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1 BAKGRUNN FOR UTREDNINGEN 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 
plan- og bygningsloven og veileder T-1493,Konsekvensutredninger Kommuneplanens arealdel1. 
I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, revidert desember 2011. 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering av 
utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 
I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og 
naturbaserte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/ avbøtende tiltak som ev. må tas. Dette gjelder 
f.eks. fare for ekstrem nedbør med risiko for flom, ekstremvær med sterk vind, fare for skog-, gress- 
eller lyngbrann osv. 

Forøvrig vises det til Plan for kommunal beredskapsledelse3 oppdatert 18.09.15 samt Risiko- og 
Sårbarhetsanalyse 20154. 

I konsekvensutredningen (KU) blir en rekke tema vurdert, jf. metodebeskrivelse på side 2. Samlet 
vurdering etter hvert formål oppsummerer og konkluderer. Hensyn som må tas ved videre 
planlegging/utbygging og avbøtende tiltak framgår av plankart og bestemmelser/retningslinjer. 
Planforslagets samlede virkninger er beskrevet fra side 107. 

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 
1. Bakgrunn for utredningen      s 2 
2. Innholdsfortegnelse       s 2 
3. Konsekvensutredning av enkeltområder, metode   s 2 
4. Oversikt innkomne innspill      s 4 
5. Innspill         s 10 

 5.1 Innspill offentlige områder     s 10 
 5.2 Innspill boliger       s 12 
 5.3 Innspill fritidsboliger      s 40 
 5.4 Innspill næring/ industri     s 65 
 5.5 Innspill småbåthavner/ naust     s 78 
 5.6 Innspill areal i sjø      s 92 
 5.7 Innspill andre formål      s 96 

6. Oppsummering        s 107 
6.1 Samlede virkninger etter arealformål    s 107 
6.2 Samlede virkninger etter utredningstema   s 111 
6.3 Vurdering av virkning ved samlet arealbruksendring  s 113 

3 KONSEKVENSUTREDNING AV ENKELTOMRÅDER, METODE 

Gjennom planprosessen er det åpnet for innspill på ny og endret arealbruk fra grunneiere og 
rettighetshavere, lag og foreninger, osv. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et 
                                                           
1https://www.regjeringen.no/contentassets/68bad6945afe4ddca45c52d46f5603c2/konsekvensutredninger.pdf  
2 https://www.regjeringen.no/contentassets/ddefcb7a232d43d081e7007b37c2d943/samfunssikkerhet.pdf  
3 http://hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/28/2015/10/Plan-for-kommunal-beredskapsledelse-18.09.2015-
Offentlig-versjon.pdf  
4 http://hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/28/2015/10/ROS-analyse-12.11.2015-Hitra-kommune.pdf 
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område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal derfor 
vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

Utredningskravet omfatter: 

• Omdisponering av LNF-områder til utbyggingsformål 
• Endring av utbyggingsformål 
• Endring av de utfyllende bestemmelsene som medfører endring av rammer, f. eks. 

utnyttelsesgrad, funksjonskrav mv. 

Rammer og innhold i konsekvensutredningene er fastsatt i forskrift om konsekvensutredning § 9 
vedlegg III. 

Det er satt opp en oversikt over hvilke tema som er vurdert i konsekvensutredningen i tabellen 
under. Utredningene er basert på kjente registreringer i kommunen, analyser, faglig skjønn, 
befaringer og andre kjente opplysninger. I tillegg er karttjenesten gislink.no brukt for oppslag i 
databaser og registreringer opp mot de ulike temaene. 

Fargebruken angir hvilken konflikt som kan forventes mellom foreslått arealbruk og berørte verdier 
og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår under: 

 Ingen negative konsekvenser 
 Middels negative konsekvenser 
 Store negative konsekvenser 

 

Tabell 1 Utredningstema 
 

Tema Vurderes 
Havbruk I hvilken grad påvirker nye tiltak eksisterende og fremtidige 

havbrukslokaliteter. Vurdering blir basert på tilgjengelig grunnlagsmateriell 
og kompetanse innen fiskeri og havbruksnæringen, samt kjente 
registreringer. 

Landbruk Dyrka jord, dyrkbar mark, beite (utmark og verdifull kystlynghei), 
kulturlandskap og produktivt skogareal. 
Ved omdisponering av LNF-områder skal følgende utredes: 

• Arealomfang 
• Type jordbruksareal (fulldyrka, overflatedyrka, innmarksbeite) 

samt jordkvalitet. 
• Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet) 
• Dyrkbarhet 
• Driftsmessige konsekvenser 

Utredninger skjer med utgangspunkt i AR5, beitekart og temakart landbruk 
Naturmangfold I hvilken grad tiltaket påvirker nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, vilt 

og inngrepsfrie områder. 
Utredninger skjer med bakgrunn i opplysninger i naturbasen 
Jf. naturmangfoldloven skal det i alle forslag til nye tiltak i kommuneplanen 
gis en vurdering og vektlegging av konsekvensene for naturmangfoldet. 

Vann og vassdrag Vurdere hvordan vannressursene blir berørt av tiltaket. 
Kulturminner og 
kulturmiljø 

I hvilken grad tiltaket påvirker kulturminner og kulturmiljø. Vurderingene 
blir basert på opplysninger i databasen Askeladden 

Landskap Nær- og fjernvirkninger av tiltak og konsekvenser av lokalisering for 

http://www.gislink.no/HTML5/
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tilgrensende arealer 
Mineralressurser I hvilken grad tiltaket påvirker mineralforekomster av nasjonal og regional 

betydning. NGU sine databaser over mineralforekomster legges til grunn. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

Hvordan tiltaket vil påvirke hensynet til barn- og unge, tilgang til 
lekeområder og trafikksikkerhet. 

Friluftsliv Gjennomført kartlegging og verdivurdering av friluftsområder basert på 
DNs Håndbok 25, skal legges til grunn for vurderinger i 
kommuneplanarbeidet. 

Folkehelse • I hvilken grad tiltaket ivaretar muligheter for friluftsliv og 
rekreasjon i nærområdet, direkte fra bolig 

• I hvilken grad tiltakene påvirker kommunens rus og 
kriminalitetsforebyggende tiltak 

• I hvilken grad utbyggingen påvirker muligheten folk har til å gå til 
og fra skole og jobb 

• I hvilken grad tiltaket medfører støy, støv og annen forurensning 
• I hvilken grad trafikksikkerheten er ivaretatt 

Avstand til viktige 
funksjoner 

Hvilken avstand har nye tiltak til skole og viktige sentrumsfunksjoner 

Infrastruktur Hvordan nye tiltak utnytter eksisterende infrastruktur og behov for ny 
Risiko og sårbarhet Analyse av naturrisiko og virksomhetsbasert risiko 
Attraktivitetsparametre Hvordan vil tiltaket bidra til en positiv utvikling for Hitra 

Etter temamatrisen er det foretatt en samlet vurdering av det enkelte innspillet, samt eventuelle 
alternative løsninger som kan være med på å redusere de negative virkningene av innspillene. Til 
slutt blir innspillet oppsummert i en konklusjon om innspillet foreslås innarbeidet i forslaget til ny 
arealplan eller ikke, eller om innspillet må endres for å komme inn på forslaget til ny arealdel.  

Til slutt i konsekvensutredningen kommer en vurdering av de samlede virkningene som forslaget til 
ny arealdel av kommuneplanen vil ha for de forskjellige arealformålene og for hvert enkelt 
utredningstema i konsekvensutredningen. Helt til slutt kommer en kort vurdering av virkningene ved 
den samlede arealbruksendringen som forslaget til ny arealdel av kommuneplanen vil medføre. 

4 OVERSIKT INNKOMNE INNSPILL 

Kunngjøring av innspillsrunde ble annonsert i avis den 28.04.2016 og 08.05.2016. Noen innspill kom 
også før denne tid og er inkludert i utredningen. Innspill til kommuneplanen fordeler seg slik: 

Formål Forslag Konsekvensutredet Foreslått tatt inn 
Offentlige formål 1 1 0 
Boligbebyggelse 19 19 17 
Fritidsbebyggelse 18 18 10 
Nærings-
/industriformål 

9 9 6 

Småbåthavner/ naust 9 9 4 
Areal i sjø 2 2 2 
Andre formål 8 8 5 
Totalt 66 66 44 
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Figur 1 Oversikt over inndeling av kommunen 

 

Figur 2 Innspill i område 1 (Kvenvær-Helgebostad) 
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Figur 3 Innspill i område 2 (Dolmøya-Asmundvåg-Strøm) 
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Figur 4 Innspill i område 3 (Ansnes-Utset) 
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Figur 5 Innspill i område 4 (Fjellværøya-Ulvøya) 
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Figur 6 Innspill i område 5 (Sandstad-Hestvika) 

 

Figur 7 Innspill i område 6 (Forsnes-Akset) 
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5 INNSPILL 

5.1 Innspill offentlige områder 

O1 Skytefelt i sjø 
Arkivsaksnr. 2013/2976-18 

Forslagsstiller Forsvarsbygg 

Gnr/Bnr (Grunneier) Ingen 

Dagens arealbruk FFANF-ferdsel, fiske, akvakultur, natur og friluftsliv 
Innspill, foreslått formål Skytefelt (viktig at det ikke etableres oppdrettsanlegg innenfor 

området) 
Areal (daa) 75746 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke eksisterende havbruksinteresser, men gjør det ikke 

mulig å bruke området til havbruksinteresser i fremtiden. 
Landbruk  Ikke relevant 
Naturmangfold  Berører natur- og landskapsverdier utenfor Herøya og Selvågan i 

A og B-områdetyper. 
Vann og vassdrag  Påvirker ikke vann og vassdragsressursene utover i de periodene 

øvelser avholdes. I øvelsesperioder vil området bli beslaglagt av 
forsvarets drift. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen innvirkning på kulturminner og kulturmiljø 
Landskap  Ikke relevant 
Mineralressurser  Ikke relevant. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Ingen vesentlig innvirkning på barn- og unges oppvekstsvilkår 

Friluftsliv  Grenser inntil friluftsområde på Herøya, men vil ikke begrense 

O1 
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bruken innenfor disse.  
Folkehelse  Det vil kunne påregnes lavtflyging i området, samt skyting fra fly 

mot mål i sjø. Dette vil uansett være langt fra områder avsatt til 
varig opphold og folkehelse vurderes ikke å påvirkes negativt. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 Ikke relevant. 

Infrastruktur  Vil ikke være til skade for eksisterende infrastruktur. 
Risiko og sårbarhet  Tiltaket vurderes å ha en begrenset naturrisiko knyttet til 

havbruk og fiske. Tiltaket kan utgjøre en viss fare for etablering 
av nærliggende næringsinteresser og utøvelse av friluftsliv. 

Attraktivitetsparametre  Innspillet vil ikke bidra til en positiv utvikling for kommunen i 
vesentlig grad. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Skytefeltet er anlagt ut fra behov for størrelse på areal til formål 
knyttet opp mot Ørland Hovedflystasjon. Arealet anbefales lagt 
inn i arealplanen slik behovet er beskrevet i innspillet. 

Formannskapets innstilling  Det vises til fellesuttalelse Kysten er klar. 
Ikke ønskelig med innlagt hensynssone for skytefelt. 
Medfører begrensning for utvikling av havbruksnæring og kan 
derfor ikke imøtekommes. 

 

Anbefaling: 
Tabellen under gjengir hvilke områder som foreslås innarbeidet i planen og hvilke som foreslås tatt 
ut. Faglig begrunnelse for de enkelte områdene finnes i utredningen av enkeltområder. 
Tilrås innarbeidet i planforslaget, eventuelt 
med reduksjon. 

Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 

 O1 – skytefelt i sjø 
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5.2 Innspill boliger 

B1 Badstuvika 
Arkivsaksnr. 2013/2976-11 
Forslagsstiller Ruth Rasmussen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 120/58 (Ruth Rasmussen) 

Dagens arealbruk LNF - landbruk, natur, friluftsliv 

Innspill, foreslått formål Boligformål – område for boliger 

Areal (daa) 35 daa 

Gjeldende plan Innspill 

  
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ikke relevant. 
Landbruk  Området ligger på myr og har tilgrensende landbruksjord i drift. 

Landbruk påvirkes ikke direkte av etableringen. Det må legges 
inn buffersone mellom bebyggelse og omkringliggende 
landbruksjord. 

Naturmangfold  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Vann og vassdrag  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Kulturminner og kulturmiljø  Inger registrerte verdier. 
Landskap  Området ligger tilgrensende eksisterende boligstruktur. En 

utbygging lik eksisterende boligstruktur vil påvirke landskapet 
lite. 

Mineralressurser  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Det er ikke kjent at omradet blir brukt til aktiviteter for barn og 
unge. Områdets karakter tilsier at det er gode muligheter for å 
legge til rette for attraktive leke- og oppholdsarealer for barn.  

Friluftsliv  Berører ingen spesielle friluftslivsinteresser. 
Folkehelse  Gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon i nærområdet. 

Gang- og sykkelvei frem til skole. Ingen kjente negative 
ulemper for folkehelse i området. 

Avstand til viktige  Skole og butikk i gang-/sykkelavstand. 
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funksjoner 
Infrastruktur  Det er offentlig vann i området. 
Risiko og sårbarhet  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Attraktivitetsparametre  Både bygging av boliger og økt tilflytting vil ha positiv effekt for 

utviklingen i kommunen.. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Beliggenheten for området vurderes til å være god. Arealet kan 
være egnet til flere boligtyper, og kan utnyttes med en tett 
struktur. Arealet har forholdsvis nær beliggenhet til Jøsnøya og 
vil kunne utløse boliger raskt. Det er en allerede etablert 
boligstruktur i området og etablert gang-/sykkelveg. Innspillet 
foreslås tatt inn i arealplanforslaget i sin helhet. 

Formannskapets innstilling  Formannskapet innstiller i samsvar med administrasjonens 
anbefaling. 

 

B2 Brannheia - Dolmøya 
Arkivsaksnr. 2013/2976-19 

Forslagsstiller Kjell Arild Bremvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 20/03 (Kjell Arild Bremvåg) 

Dagens arealbruk Bolig/ næring/ småbåthavn/ rorbu/ LNF 
Innspill, foreslått formål Kystby/ Næringsformål 

Areal (daa) 75 daa+17 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Berører ikke havbruksformål. 
Landbruk  Innspillene ligger på åpen jorddekt fastmark. Innspillet vil ikke 

berøre landbruksverdier av vesentlig grad. 
Naturmangfold  Området sør mot Dolmsundet ligger inn mot skjellsandområde 

og område med kamskjell i naturtypekart. 
Vann og vassdrag  Arealet nord mot sjø, er samlokalisert med allerede inntatt 

boligområde. En utvidelse mot sør, gir mulighet til mer 
sammenhengende areal for utbygging, og kan vurderes som en 
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videreføring av tettstedsområde for Kjerringvåg. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen kulturminner eller kulturmiljøer på nordsiden av 

vannskillet, blir direkte berørt av innspillene. Tiltak sør mot 
Dolmsundet kommer inn i et kulturminneområde av nasjonal 
verdi. 

Landskap  Terrenget er egnet for bebyggelsen. Bygningsplassering må ta 
hensyn til nær- og fjernvirkninger av tiltak og konsekvenser av 
lokalisering for tilgrensende arealer. Plassering av bygg i 
terrenget må gjøres skånsomt. 

Mineralressurser  Kommer ikke i konflikt med interesser knyttet til 
mineralressurser. 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Ingen kjente lekeplasser i området. Ikke gang- og sykkelvei i 
området, men veien er ikke tungt trafikkert. 

Friluftsliv  Ingen spesielt verdifulle friluftslivsverdier i området. 
Folkehelse  En etablering av kystby her vil gi gode rekreasjonsmuligheter. 

Det vil derimot ikke være mulig å gå til skole, men de med 
arbeidsplasser i nærheten, vil kunne gå hit. 
Tiltaket vil ikke medføre spesiell belastning forurensingsmessig. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 10 km til Barman skole, 15 km til Fillan og Sistranda 

Infrastruktur  Vei og offentlig vann i området. 

Risiko og sårbarhet  Ingen kjente risiko og sårbarhetsmomenter er funnet ved 
oppslag i registreringer på gislink.no. 

Attraktivitetsparametre  Det er positivt med etablering av sjønære boliger i området, og 
boligområdet vil kunne bygge videre på en allerede etablert 
boligstruktur i området. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Innspillet imøtekommes delvis. Arealet innenfor eksisterende 
boligområde i arealplanen og sør for dette tas inn som 
boligområde. Området som foreslås inn mot Dolmsundet tas 
ikke inn i planforslaget. 

Formannskapets innstilling  Innspillet imøtekommes delvis. Område nord for vannskille tas 
inn i arealplanen. Område sør mot Dolmsundet tas ikke inn i 
planforslaget. 
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B3 Strandaunet (utvidelse) 
Arkivsaksnr. 2013/2976-21 

Forslagsstiller Roger Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 120/7 (Roger Hansen) 

Dagens arealbruk Område til boligformål 

Innspill, foreslått formål Bolig-, fritidsformål og småbåthavn 
Areal (daa) 36,3 daa+2,8 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Foreslått tiltak vil ikke påvirke havbruk i området. 
Landbruk  Det er ikke registrerte landbruksinteresser innenfor 

området. 
Naturmangfold  Det er gjort registreringer på flere fuglearter i fjæresonen. 

Dette omfatter stær, svartbak og storspove. Grunn fjære er 
viktig oppvekstområde for ulike fuglearter og en utfylling 
vil kunne ødelegge viktig fauna for disse. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innenfor 100-meters beltet. Det søkes om 
utfylling i strandsonen som grunnlag for byggegrunn. Det 
vurderes som er stort inngrep i et sårbart miljø. 

Kulturminner og kulturmiljø  Bebyggelse innenfor området på land er Sefrak-registert. 
Ingen registrerte kulturminner i sjø. 

Landskap  En utfylling i fjæra-området vil få stor landskapsmessig 
innvirkning. Selv om veien er utfylt, vil en slik videreføring 
av fylling fremstå unaturlig i forhold til landskapet rundt. 

Mineralressurser  Ingen kjente forekomster som berøres. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Ingen kjente lekeområder berøres. Det er ikke gang- og 

sykkelvei i området. 
Friluftsliv  Ingen spesielt viktige verdier knyttet til friluftsliv i området. 
Folkehelse  Tiltakene vil bli liggende svært nær veien, noe som vil 

medføre en stor grad av støy for eventuelle ny enheter, og 
en negativ innvirkning på trafikksikkerheten. Alle tiltak vil 
også komme innenfor 50 meter byggegrense fra vei. 
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Avstand til viktige funksjoner  Tiltakene blir liggende nært skole og butikk.  
Infrastruktur  Det er vei og offentlig vann i området. Tiltaket er derimot 

plassert rett over den kommunale vannledningen, noe som 
vil vanskeliggjøre vedlikehold av teknisk anlegg eller 
medfører at denne må flyttes. 

Risiko og sårbarhet  Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. En 
etablering av fylling i området må forholde seg til 
havnivåstigning og er utsatt på påvirkning av vind. 

Attraktivitetsparametre  Tiltaket vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på positiv 
utvikling for kommunen. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Bebyggelsen ligger i sin helhet innenfor 50 meters 
byggegrense fra vei. Dette vil medføre stor grad av 
støyskjerming for å sikre bolig/ fritidsboligområdene 
standard iht. krav lovverket setter. 
Kort avstand til flytebrygge i nærheten ved Strand. 
Innspillet anbefales ikke. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

 

B4 Glørstad 
Arkivsaksnr. 2013/2976-24 
Forslagsstiller Roger Vassbotn 

Gnr/Bnr (Grunneier) 2/1 og 2/11 (Roger Vassbotn) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål 2/1 – gårdsdrift, 2/11 - bolig 

Areal (daa) 108 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
  

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Innspillet vil ikke påvirke havbruk eller fiske. 
Landbruk  Innspillet er lagt i et terreng hvor det er åpen fastmark, litt 

skog og noen små lommer med fulldyrka jord, men vil ikke 
påvirke landbruksdrifta i området i negativ grad. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert spesielt viktige områder for 
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naturmangfold i området. 
Vann og vassdrag  Ingen vann- og vassdrag blir berørt av tiltaket. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i området. 
Landskap  Terrenget er småkupert og det kan anlegges bygg uten for 

store inngrep. 
Mineralressurser  Berører ingen kjente mineralforekomster. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Området fremstår som et trygt område for oppvekst. Det 

er i dag flere boliger i området. 
Friluftsliv  Ingen registrerte friluftsområder blir berørt av tiltaket. 
Folkehelse  Det er godt tilrettelagt for friluftsliv og rekreasjon fra bolig 

i området. 
Liten mulighet til å gå til/fra jobb i området og det er ikke 
gang-/ sykkelveg i området. Det synes derfor ikke riktig å 
anlegge boligfelt med høy utnyttelse her. 
Tiltaket medfører ikke støy, støv og annen forurensning. 

