Forholdet til overordnet arealplan (KPA): 
Området er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, og vurderes således å være i 
samsvar med planformålet.  
 
Det er ønskelig å oppnå en arealeffektiv og tett utbygging av området – ikke store eneboligtomter.  
Det vises til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel som gjeldende og grunnlag for 
reguleringsarbeidet – spesielt da §1.4 - §1.8 
 



Når det gjelder planavgrensningen anbefales det at eksisterende boligeiendom gnr 120, bnr 77 
inkluderes i planen. Dette for å oppnå en helhetlig arealbruk i området.  
Det vil også være fordelaktig for eiendommen å inngå i reguleringsplanen, da man oppnår avklaring 
av byggegrense mot vei, utnyttelsesgrad osv – noe som gir en rettighet til realisering av tiltak på 
eiendommen. I dagens situasjon, der eiendommen kun er omfattet av KPA, er eiendommen omfattet 
av et plankrav, og er avhengig av dispensasjon for realisering av tiltak.  
 
Adkomstforhold: 
Adkomst til området foreslås via at det etableres en ny avkjørsel fra FV 6440, samt adkomst via 
kommunalt inntil-liggende boligfelt. Dette vurderes å være hensiktsmessig. Avkjørsel fra FV må 
avklares med Fylkeskommunen, i forhold til plassering (siktforhold osv) 
 
Kulturminner: 
Det oppfordres til tidlig dialog med Fylkeskommunen for avklaring av eventuelle kulturminner i 
planområdet.  
 
Støy fra FV 6440: 
Arealet nærmest FV ligger innenfor gul støysone i støyvarslekart utarbeidet av Statens vegvesen. 
Kartene viser støy i en beregningshøyde på 4 meter og er lite detaljert/grovmasket. Der 
kartleggingen viser at det kan være støy over de anbefalte grenseverdiene, skal det alltid gjøres mer 
nøyaktige støyberegninger ved utbygging av støyømfintlig bebyggelse. Det vises i den forbindelse til 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Retningslinjen må legges til 
grunn for planleggingen i området og det er behov for støyutredning og eventuelt avbøtende tiltak 
dersom det foreslås støyfølsom bebyggelse/uteområder innenfor støyutsatt areal.   
 
Byggegrense mot FV:  
Pr i dag er byggegrense mot FV 6440 30 m fra veimidte i dette området. Det oppfordres til dialog 
med Fylkeskommunen for avklaring av dette. (Inntilliggende boligfelt har i reguleringsplan 
byggegrense satt til 15 m via plan.) 
 
Naturmangfold: 
Det foreligger ingen merknader vedrørende naturmangfold i området.  
 
Landbruk: 
Innsendt forslag til planavgrensning har tatt utgangspunkt i eksisterende eiendomsgrenser, og 
grenser mot jordbruksareal. Innenfor planavgrensningen er et område kategorisert til fulldyrket jord 
og brukes i dag til grovfôrproduksjon av gårdbruker på Strand.  
 
I kommuneplanens arealdel, punkt 1.7.1. Byggegrensen står det at «Byggegrense mot jordbruksareal 
skal være minst 30 meter.» 
 
Plassering av boligtomter nærmere enn 30 meter vil i fremtiden kunne gi utfordringer til driften av 
jordbruksarealet. Boligtomter nært et jordbruksareal kan blant annet gi fremtidig ulemper knyttet 
spredning av husdyrgjødsel, beitende husdyr, støy (maskiner og husdyr), lukt, støv, fluer etc. Et 
område til boligformål bør derfor ha en buffersone mot dyrka jord. Byggegrense mot jordbruksareal 
skal være minst 30 meter, som fremgår av kommuneplanens arealdel 2016-2028, punkt 1.7.1. 
Byggegrenser. Dette må hensynstas i en videre planprosess.  
 
Et godt alternativ kan være å legge for eksempel veier, fellesarealer (parkering, lekeplass, 
grøntområder) eller annet utearealer inn mot jordbruksarealet. På denne måten vil hele planområdet 
kunne utnyttes på en god måte, samtidig som jordbruksarealet hensynstas ved at bolighusene ikke 
ligger nærmere enn 30-meter.  
 
Utover dette har ikke landbruk noe merknader.  
 



Forhold knyttet til landbruk må utredes som del av planbeskrivelsen. Dette omfatter både 
byggegrense/avstand til landbruksareal, evt omdisponering av landbruksareal osv.  
 
For avklaring av ytterligere spørsmål knyttet til landbruksmessige forhold, evt omdisponering av 
landbruksareal osv bes det om at det tas kontakt med landbruksrådgiver Trine Beheim.  
 
Brannsjefen 
Følgende bør vurderes:  

 Brannvannkummer  
 Mulighet for trygg gangvei ned fra feltet til gang- og sykkelvegen langs fylkesveien 
 Hensiktsmessig plassert kjørevei inn til feltet. 

 
Vann/avløp/renovasjon: 
Det må utarbeides VA-plan parallelt med reguleringsplanen. Ved spørsmål og behov for avklaringer 
knyttet til vann/avløp/renovasjon osv anbefales det å ta kontakt med enhetsleder for VAR-enheten, 
Nikolai Hansen. 
 
Hitra kommune v/eiendom og drift, Kolbjørn Ulvan: 
«I utgangspunktet kan jeg ikke se noen forhold i denne planen som gjør at vi på Eiendom og drift 
skulle ha noen innvendinger.» 
 
------------------- 
 
Det må søkes om igangsettingstillatelse til oppstart av reguleringsarbeider for eiendommen.  
 
I tillegg til de offentlige høringsinstanser som er nevnt i planinitiativet må det gjennomføres varsling 
til Mattilsynet. 
 
Vi gjør oppmerksom på at dette kun inneholder momenter berørt på møtet og er derved ikke 
administrasjonens samlede vurdering av temaet. 
 
 
Monica Jensø 
22.03.2021