Avstand til viktige funksjoner  5 km fra Fillan sentrum 
Infrastruktur  Vei og offentlig vann i området 
Risiko og sårbarhet  Området er ikke rasutsatt eller spesielt utsatt for 

naturpåkjenninger ut over det vanlige. Anlegning av 
boligområdet vil ikke øke sårbarheten i området. 

Attraktivitetsparametre  Etablering av boliger bidrar til positiv utvikling for 
kommunen. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Det er positivt med boligbebyggelse i området, og dette 
vurderes som et område som er egnet til formålet. Det 
foreslås at arealet for LNF- med tillatelse til spredt bolig- 
og erverv utvides til å omfatte arealet. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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B5 Grindskarheia, Ulvan 
Arkivsaksnr. 2013/2976-30 

Forslagsstiller Jorunn Ch. Ulvan 

Gnr/Bnr (Grunneier) 69/14 (Jorun Ch. Ulvan) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Boligformål – tomt til bolig 
Areal (daa) 2 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Tiltaket påvirker ikke havbruk. 
Landbruk  Tiltaket er plassert i område med åpen fastmark. Ingen negative 

virkninger for landbruk. 
Naturmangfold  Tiltaket påvirker ikke registrerte naturmangfoldsverdier. 
Vann og vassdrag  Tiltaket vurderes ikke å påvirke vann- og vassdragsverdier. 
Kulturminner og kulturmiljø  Tiltaket påvirker ikke registrerte kulturminner/-miljø. 
Landskap  Det må i byggesaken tas store hensyn til tilpasning i landskapet. 
Mineralressurser  Tiltaket påvirker ikke kjente mineralforekomster. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 En fradeling av tomt her vil ikke ha negative konsekvenser for 
barn- og unges oppvekstvilkår. 

Friluftsliv  Ingen registrerte friluftsområder berøres. 
Folkehelse  Vil ikke medføre negative folkehelsekonsekvenser. 
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Nærmeste tettsted er Knarrlagsund. 

Infrastruktur  Kommunalt vann i området. Vei i nærheten. Avkjørsel må 
samlokaliseres med nærliggende tomter. 

Risiko og sårbarhet  Tomten ligger i vindutsatt område, men det anses ikke som 
uegnet å bygge i området. Arealet er ikke registrert i 
aktsomhets eller fareområder.. 

Attraktivitetsparametre  Fradeling av enkelttomter vurderes til ikke å påvirke 
attraktiviteten for kommunen nevneverdig. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Boligtomten er en del av en avtale for å oppnå næringsutvikling 
med store nærings- og samfunnsinteresser. Tomten har ikke 
negativ konsekvens for utredningsparametrene og anbefales 
tatt inn arealplanen som enkelttomt. 
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Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

 

B6 Dalen, Knarrlagsund 
Arkivsaksnr. 2013/2976-31 

Forslagsstiller Åshild og Roar Landevaag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 71/2 (Åshild og Roar Landevaag) 

Dagens arealbruk Tettstedsområde Knarrlagsund 

Innspill, foreslått formål Justere avgrensing av kombinert formål for bebyggelse og anlegg for 
flere boliger, næring 

Areal (daa) 47,2 daa+8,6 daa 

Gjeldende plan Innspill 

  
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Forslaget vil ikke påvirke havbruksnæringen. 
Landbruk  Forslaget er i et område med både åpen fastmark og dyrkbar 

mark. Terrengets beskaffenhet medfører at dyrkbarheten er 
begrenset. 

Naturmangfold  Forslaget berører ikke viktige naturtyper, vilt eller inngrepsfri 
områder. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innenfor 100-meters beltet, men forholder seg til 
bygningsstrukturen i området. 

Kulturminner og kulturmiljø  Forslaget berører ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø. 
Landskap  Bebyggelse øst for brua er plassert i svært utfordrende og synlig 

terreng. Bebyggelse og infrastruktur i bergsiden må ha sterk 
terrengtilpasning for ikke å bli for fremtredende. Bebyggelse 
vest for brua ligger i landskap som er bedre egnet for formålet. 

Mineralressurser  Berører ikke kjente mineralforekomster. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Flere boliger på sør-siden av Knarrlagsundet medfører at barn 
skal til skole. Så lenge det ikke er g/s-veg i området, vil det være 
en utfordring med myke trafikanter opp mot bil-/trailertrafikk. 

Friluftsliv  Det er ikke registrerte friluftslivverdier som må hensyntas i 
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området. 
Folkehelse  Plasseringen av boligområdet vil medføre kort vei for 

ivaretakelse av rekreasjon direkte fra bolig. Det er også mulig å 
gå til og fra skole dersom g/s-veg etableres.  

Avstand til viktige 
funksjoner 

 Kort avstand til både butikk og skole. 

Infrastruktur  Kort vei til kommunalt vann og god mulighet til etablering av 
avkjørsel i området. 

Risiko og sårbarhet  Områdene er vindutsatt, men ikke mer enn areal med 
eksisterende bebyggelse. Det er registrert et aktsomhetsområde 
for snø og steinskred mot sjø i innspillsområdet. 

Attraktivitetsparametre  Etablering av boliger vurderes å ha positiv effekt for kommunens 
utvikling. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Innspillet anbefales delvis. Området vest for veien inntas i 
kommuneplanen (i boligområdet) mens området lenger øst for 
veien enn dagens avgrensning, anbefales ikke ut fra terrengets 
beskaffenhet. Avgrensning av kombinertformål for bebyggelse 
og anleggsformål foreslås ikke endret. 

Formannskapets innstilling  Avgrensning for kombinert formål for bebyggelse og anlegg 
anbefales flyttet i henhold til innspillets avgrensning. 
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B7 Sollia - Akset 
Arkivsaksnr. 2013/2976-34 

Forslagsstiller Alf Jonas og Kirsten Johanne Kjørsvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 124/25 (Alf Jonas og Kirsten Johanne Kjørsvik) 

Dagens arealbruk Fremtidig boligområde 

Innspill, foreslått formål Ønsker beiteareal uttatt av kommuneplanen 
Areal (daa) 15,7 daa 

Gjeldende plan 

 
 

Vurdering av konsekvenser og konklusjon: 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Beitearealet ligger inne i et areal avsatt til fremtidig boligformål 
i gjeldende arealdel. For å bebygge innenfor boligområdet, må 
det utarbeides reguleringsplan for området. Beitearealet tas ut 
av kommuneplanens avsatte areal til bolig og endres til formål 
LNF. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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B8 Jobotn 
Arkivsaksnr. 2013/2976-36 

Forslagsstiller Ole Arnold Jobotn 

Gnr/Bnr (Grunneier) 75/1 (Ole Arnold Jobotn) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Boligformål eller fritidsformål 
Areal (daa) 32,5 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 

 
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Innspillet påvirker ikke havbruksnæringen 
Landbruk  Foreslått område for bolig/ fritidsformål, ligger innenfor areal 

som er registrert som åpen fastmark og et begrenset område er 
registrert som innmarksbeite. En omdisponering vurderes ikke 
å ha negativ konsekvens for landbruksdrifta i området. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, 
vilt eller inngrepsfri områder som blir berørt av innspillet. 

Vann og vassdrag  Innspillet vil ikke påvirke kjente vann og vassdragsverdier.  
Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø som blir 

berørt av tiltaket. 
Landskap  Arealet ligger i et landskap som preges av lyngrabber og kupert 

terreng. Plassering av bygg må løses gjennom detaljregulering. 
Mineralressurser  Innspillet påvirker ikke kjente mineralforekomster. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 En etablering av boliger her medfører lang avstand til skole og 
barnehage. Det er ikke mulig å gå til skole fra bosted. 
Lekeområder finnes i form av friområder rundt. 

Friluftsliv  Arealet ligger ikke innenfor kartlagte friluftsområder. 
Folkehelse  Tilgang på friareal er god. En etablering av boligareal i området, 

vil ikke kunne bygge opp under muligheten til å gå til og fra 
skole og jobb. Det er ikke g/s-veg i området. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 Avstand til Knarrlagsund er 5 km hvor det er butikk og skole. 

Infrastruktur  Det er vei frem i området. Det er ikke offentlig vann. Deler av 
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området berører nedslagsfelt for drikkevann. 
Risiko og sårbarhet  Ingen risikofaktorer er registrert i området. 
Attraktivitetsparametre  Bygging innenfor området har ingen vesentlig effekt for 

utviklingen på Hitra.. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Vurderes at hele området, inkludert eksisterende arealformål 
for bolig, legges inn som framtidig areal for fritidsbolig da 
plassering av arealet vurderes som lite egnet for bolig. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

B9 Strøm 
Arkivsaksnr. 2013/2976-38 
Forslagsstiller Torgeir Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 32/4, 5 og 42 (Torgeir og Kristin S. Sæther) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Gårdstun innenfor LNF – behov for endringer i bebyggelsen krever 
dispensasjon i dag, ønsker å kunne få enklere behandling av nye 
byggetiltak innen området. 

Areal (daa) Ikke relevant 

Gjeldende plan Innspill  

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen påvirkning 
Landbruk  Nye byggetiltak såfremt dette avgrenses innenfor tunet, har 

ingen innvirkning på LNF-formålet. 
Naturmangfold  Nye byggetiltak i tunet berører ikke registrerte 

naturmangfoldsverdier. 
Vann og vassdrag  Vann og vannressurser blir ikke påvirket av nye byggetiltak på 

tunet. 
Kulturminner og kulturmiljø  Gammelstua på eiendommen er registrert i SEFRAK. Det må 

gjøres en vurdering på byggets verdi før flytting. 
Landskap  Ingen negative landskapseffekter av innspillet. 
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Mineralressurser  Innspillet har ingen negativ konsekvens for mineralressurser 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Tiltaket vil ikke innvirke negativt på barn- og unges 
oppvekstsvilkår. 

Friluftsliv  Ingen registrerte friluftslivsområder som berøres 
Folkehelse  Ingen negativ effekt i forhold til folkehelseparametrene. 
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Nærmeste skole ligger på Barman. Fillan er nærmeste tettsted. 

Infrastruktur  Privat vann- og avløpssystem. Tiltaket endrer ikke situasjonen i 
forhold til vei. 

Risiko og sårbarhet  Innspillet ligger inne i aktsomhetsområde for flom.  
Attraktivitetsparametre  Ingen spesiell innvirkning på attraktivitetsparametrene. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Det foreslås at generell bestemmelse i tekstdel på bebyggelse i 
LNF tas inn i arealplanen, se pkt 3.1 i bestemmelsene. Denne 
ivaretar bebygd areal i LNF, men det vil fremdeles være behov 
for dispensasjonsvurdering i forhold til 100-meters beltet mot 
sjø. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

B10 Eid 
Arkivsaksnr. 2013/2976-40 

Forslagsstiller Arnfinn Olsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 89/5 og 89/6 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Nytt boligfelt – frittliggende småhusbebyggelse 

Areal (daa) 43,2 daa 
Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke havbruksnæringen. 
Landbruk  Tiltaket er foreslått plassert i område med åpen fastmark. 

Innspillet vurderes ikke til å forringe landbruksdrifta. 
Naturmangfold  Det er ikke registrert nasjonal og regionalt viktige 
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naturmangfoldsområder i areal for tiltak. 
Vann og vassdrag  Vann- og vassdrag blir ikke påvirket av innspillet. 
Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i området. 
Landskap  Beliggenhet av bolig kreves stor terrengbearbeiding og store 

inngrep. 
Mineralressurser  Tiltaket berører ikke kjente mineralressurser. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Arealet ligger nært vei, men deler av området er utenfor 50-
meter byggegrense mot vei. Det er ikke gang/sykkelveg i 
området. 

Friluftsliv  Arealet ligger ikke innenfor registret område for friluftsliv. 
Folkehelse  Det er lett tilgjengelig friluftsområde her. En plassering av 

boliger her fremmer ikke muligheten til å gå til og fra jobb. 
Gang og sykkelvei er ikke planlagt i området. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 Det 3 km til Fillan sentrum med skole og sentrumsfunksjoner. 

Infrastruktur  Det er ikke kommunalt vann i området. Store deler av området 
ligger innenfor 50-metersgrensa fra vei. Det er ikke gang- og 
sykkelvei frem til området. 

Risiko og sårbarhet  Ingen registrerte risiko og fareområder i området 
Attraktivitetsparametre  Bygging av bolig nært Fillan vil kunne innvirke positivt for 

utviklingen på Hitra. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Innspillet frarådes da store deler av området kommer innenfor 
50 meter byggegrense fra hovedvei og manglende 
gang/sykkelveg i området. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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B11 Smevika, Fillan 
Arkivsaksnr. 2013/2976-43 

Forslagsstiller John Steinar Lervik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 95/2 

Dagens arealbruk Boligområde med krav om regulering 

Innspill, foreslått formål Aktivitetssenter/ boligområde 
Areal (daa) 35,8 daa 

Gjeldende plan Innspill og markslag 

  

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Innspillet vil ikke påvirke havbruk. 
Landbruk  Arealet består av fulldyrka jord, innmarksbeite, skog og åpen 

fastmark. Ved regulering må dette hensyntas slik at 
jordbruksdriften kan fortsette. 

Naturmangfold  Innspillet vil ikke berøre nasjonalt og regionalt viktige 
naturtyper, vilt eller inngrepsfri områder. 

Vann og vassdrag  Arealet ligger innenfor 100-meters grensa mot sjø. Det vil være 
av betydning at man får videreført byggegrense på 19 meter og 
tomtegrense på 15 meter innenfor dette området. Det må i 
planleggingen legges vekt på allmennhetens tilgang til sjø 
innenfor området. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø innenfor 
området. 

Landskap  Området fremstår som småkupert og egner seg for tett/lav 
bebyggelse. Det er av betydning at man tar hensyn til 
landskapet i planleggingen. 

Mineralressurser  Innspillet påvirker ingen kjente mineralforekomster av nasjonal 
eller regional betydning. 
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Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Det er regulert gang- og sykkelvei frem til området, men denne 
er ikke bygd. Inntil denne fullføres eller man løser 
trafikkutfordringen med trafikksikkert alternativ for gående og 
syklende, vil området ikke kunne utvikles, men det er en svært 
viktig arealressurs som kan utnyttes raskt når trafikksikker 
løsning er opparbeidet. Arealet har god tilgang til lekeområder. 

Friluftsliv  Det er ikke registrerte friluftsområder i området. 
Folkehelse  Arealet har stort potensiale sammen med tilgrensende område 

å tilby mulighet for friluftsliv og rekreasjon i nærområdet. Ved 
utbygging av trafikksikkert tilbud for gående, er det gode 
muligheter for å gå fra/til jobb i området. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 Arealet ligger nært Fillan sentrum med alle 
sentrumsfunksjoner. 

Infrastruktur  Arealet har vanntilførsel i nærheten. Adkomst løses fra 
hovedvei. 

Risiko og sårbarhet  Arealet er ikke vindutsatt i vesentlig grad, men deler av 
området er registrert som aktsomhetsområde for flom i 
forbindelse med ekstremvær. Det er av betydning at man i 
detaljplanleggingen tar hensyn til dette. 

Attraktivitetsparametre  Arealet vil bidra til sjønære boligtomter nært sentrum, noe som 
er etterspurt og er mangelvare. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Arealet ligger inne i gjeldende plan. Det vurderes som naturlig å 
se på dette arealet som en utvidelse av arealet som ligger sør 
for dette. Det må utarbeides detaljplan for området. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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B12 Kombinert formål, Kvenvær 
Arkivsaksnr. 2013/2976-44 

Forslagsstiller Ronny Korsnes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0048/0098 

Dagens arealbruk Område som omfattes av reguleringsplan - friluftsområde 

Innspill, foreslått formål Ønsker å justere grense for kombinert formål, slik at eksisterende 
boliger inkluderes i dette  

Areal (daa) 18 daa 
Innspill 

 
 

Vurdering av konsekvenser og konklusjon: 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Innspillet inkluderer utvidelse av kombinert formål for 
bebyggelse og anlegg i Kvenvær i et område hvor det 
ligger eksisterende områder. Endringen i kart vurderes 
som så liten at den ikke konsekvensutredes. Kombinert 
formål for Kvenvær anbefales å utvides til å omfatte 
areal innenfor foreslått avgrensning.  

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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B13 Nordbotten, Fjellværøya 
Arkivsaksnr. 2013/2976-45 

Forslagsstiller John og Louis-Mari Nilsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0075/0026 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Boligtomt/fritidsboligtomt 
Areal (daa) 2,2 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen påvirkning på havbruk. 
Landbruk  Arealet ligger i område med skog, og åpen fastmark. 
Naturmangfold  Innspillet berører ikke nasjonalt eller regionalt viktige 

naturtyper, vilt eller inngrepsfri områder. 
Vann og vassdrag  Innspillet påvirker ikke vann og vassdrag. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt av 

innspillet. 
Landskap  Innspillet medfører ikke silhuettvirkning eller store 

terrenginngrep. 
Mineralressurser  Innspillet vil ikke påvirke kjente mineralforekomster. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Det er tilgang til friluftsområder i nærheten. Området ligger 
nært hovedvei. Det vil ikke være mulig å gå/sykle til skole fra 
området da avstanden er lang og det ikke finnes trafikksikre 
alternativer for myke trafikanter i området. 

Friluftsliv  Arealet ligger innenfor registrert friluftsområde, men ligger i 
utkanten av dette og forringer ikke området i vesentlig grad. 

Folkehelse  Innspillet ligger tett inntil hovedvei, innenfor byggegrense på 
50 meter. Det er ikke gang og sykkelvei i området. Nærmeste 
oppvekstsenter er i Knarrlagsund og her ligger også butikk. Det 
vil ikke være et alternativ å gå hit fra tomteområdet. 
Det er god mulighet for rekreasjon i området. 
Tiltaket selv vil ikke medføre støy, støv og annen forurensing i 
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vesentlig grad. 
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Nærmeste tettsted er Knarrlagsund med butikk og skole. 

Infrastruktur  Det er offentlig vann i området, men med begrenset kapasitet. 
Tiltaket vil kreve avkjørselstillatelse fra hovedvei. 

Risiko og sårbarhet  Ingen kjent risiko og sårbarhet i området. 
Attraktivitetsparametre  Tiltaket vil ikke ha vesentlig effekt i forhold til Hitras utvikling. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Innspillet ligger innenfor byggegrensa langs hovedveien i et 
område hvor det ikke er gang- og sykkelvei. Ved anleggelse av 
avkjørsel til tomta vil man komme nær en uoversiktlig sving. En 
opprettelse av enkelttomter til fritidsbolig eller bolig er ikke 
ønskelig fra et faglig ståsted og innspillet frarådes dermed. Det 
foreslås i stedet at man endrer avgrensing av område for «LNF- 
med spredt bolig /næring». 

Formannskapets innstilling  Innstilles positivt 
 

B14 Straum 
Arkivsaksnr. 2013/2976-54 
Forslagsstiller Hilbert og Hilcy Joldersma 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0032/0015 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Areal for boligbebyggelse og fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 15 daa fritid+7,3 daa bolig 

Gjeldende plan Innspill og markslag 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke havbruk. 
Landbruk  Tiltaket berører skog, åpen fastmark og noe 

innmarksbeite og fulldyrka jord. Det er av betydning at 
det ikke etableres adkomstveier i området som forringer 
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drifta. 
Naturmangfold  Tiltaket berører ikke nasjonalt og regionalt viktige 

naturtyper, vilt og inngrepsfri områder. 
Vann og vassdrag  Innspillet som omfatter fritidsboligdelen mot sjø, ligger 

innenfor 100-meters beltet mot sjø. Naboeiendommen 
Haltvik har fritidsboligtomter innenfor denne grensa. En 
etablering av fritidsboliger innenfor området, vurderes 
ikke som et hinder for allmenhetens ferdsel i området og 
vil heller ikke privatisere i vesentlig grad. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner og kulturmiljø blir berørt.  
Landskap  Arealet oppe ved hovedveien ligger i et åpent 

åkerlandskap. Arealet mot sjø ligger i forlengelsen av 
eksisterende boligfelt. Det er bratt terreng i området, og 
det kreves god terrengtilpasning i detaljreguleringen. 

Mineralressurser  Tiltaket berører ikke mineralforekomster av nasjonal og 
regional betydning. 

Barn og unges oppvekstsvilkår  En etablering av boligformål vil medføre behov for 
tilrettelegging for lekeareal samt sikring av område mot 
vei. Det er igangsatt reguleringsarbeid for boligområde 
på naboeiendommen. Det er positivt med 
samlokalisering av boligområdene i området 

Friluftsliv  Området ligger ikke innenfor kartlagt og verdivurdert 
friluftsområde. 

Folkehelse  Det er gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon i 
nærområdet. Utbyggingen vil ikke påvirke muligheten 
folk har til å gå til og fra skole og jobb. En utbygging vil 
medføre større trafikk på fylkesvegen. En avkjørsel til 
området vil ha god sikt og det vurderes ikke som 
trafikkfarlig å etablere utbyggingsareal her. 

Avstand til viktige funksjoner  Skole ligger i Barman, og det er bilavstand til Fillan med 
alle sentrumsfunksjoner. 

Infrastruktur  Tiltaket krever ny avkjørsel fra fylkesveien. Det er ikke 
offentlig vann i området. Avløp må føres til sjø. 

Risiko og sårbarhet  Ingen kjent risiko og sårbarhet i området. 
Attraktivitetsparametre  Tiltaket vil ikke ha vesentlig betydning i forhold til 

attraktivitetsparametrene. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Tiltaket anbefales da det ligger samlokalisert med areal 
for både fritidsbolig og bolig. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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B15 Grøttem 
Arkivsaksnr. 2013/2976-55 

Forslagsstiller Ole-Jørgen Strand og Jim Roger Strand 
Gnr/Bnr (Grunneier) 0120/0015 

Dagens arealbruk LNFR - landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Boligformål og fritidsformål. Fritidsformål i området nærmest sjø. 

Areal (daa) 27 daa bolig+16,7 daa fritidsbolig 

Gjeldende plan Innspill 

 
  

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Har ingen innvirkning. 
Landbruk  Innspillet omfatter areal som er registrert som fulldyrket mark, 

skog og åpen fastmark. 
Naturmangfold  Det er ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige 

naturtyper, vilt eller inngrepsfri områder innenfor området. 
Vann og vassdrag  Områdene foreslått til fritidsbolig ligger i sin helhet innenfor 

100-meters beltet. Områdene foreslått til bolig ligger utenfor 
100-meters beltet. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner eller kulturminner innenfor 
områdene som påvirkes av tiltaket. 

Landskap  Boligområdene vil ikke dominere i terrenget. Det er 
eksisterende bebyggelse i området fra før. Fritidsboligene er 
plassert i et terreng hvor bebyggelsen blir svært synlig fra 
sjøen. Det vil også kunne medføre silhuett dersom man 
plasserer bebyggelse øverst i området. 

Mineralressurser  Tiltaket vil ikke påvirke mineralforekomster av regional og 
nasjonal betydning. 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Det er god tilgang til areal som kan tilrettelegges som lekeareal 
i området. Det er ikke tilrettelagt for g/s-veg frem til skole. 

Friluftsliv  Tiltaket kommer ikke i konflikt med kartlagte og verdivurderte 
friluftsområder. 

Folkehelse  Det er god mulighet til friluftsliv og rekreasjon i området. Det er 
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derimot ikke g/s-veg i området, men det er kort veg til 
Badstuvika hvor g/s-veg er anlagt. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 Det er 500 m til butikk, 2 km til skole og 17 km til Fillan 
sentrum. 

Infrastruktur  Avkjørsel fra hovedvei. Det er offentlig vann i området. Det er 
ikke g/s-veg frem til området. 

Risiko og sårbarhet  Det er ikke registrert risiko og sårbarhetsfaktorer i området. 
Attraktivitetsparametre  Det er stor etterspørsel etter boliger i området. Det vurderes 

dermed at tiltaket vil bidra til en positiv utvikling. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Det anbefales at arealet tas inn i kommuneplanens arealdel 
som areal til boligformål. Areal for fritidsbolig anbefales ikke da 
det ligger innenfor 100-meters beltet og det vil være av større 
betydning å sette av nok areal til bolig i området. Det settes 
som rekkefølgekrav at det må etableres et trafikksikkert 
alternativ for myke trafikanter før området kan utbygges. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling, men foreslått 
fritidsboligområde tas inn i tillegg som boligområde. 

 

B16 Vollan 
Arkivsaksnr. 2013/2976-59 

Forslagsstiller Eva Campos og Arne Reidar Skjerdingstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0122/0047 

Dagens arealbruk LNFR - landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) 3,7 daa 
Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Innspillet påvirker ikke havbruk. 
Landbruk  Arealet er en boligtomt i LNF. Ikke dyrka mark på eiendommen. 
Naturmangfold  Ingen nasjonalt eller regionalt viktige naturtyper, vilt eller 

inngrepsfri områder blir berørt. 
Vann og vassdrag  Påvirker ikke vann- eller vassdrag. 
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Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor området. 
Landskap  Innspillet vil ha begrenset innvirkning på landskap. 
Mineralressurser  Tiltaket vil ikke påvirke mineralressurser av nasjonal og regional 

betydning. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Det er gode muligheter for lekearealer i området, men det er 
ikke tilrettelagt trafikksikkert tilbud frem til skole. 

Friluftsliv  Tiltaket ligger ikke inne i registrerte friluftslivsområder. 
Folkehelse  Det er gode muligheter for rekreasjon i området, men det 

mangler trafikksikkert alternativ for gående og syklende i 
området. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 Det ca 2 km til skole og ca 17 km til Fillan med alle 
sentrumsfunksjoner. 

Infrastruktur  Tiltaket ligger innfor byggegrense mot vei. Det er ikke tilrettelagt 
for gående og syklende i området. Det er offentlig vann- og 
avløp i området. 

Risiko og sårbarhet  Ikke registrert spesielle risiko og sårbarhetsfaktorer i området.  
Attraktivitetsparametre  Opprettelse av en enkelttomt har ingen spesiell innvirkning på 

attraktivitetsparametrene. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Tiltaket har ikke gang og sykkelveg frem til området. Området 
ligger også i sin helhet innenfor byggegrense mot veg. Det vil 
dermed være en svært liten del av innspillsområdet som kan 
utnyttes. Innspillet frarådes. 

Formannskapets innstilling  Formannskapet innstiller positivt. 
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B17 Baråsgrana, Fillheia 
Arkivsaksnr. 2013/2976-60 

Forslagsstiller Johan H. Lervåg, Jørgen Sørlie og Torbjørn Glørstad 
Gnr/Bnr (Grunneier) 90/1,91/1 og 91/3 

Dagens arealbruk LNFR - landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) 441 daa 

Innspill 

 
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen påvirkning på havbruk 
Landbruk  Arealene domineres av åpen fastmark og myr. Det er således 

ingen konflikt med pågående landbruksdrift i området, og det 
er heller ikke beite areal. 

Naturmangfold  Tiltakene berører ikke nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, 
vilt og inngrepsfri områder. 

Vann og vassdrag  Tiltakene ligger ikke innenfor 100-meters beltet fra sjø, men 
innenfor 50-meter fra Fillvatnet. Hovedveien ligger mellom og 
tiltakene påvirker dermed ikke vannet. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrerte kulturminner og kulturmiljø innenfor 
innspillsområdet. 

Landskap  Med riktig tilpasning av bebyggelse i landskap, vil området 
kunne fremstå som godt tilpasset. Det er ikke stor risiko for 
silhuett-virkning og det kan anlegges boliger i området uten for 
store terrenginngrep. 

Mineralressurser  Tiltaket berører ikke mineralressurser av nasjonal og regional 
betydning. 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Innspillet består av fire områder hvor områdene rundt Fillheia 
har lik kvalitet og ligger tett inntil et boligområde som allerede 
ligger inne i arealplanen i dag. I dette området er det terreng 
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som legger godt til rette for boligområde som kan knyttes opp 
mot eksisterende g/s-veg via vei på østsiden av Fillheia og 
dermed ha trafikksikker tilknytning opp mot sentrum for 
gående og syklende. I tillegg vil biltrafikk kunne kanaliseres inn 
fra Baråsgrana slik at barn- og unges oppvekstsvilkår er godt 
ivaretatt. Boligområdet vest for avkjøringen til Fjellværøya 
anbefales ikke da det ikke er ønskelig å legge opp til kryssing av 
hovedvei for gående. Innspill om bolig ved hovedvei vil ikke 
medføre gode vilkår for barn- og unge grunnet nærhet til 
FV714. Solforholdene vil også være utfordrende. 

Friluftsliv  Området til bolig lengst øst ligger delvis inne i et område som 
er avmerket som areal for friluftsliv. Dette vurderes ikke til 
hinder for en regulering av området som boligområde. 
Området vest for Baråsgrana og langs FV714 vurderes ikke som 
like godt egnet opp mot friluftslivshensynet, grunnet nærheten 
til veiføringen og evt. fremtidig drift av masseuttak. 

Folkehelse  Det er gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv i nærheten. 
Området bak Fillheia er godt egnet for planlegging av 
boligområde. Det vil ikke medføre støy støv eller annen 
forurensing å plassere boligområde her. En etablering av 
boligområde på vestsiden av veien ved Baråsgrana medfører at 
fotgjengere må krysse hovedvei for å komme hit, samt at 
tettstedet strekkes for langt i utstrekning. Det er også nok areal 
innenfor området øst for veien for å dekke boligbehovet i 
området. I området langs veien er det heller ikke godt egnet for 
etablering av bolig, grunnet nærheten til hovedveg. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 Tiltakene har gangavstand til sentrumsområdet via internveier, 
noe som sikrer en trygg adkomst til fots både til skole og jobb. 

Infrastruktur  Det er mulig å tilknytte arealene til offentlig vann, men det er 
ikke lagt vannledning frem. Avkjørsel til arealene må skje fra 
hovedveien etter krysset mot Ansnes. 

Risiko og sårbarhet  Arealet langs hovedveien ligger inne i aktsomhetsområde for 
flom. Det er ellers ikke registrerte risiko- og sårbarhetsfaktorer i 
området 

Attraktivitetsparametre  Det er viktig å sikre sentrumsnære boligområder som kan bidra 
til økt bosetting. Tiltaket vil således bidra til en positiv utvikling. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Det anbefales å ta inn den delen av innspillet til boligareal som 
ligger inn mot Fillheia. Arealet på vestsiden av veien mot Eid 
frarådes da det ikke er ønskelig å legge opp til kryssing av 
hovedvei for gående. Foreslått areal til bolig langs hovedvei FV 
714 ved Kystmuseet frarådes, men foreslås innlagt som 
næringsareal for salg av tyngre varer. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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B18 Asmundvåg 
Arkivsaksnr. 2013/2976-61 

Forslagsstiller Hilde Fjeldberg Mikalsen 
Gnr/Bnr (Grunneier) 0029/0004 

Dagens arealbruk LNFR - landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fradeling av hustomt til eksisterende bolig. 

Areal (daa) 3,7 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke havbruk. 
Landbruk  Tiltaket ligger i areal som er registrert som innmarksbeite.  
Naturmangfold  Ingen nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, vilt og 

inngrepsfrie områder blir berørt av tiltaket. 
Vann og vassdrag  Tiltaket berører ikke vann og vannressursene. 
Kulturminner og kulturmiljø  Tiltaket berører ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø. 
Landskap  Tiltaket medfører ikke silhuettvirkning i landskapet. Det er 

terrengformasjoner i området som tar opp høyden av bygg. 
Mineralressurser  Tiltaket påvirker ikke mineralforekomster av nasjonal eller 

regional betydning. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Tiltaket påvirker ikke barn- og unges oppvekstsvilkår negativt. 

Friluftsliv  Tiltaket ligger ikke inne i områder registrert som spesielt viktige 
friluftslivsområder. 

Folkehelse  Det er gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon fra egen 
bolig i nærområdet. Det er ikke mulig å gå til skole og jobb fra 
området. Det er liten trafikk på veien forbi og det vurderes at 
trafikksikkerheten ikke forverres i vesentlig grad ved 
opprettelse av tiltaket. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 Melandsjø er nærmeste grend med butikk. Oppvekstsenter er i 
Barman. 

Infrastruktur  Det er vei i området. Ikke fremlagt offentlig vann og avløp i 
området. 

Risiko og sårbarhet  Tiltaket vil ikke medføre økt risiko og sårbarhet i området. 
Attraktivitetsparametre  Tiltaket vil ikke ha spesiell virkning på 
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attraktivitetsparametrene. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Tiltaket anbefales inntatt i areadelen. Det tas i tillegg inn et 
større område tilsvarende formål på motsatt side av veien, 
spredt bolig, næring. Det må i planens bestemmelser tas inn 
punkt om at hensynet til landbruksdrift og terrengtilpasning 
skal vektlegges. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

B19 Kråkberget, Barman 
Arkivsaksnr. 2013/2976-73 

Forslagsstiller Olav Athammer 
Gnr/Bnr (Grunneier) 0011/0007 

Dagens arealbruk LNF og tettstedsområde 

Innspill, foreslått formål Område for bolig 

Areal (daa) 59,1 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke havbruk. 
Landbruk  Tiltaket ligger i areal som er registrert som åpen fastmark. 

Området preges for øvrig av lauvskog. 
Naturmangfold  Ingen nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, vilt og 

inngrepsfrie områder blir berørt av tiltaket. 
Vann og vassdrag  Tiltaket berører ikke vann og vannressursene. 
Kulturminner og kulturmiljø  Det ligger et registrert kulturminne inne i innspillsområdet. 

Dette må hensyntas ved planlegging av området. 
Landskap  Tiltaket må tilpasses landskapet. Det er terrengformasjoner 

i området som tar opp høyden av bygg ved riktig utforming. 
Mineralressurser  Tiltaket påvirker ikke mineralforekomster av nasjonal eller 

regional betydning. 



39 
 

Barn og unges oppvekstsvilkår  Tiltaket påvirker ikke barn- og unges oppvekstsvilkår 
negativt. 

Friluftsliv  Tiltaket ligger inne i område registrert som spesielt viktig 
friluftslivsområde. 

Folkehelse  Det er gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon fra egen 
bolig i nærområdet. Det er mulig å gå til skole dersom det 
lagt opp til sikker kryssing av fylkesveien i området. Det 
vurderes at trafikksikkerheten ikke forverres i vesentlig 
grad ved opprettelse av tiltaket. 

Avstand til viktige funksjoner  Fillan er nærmeste tettsted med butikk. Oppvekstsenter er 
i Barman. 

Infrastruktur  Det er vei og offentlig vann i området. 
Risiko og sårbarhet  Tiltaket vil ikke medføre økt risiko og sårbarhet i området. 
Attraktivitetsparametre  Etablering av boliger er viktig for en positiv utvikling for 

kommunen. Styrking av boligområdene langs FV714 og i 
nærheten av oppvekstsentrene er i tråd med 
samfunnsplanen og de overordnede politiske signalene. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Tiltaket anbefales inntatt i areadelen ved en utvidelse av 
kombinert formål bebyggelse og anlegg. Arealet skal i 
detaljreguleringen avgrenses mot toppen av berget slik at 
man ikke får uheldige landskapsvirkninger. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 

 

Anbefaling: 
Tabellen under gjengir hvilke områder som foreslås innarbeidet i planen og hvilke som foreslås tatt 
ut. Faglig begrunnelse for de enkelte områdene finnes i utredningen av enkeltområder. 
Tilrås innarbeidet i planforslaget, eventuelt 
med reduksjon. 

Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 

B1 - Badstuvika B3 – Strandaunet 
B2 – Brannheia – Dolmøya (redusert) B10 - Eid 
B4 - Glørstad  
B5 – Grindskarheia, Ulvan  
B6 – Dalen Knarrlagsund  
B7 – Sollia – Akset (uttak av boligområde)  
B8 – Jobotn (endres til fritidsboligformål)  
B9 – Strøm (endring i planbestemmelser)  
B11 – Smevika (videreføring av areal i gjeldende 
plan) 

 

B12 – Kombinert formål Kvenvær  
B13 – Norbotten, Fjellværøya  
B14 - Straum  
B15 - Grøttem  
B16 - Vollan  
B17 – Baråsgrana, Fillheia (redusert)  
B18 - Asmundvåg  
B19 – Kråkberget, Barman  
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5.3 Innspill fritidsboliger 

FB1 Myra 
Arkivsaksnr. 2013/2976-1 og 15 

Forslagsstiller Ingunn Stub, P A Musæus v 20, 6008 Ålesund 
Gnr/Bnr (Grunneier) 120/19 (Jan Ulrik Øystrøm og Randi Solveig Øystrøm) 

Dagens arealbruk LNFR – landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fritidsbolig - enkelttomt 

Areal (daa) 1,4 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 

 
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen negative konsekvenser. 
Landbruk  Tomteforslaget ligger på skrinn fastmark med avstand 10 meter 

iht. AR5. Områder grenser til innmarksbeite. Ingen ulemper for 
landbruksdrift i området. 

Naturmangfold  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Vann og vassdrag  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen konflikt. 
Landskap  Tiltaket medfører ingen negative landskapskonsekvenser. 
Mineralressurser  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Ligger svært nært hovedvei innenfor byggegrense på 50 meter.. 

Friluftsliv  Ingen konflikt. 
Folkehelse  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Avstand til viktige 
funksjoner 

 1 km til skole og barnehage (ikke g/s-veg). 2 km til 
dagligvarebutikk. 

Infrastruktur  Ikke g/s-veg i området. 1 km til felles småbåthavn. Kommunalt 
vann i nærområdet. Bør ikke ha ny enkeltstående avkjørsel, 
men samlokaliseres med nærliggende avkjørsler. 

Risiko og sårbarhet  Ingen spesielle aktsomhets og fareområder i området. 
Attraktivitetsparametre  Tiltaket medfører fortetting av et område som allerede er 

preget av fritidsboliger, men gir ingen spesielle utslag for 
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positiv utvikling for Hitra. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Innspillet ligger innenfor byggegrense mot vei og det er ikke 
g/s-veg. Det er ønske om enkelttomt til fritidsbolig, noe som 
ikke er like konfliktfylt i forhold til g/s-veg. Innstilles negativt på 
bakgrunn av bygging innenfor byggegrense fra hovedvei, og at 
det ikke er ønskelig å legge inn enkelttomter i arealplanen. 

Formannskapets innstilling  Avkjørselsproblematikk 
Behøves hytter for å opprettholde lys i vinduene i dette 
området? Område prioritert til bolig. Tas ikke inn i 
planforslaget. 

 

FB2 Vikan - Balavågen 
Arkivsaksnr. 2013/2976-3 

Forslagsstiller Kystplan AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 13/1 (Frode Reppe) 
Dagens arealbruk LNFR– landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fritidsbolig - område 

Areal (daa) 405 daa 

Gjeldende plan Innspill 

  
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Landbruk  Tomteforslaget ligger på skrinn fastmark med avstand 10 meter 

iht. AR5. Områder grenser til innmarksbeite. Ingen ulemper for 
landbruksdrift i området. 

Naturmangfold  Ingen kjente negative konsekvenser. Vil ikke berøre skjellsand-
område i sjø, så lenge det bare anlegges tiltak på land. 

Vann og vassdrag  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Kulturminner og kulturmiljø  Omfattende mengde av kjente kulturminner i området. 

Dolmsundet er også et kulturminneområde av nasjonal verdi. 
Området er i dag urørt, så bygg i området vil ha vesentlig 
negativ effekt i forhold til virkning opp i mot 
kulturminnelandskapet. 

Landskap  Fritidsboliger i området vil komme høyt og svært synlig i 
landskapet. Fjernvirkningen av bygninger og infrastruktur 
vurderes som negativ.  
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Mineralressurser  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Ingen kjente negative konsekvenser. 

Friluftsliv  Ikke kartlagt friluftsområde. 
Folkehelse  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Nærbutikk på Melandsjø. 11 km til sentrum. 

Infrastruktur  Utfordrende med vegframføring. Vanskelig med avkjøring i 
Vikansvingen. 
Vei frem til området krysser kulturminne og går gjennom 
registrert naturtype av verdi. 

Risiko og sårbarhet  Ingen kjent risiko i området. 
Attraktivitetsparametre  Positivt for utvikling av handelsstedet og eiendommen for 

øvrig, men ingen spesiell effekt for Hitra som helhet. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Ligger i utfordrende terreng i et område avsatt til nasjonalt 
kulturminneområde. Innstilles negativt. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

FB3 Aunøya 
Arkivsaksnr. 2013/2976-7 

Forslagsstiller Iren Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 121/1 (Hitra kommune) 

Dagens arealbruk LNFR– landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fritidsformål – område for fritidsboliger/ friluftsområde 

Areal (daa) 150,6 daa (90,4+39,8+20,4) 
Gjeldende plan Innspill 

  
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Landbruk  Fritidsboligene er foreslått lagt i et område med skog og myr på 

sørvestsiden av Aunøya. Områdene som er foreslått som 
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friluftsområde ligger på dyrka/ dyrkbar mark og skrinn 
fastmark. 

Naturmangfold  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Vann og vassdrag  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert ett kulturminne og flere SEFRAK-registrerte 

bygg på Aunøya. Disse blir ikke berørt av en 
fritidsboligetablering. 

Landskap  En etablering av fritidsboliger på sørvest siden av øya vil 
medføre store landskapsmessige da området fremstår som 
urørt i dag. 

Mineralressurser  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Ingen kjente negative konsekvenser. 

Friluftsliv  Området er registrert som viktig friluftsområde. En utbygging 
av fritidsboliger vil åpne området for en annen bruk enn det 
som er i området i dag, og vil kunne privatisere området i større 
grad.  

Folkehelse  Positiv effekt i forhold til folkehelseperspektivet dersom man 
får en fast forbindelse til området og friluftsområdet blir mer 
tilgjengelig, men en etablering av fritidsboliger vil privatisere 
området i så stor grad at man vil forringe områdets potensiale 
som fritidsområde. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 En etablering av fritidsboliger i området blir liggende tett inntil 
næringsarealet på Jøstenøya. Dette er et område hvor støy må 
påregnes. 

Infrastruktur  Det er i dag infrastruktur frem til eksisterende bebyggelse. 
Etablering av fritidsboliger krever ny infrastruktur i form av 
vann, vei og avløp. Spesielt adkomst er utfordrende. 

Risiko og sårbarhet  Deler av området er registrert som aktsomhetsområde for flom, 
og en plassering av fritidsboliger i et relativt åpent område mot 
sør-vest gjør en evt. bebyggelse sårbar for fremtidige 
klimaendringer med sterkere stormer og villere vær jf. ROS-
Trøndelag. 

Attraktivitetsparametre  Etablering av fritidsboliger vil ikke ha effekt. Etablering av 
friluftsområde vil innvirke positivt på attraktivitetsparametrene. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Innspillet inneholder tre ulike innspill. I utredningen er det 
innspill rundt fritidsboliger som er KU-utredet da området i dag 
ligger som LNF. Tilrettelegging for friluftsliv kan dermed 
gjennomføres ut fra dagens plan. Utbygging av fritidsboliger i 
området frarådes, da dette vil medføre negative konsekvenser 
for området. Det anbefales at området fortsatt er LNF-område. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling 
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FB4 Sætra (Fjellværøya) 
Arkivsaksnr. 2013/2976-9 

Forslagsstiller Britt Paulsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 80/1 (Målfrid Anne Paulsen) 

Dagens arealbruk LNFR - landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fritidsformål – område for fritidsboliger, naust og flytebrygge 
Areal (daa) 54 daa 

Gjeldende plan Innspill 

  
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Landbruk  Ligger i område med skrinn fastmark. Ingen negative 

konsekvenser for landbruk. 
Naturmangfold  På land er det ingen kjente konsekvenser. I sjø er det innlagt 

bevaringsområde naturmiljø. 
Vann og vassdrag  Forslag til småbåthavn  
Kulturminner og kulturmiljø  Berører ingen kulturminner hverken i sjø og eller på land. 
Landskap  Viktig å sette begrensninger på hvor høyt bebyggelsen skal ligge 

i terrenget for å unngå silhuett-virkning. Dette må adresseres i 
detaljplanleggingen. 

Mineralressurser  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Ingen kjente negative konsekvenser. 

Friluftsliv  Ingen kjente negative konsekvenser. Gode muligheter for 
friluftsliv og rekreasjon i nærmiljøet. 

Folkehelse  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Kjøreavstand til butikk og off. funksjoner, men da det er 
fritidsboligområde, vurderes dette som ok. 

Infrastruktur  Krever ny infrastruktur i form av vei, vann og avløp. 
Risiko og sårbarhet  Ingen kjent risiko og sårbarhet i området. Viktig å ta hensyn til 

fremtredende vindretninger når man planlegger tomtene. 
Attraktivitetsparametre  Ingen spesiell effekt i forhold til attraktivitetsparametrene 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Innspillet ligger i et område hvor det allerede er fritidsboliger 
både i detaljplan og i arealplanen. Det bygger således på en 
allerede etablert bruk. Det må legges vekt på tilpasning i 
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terreng ved detaljreguleringen slik at det ikke oppstår silhuett 
samt store sår i terrenget. Småbåthavnanlegget anbefales ikke 
tatt inn da dette berører hensynssone for naturmiljø samt at 
denne bør samlokaliseres med nærliggende småbåthavner.  

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling 
 

FB5 Vågøya 
Arkivsaksnr. 2013/2976-14 

Forslagsstiller Maj-Lis og Torbjørn Kvalvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 21/2 (Maj-Lis Kvalvik) 

Dagens arealbruk LNFR - landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fritidsformål – område for fritidsboliger 
Areal (daa) 169 daa 

Gjeldende plan Innspill 

  
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Landbruk  Ligger i område med åpen fastmark. Ingen negative 

konsekvenser for landbruk. 
Naturmangfold  Ligger et område med skjellsand i sjø utenfor området, men 

dette berøres ikke av forslaget. 
Vann og vassdrag  Vannressurser blir ikke påvirket av forslaget. 
Kulturminner og kulturmiljø  Merket kulturminne vest på øya. Dette må hensyntas. 
Landskap  En åpning av området som fritidsboligområde vil medføre at 

bebyggelsen blir liggende i 100-meters beltet langs sjøen. 
Dolmsundet er også et kulturlandskap av nasjonal verdi.  

Mineralressurser  Mineralressurser blir ikke berørt 
Barn og unges oppvekstsvilkår  En utlegging til fritidsboliger vil ikke forringe barn- og unges 

oppvekstsvilkår hverken med tanke på lekeområder eller 
trafikkmessig. 

Friluftsliv  Området er ikke avsatt som spesielt viktig friluftslivsområde. 
Folkehelse  Tiltaket ligger godt plassert i forhold til utøvelse av friluftsliv. 
Avstand til viktige funksjoner  Innspillsområdet har kort avstand til Melandsjø hvor det er 

butikk.  
Infrastruktur  Forholdsvis kort til eksisterende vannledning. Må bygges ny 
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veg og anlegges avløp. 
Risiko og sårbarhet  Området langs sjø ligger inne i aktsomhetsområde for flom.  
Attraktivitetsparametre  En anleggelse av fritidsboliger her har ikke avgjørende 

betydning for attraktivitetsparametrene. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Bebyggelsen blir liggende åpent til i et nasjonalt viktig 
kulturlandskapsområde. Området sør for hovedveien ligger 
inntil eksisterende fritidsboligfelt og anbefales som en 
utvidelse av en eksisterende bygningsstruktur. Området nord 
for hovedveien frarådes da det blir liggende innenfor 100-
meters beltet fra sjø. 

Formannskapets vurdering  Tiltaket anbefales tatt inn i plankartet. 
Samlokalisert med tilgrensende områder med samme 
arealutnyttelse. 
Området er allerede privatisert. 
Arealet avgrenses som på illustrasjon under: 
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FB6 Stokkvika 
Arkivsaksnr. 2013/2976-20 

Forslagsstiller Elinor Athammer, Arne H. Ulvan 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/10 (Elinor Athammer) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fritidsformål – område for fritidsboliger, naust og flytebrygge 
Areal (daa) 33,2 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Tiltaket påvirker ikke havbruk. 
Landbruk  Arealet er åpen fastmark. Ingen forringelse av 

landbruksareal. 
Naturmangfold  Ingen direkte innvirkning, men det ligger anadromt 

vassdrag nord for området. 
Vann og vassdrag  Store deler av området ligger innenfor 100-meters beltet 

fra sjø. Småbåthavnen tillates ikke på bakgrunn av at 
småbåtanlegg bør samles i større anlegg. Ny bebyggelse 
må legges vekk fra sjøen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier innenfor det avsatte området. 
Landskap  Landskapet er kupert og det må legges vekt på 

terrengtilpasning og samlokalisering av nye bygg med 
eksisterende bygg i området. 

Mineralressurser  Ingen påvirkning på mineralforekomster. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Området er foreslått avsatt til fritidsformål og manglende 

g/s-veg i området berører ikke barn og unge i vesentlig 
grad. 

Friluftsliv  Berører ingen spesielle friluftslivsverdier. 
Folkehelse  Lett adkomst til rekreasjonsområder. 

Tiltaket ligger rett ved område avsatt til fremtidig 
uttaksområde for mineralressurser noe som vil medføre 
støv og støy. 

Avstand til viktige funksjoner  Sandstad er nærmeste tettsted. Feltet omhandler 
fritidsboliger så avstand vurderes ikke negativt. 

Infrastruktur  Vei, men ikke offentlig vann i området. 
Risiko og sårbarhet  Deler av området mot sjø er registrert som 
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aktsomhetsområde for flom. 
Attraktivitetsparametre  Ingen spesiell innvirkning på attraktivitetsparametrene. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Innspillet imøtekommes delvis. Bebyggelse legges bort fra 
sjøen, samlokalisert med eksisterende bebyggelse. 
Småbåthavnen utgår. 

Formannskapets innstilling  Innstiller positivt på å ta inn innspillet i sin helhet. 
 

FB7 Ørnkula 
Arkivsaksnr. 2013/2976-22 
Forslagsstiller Hilde Næss 

Gnr/Bnr (Grunneier) 64/5 (Hilde Næss) 

Dagens arealbruk Gjeldende reguleringsplan for Forsnes II 

Innspill, foreslått formål Justering av tomter 

Areal (daa) Ikke relevant 

Gjeldende plan 

 

 
Vurdering av konsekvenser og konklusjon: 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Tiltaket ligger i eksisterende reguleringsplan for Forsnes II. 
Utvidelse av eksisterende småbåthavn må tas gjennom 
planendring av reguleringsplan for området. Det gjøres ikke 
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endring i overordnet plan som følge av innspillet. 
Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

FB8 Utset 
Arkivsaksnr. 2013/2976-25 
Forslagsstiller Britt Iren Utseth 

Gnr/Bnr (Grunneier) 106/14 (Bjørn Kåre Utseth) 

Dagens arealbruk Område for spredt boligbebyggelse 

Innspill, foreslått formål Bolig-, fritidsformål og småbåthavn 

Areal (daa) 0,4 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Havbruk og fiske påvirkes ikke av innspillet. 
Landbruk  Foreslått tomt til fritidsformål er lagt på åpen fastmark. 

Veiadkomst må legges inn i terrenget uten store inngrep og 
uten å splitte jordbruksarealet. 

Naturmangfold  Påvirker ikke registrerte områder for naturmangfold. 
Vann og vassdrag  Vann og vassdrag blir ikke påvirket av tiltaket. Ligger innenfor 

100-meters beltet fra sjø. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrerte kulturminner og kulturmiljø som blir berørt. 
Landskap  Tiltaket blir liggende på en topp med fare for silhuettvirkning. 
Mineralressurser  Ingen kjente mineralforekomster berøres av innspillet. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Tiltaket påvirker ikke barn- og unges oppvekstsvilkår. 

Friluftsliv  Ikke registrert spesielt viktige friluftslivsområder innen 
området. 

Folkehelse  Tiltaket virker ikke forringende på folkehelseparametrene 
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Butikk på Badstuvika og relativt kort vei til Fillan med 
sentrumsfunksjoner. 

Infrastruktur  Ikke kommunalt vann i området. Det må anlegges privat avløp. 
Risiko og sårbarhet  Ingen kjente forhold registrert i området. 
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Attraktivitetsparametre  Ingen spesiell innvirkning på utviklingen for Hitra 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Problematisk å åpne området avsatt til spredt bolig for 
fritidsbebyggelse da dette vil skape uheldig presedens. 
Innspillet frarådes. 

Formannskapets innstilling  Innspillet inntas i arealplanen som fritidsboligtomt. 
 

FB9 Leikvam 
Arkivsaksnr. 2013/2976-27 

Forslagsstiller Ivar Petter Lykken 

Gnr/Bnr (Grunneier) 23/1 (Ivar Petter Lykken) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fritidsformål mm. 

Areal (daa) 7,8 daa 
Gjeldende plan Innspill 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke havbrukslokaliteter negativt. 
Landbruk  Tiltakene er lagt på den delen av jorda som er registrert 

som åpen fastmark og myr og berører ikke dyrka mark. 
Naturmangfold  De foreslåtte fritidsboligområdene kommer ikke i konflikt 

med registrerte naturmangfoldsverdier. 
Vann og vassdrag  En av fritidsboligene ligger innenfor 50 meters sonen fra 

vann og vassdrag 
Kulturminner og kulturmiljø  De foreslåtte tiltakene kommer ikke i konflikt med 

registrerte kulturminner eller kulturmiljø. 
Landskap  Tiltaket vurderes til å kunne plasseres godt i landskapet 

gjennom helhetlig regulering av området. 
Mineralressurser  Innspillet påvirker ingen kjente mineralforekomster av 

nasjonal verdi. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Tiltakene vil ikke påvirke barn og unges oppvekstsvilkår. 
Friluftsliv  De foreslåtte tiltakene ligger innenfor et område som er 

registrert som viktig friluftsområde gjennom kartlegging. 
Tiltakene ligger i ytterkant av dette området. 
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Folkehelse  Tiltakene medfører ingen negativ innvirkning på folkehelse. 
Avstand til viktige funksjoner  Nærmeste tettsted er Melandsjø med butikk. I og med at 

det er etablering av fritidsbolig vurderes avstand til 
sentrumsfunksjoner som akseptabel. 

Infrastruktur  Ikke kommunalt vann og avløp i området. Foreslått jakt og 
fiskebu ligger innenfor nedslagsfelt for drikkevann. 

Risiko og sårbarhet  Det er registrerte aktsomhetsområder for flom i området. 
Dette må hensyntas i planelggingen. 

Attraktivitetsparametre  Det vurderes ikke til at tiltakene vil ha vesentlig innvirkning 
på utviklingen for Hitra. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Innspillet tas inn i planen, men det må utarbeides 
reguleringsplan for området. 

Formannskapets vurdering  Innstilles positivt. 
 

FB10 Sørlia 
Arkivsaksnr. 2013/2976-29 

Forslagsstiller Jan Olav og Inga Laurine Wolden 

Gnr/Bnr (Grunneier) 32/33 (Flere) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fritidsformål – tomt til fritidsbolig 
Areal (daa) 1, 05 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke havbruksnæringen. 
Landbruk  Tiltaket ligger på areal registrert som dyrka/ dyrkbar mark 
Naturmangfold  Ingen registrerte naturtyper berøres. 
Vann og vassdrag  Tiltaket innvirker ikke på vann og vassdrag. 
Kulturminner og kulturmiljø  Tiltaket berører ikke registrerte kulturminner/-miljø 
Landskap  Tiltaket blir liggende høyt i et utfordrende bratt terreng. 

Tiltaket ligger samlokalisert med andre bygninger. Krever 
terrengtilpasset bygning. 



52 
 

Mineralressurser  Tiltaket påvirker ikke kjente mineralressurser av nasjonal verdi. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Tiltaket innvirker ikke negativt på barn og unges oppvekstsvilkår 

Friluftsliv  Påvirker ikke registrerte områder for friluftsliv 
Folkehelse  Kort avstand til rekreasjonsområder. Ingen spesielt negative 

effekter for folkehelse. 
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Fillan er nærmeste tettsted med butikk og sentrumsfunksjoner. 
Innspillet omhandler fritidsbolig og det er dermed ikke 
avgjørende med avstand til f.eks skole. 

Infrastruktur  Eksisterende bebyggelse i området har vann og avløp. Ikke 
offentlig anlegg i området. Bratt adkomst fra hovedvei. 

Risiko og sårbarhet  Ingen spesiell risiko og sårbarhet i området, men det er bratt 
terreng i området.  

Attraktivitetsparametre  Ingen spesiell effekt for attraktivitet. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Tomten er samlokalisert med annen bebyggelse i området, men 
det er uheldig å ta inn enkelttomter for fritidsbolig i LNF-
område da dette skaper uheldig presedens. Innspillet frarådes. 

Formannskapets innstilling  Innspillet anbefales tatt inn i planen. 
 

FB11 Sæther 
Arkivsaksnr. 2013/2976-37 

Forslagsstiller Augusta Jannie Haugen, Petter Margido Jenssen, Liv Karin Krabseth 

Gnr/Bnr (Grunneier) 79/1 (Augusta Jannie Haugen, Petter Margido Jenssen, Liv Karin 
Krabseth) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fritidsformål 

Areal (daa) 2,2 daa 
Gjeldende plan Innspill 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Innspillet berører ikke havbruk. 
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Landbruk  Tomten er plassert i åpen fastmark. Området er beitelandskap. 
Naturmangfold  Ingen registrerte naturmangfoldsverdier som blir berørt av 

tiltaket. 
Vann og vassdrag  Ingen vann- og vassdragsverdier blir berørt 
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer blir berørt. 
Landskap  Tomta er plassert høyt og er svært eksponert i terrenget. Det vil 

kreve store terrenginngrep både i forhold til bygg og i forhold til 
adkomst.  

Mineralressurser  Ingen kjente konsekvenser. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Etablering av fritidsbolig i området vil ikke ha vesentlig effekt på 
barn- og unges oppvekstsvilkår. 

Friluftsliv  Ingen registrerte friluftslivsverdier med spesiell verdi i områder. 
Folkehelse  Kort avstand til rekreasjonsområder.  
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Ca 10 km til Knarrlagsund hvor det er sentrumsfunksjoner 

Infrastruktur  Privat vann og avløp i området. Ikke fremlagt. 
Risiko og sårbarhet  Ingen registrerte fare eller aktsomhetssoner i området. 
Attraktivitetsparametre  Ingen effekt på attraktivitetsparametrene. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Plasseringen av tomten er svært utsatt. Nærliggende 
fritidsboligområde har flere ledige tomter og det henvises til 
disse feltene i stedet. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling 
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FB12 Lervika 
Arkivsaksnr. 2013/2976-39 

Forslagsstiller Roe Martin Lervik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 72/1 (Roe Martin Lervik) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fritidsformål og naust 
Areal (daa) 8,3 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 

 
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Innspillet vil ikke ha innvirkning på havbruk. 
Landbruk  Forslag til tomter er spredt på tre områder. Tiltakene er 

lagt på skog av lav bonitet og åpen grunnlendt fastmark. 
Naturmangfold  Ikke registrerte nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, 

vilt og inngrepsfri områder. 
Vann og vassdrag  Flere av områdene avsatt til utbygging ligger innenfor 

100-metersgrensa mot sjø. Noen av områdene ligger 
bak eksisterende bebyggelse. 

Kulturminner og kulturmiljø  Gården i Lervika med naust er registrert i SEFRAK. 
Landskap  Forholdsvis bratt ned til sjøen i området. Ingen bygg får 

silhuett, da det er bakgrunn i terrenget.  
Mineralressurser  Ingen kjente mineralressurser i området 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Bygging av boliger i området vil medføre lang avstand til 

sentrumsformål som skole og idrettsanlegg. Det er 
trafikkfarlig veistrekning frem til Knarrlagsund som ikke 
er egnet for sykling, gående. Det anbefales derfor å 
legge området som fritidsformål. 

Friluftsliv  Området ligger ikke innen areal kartlagt som 
friluftslivsområde. 

Folkehelse  Det er mulig med rekreasjon direkte fra fritidsbolig i 
området.. Tiltaket medfører ikke støy, støv eller annen 
forurensning. 

Avstand til viktige funksjoner  Nærmeste tettsted er Knarrlagsund. 
Infrastruktur  Kommunalt vann i området, men det er ikke kapasitet 
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på denne ledningen. Offentlig vei frem til området.  
Risiko og sårbarhet  Deler av området er registrert som aktsomhetsområde 

for flom. 
Attraktivitetsparametre  Ingen spesiell påvirkning på attraktivitetsparametrene. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Imøtekommes delvis. Foreslår reguleringsplan for 
fritidsboliger. Disse må legges bak eksisterende 
bebyggelse og utenfor 100-metersbeltet. Naust må 
samlokaliseres med eksisterende naust og ikke plasseres 
ut spredt. 

Formannskapets instilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

FB13 Stranda (Fjellvær) 
Arkivsaksnr. 2013/2976-41 

Forslagsstiller Jon Reidar Aae og Trond Larsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 78/72 og 78/10 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fritidsboliger og naustområde 
Areal (daa) 15,2 daa 

Gjeldende plan Innspill 

  
Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Vil ikke ha innvirkning på havbruk. 
Landbruk  Området består av skog og fulldyrket mark. 
Naturmangfold  Det er ikke registrert nasjonalt og regionalt viktige 

naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder. 
Vann og vassdrag  Innspillsområdet ligger i sin helhet innenfor 100-meters 

grensa mot sjø. 
Kulturminner og kulturmiljø  Flere SEFRAK-registrerte bygg i nærheten, men ingen 

innfor det merkede området. Ingen registrerte 
kulturminner i området. 

Landskap  Landskapet er småkupert og det ligger bebyggelse inne i 
det omsøkte området og bak. En eventuell bebyggelse må 
detaljplanlegges og ta hensyn til terrenget uten at det blir 
for store inngrep. 

Mineralressurser  Ingen kjennskap til mineralressurser i området. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  I og med at forslaget omfatter fritidsboliger og naust, vil 
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ikke tiltaket påvirke hensynet til barn og unge 
oppvekstsvilkår i vesentlig grad. 

Friluftsliv  Ingen registrerte friluftsområder innenfor tiltakets 
avgrensning. 

Folkehelse  Området fremmer mulighet for friluftsliv direkte fra 
fritidsbolig. Tiltaket generer ikke støy, støv eller annen 
forurensing ved riktig planlegging. 

Avstand til viktige funksjoner  Nærmeste tettsted er Knarrlagsund med skole og butikk. 
Infrastruktur  Området ligger tett inntil eksisterende vei. 

Hovedvannledning ligger gjennom deler av området, men 
det er ikke kapasitet for tilknytning til denne. 

Risiko og sårbarhet  Registrert aksomhetsområde for flom mot sjø. Viktig å ta 
hensyn til fremherskende vindretninger  

Attraktivitetsparametre  Tiltaket vil ikke ha spesiell innvirkning på 
attraktivitetsparametrene. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Forslaget anbefales ikke. Området ligger i sin helhet 
innenfor 100-meters grensa, og en åpning av området 
utløser forholdsvis få tomter.  

Formannskapets innstilling  Formannskapet anbefaler at området tas inn i 
arealplanen. 

 

FB14 Einvika 
Arkivsaksnr. 2013/2976-51 

Forslagsstiller Kjell Størkersen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0078/0005 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fradelt tomt til fritidsformål i LNF-område 

Areal (daa) 0,87 daa 
Gjeldende plan Innspill 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen konsekvenser. 
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Landbruk  Tomten er plassert på areal som er registrert som åpen 
fastmark. 

Naturmangfold  Tiltaket vil ikke påvirke nasjonalt og regionalt viktige 
naturtyper, vilt og inngrepsfri områder. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innenfor 100-meters grensa fra sjø, men det er 
bebyggelse og vei foran tiltaket mot sjø. Tomta vurderes 
dermed ikke å privatisere strandsonen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor 
området. 

Landskap  Tiltaket ligger i en skråning og det kreves terrenginngrep for 
tomtebearbeidelsen.  

Mineralressurser  Påvirker ikke mineralforekomster av nasjonal og regional 
betydning. 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Påvirker ikke hensynet til barn- og unges oppvekstsvilkår. 

Friluftsliv  Tiltaket ligger ikke innenfor kartlagt friluftsareal. 
Folkehelse  Det er gode muligheter for friluftsliv i området. I og med at 

tiltaket omfatter fritidsbolig, vil ikke avstand til jobb/skole ha 
vesentlig betydning. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 Knarrlagsund er nærmeste tettsted med butikk. 

Infrastruktur  Det er vei i umiddelbar nærhet. Vannledning ligger i bukta, men 
det er ikke kapasitet for videre tilkopling til denne.  Vei frem til 
tomta kan medføre store terrenginngrep. 

Risiko og sårbarhet  Innspillet ligger ikke i registrerte aktsomhets- eller faresoner 
Attraktivitetsparametre  Ingen vesentlig effekt. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Tomten er samlokalisert med annen bebyggelse i området, men 
det er uheldig å ta inn enkelttomter for fritidsbolig i LNF-
område da dette skaper uheldig presedens. Innspillet frarådes. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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FB15 Glørstad 
Arkivsaksnr. 2013/2976-58 

Forslagsstiller Arve Morten Glørstad 
Gnr/Bnr (Grunneier) 0002/0004 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Nye bolig- eller fritidstomter med evt. småbåthavn 

Areal (daa) 23,2 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 

 

 
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen innvirkning på havbruk 
Landbruk  Store deler av området er registrert som åpen fastmark. 

Det er avsatt noe fulldyrket areal innenfor området. 
Naturmangfold  Tiltaket påvirker ikke nasjonalt og regionalt viktige 

naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder. Tiltaket ligger i 
sin helhet innenfor hensynssone for naturmiljø og 
landskap, men vurderes til ikke å forringe 
hensynssoneområdet vesentlig.  

Vann og vassdrag  Deler av arealet ligger innenfor 100-meters beltet. 
Innenfor tilgrensende reguleringsplan for Moa er det 
plassert fritidsbebyggelse innenfor 100-meters beltet. 
Dersom bebyggelsen trekkes noe bort fra sjøen vurderes 
det til ikke å privatisere strandsonen i vesentlig grad. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø 
innenfor området. 

Landskap  Det er forholdsvis bratt i enkelte parti innen området, og 
det er av stor betydning at man tar hensyn til 
eksisterende terreng når man planlegger området slik at 
inngrepene ikke blir for store. 

Mineralressurser  Tiltaket påvirker ikke mineralforekomster av nasjonal og 
regional betydning. 
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Barn og unges oppvekstsvilkår  Det er gode muligheter for tilrettelegging av arealer for 
lek i området og det er store områder for lek i friarealet 
rundt. Området ligger skjermet, og det er begrenset 
trafikk i området. Det må benyttes skyss til skole. 

Friluftsliv  En liten del av området ligger innenfor areal avsatt til 
friluftsliv. Denne avgrensingen vurderes som ikke 
absolutt og arealet kan inngå i sin helhet. 

Folkehelse  Det er mulig med rekreasjon direkte fra området. 
Tiltaket vurderes ikke å medføre støy, støv og annen 
forurensning. Trafikksikkerheten vurderes å være 
ivaretatt i området. 

Avstand til viktige funksjoner  Det er 7 km til Fillan sentrum. Dette er akseptabel 
avstand ved anleggelse av fritidsboliger. 

Infrastruktur  Det er kommunalt vann i området og privat 
avløpsløsning. Det er vei frem til området. 

Risiko og sårbarhet  Ingen registrerte fare eller aktsomhetsområder innen 
arealet. 

Attraktivitetsparametre  Tiltaket vil ikke påvirke utviklingen for Hitra i vesentlig 
grad. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Arealet er best egnet til fritidsboliger og arealet 
anbefales avsatt til dette. Da som en videre utvikling av 
området som omfattes av reguleringsplan for Moa. Det 
er av betydning at man tar hensyn til eksisterende 
terreng ved detaljplanleggingen av området for å unngå 
store inngrep. Småbåthavn tas ut da det anbefales å 
legge båtplasser til eksisterende fellesanlegg i området. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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FB16 Volneset 
Arkivsaksnr. 2013/2976-64 

Forslagsstiller Petter Olav Rabben 
Gnr/Bnr (Grunneier) 0031/0001 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fritidsboliger inntil 40 enheter, småbåthavn for fritidsboligene 

Areal (daa) 191,5 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Innspillet vil ikke påvirke havbruk. 
Landbruk  Arealet er registrert som skog og myr. Innspillet berører 

ikke dyrket mark. Det må legges inn buffer mot dyrket 
mark. 

Naturmangfold  Innspillet påvirker ikke nasjonalt og regionalt viktige 
naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder. 

Vann og vassdrag  Anleggelse av tiltak må forholde seg 100 meter fra sjø. 
Småbåthavnen blir liggende svært nær allerede avsatt 
areal til småbåtanlegg i Merkesåbukta. 

Kulturminner og kulturmiljø  Tiltaket påvirker ikke registrerte kulturminner eller 
kulturmiljø. 

Landskap  Landskapet er svakt skrånende mot sør-vest. Det vil være 
mulig å anlegge tiltak godt i terrenget. Det vil være viktig å 
ha fokus på fjernvirkningen av tiltakene. 

Mineralressurser  Tiltaket berører ikke mineralforekomster av nasjonal og 
regional betydning. 

Barn og unges oppvekstsvilkår  Tiltaket vil ikke påvirke barn- og unges oppvekstsvilkår 
negativt. 

Friluftsliv  Tiltaket berører ikke spesielt viktige friluftsområder. 
Folkehelse  Det er gode muligheter for utøvelse av friluftsliv direkte 

fra fritidsboligene. Tiltakene medfører ikke støy, støv eller 
annen forurensning, og forverrer ikke trafikksikkerheten i 
området. 

Avstand til viktige funksjoner  Avstand til skole anses som lite relevant. Det er 12 km til 
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forretninger. 
Infrastruktur  Det er nødvendig med privat vann og avløp for tiltaket. 

Det kreves avkjørsel fra hovedvei. 
Risiko og sårbarhet  Tiltakene vil måtte ta hensyn til fremherskende 

vindretning fra sør-vest. Det er ikke fare for ras i området. 
Det er registrerte aktsomhetsområder for flom i området. 

Attraktivitetsparametre  Tiltaket vil ikke ha vesentlig innvirkning på 
attraktivitetsparametrene. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Tiltaket anbefales delvis. Fritidsboligområdet anbefales 
tatt inn i arealplanen, men ikke småbåthavn da det 
allerede er anlagt småbåthavn ved Merkesåbukta. 

Formannskapets innstilling  Innspillet anbefales inntatt i sin helhet. 
Småbåthavnområdet i Merkesåbukta flyttes til dette 
området. 
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FB17 Domsundet fritidspark 
Arkivsaksnr. 2013/2976-71 

Forslagsstiller Godhavn AS 
Gnr/Bnr (Grunneier) 0016/0092 

Dagens arealbruk Næringsareal/ utleie til turisme i reguleringsplan for 
Dolmsundet fitidspark 

Innspill, foreslått formål Ønsker å endre området til fritidsboliger 

Areal (daa) 25 daa 

Gjeldende plan 

 
 
Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Innspillet vil ikke påvirke havbruk. 
Landbruk  Arealet er registrert som skog og myr. Innspillet berører ikke 

dyrket mark. Det må legges inn buffer mot dyrket mark. 
Naturmangfold  Innspillet påvirker ikke nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, 

vilt og inngrepsfrie områder. 
Vann og vassdrag  Anleggelse av tiltak ligger innenfor 100-meters grensa fra sjø, 

men området er allerede tatt inn i kommuneplanen. Endring av 
formålet fra utleie til fritidsboliger, vil derimot medføre en 
privatisering av området i strandsonen.  

Kulturminner og kulturmiljø  Tiltaket påvirker ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø, 
men ligge inne i et spesielt viktig område for kulturminner. 

Landskap  Landskapet er svakt skrånende mot sør-vest. Det vil være mulig 
å anlegge tiltak godt i terrenget. Det vil være viktig å ha fokus på 
fjernvirkningen av tiltakene. 

Mineralressurser  Tiltaket berører ikke mineralforekomster av nasjonal og regional 
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betydning. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Tiltaket vil ikke påvirke barn- og unges oppvekstsvilkår negativt. 

Friluftsliv  Tiltaket ligger i Dolmsundet, men ikke innenfor registrerte 
områder for friluftsliv. 

Folkehelse  Det er gode muligheter for utøvelse av friluftsliv direkte fra 
området. Tiltakene medfører ikke støy, støv eller annen 
forurensning. Det vil på bakgrunn av området bli mer trafikk for 
tilgrensende hyttefelt. Det anbefaøes at veitilførsel ikke føres 
gjennom dette hyttefeltet, men utenom. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 Avstand til skole  

Infrastruktur  Det er nødvendig med privat vann og avløp for tiltaket. Det 
kreves avkjørsel fra hovedvei. Dette er langt på vei løst  

Risiko og sårbarhet  Det er registrert aktsomhetsområde for flom i området. Det må 
også tas hensyn til fremherskende vindretning. 

Attraktivitetsparametre  En utvikling av området som helhetlig utleieområde, vil kunne 
ha positiv effekt på attraktivitetsparametrene. En endring til 
fritidsboliger vil kunne medføre en større privatisering av 
strandsonen. Noe som vurderes som negativt. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Grunneier ønsker å endre arealet fra utleie/ næring til 
fritidsboliger. Argumentasjonen går på at det ikke er marked for 
utbyggingen. Det avsatte arealet ligger innenfor 100-meters 
beltet. Det vil skape en stor utfordring med presedens dersom 
man legger seg på en linje hvor anlegg i strandsonen 
omdisponeres til private fritidsboliger. Innspillet frarådes 
dermed og anbefales opprettholdt som utleieområde. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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FB18 Vettan 
Arkivsaksnr. 2013/2976-70 

Forslagsstiller Arnt Breivoll 
Gnr/Bnr (Grunneier) 0019/0007 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Fritidsbolig, rorbuer og flytebrygge 

Areal (daa) 99,3 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
  

 
Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Innspillet vil ikke påvirke havbruk. 
Landbruk  Innspillet berører ikke dyrket mark.  
Naturmangfold  Innspillet ligger inntil og inne i et område med 

hensynssone for nasjonalt og regionalt viktige 
naturtyper. 

Vann og vassdrag  Store deler av innspillet ligger innenfor 100-meters 
grensa fra sjø 

Kulturminner og kulturmiljø  Tiltaket ligger inne i et spesielt viktig område for 
kulturminner. 

Landskap  Landskapet er svakt skrånende mot nord-vest. Det vil 
være mulig å anlegge tiltak godt i terrenget. Det vil 
være viktig å ha fokus på fjernvirkningen av tiltakene. 

Mineralressurser  Tiltaket berører ikke mineralforekomster av nasjonal og 
regional betydning. 

Barn og unges oppvekstsvilkår  Tiltaket vil ikke påvirke barn- og unges oppvekstsvilkår 
negativt. 

Friluftsliv  Tiltaket ligger inne i et spesielt viktig område for 
friluftsliv. 

Folkehelse  Det er gode muligheter for utøvelse av friluftsliv direkte 
fra området. Tiltakene medfører ikke støy, støv eller 
annen forurensning. Det vil på bakgrunn av området bli 
mer trafikk for tilgrensende hyttefelt. Det anbefaøes at 
veitilførsel ikke føres gjennom dette hyttefeltet, men 
utenom. 

Avstand til viktige funksjoner  Området er ønsket som fritidsboligområde og avstand 
til viktige sentrumsfunksjoner vurderes som akseptabel. 

Infrastruktur  Det er ikke eksisterende anlegg i området. Det må 
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påregnes privat vann og avløp for tiltaket, og ny 
avkjørsel fra vei. 

Risiko og sårbarhet  Det er registrert aktsomhetsområde for flom i området. 
Attraktivitetsparametre  Fritidsboliger og rorbuetablering vurderes ikke til å ha 

vesentlig utslag på attraktivitetsparametrene. En 
tilrettelegging for økt mulighet for friluftsliv i området, 
vurderes derimot å ha positiv effekt opp mot 
kommunens attraktivitet eksternt. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Tiltaket anbefales ikke tatt inn da det ligger nært svært 
viktig naturtype og innenfor både 100-meters beltet og 
område for kulturminner. Innspill om utvikling og 
tilrettelegging for utfoldelse av friluftsliv, fiskeplasser, 
utsiktspunkt vurderes som positivt, men må tas 
gjennom arbeid med plan for friluftsliv. 

Formannskapets vurdering  Innstilling som rådmannens anbefaling 
 

Anbefaling 
Tabellen under gjengir hvilke områder som foreslås innarbeidet i planen og hvilke som foreslås tatt 
ut. Faglig begrunnelse for de enkelte områdene finnes i utredningen av enkeltområder. 
Tilrås innarbeidet i planforslaget, eventuelt 
med reduksjon. 

Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 

FB4 – Sætra (Fjellværøya) u/ småbåthavn FB1 - Myra 
FB5 – Vågøya (noe redusert areal) FB2 – Vikan, Balavågen 
FB6 - Stokkvika FB3 - Aunøya 
FB8 - Utset FB7 – Ørnkula (allerede gjeldende plan) 
FB9 - Leikvam FB11 - Sæther 
FB10 - Sørlia FB14 - Einvika 
FB12 - Lervika FB17 – Dolmsundet fritidspark 
FB13 – Stranda (Fjellvær) FB18 - Vettan 
FB15 - Glørstad  
FB16 - Volneset  
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5.4 Innspill næring/ industri 

N1 Hestnes 
Arkivsaksnr. 2013/2976-26 

Forslagsstiller Guri Hestnes 
Gnr/Bnr (Grunneier) 28/3 (Guri Hestnes) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Landbase for oppdrett med tilhørende vei 

Areal (daa) 33,5 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Tiltaket er omsøkt som landbase for oppdrett og vil 

innvirke positiv for næringen. 
Landbruk  Tiltaket ligger på åpen fastmark som brukes til beite for 

sau. Det vil forutsettes at beiteområdet opprettholdes i 
størst mulig grad. 

Naturmangfold  Påvirker ikke registrerte områder for naturmangfold. 
Vann og vassdrag  Vann og vassdrag blir ikke påvirket av tiltaket. Ligger 

innenfor 100-meters beltet. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrerte kulturminner og kulturmiljø som blir 

berørt. 
Landskap  Det må gjøres terrenginngrep for etablering av adkomst og 

for anlegget. Det er stor helning mot sjø i området. 
Mineralressurser  Mineralforekomster av nasjonal betydning berøres ikke av 

tiltaket. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Tiltaket vil ikke ha negativ innvirkning på barn og unges 

oppvekstvilkår 
Friluftsliv  Påvirker ikke kartlagte områder for friluftsliv 
Folkehelse  Tiltaket har ikke negativ effekt i forhold til folkehelse 
Avstand til viktige funksjoner  Ikke relevant i forhold til drift av anlegget. 
Infrastruktur  Privat vannforsyning i området 
Risiko og sårbarhet  Det er ingen spesiell registrerte aktsomhets eller faresoner 



67 
 

i området 
På grunn av smittesoner og krav fra mattilsynet er det 
nødvendig at basen kommer i Hestnes. 

Attraktivitetsparametre  Tiltaket vil innvirke positivt i forhold til arbeidsplasser i 
kommunen. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Innspillet anbefales tatt inn i arealplanen 

Formannskapets innstilling  Innstilling som administrasjonens vurdering. 
 

N2 Prestgårdsstranda 
Arkivsaksnr. 2013/2976-28 

Forslagsstiller Wenche Hoff 

Gnr/Bnr (Grunneier) 122/264 (Wenche Hoff) 

Dagens arealbruk Område for industri 

Innspill, foreslått formål Område for næringsformål 

Areal (daa) 18 daa 
Gjeldende plan Innspill 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke havbrukslokaliteter. 
Landbruk  Berører ikke spesielle landbruksverdier. 
Naturmangfold  Ingen registrerte områder for naturmangfold. 
Vann og vassdrag  Påvirkning av vann og vassdrag blir uendret. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrerte kulturminner/-miljø i området. 
Landskap  Formålsendringen påvirker ikke landskapsbildet. 
Mineralressurser  Ingen kjente mineralforekomster av nasjonal og 

regional betydning blir berørt. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Påvirker ikke barn og unges oppvekstsvilkår i negativ 

grad. 
Friluftsliv  Kommer ikke i konflikt med registrerte 

friluftslivsinteresser. 
Folkehelse  Endring av formål endrer ikke situasjonen for 

folkehelse i området. 
Avstand til viktige funksjoner  Nært beliggende til området for Jøsnøya og 

næringsareal på Kalvøya. 
Infrastruktur  Allerede etablert infrastruktur i området. 
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Risiko og sårbarhet  Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 
Attraktivitetsparametre  En opprettholdelse av næringsområder vil ha positiv 

effekt for sysselsetting og ringvirkninger av dette. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Arealplanen anbefales endret i tråd med innspillet. 
Endringen medfører ikke endring i størrelse på areal. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling 
 

N3 Eidsvatnet 
Arkivsaksnr. 2013/2976-33 
Forslagsstiller Pro Invenia 

Gnr/Bnr (Grunneier) 89/5 (Arnfinn Olsen) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Masseuttak, uttak av råstoffer 

Areal (daa) 346 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen konsekvenser for havbruk. 
Landbruk  Området er dominert av lyng, berg, myr og litt skog. Myra i 

området er registrert som god dyrkingsjord, men det er få 
dekar og beliggenheten medfører høy kostnad for 
utnyttelse. 

Naturmangfold  Viltområde og viktig trekkområde for hjort. 
Vann og vassdrag  Det er stor fare for avrenning mot Hauksjøen. Det er en 

forutsetning at området sikres mot avrenning, 
støvforurensing og andre forurensingsmessige forhold.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen kulturminner eller kulturmiljø er registrert i området. 
Landskap  Et inngrep med full utnytting mot Eidsvatnet vil ha svært 

negativ konsekvens. Tiltaket er ikke reversibelt og er et stort 
inngrep. Det er en forutsetning at åskammen mot hovedvei 
blir beholdt. 

Mineralressurser  Prøvetaking har vist god kvalitet i forhold til drift av 
masseuttak i området, se for øvrig mer rundt temaet i 
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planbeskrivelsen. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Området ved Eidsvatnet er aktivt brukt både sommer og 

vinter. Masseuttaket vil ha stor negativ innvirkning på dette 
området. 

Friluftsliv  Området er lokalisert tett inntil registrert friluftsområde. 
Det er av stor betydning at man tar de nødvendige grep 
med skjerming av inngrepsområdet for å unngå 
skjemmende eksponering mot hovedvei.  

Folkehelse  Nærliggende aktivitetsområder har stor betydning for 
folkehelse. Det må derfor tas de nødvendige hensyn i 
utvikling og drift av området, for ikke å ødelegge verdiene 
for nærområdet. 

Avstand til viktige funksjoner  Tiltaket ligger ca 2,5 km til Fillan sentrum. 
Infrastruktur  Området ligger tett inntil fylkesvei, og sentralt plassert 

geografisk i kommunen og regionen. 
Risiko og sårbarhet  Det er en risiko for forurensing fra området i form av støy, 

støv og inngrepsmessige svært store irreversible 
innvirkninger på landskap. Det er også en viss fare for 
negative effekter i forhold til nærliggende næringsbedrifter. 
Det er helt avgjørende at man i påfølgende planprosess gjør 
en nøye vurdering på overnevnte forhold og finner gode 
avbøtende tiltak. 

Attraktivitetsparametre  Sikrer massetilgang til regionen, men masseuttaket i form 
av sin drift vil kunne minske attraktiviteten ved feil utvikling. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Det er av betydning å sikre masse til regionen, men andre 
allerede etablerte anlegg dekker behovet på nåværende 
tidspunkt. Argumentet med at man har masse her som er 
egnet for asfaltdekke opp mot ÅDT på 1500 synes ikke 
tilstrekkelig for å åpne området med alle de negative 
konsekvenser det har. Innspillet frarådes. 

Formannskapets vurdering  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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N4 Sætra 
Arkivsaksnr. 2013/2976-35 

Forslagsstiller Kjell Børø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 117/1 (Kjell Børø) 

Dagens arealbruk Industri/ næring 

Innspill, foreslått formål Utvidelse av båthavn, opparbeidelse av utnyttet areal, flytting av 
bryggehus. 

Areal (daa) Ikke relevant 
Gjeldende plan 

 

 
Vurdering av konsekvenser og konklusjon: 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Innspillet ligger i gjeldende reguleringsplan for Sæthra boligfelt 
del 1. Innspillet må tas gjennom planendring av reguleringsplan 
for området. Det gjøres ikke endring i overordnet plan som 
følge av innspillet. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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N5 Strøm 
Arkivsaksnr. 2013/2976-38 

Forslagsstiller Torgeir Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 32/42 (Torgeir og Kristin S. Sæther) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Utleiehytte, naust/ jakthytte 
Areal (daa) 1,8 daa 

Gjeldende plan Innspill og markslag 

 

 

 

 
Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen innvirkning på havbruk 
Landbruk  Innspillet ligger i et område med skog, myr og åpen fastmark. 

Området er plassert lagt fra eksisterende bebyggelse, og det er 
ikke veitilknytning inn til arealet noe som gjør området mindre 
drivverdig som landbruksareal. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert nasjonalt og regionalt viktige naturtyper i 
området. 

Vann og vassdrag  Tett inntil vassdrag, nærmere enn 50 meter. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrerte kulturminner og kulturmiljø som blir berørt. 
Landskap  Tomta er plassert inntil en liten kolle. Viktig med tiltak som ikke 

er for fremtredende i området.  
Mineralressurser  Tiltaket har ikke innvirkning på mineralressursene i området. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Tiltaket har ingen innvirkning på barn- og unges oppvekstsvilkår 
i negativ grad. 

Friluftsliv  Tiltaket ligger i registrert friluftsområde. 
Folkehelse  Tiltaket har ikke negativ innvirkning på folkehelse. 
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Adkomst til sentrumsfunksjoner er krevende. Mindre relevant 
ut fra innspillets karakter. 
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Infrastruktur  Ikke eksisterende infrastruktur i området. 
Risiko og sårbarhet  Ingen registrerte aktsomhets eller faresoner i området. 
Attraktivitetsparametre  Ingen spesiell effekt på attraktivitetsparametrene 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Enkelttomt for hytte/naust frarådes. Opprettelse av denne type 
tomt innenfor 50-meters beltet fra vann/ vassdrag skaper 
uheldig presedens. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

N6 Strøm 
Arkivsaksnr. 2013/2976-38 
Forslagsstiller Torgeir Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 32/4, 5 og 42 (Torgeir og Kristin S. Sæther) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Utleiehytte, naust/ jakthytte 

Areal (daa) 18,2 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen konsekvenser for havbruk 
Landbruk  Arealet er avsatt til næringsformål i gjeldende arealplan med 

krav om reguleringsplan. 
Naturmangfold  Det er registrert storlom og sangsvane i området. Før det åpnes 

for tiltak i området må artenes nåværende og tidligere 
forekomst omkring planområdet undersøkes. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innenfor 50-meter fra vassdrag. Det må gjennom 
detaljplan tas hensyn til vannressursen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer i 
området. 

Landskap  Bygg i området må tilpasses terreng gjennom utforming av 
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plan.  
Mineralressurser  Ingen kjente påvirkninger av tiltaket. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Tiltaket vil ikke ha negativ innvirkning på barn- og unges 
oppvekstsvilkår 

Friluftsliv  Området er inne i registrert friluftslivsområde, men dette 
vurderes ikke til å forringes av tiltaket. 

Folkehelse  Ingen negative innvirkninger på folkehelse av tiltaket. 
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Det er ut fra innspillets karakter som skogshytter, ikke 
avgjørende med kort avstand til sentrumsfunksjoner. 

Infrastruktur  Det er skogsvei frem til området, men det kan ikke påregnes 
annet enn stiadkomst frem til området. Vann- og avløp må 
planlegges i detaljreguleringen. 

Risiko og sårbarhet  Det må tas hensyn til vannføring ved store nedbørsmengder 
ved planleggingen av området. Dette kan ramme området i seg 
selv og adkomstveien inn til området. 

Attraktivitetsparametre  Tiltaket vurderes ikke til å ha vesentlig utslag på 
attraktivitetsparametre, men turisme rettet mot innlandsdelen 
av Hitra er ikke utbredt og kan virke positivt. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Bestemmelser fra forrige arealdel videreføres. 

Formannskapets vurdering  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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N7 Strøm 
Arkivsaksnr. 2013/2976-38 

Forslagsstiller Torgeir Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 32/4, 5 og 42 (Torgeir og Kristin S. Sæther) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Jakthytte/ utleiehytte 
Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Vil ikke ha innvirkning for havbruk. 
Landbruk  Innspillet omhandler et behov generelt behov for plassering av 

jakthytte og vil i sin form ikke forringe landbruksformålet.  
Naturmangfold  Det er mulig i plasseringen å ta hensyn til naturmangfoldet og 

innspillet påvirker dermed ikke naturmangfoldet. 
Vann og vassdrag  Tiltaket må plasseres min. 50-meter fra vann og vassdrag. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner og kulturmiljø blir berørt av 

innspillet. 
Landskap  Ved god plassering vil det ikke være negative innvirkninger på 

landskap. 
Mineralressurser  Ingen kjente innvirkninger på mineralressurser 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Ingen kjente negative konsekvenser for barn- og unges 
oppvekstsvilkår. 

Friluftsliv  Ligger i et registrert område for friluftsliv. Tiltaket vil ikke ha 
negativ innvirkning for friluftslivet. 

Folkehelse  Tiltaket vil fremme friluftslivet og gi bedre premisser for 
folkehelse. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 Det er ut fra innspillets karakter som jakthytte, ikke avgjørende 
med kort avstand til sentrumsfunksjoner. 

Infrastruktur  Det er ikke infrastruktur og det kan ikke påregnes stiadkomst til 
tiltakene. Inngrep må skje mest mulig skånsomt. 

Risiko og sårbarhet  Ingen spesiell innvirkning 
Attraktivitetsparametre  Tiltaket vurderes ikke til å ha vesentlig utslag på 
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attraktivitetsparameter, men turisme rettet mot innlandsdelen 
av Hitra er ikke utbredt og kan virke positivt 

Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Generell bestemmelse i LNF-formål for bygging av bygninger 
knyttet til stedbunden næring. Tiltakene må meldes inn til 
kommunen for registrering. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling 
 

N8 Jektvika (Kvenvær) 
Arkivsaksnr. 2013/2976-42 

Forslagsstiller Henrik Todal og Ann-Synnøve Handeland 

Gnr/Bnr (Grunneier) 45/14 

Dagens arealbruk LNF 

Innspill, foreslått formål Endre deler av eiendommen til næringsformål i forbindelse med 
etablering av dykkerelatert næring. 

Areal (daa) 56 daa 

Gjeldende plan Innspill 

  
Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Tiltaket vil ikke påvirke havbruk. 
Landbruk  Arealet omfatter landbruksareal som åpen fastmark, skog og 

noe innmarksbeite. 
Naturmangfold  Ingen registrerte nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, vilt 

og inngrepsfrie områder blir berørt. 
Vann og vassdrag  Tiltaket ligger delvis innenfor 100-meters grensa fra sjø. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor 

området. 
Landskap  Landskapet er egnet for formålet. Det må i planleggingen legges 

vekt på tilpasning av bygningene slik at det ikke blir for store sår 
i terrenget. 
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Mineralressurser  Ingen registrerte mineralressurser innenfor området 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Etableringen av næringsvirksomhet på eiendommen vurderes 
til ikke å påvirke barn og unges oppvekstsvilkår negativt. 

Friluftsliv  Ingen kartlagte områder for friluftsområder innenfor området. 
Folkehelse  Næringsaktiviteten genererer ikke spesielt mye støy, støv eller 

annen forurensning i området. Det er kort avstand til 
rekreasjonsområdet samt at næringen selv genererer fysisk 
aktivitet. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 Kvenvær sentrum er nærmeste tettsted med butikk og skole. 

Infrastruktur  Det er eksisterende veiadkomst til eiendommen. Det er ikke 
vann- og avløp i området. 

Risiko og sårbarhet  Det er registret et lite aktsomhetsområde for flom i området. 
Attraktivitetsparametre  Næringsaktiviteten dekker formål som det er etterspørsel etter, 

så det vurderes at innspillet vil kunne bidra til en positiv 
utvikling for Hitra ut fra de parametere som vurderes. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Krav om reguleringsplan for området for å sikre god utnyttelse 
av arealet. Det bør lages felles reguleringsplan med 
naboeiendommen. Innspillet tilrådes, men med formål turisme. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling, men formål skal være 
næring. 
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N9 Jektvikskaget 
Arkivsaksnr. 2013/2976-16 

Forslagsstiller Marianne Solbakken 

Gnr/Bnr (Grunneier) 45/16 (Marianne Solbakken) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Gjenoppbygging av småbruk med naust som fritidsbolig/ 
Stedbunden næring med marin aktivitet 

Areal (daa) 103 daa 
Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Vil ikke påvirke havbruk 
Landbruk  Jorda på eiendommen består for det meste av åpen fastmark 

med noe innmarksbeite ved bebyggelsen. Dette er forenelig 
med aktivitetene som beskrives i innspillet. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert naturmangfoldsverdier som kommer i 
konflikt med tiltaket. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger delvis innenfor 100-meters grensa fra sjø 
Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i området. 
Landskap  Landskapet er egnet for formålet. Det må legges vekt på 

terrengtilpasning i reguleringen av området. 
Mineralressurser  Berører ikke mineralforekomster av nasjonal og regional 

betydning. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Innvirker ikke negativt på barn- og unges oppvekstvilkår. 
Friluftsliv  Ingen spesielle verdier som må hensyntas i området. 
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Folkehelse  Gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon direkte fra 
eiendommen. Ikke mulig å gå til viktige funksjoner. 

Avstand til viktige funksjoner  Kvenvær sentrum er nærmeste tettsted med butikk og skole. 
Infrastruktur  Behov for ny infrastruktur for vann og vei. Ikke eksisterende i 

området. 
Risiko og sårbarhet  Det er registret aktsomhetsområder for flom i området. 
Attraktivitetsparametre  En etablering av fritidsbolig på området, vil ikke ha 

innvirkning på Hitras attraktivitet. En etablering av 
stedbunden næring knyttet til marin aktivitet vil kunne gjøre 
Hitra mer attraktivt for besøk og vurderes positivt.. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Krav om reguleringsplan for området for å sikre god 
utnyttelse av arealet. Det bør lages felles reguleringsplan med 
naboeiendommen for å få helhet i området. Innspillet tilrådes 
med formål turisme. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling, men formål skal være 
næring. 

 

Anbefaling: 
Tabellen under gjengir hvilke områder som foreslås innarbeidet i planen og hvilke som foreslås tatt 
ut. Faglig begrunnelse for de enkelte områdene finnes i utredningen av enkeltområder. 
Tilrås innarbeidet i planforslaget, eventuelt 
med reduksjon. 

Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 

N1 - Hestnes N3 - Eidsvatnet 
N2 - Prestgårdsstranda N4 - Sætra 
N6 - Strøm N5 - Strøm 
N7 – Strøm (bestemmelse innarbeides)  
N8 – Jektvika (Kvenvær)  
N9 – Jektvikskaget (Kvenvær)  
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5.5 Innspill småbåthavner/ naust 

SB1 Vikan Balavågen 
Arkivsaksnr. 2013/2976-2 
Forslagsstiller Kystplan AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 13/1 (Frode Reppe) 

Dagens arealbruk FFNF – fiske, ferdsel, natur, friluftsliv 

Innspill, foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) 59,4 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen kjente konsekvenser. 
Landbruk  Tiltaket ligger i sjø og vil ikke berøre 

landbruksinteressene. 
Naturmangfold  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Vann og vassdrag  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Kulturminner og kulturmiljø  En bygning på land er registrert i SEFRAK. I tillegg ligger 

innspillet i en hensynssone for bevaring av kulturmiljø. 
Landskap  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Mineralressurser  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Friluftsliv  Ingen kjente negative konsekvenser. Kan ha positiv 

innvirkning på sjøverts friluftsliv. 
Folkehelse  Ingen kjente negative konsekvenser. 
Avstand til viktige funksjoner  Ikke relevant for tiltaket. 
Infrastruktur  Det er opparbeidet adkomstvei frem til det omsøkte 

tiltaket, men det må fokuseres på god tilrettelegging for 
parkering. Strøm og vann finnes i området. 

Risiko og sårbarhet  Det er registrert aktsomhetssone for flom i området. 
Attraktivitetsparametre  Det er en kjent utfordring med båtplasser i Barmfjorden. 
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Tiltaket vil medføre bedre tilgang for både fastboende 
og fritidsbeboere. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Viktig å ha fokus på god tilpasning og byggeskikk 
tilpasset det eksisterende bygningsmiljøet i området. 
Innspillet avgrenses mot gjeldende reguleringsplan. Det 
skal lages reguleringsplan for tiltaket. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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SB2 Glørstad 
Arkivsaksnr. 2013/2976-32 

Forslagsstiller Olav Glørstad, Jarle Glørstad og Roger Antonsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 2/6, 2/26 og 2/29 

Dagens arealbruk Småbåthavn 

Innspill, foreslått formål Naust 
Areal (daa) Ikke relevant 

Gjeldende plan 

 

 

Vurdering av konsekvenser og konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Foreslått tiltak ligger inne i et areal avsatt til fremtidig 
småbåthavn i gjeldende arealdel. Innspillet må realiseres 
gjennom utarbeidelse av reguleringsplan for området. Det 
gjøres ikke endring i overordnet plan som følge av innspillet. 

Formannskapets vurdering  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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SB3 Strøm 
Arkivsaksnr. 2013/2976-38 

Forslagsstiller Torgeir Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 32/4, 5 og 42 (Torgeir og Kristin S. Sæther) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Naust/ jakthytte 
Areal (daa) 0,5 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Vil ikke ha innvirkning for havbruk. 
Landbruk  Innspillet omhandler et behov generelt behov for 

plassering av naust og vil i sin form ikke forringe 
landbruksformålet.  

Naturmangfold  Det er mulig i plasseringen å ta hensyn til 
naturmangfoldet og innspillet påvirker dermed ikke 
naturmangfoldet. 

Vann og vassdrag  Tiltaket blir liggende innenfor 50 m fra vann- og 
vassdrag. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner og kulturmiljø blir berørt 
av innspillet. 

Landskap  Ligger innenfor INON område 
Mineralressurser  Ingen kjente innvirkninger på mineralressurser 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Ingen kjente negative konsekvenser for barn- og unges 

oppvekstsvilkår. 
Friluftsliv  Ligger i et registrert område for friluftsliv. Tiltaket vil ikke 

ha negativ innvirkning for friluftslivet. 
Folkehelse  Tiltaket vil fremme friluftslivet og gi bedre premisser for 

folkehelse. 
Avstand til viktige funksjoner  Det er ut fra innspillets karakter som naust/jakthytte, 

ikke avgjørende med kort avstand til 
sentrumsfunksjoner. 
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Infrastruktur  Det er ikke infrastruktur og det kan ikke påregnes 
stiadkomst til tiltakene. Inngrep må skje mest mulig 
skånsomt. 

Risiko og sårbarhet  Registrert aktsomhetsområde for flom i området. 
Attraktivitetsparametre  Tiltaket vurderes ikke til å ha vesentlig utslag på 

attraktivitetsparameter, men turisme rettet mot 
innlandsdelen av Hitra er ikke utbredt og kan virke 
positivt 

Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Innspillet frarådes da det ligger innenfor 50 meter fra 
vann- og vassdrag, samt innenfor INON område. En 
innvilgelse vil skape presedens for lignende saker i 
fremtiden. 

Formannskapets innstilling  Innspillet frarådes grunnet 50 m for vassdrag. 
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SB4 Selvågen 
Arkivsaksnr. 2013/2976-49 

Forslagsstiller Karl Johan Skarpnes 
Gnr/Bnr (Grunneier) 0068/0004 

Dagens arealbruk Areal regulert i reguleringsplan – småbåthavn og friluftslivsområde i 
sjø 

Innspill, foreslått formål Utvidelse av eksisterende småbåthavn 

Areal (daa) 8,7 daa 

Gjeldende plan 

 
 
Vurdering av konsekvenser og konklusjon: 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Tiltaket ligger i eksisterende reguleringsplan for Selvågen. 
Utvidelse av eksisterende småbåthavn må tas gjennom 
planendring av reguleringsplan for området. Det gjøres ikke 
endring i overordnet plan som følge av innspillet. 

Formannskapets vurdering  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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SB5 Stenkløv 
Arkivsaksnr. 2013/2976-56 

Forslagsstiller Svein Arne og Wiviann Iversen Selvåg 
Gnr/Bnr (Grunneier) 0089/0002 

Dagens arealbruk Ligger i areal for sjø i Strandplan Stenkløv 

Innspill, foreslått formål Flytebrygge 

Areal (daa) 0,6 daa 

Gjeldende plan 

 
 
Vurdering av konsekvenser: 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Tiltaket ligger i eksisterende strandplan for Stenkløv. 
Anleggelse av småbåthavn må tas gjennom planendring av 
strandplan for området. Det gjøres ikke endring i overordnet 
plan som følge av innspillet. 

Formannskapets vurdering  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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SB6 Strøm 
Arkivsaksnr. 2013/2976-62 

Forslagsstiller Paul Strøm 
Gnr/Bnr (Grunneier) 0032/0012 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål A Vannkraftanlegg 
B Bryggeanlegg og flytekai 
C Næringsområde 

Areal (daa) 26 daa (nytt areal) 

Gjeldende plan Innspill og markslag 

Del A: 

 

Del B: 

 

Del C: 
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Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Innspillene påvirker ikke havbruksnæringen. 
Landbruk  Innspillene vil ikke påvirke landbruksjord i området.  
Naturmangfold  Elvefaret har forekomst av elvemusling. 

I de øvrige områdene er det ikke registrert nasjonalt og 
regionalt viktige naturtyper, vilt eller inngrepsfri områder. 

Vann og vassdrag  Vannkraftanlegget vil påvirke vannføringen i vassdraget. 
Plassering av bryggeanlegg og flytekai ligger innenfor 100-
meters beltet i sjø. 
Det er i gjeldende plan for småbåthavner avsatt plass til 
småbåtanlegg i Merkesåbukta. En flytting av plassene hit vil 
medføre behov for p-plass på land, og det er usikkert om det re 
plass på land for utvikling av p-plassene. 
Arealet til næring påvirker ikke vann- og vassdrag. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen av tiltakene påvirker ikke registrerte kulturminner eller 
kulturmiljø 

Landskap  Vasskraftanlegget må tilpasses terreng ved en eventuell 
anleggelse.  
Brygge og flytekai må forholde seg til terrenget. 
Næringsområde ved veien, vil ikke påvirke landskapet på 
negativ måte. 

Mineralressurser  Innspillene påvirker ikke mineralressurser av regional eller 
nasjonale betydning. 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Innspillet påvirker ikke barn- og unges oppvekstsvilkår.  

Friluftsliv  Tiltakene ligger ikke inne i områder registrert som spesielt 
viktige friluftsområder. 

Folkehelse  Tiltakene påvirker ikke folkehelse negativt. 
Næringsområdet ligger i sin helhet innenfor 50-meters grensa 
fra vei. Det vurderes likevel som akseptabelt, da det er 
næringsområde som ønskes inntatt. 

Avstand til viktige 
funksjoner 

 Avstand til skole og sentrumsfunksjoner vurderes som ikke 
relevante for innspillet. 

Infrastruktur  Privat vann og avløp i området. 
Risiko og sårbarhet  Tiltaket vurderes ikke å medføre økt risiko og sårbarhet i 

området. Området for brygge og flytekai er utsatt for økt 
havnivåstigning. 

Attraktivitetsparametre  Tiltaket vil ikke ha effekt på attraktivitetsparametrene. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Vannkraftanlegg vurderes til å komme inn under LNF(R)-
formålet og formålet endres ikke på bakgrunn av dette 
innspillet. 
Næringsformålet anbefales tatt inn i planen, men med 
restriksjoner på bruk og utnyttelse. 
Småbåthavnen anbefales ikke flyttet fra Merkesåbukta da det 
ikke er nok areal spesielt på land for å anlegge tilsvarende 
anlegg her. 
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Formannskapets vurdering  Vannkraftanlegg videreføres fra forrige plan. Småbåthavn 
flyttes fra Merkesåbukta og hit. I tillegg anlegges flytebrygge 
lenger ut i fjorden. Næringsareal langs hovedvei tillates ikke. 

 

SB7 Hofstad 
Arkivsaksnr. 2013/2976-66 

Forslagsstiller Petter Olav Rabben 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0031/0001 (Petter Olav Rabben) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Naust 
Areal (daa) 3,8 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 
Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Vil ikke ha innvirkning for havbruk. 
Landbruk  Arealet naustene ligger på berører ikke 

landbruksjord. Adkomsten derimot, går via 
fulldyrket mark. 

Naturmangfold  Tiltaket påvirker ikke nasjonalt og regionalt viktige 
naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder 

Vann og vassdrag  Tiltakene er eksisterende og ligger innenfor 100-
meters beltet mot sjø. Det er ikke innlagt 
fellesanlegg for småbåthavner i arealplanen her. En 
økt utnytting av området som naust, vil ikke 
medføre økt privatisering. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner og kulturmiljø blir 
berørt av innspillet. 

Landskap  Ved god plassering vil det ikke være negative 
innvirkninger på landskap. 

Mineralressurser  Ingen kjente innvirkninger på mineralressurser 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Ingen kjente negative konsekvenser for barn- og 

unges oppvekstsvilkår. 
Friluftsliv  Ligger i et registrert område for friluftsliv. Tiltaket 

vil ikke ha negativ innvirkning for friluftslivet. 
Folkehelse  Tiltaket medfører ikke støy, støv og annen 

forurensning. 
Avstand til viktige funksjoner  Det er ut fra innspillets karakter som 
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naust/jakthytte, ikke avgjørende med kort avstand 
til sentrumsfunksjoner. 

Infrastruktur  En etablering av flere naust i området, vil medføre 
økt behov for tilpasning av adkomst og parkering. 
Terrenget er ikke egnet for store inngrep. 

Risiko og sårbarhet  Arealet ligger inne i aktsomhetsområde for flom. 
Attraktivitetsparametre  Tiltaket vil ikke ha effekt på 

attraktivitetsparametrene. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Det anbefales ikke å legge inn området som 
fremtidig naustområde i kommuneplanen, men at 
man heller søker om fortetting av området 
gjennom en dispensasjonsvurdering. 

Formannskapets innstilling  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

SB8 Ansnes 
Arkivsaksnr. 2015/0218-28 

Forslagsstiller Anton Fjeldvær 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0088/0004 (Olav Slåttavik) 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 
Innspill, foreslått formål Småbåthavn og naust 

Areal (daa) 4,2 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Vil ikke påvirke havbruk 
Landbruk  Innspillet påvirker ikke landbruk i området.  
Naturmangfold  Det er ikke registrert naturmangfoldsverdier som kommer i 

konflikt med tiltaket. 
Vann og vassdrag  Tiltaket ligger i 100-meters beltet. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i området. 
Landskap  Innspillet berører ikke landskapet i negativ grad. 
Mineralressurser  Berører ikke mineralforekomster av nasjonal og regional 
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betydning. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Innvirker ikke negativt på barn- og unges oppvekstvilkår. 

Friluftsliv  Ingen spesielle verdier som må hensyntas i området. Adkomst 
til sjø for allmennheten må sikres. 

Folkehelse  Innspillet innvirker ikke negativt på folkehelseparametrene. 
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Fillan er nærmeste tettsted med sentrumsfunksjoner. 

Infrastruktur  Offentlig vann i området. Veiadkomst er etablert. 
Risiko og sårbarhet  Tiltaket vurderes ikke å medføre større risiko og sårbarhet i 

området. Området er utsatt for økende havnivåstigning. 
Attraktivitetsparametre  Tiltaket vurderes ikke å påvirke attraktivitetsparametrene. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Innspillet er tidligere vurdert i planendring av reguleringsplan 
for Slåttavika II. Foreslåtte småbåthavn er relativt liten og ligger 
bare 1,5 km (i luftlinje) fra småbåthavnområder som allerede er 
inntatt i kommuneplanens arealdel. Det anbefales ikke å splitte 
anleggene i mindre enheter da dette vil vanskeliggjøre 
gjennomføringen av allerede inntatte anlegg, samt skape 
presedens. Innspillet frarådes på bakgrunn av dette. 

Formannskapets vurdering  Innstilles positivt da det er en fordel å få flere båtplasser knyttet 
opp mot nye boligfelt i området. 
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SB9 Mastad 
Arkivsaksnr. 2014/2963-7 

Forslagsstiller Lindis Heggvik Aune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0086/0004 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Småbåthavn 
Areal (daa) 3,2 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Vil ikke påvirke havbruk 
Landbruk  Jorda på eiendommen består for det meste av åpen 

fastmark med noe innmarksbeite ved bebyggelsen. 
Dette er forenelig med aktivitetene som beskrives i 
innspillet. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert naturmangfoldsverdier som 
kommer i konflikt med tiltaket. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger i 100-meters beltet. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i området. 
Landskap  Innspillet berører ikke landskapet i vesentlig grad. 
Mineralressurser  Berører ikke mineralforekomster av nasjonal og regional 

betydning. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Innvirker ikke negativt på barn- og unges 

oppvekstsvilkår. 
Friluftsliv  Ingen spesielle verdier som må hensyntas i området. 
Folkehelse  Innspillet innvirker ikke negativt på 

folkehelseparametrene.  
Avstand til viktige funksjoner  Nærmeste tettsted er Knarrlagsund 
Infrastruktur  Innspillet utløser ikke behov for ny infrastruktur i 

området. 
Risiko og sårbarhet  Tiltaket vurderes ikke å medføre større risiko og 

sårbarhet i området. Området er utsatt for økende 
havnivåstigning 
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Attraktivitetsparametre  Tiltaket vurderes ikke å påvirke 
attraktivitetsparametrene. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Innspillet omhandler en allerede etablert mindre 
flytebrygge. Det er lagt opp til felles flytebryggeanlegg i 
reguleringsplan for Mastad. Det anbefales ikke å splitte 
anleggene i mindre enheter da dette vil vanskeliggjøre 
gjennomføringen av allerede inntatte anlegg, samt skape 
presedens. Innspillet frarådes på bakgrunn av dette. 

Formannskapets innstilling  Innstiller positivt da dette handler om en flytebrygge 
som har eksistert over lenger tid og skal fungere som 
fellesanlegg for flere grunneiere i nærområdet. 

 

Anbefaling: 
Tabellen under gjengir hvilke områder som foreslås innarbeidet i planen og hvilke som foreslås tatt 
ut. Faglig begrunnelse for de enkelte områdene finnes i utredningen av enkeltområder. 
Tilrås innarbeidet i planforslaget, eventuelt 
med reduksjon. 

Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 

SB1 – Vikan, Balavågen SB2 - Glørstad 
SB6 - Strøm SB3 - Strøm 
SB8 - Ansnes SB4 - Selvågen 
SB9 - Mastad SB5 - Stenkløv 
 SB7 - Hofstad 
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5.6 Innspill areal i sjø 

S1 Fiskeri 
Arkivsaksnr. 2013/2976-47 
Forslagsstiller Fiskerlaget 

Gnr/Bnr (Grunneier) Ikke gnr/bnr 

Dagens arealbruk FFANF – fiske, ferdsel, akvakultur, natur, og 
friluftsliv 

Innspill, foreslått formål FFNF – fiske, ferdsel, natur og friluftsliv 

Innspill 

 
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker store arealer som er avsatt til fremtidig 

mulige arealer for havbruk. 
Landbruk  Ikke relevant. 
Naturmangfold  Berører ikke nasjonal og regionalt viktige naturtyper, 

vilt eller inngrepsfri områder på negativ måte. 
Vann og vassdrag  Påvirker ikke vann- og vassdragsverdier i vesentlig 

grad. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø i 

området. 
Landskap  Påvirker ikke landskap negativt 
Mineralressurser  Påvirker ikke mineralressurser. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Ingen negative konsekvenser for barn og unges 

oppvekstsvilkår. 
Friluftsliv  Påvirker ikke friluftslivsverdier negativt 
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Folkehelse  Innspillet påvirker ikke folkehelse negativt 
Avstand til viktige funksjoner  Ikke relevant 
Infrastruktur  Arealet har ikke behov for ny infrastruktur. 
Risiko og sårbarhet  Ingen kjente negative effekter 
Attraktivitetsparametre  Ingen vesentlig effekt 
Konklusjon 
Samlet vurdering og rådmannens 
anbefaling 

 Det foreslås at man tar inn de områdene som er 
viktige gyteområder og hensyntar arealer som er 
avgjørende for fiskeressursen, men at det fremdeles 
er betydelige arealer hvor akvakultur tillates. 

Formannskapets vurdering  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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S2 Gjeldsøya 
Arkivsaksnr. 2014/2434-31 

Forslagsstiller Smøla settefisk AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) Ikke gnr/bnr 

Dagens arealbruk FFNF - fiske, ferdsel, natur og friluftsliv 

Innspill, foreslått formål Utvidelse av FFANF ved Gjeldsøya 
Gjeldende plan 

 
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Positivt for utvikling av havbruk 
Landbruk  Ikke relevant. 
Naturmangfold  Det er flere naturmangfoldsverdier i umiddelbar nærhet som vil 

kunne påvirkes negativt av en utvidelse av FFNAF-arealet 
Vann og vassdrag  Påvirker ikke vann- og vassdragsverdier i vesentlig grad. 
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø i området. 
Landskap  Påvirker ikke landskap nagativt 
Mineralressurser  Påvirker ikke mineralressurser. 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Ingen negative konsekvenser for barn og unges oppvekstsvilkår. 

Friluftsliv  Påvirker ikke friluftslivsverdier negativt 
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Folkehelse  Innspillet påvirker ikke folkehelse negativt 
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Ikke relevant 

Infrastruktur  Arealet har ikke behov for ny infrastruktur. 
Risiko og sårbarhet  Ingen kjente negative effekter 
Attraktivitetsparametre  Ingen vesentlig effekt, men det er viktig med tilrettelegging for 

utvikling av akvakulturnæringen i regionen. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Innspillet frarådes på bakgrunn av naturmangfoldsverdiene i 
området. 

Formannskapets vurdering  Innspillet tas inn i arealplanen og areal i sjø endres til FFANF 
ved Gjeldsøya i tråd med innspillet. Konseptet er fokusert mot 
miljøvennlig, bærekraftig oppdrett og er lukket eller delvis 
lukket. Konseptene går på 100% kontroll med lakselus og 
utvidelsen anses som lite problematisk opp mot 
naturmangfoldsverdiene i området. 

 

Anbefaling: 
Tabellen under gjengir hvilke områder som foreslås innarbeidet i planen og hvilke som foreslås tatt 
ut. Faglig begrunnelse for de enkelte områdene finnes i utredningen av enkeltområder. 
Tilrås innarbeidet i planforslaget, eventuelt 
med reduksjon. 

Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 

S1 - Fiskeri  
S2 - Gjeldsøya  
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5.7 Innspill andre formål 

A1 Nordbotten 
Arkivsaksnr. 2013/2976-47 
Forslagsstiller Louis-Mari og John Nilsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0075/0002 

Dagens arealbruk Nedslagsfelt for drikkevann og LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, 
reindrift) 

Innspill, foreslått formål Endre formål slik at nydyrking kan gjennomføres 

Areal (daa) 47,9 daa 

Gjeldende plan 

 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke havbruk. 
Landbruk  Hvor godt er området egnet som nydyrkingsfelt? Oppdyrking av 

myr er omstridt – utslipp av CO2 og metan som klimagasser når 
myra omdannes med tilgang på O2. Mulig forbud på trappene. 
Må behandles etter nydyrkingsforskrift i jordloven – kan avslå 
de eller med vilkår om egnethet og drift. Om vi fjerner 
nedslagsfeltet vil tiltak om nydyrking måtte omsøkes etter §11 i 
Lov om jord og forskrift (FOR 1997-05-02-423) om nydyrking på 
eget skjema med nødvendige planer og kart jf. rundskriv M-
19/97 fra LMD 
Sandtjønna som motakstjønn? 
Fare for gjengroing her, dybdeforhold er vesentlig. 
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Ikke aktiv drift på eiendommen siden 19xx – bortleid og 
driveplikten ikke helt oppfylt med beiting av innmarksbeiter. 

Naturmangfold  Berører ikke nasjonal og regionalt viktige naturtyper, vilt eller 
inngrepsfri områder. 

Vann og vassdrag  Nydyrkingsområdet ligger inne i nedslagsfelt for drikkevann  
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø i området. 
Landskap  Nydyrkingen vil kunne virke positivt for landskapet og vil hindre 

gjengroing. 
Mineralressurser  Ingen kjente mineralressurser av nasjonal eller regional 

betydning blir påvirket.  
Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Ingen negative konsekvenser for barn og unges oppvekstsvilkår. 

Friluftsliv  Arealet ligger innenfor kartlagt friluftslivsområde. 
Folkehelse  En nydyrking av området vil ikke ha negativ konsekvens for 

folkehelse. 
Avstand til viktige 
funksjoner 

 Avstand til sentrumsfunksjoner er ikke relevant. 

Infrastruktur  Arealet har ikke behov for ny infrastruktur. 
Risiko og sårbarhet  En nydyrking av myr i området kan medføre økte utslipp av 

CO2 og metan. 
Attraktivitetsparametre  Ingen vesentlig effekt 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Innspillet omhandler oppdyrking av myrareal til 
landbruksformål. Området er allerede avsatt til LNF-areal noe 
som dekker formålet slik det ligger i dagens arealplan og det er 
dermed ikke behov for endring av overordnet plan på bakgrunn 
av innspillet. Det er svært viktig å overholde nedslagsfeltet da 
det allerede er marginale vannressurser på Hitra,så 
nedslagsfeltet endres ikke. 

Formannskapets vurdering  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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A2 Nordbotten 
Arkivsaksnr. 2013/2976-48 

Forslagsstiller Louis-Mari og John Nilsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0075/0020 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Ønsker et formål på området som tillater at avkjøring og p–plass i 
forbindelse med eksisterende kirkegård blir etablert. 

Areal (daa)  1 daa 
Gjeldende plan Innspill 

  
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Påvirker ikke havbruk. 
Landbruk  Området er delvis registrert som innmarksbeite, men er i dag i 

bruk som kirkegård. 
Naturmangfold  Berører ikke nasjonalt eller regionalt viktige naturtyper, vilt og 

inngrepsfri områder. 
Vann og vassdrag  Innspillet ligger innenfor 100-meters grensa fra sjø. Innspillet 

endrer imidlertid ikke bruken i området, men tilrettelegger for 
en eksisterende bruk. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer blir berørt av 
innspillet. 

Landskap  En tilrettelegging av p-plass i området må ta hensyn til 
eksisterende landskap. Dette må avklares i byggesaken. 

Mineralressurser  Tiltaket påvirker ikke kjente mineralressurser av nasjonal og 
regional betydning. 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

 Tiltaket vil ikke påvirke barn- og unges oppvekstsvilkår i negativ 
grad. 

Friluftsliv  Tiltaket berører ikke kartlagte friluftsområder. 
Folkehelse  Det er av betydning at det opparbeides en trafikksikker 

avkjørsel til området. Avkjørselstillatelse må omsøkes. 
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Avstand til viktige 
funksjoner 

 Avstanden til viktige funksjoner virker ikke negativt for tiltaket. 

Infrastruktur  Det er behov for ny vei noe som medfører en ekstra avkjørsel i 
området. Avkjørselstillatelse må søkes vegvesenet.  

Risiko og sårbarhet  Tiltaket vurderes ikke å medføre større risiko og sårbarhet i 
området. 

Attraktivitetsparametre  Tiltaket vurderes ikke å ha innvirkning på 
attraktivitetsparametrene da det omfatter eksisterende plan. 

Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Det anbefales at området som omfatter eksisterende kirkegård 
avsettes til LNF- område med tillatelse til spredt bolig og erverv 
i ny plan. Gjennom dette formålet kan det omsøkes tiltak som 
er relevante for området jf. nye bestemmelser. 

Formannskapets vurdering  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

A3 Einvika 
Arkivsaksnr. 2013/2976-50 
Forslagsstiller Kjell Størkersen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0078/0005 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift med nedslagsfelt for 
drikkevann ved planlagt utbygging av Dragvatnet 

Innspill, foreslått formål Ønsker å nydyrke 40 dekar myr med fastmark for å øke 
ressursgrunnlaget for gården. 

Areal (daa) 99,8 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Ingen konsekvens for havbruk. 
Landbruk  Hvor godt er området egnet som nydyrkingsfelt? Oppdyrking 

av myr er omstridt – utslipp av CO2 og metan som 
klimagasser når myra omdannes med tilgang på O2. Mulig 
forbud på trappene. Må behandles etter nydyrkingsforskrift i 
jordloven – kan avslå de eller med vilkår om egnethet og 
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drift. Om vi fjerner nedslagsfeltet vil tiltak om nydyrking 
måtte omsøkes etter §11 i Lov om jord og forskrift (FOR 
1997-05-02-423) om nydyrking på eget skjema med 
nødvendige planer og kart jf. rundskriv M-19/97 fra LMD 

Naturmangfold  Påvirker ikke nasjonalt og regionalt viktige naturtyper, vilt og 
inngrepsfrie områder. 

Vann og vassdrag  Arealet ligger inne nedslagsfelt for drikkevann. 
Kulturminner og kulturmiljø  Tiltaket påvirker ikke registrerte kulturminner eller 

kulturmiljø. 
Landskap  Ingen vesentlige konsekvenser for landskap. 
Mineralressurser  Tiltaket påvirker ikke mineralressurser av regional eller 

nasjonal betydning. 
Barn og unges oppvekstsvilkår  Tiltaket påvirker ikke barn- og unges oppvekstsvilkår. 

Friluftsliv  Tiltaket berører ikke kartlagte friluftsområder. 
Folkehelse  En nydyrking av området vil ikke ha negativ konsekvens for 

folkehelse. 
Avstand til viktige funksjoner  Avstand til sentrumsfunksjoner er ikke relevant. 
Infrastruktur  Arealet har ikke behov for ny infrastruktur. 
Risiko og sårbarhet  En nydyrking av myr i området kan medføre økte utslipp av 

CO2 og metan. 
Attraktivitetsparametre  Ingen vesentlig effekt. 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Innspillet omhandler oppdyrking av myrareal til 
landbruksformål. Området er allerede avsatt til LNF-areal 
noe som dekker formålet slik det ligger i dagens arealplan og 
det er dermed ikke behov for endring av overordnet plan på 
bakgrunn av innspillet. Det er svært viktig å overholde 
nedslagsfeltet da det allerede er marginale vannressurser på 
Hitra, så nedslagsfeltet endres ikke. 

Formannskapets vurdering  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

A4 Innspill vedrørende gapahuker 
Arkivsaksnr. 2013/2976-52 
Forslagsstiller Louis-Mari og John Nilsen 

Gnr/Bnr 
(Grunneier) 

Ikke spesifisert 

Dagens arealbruk Foreslått endring gjelder bestemmelsene i arealplan 

Innspill, foreslått 
formål 

Gapahuk for allmenn bruk 

Foreslått bestemmelse for gapahuk 
Forslagsstiller fremmer ønske om følgende bestemmelse i arealplanen: 
Det tillates uten søknadsplikt oppføring av gapahuk i LNF-område åpent for allmenn bruk med areal 
inntil 15 m2 BYA, i minimum avstand 10 meter fra strandlinje i 100-metersbeltet fra sjø, eller minimum 
5 meter fra vassdrag eller vann. 
I tilknytning til gapahuken etableres et åpent ildsted som utføres etter beskrivelse. 
Grunneier må ha gitt skriftlig tillatelse, og er ansvarlig for at tiltaket er terrengtilpasset og ikke 
kommer i konflikt med sårbar fauna/natur, ved kontakt med kommunens naturforvalter, med oppslag i 
naturbase og rødliste. 
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Tiltaket opplyses til kommunen med stedfesting i kart med bekreftelse/gjenpart av grunneiers tillatelse 
og at dette er undersøkt i henhold til naturmangfoldslovens § 7 (naturbase og rødliste). 
Tiltaket betraktes som mindre ikke søknadspliktig tiltak i hht PBL § 20-3 punkt d. 
Kommunen bør få utarbeidet en standard skisse for gapahuk med ildsted som skal nyttes. 
Vurdering av konsekvenser og konklusjon: 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Forslaget legger opp til en generell bestemmelse vedrørende 
oppsett av gapahuk. Konsekvensene av den foreslåtte 
bestemmelsen vurderes dermed ikke tema for tema, men 
samlet. Innføring av en generell bestemmelse knyttet til at man 
skal kunne oppføre gapahuker på foreslått grunnlag, synes riktig 
ut fra intensjonen i friluftslivsmålsettingen i LNF-formålet når 
det er rettet mot allmenn. Forslag til ordlyd er innlemmet i 
planbestemmelsenes pkt 3.1. 

Formannskapets vurdering  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

A5 Engvika 
Arkivsaksnr. 2013/2976-53 

Forslagsstiller Sølvi Maria Engvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0064/0006 

Dagens arealbruk Areal avsatt til fritidsbebyggelse 
Innspill, foreslått formål Ønsker å opprettholde gjeldende formål i ny plan 

Areal (daa) 32,6 daa 

Gjeldende plan Innspill 

  
Vurdering av konsekvenser og konklusjon: 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Innspillet ble konsekvensutredet og tatt inn i arealplanen i forrige 
rullering. Det er ikke endrede forhold i området som tilsier at det 
er påkrevd med ny konsekvensutredning. Tiltakshavers ønske om 
å videreføre arealet som areal avsatt til fritidsbebyggelse, 
anbefales imøtekommet. 

Formannskapets vurdering  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
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A6 Fillan og omegn 
Arkivsaksnr. 2013/2976-57 

Forslagsstiller Fillan og omegn grunneierlag 
Gnr/Bnr (Grunneier) Flere 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift med hensynssone for 
friluftsliv 

Innspill, foreslått formål Uttak av hensynsoner for friluftsliv 

Areal (daa) Ikke beregnet 

Kartvedlegg: 
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Innspillets ordlyd: 
Fillan og Omegn Grunneierlag har i styremøte besluttet å komme med innspill til arealplana og 
fremmer følgende innspill. 
Med bakgrunn i de utlagte dokumenter over verdsetting av friluftslivsarealer og kartavgrensing innen 
Fillan og Omegn Grunneierlag sine medlemmers arealer, er grunneierlaget kommet frem til at ca. 35 
% av Fillan og Omegn Grunneierlag er foreslått som 
friluftslivsarealer. 21 av de totalt 68 kartlagte områdene ligger innenfor grunneierlagets arealer. 
Under Fillan og Omegn Grunneierlag sitt styremøte 25.02.14, ble det enstemmig besluttet å kreve 
at alle arealer som er skissert som friluftslivarealer innenfor Grunneierlagets område blir tatt ut av 
planen. 
Grunneierlagets arealer strekker seg fra og med Kaldklov til Volden, med ytre avgrensing mot sjøen 
fra Kaldklov til Volden. Den indre avgrensing er mot Strøm utmarkslag, Inn Hitra Utmarkslag og Øst 
Hitra Utmarkslag. 
Unntatt fra ønsket om uttrekk fra planen gjelder følgende arealer som det foreligger avtale om: 
Aurn / Eaholmen. 
Selve Blåskogstien / om Leirvågen med blåskoghytta. 
Eidsvatnet badeplass. 
Vikan toppen, «klompen» med kyststi. 
I tillegg unntas kommunal eiendomsgrunn innen grunneierlagets område, slik som: 
Vikan fjæra. 
Storhaugen. 
Dyet. 
Hitra kommunens eiendom, Oldervika 93 —1, med utmarksteig. 
Hammerstaddalen 4 —1 m.fl. gjennom Hitra kommunes aksjemajoritet i Dalpro a/s. 
 
Disse arealene utgjør til sammen ca. 9 % av Fillan og Omegn Grunneierlag, og er etter grunneierlagets 
mening, tilstrekkelig med arealer til friluftslivsformål. Områdene er inntegnet på vedlagte kart over 
friluftslivsområder.(Vedlegg 1.) 
Som Fillan og Omegn grunneierlag ser formålet med dette temakartet, er det helt klart at dette vil få 
betydning for fremtidige utviklingsmuligheter den enkelte berørte grunneier har på sine arealer, hvor 
det også i dag for en stor del allerede foreligger klare utviklingsplaner. 
På slike arealer, kan det være mulig at det blir krevd erstatning for det tapet den enkelte grunneier 
blir påført. 
Det er også hevet over enhver tvil at en slik kartlegging og verdsetting av arealer vil medføre en 
kanalisering av utøvelsen av friluftsliv til disse arealene. Dette er etter Fillan og Omegn Grunneierlag 
sin oppfatning en tydelig organisering av ferdselen mot de kartfestede arealene. 
Etter Fillan og Omegn Grunneierlag sin mening, er det feilaktig å legge så store arealer inn i et 
sentrumsområde i vekst hvor det allerede i dag er press på arealer til normale sentrumsfunksjoner, 
boligutbyggingsområder og nødvendig fremtidig infrastruktur. 
Med de endringene av temakart over friluftslivsområder som Fillan og Omegn Grunneierlag foreslår, 
vil alt areal som er foreslått på konfliktfylt grunn, bli tatt ut av temakartet. Dette vil være bruk av 
gårdstun, innmark, kulturbeiter, arealer til bolig og næring. Arealene som gjenstår er arealer som 
allerede er regulert inn som friluftslivsområder i eksisterende reguleringsplaner, arealer som det er 
inngått langsiktige avtaler på og arealer på kommunal eiendomsgrunn. Dette øker mulighetene for 
tilrettelegging og utvikling av områdene for økt tilgjengelighet. 
Arealplankartet innenfor Fillan og Omegn Grunneierlag sitt område, ønskes endret ved at følgende 
hensynsoner tas ut av kommuneplanen: 
Hensynssonen Skjellandet, Glørstad og Kjølsøya. 
Indre Barmfjorden. 
Indre Fillfjorden og Lakselva. 
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Disse arealene har allerede sterke begrensninger i forbindelse med jordlovens bestemmelser over 
innmarks arealer og det generelle vernet som ligger i 100 metersbeltet langs strandsonen og vann og 
vassdrag. LNF gir tilstrekkelig tilgjengelighet til arealene for allmennheten og tilstrekkelig mulighet 
for grunneierne til å utøve utvikling av stedbundet næring innenfor disse arealene. Se vedlagte 
kart.(Vedlegg 2.) 
 
På forhånd takk for velvillig endring av temakart over friluftslivsområder og kommunens 
arealplan, innenfor Fillan og Omegn Grunneierlag sitt område. 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Hensynssonene ble tatt inn i forrige arealplanrullering for å 
synliggjøre områder som har særlig stor verdi for 
naturmangfold og friluftsopplevelser. Det er viktig at 
kommunen forvalter sine arealer på en slik måte at 
naturmangfoldet blir tatt best mulig vare på. Synliggjøring av 
områder av stor verdi for natur og friluftsliv og med relativt få 
teknisk e inngrep, er et nyttig verktøy for å ivareta verdiene i et 
langsiktig perspektiv. Det anbefales på bakgrunn av dette at 
hensynssoneområdene videreføres. 

Formannskapets vurdering  Imøtekommes delvis. Hensynssone på Hammerstad tas ut. 
Dette området også har næringsformål knyttet til bedriften 
DalPro innlemmet i gjeldende plan og området bærer preg av 
drift knyttet til næringsaktivitet her.. De øvrige 
hensynssoneområdene beholdes som i gjeldende plan. 

 

A7 Hammerstad 
Arkivsaksnr. 2013/2976-63 

Forslagsstiller Åse og Lars Peder Hammerstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0005/0001 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 
Innspill, foreslått formål Ønsker ikke at arealer som er lagt inn i temakart for friluftsliv , skal 

registreres. 
Innspillets ordlyd 
Viser til planprogram for arealplan i Hitra kommune og vil med dette fremme følgende innspill. 
Viser til de utlagte grunnlagsdokumenter i henhold til det vedtatte planprogrammet for arealplan i 
Hitra kommune og viser derigjennom til dokumenter med beskrivelse av område 18 «indre 
Barmfjorden» i Temakart over friluftslivsarealer i Hitra. Hele arealet som ligger på vår eiendom er 
inngjerdet kulturmark og er pr definisjon innmark. 
Å benevne våre innmarksarealer som friluftslivsområder på et temakart som dette vil helt klart være 
misvisende. Dette ut i fra at fri ferdsel vil være sterkt begrenset i henhold til allemannsretten og 
friluftslovgivingen. 
I dette tilfellet hvor arealer blir katalogisert inn i et temakart, med benevnelsen friluftslivsområder, 
vil være kanalisering av ferdsel inn i et innmarksområde, noe som med andre ord kan beskrives som 
organisert ferdsel. 
Organisert ferdsel kan i så tilfelle nektes av grunneier. 
Som grunneiere av Hammerstad 5 /1, vil vi med dette som bakgrunn, kreve at området som er 
inntegnet på våre arealer, i sin helhet blir tatt ut av planen og blir benevnt som LNF. 
Vi vil samtidig kreve at området på vår eiendom Hammerstad 5/1, som er betegnet som hensynssone 
tilbakeføres til ordiner LNF sone. Dette med bakgrunn i at dette området ligger på vår innmark med 
avgrensing mot sjø og vann og har derigjennom en tilstrekkelig skjerming gjennom de generelle 
begrensningene som ligger i 100- metersbeltet langs sjø og vann. I tillegg vil bruksendring av 
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innmarksarealer kreve behandling etter jordloven og vil derigjennom være underlagt sterke føringer. 
Dette er etter vår mening tilstrekkelig for å kunne i vareta alle nødvendige nasjonale hensyn på våre 
arealer. 
Vi forventer videre at det blir holdt informasjonsmøter vedrørende arealplan og temakart arbeidet. 
Vurdering av konsekvenser og konklusjon: 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Temakartet er en registering av areal som er viktig for utøvelse 
av friluftsliv. Kartet er ikke ment som spesiell kanalisering av 
ferdsel inn i spesielle områder og ferdselsregler i forhold til 
innmark er fremdeles gjeldende. Temakartet foreslås 
opprettholdt i nåværende form. 

Formannskapets vurdering  Temakartet tas ut av planbeskrivelse og vurderes som mindre 
retningsgivende for vurderinger i planprosessen. 

 

A8 Hofstad 
Arkivsaksnr. 2013/2976-65 

Forslagsstiller Petter Olav Rabben 

Gnr/Bnr (Grunneier) 0031/0001 

Dagens arealbruk LNFR- landbruk, natur, friluftsliv, reindrift 

Innspill, foreslått formål Parkering og garasje 
Areal (daa) 0,8 daa 

Gjeldende plan Innspill 

 

 
 

Vurdering av konsekvenser: 
Havbruk  Tiltaket påvirker ikke havbruk. 

Landbruk  I sak 149/13D er det gjort vedtak om disponering av inntil 
1,2 daa fulldyrkajord for p-plass for landbruksutstyr og 
produksjon av ved. Parkering og evt garasje må dermed 
være rettet inn mot landbruksdrifta for å kunne settes opp.  

Naturmangfold  Tiltaket påvirker ikke nasjonalt og regionalt viktige 
naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder. 

Vann og vassdrag  Vannressursene blir ikke påvirket av tiltaket. 
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Kulturminner og kulturmiljø  Tiltaket påvirker ikke registrerte kulturminner og 
kulturmiljø. 

Landskap  Tiltaket medfører ikke negative nær- og fjernvirkninger i 
landskapet. 

Mineralressurser  Tiltaket påvirker ikke mineralforekomster av nasjonal og 
regional betydning. 

Barn og unges oppvekstsvilkår  Tiltaket vil ikke påvirke barn- og unges oppvekstsvilkår 
negativt. 

Friluftsliv  Tiltaket ligger ikke inne i registrerte områder for friluftsliv. 
Folkehelse  Tiltaket medfører ikke støy, støv og annen forurensning og 

forringer ikke trafikksikkerheten. 
Avstand til viktige funksjoner  Vurderes som ikke relevant for utredningen. 
Infrastruktur  Parkeringsplass og garasje har begrenset bruk for 

infrastruktur. Eksisterende vei i nærheten og privat vann 
må benyttes. 

Risiko og sårbarhet  Tiltaket vurderes ikke å medføre økt risiko og sårbarhet i 
området. 

Attraktivitetsparametre  Ingen effekt på attraktivitetsparametre 
Konklusjon 
Samlet vurdering og 
rådmannens anbefaling 

 Områdets status som LNFR-område gir mulighet til å settes 
opp redskapshus eller garasje til landbruksformål samt 
parkering knyttet til landbruksdrifta slik innspillet fremmer. 
Det anbefales derfor ikke å endre formål i området. 

Formannskapets vurdering  Innstilling som rådmannens anbefaling. 
 

Anbefaling: 
Tabellen under gjengir hvilke områder som foreslås innarbeidet i planen og hvilke som foreslås tatt 
ut. Faglig begrunnelse for de enkelte områdene finnes i utredningen av enkeltområder. 
Tilrås innarbeidet i planforslaget, eventuelt 
med reduksjon. 

Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 

A2 - Nordbotten A1 - Nordbotten 
A4 – Innspill gapahuker A3 - Einvika 
A5 – Engvika (videreføres fra gjeldende plan) A8 - Hoftstad 
A6 – Uttak av hensynssoneområde ved 
Hammerstad 

 

A7 – Uttak av friluftslivskart fra plandokumenter  
 

6 OPPSUMMERING 

6.1 Samlede virkninger etter arealformål 

Offentlige områder 
Det er investert betydelig i offentlige bygg i kommunen de siste årene. Arbeidet med arealplanen har 
ikke avdekket behov for å ta i bruk nye ikke-regulerte områder til offentlige utbygginger i 
planperioden. 

Det er kommet innspill fra Forsvaret om behov for skytefelt i sjøområdene nord-vest for Ulvøya. 
Innspillet medfører en hensynssone som legges over areal som er avsatt til FFANF – areal som kan 
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brukes til akvakulturanlegg. Det anbefales ikke tatt inn da det beslaglegger verdifullt sjøareal og 
medfører begrensning for utvikling av havbruksnæringen. 

I og med at det ikke er foretatt endringer innenfor arealformålet, vurderes summen av virkningene 
ikke negative. 

Boligområder 
Det er pr. dags dato ca. 440 regulerte boligtomter som er ubebygd, i Hitra kommune utenfor 
kommunesenteret. Disse tomtene er ujevnt fordelt utover kommunen. 

Det er også avsatt 2140 daa til boligformål i dagens plan som ikke er detaljregulert. 

Områdene som i gjeldende arealdel til kommuneplanen er lagt ut til fremtidig boligområde, og som 
det ikke er startet regulering på er videreført. I tillegg til disse, er 15 innspill om nye områder for 
boligområder foreslått tatt inn i forslaget til ny arealdel. Dette representerer en arealreserve på ca. 
650 daa. 

Innspill B9 har resultert i endring i planbestemmelser, innspill B7 har medført uttak av boligareal og 
innspill B8 er endret til fritidsformål på bakgrunn av plasseringen. B8 er dermed regnet inn i totalt 
areal for fritidsboliger. Innspill B11 medfører videreføring av boligformål i gjeldende arealplan. 

Oversikt over områdene som er innstilt positivt i konsekvensutredningen: 

Gnr/bnr Sted (grunneier) Innspills-
nummer 

Areal (daa) 

120/58 Badstuvika (Ruth Rasmussen) B1 35 daa 
20/03 Brannheia (Kjell Arild Bremvåg) B2 75 daa 
2/1 og 2/11 Glørstad (Roger Vassbotn) B4 108 daa 
69/14 Grindskarheia, Ulvan B5 2 daa 
71/2 Dalen, Knarrlagsund (Roar og Åshild Landevaag) B6 27 daa 
124/25 Sollia, Akset (Alf Jonas og Kirsten Johanne Kjørsvik) B7 15,7 daa 
75/1 Jobotn (Toril Larsen) B8 32,5 daa 
32/4 mfl. Strøm (Torgeir og Kristin S. Sæther) B9 Ikke relevant 
95/2 Smevika (John Steinar Lervik) B11 35,8 daa 
48/98 Kombinert formål Kvenvær (flere) B12 18 daa 
75/26 Norbotten, Fjellværøya (John Nilsen) B13 2,2 daa 
32/15 Straum (Hilbert og Hilcy Joldersma) B14 7,3 daa 
120/15 Grøttem (Ole-Jørgen og Jim Roger Strand) B15 43,7 daa 
122/47 Vollan (Eva Campos og Arne Reidar Skjerdingstad) B16 3,7 daa 
90/1, 91/1 
og 91/3 

Baråsgrana, Fillheia (flere grunneiere) B17 239 daa 

29/4 Asmundvåg (Hilde Fjeldberg Mikalsen) B18 3,7 daa 
11/7 Kråkberget, Barman (Olav Athammer) B19 42 daa 

Summen av alle planforslagets boligområder legger opp til en stor vekst i antall innbyggere. Behovet 
for kommunale tjenester, for eksempel elevplasser i barneskolen, kan øke vesentlig på lengre sikt. 
Dette gjelder spesielt ved Fillan sentralskole og Strand oppvekstsenter, men også Barman 
oppvekstsenter vil kunne få økt elevmasse på bakgrunn av konsentrasjon av boliger i kretsen. 
Område B1 Badstuvika, B11 Smevika, B17 Baråsgrana og B19 Kråkberget vil sammen med forslag til 
omdisponering av område til turisme på Melkvikaunet (gnr 120/bnr 18), antas å gi størst behov for 
etablering av kommunale tjenester. 
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Summen av boligområder vurderes ikke å ha negative virkninger for nasjonalt og regionalt viktige 
naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder som er kartlagt. 

Fritidsboligområder 
Hitra har i gjeldende plan 22 områder som er klar for utarbeidelse til detaljplan, se figur 11 i 
planbeskrivelsen. Dette representerer et areal på ca. 5030 daa.  

Det er i innspillsperioden kommet fem forslag om enkeltvise fritidsboligtomter. Dette er en struktur 
som ikke er ønskelig å innføre da man heller vil ha fritidsboligutbyggingen i felt som kan reguleres og 
utbygges med nødvendig infrastruktur. Forslag om enkelttomter er dermed ikke anbefalt inntatt i 
arealdelen bortsett fra to innspill. 

12 innspill om nye områder for fritidsboligområder tatt inn i forslaget til ny arealdel. Dette 
representerer et areal på ca. 490 daa. 

Gnr/bnr Sted (grunneier) Innspills- 
nummer 

Areal (daa) 

32/15 Straum (Hilbert og Hilcy Joldersma) B14 15 daa 
75/1 Jobotn (Toril Larsen) B8 32,5 daa 
80/1 Sætra (Fjellværøya) FB4 54 daa 
21/2 Vågøya (Maj-Lis og Torbjørn Kvalvik) FB5 85 daa 
65/10 Stokkvika (Ellinor Athammer m.fl) FB6 33,2 daa 
106/14  Utset (Bjørn Kåre Useth) FB8 0,4 daa 
23/1 Leikvam (Ivar Petter Lykken) FB9 30 daa 
32/33 Sørlia (Jan Olav og Inga Laurine Wolden) FB10 1 daa 
72/1 Lervika (Roe Martin Lervik) FB12 8,3 daa 
78/72 og 
78/10 

Stranda(Fjellvær) FB13 15,2 daa 

2/4 Glørstad (Arve Morten Glørstad) FB15 23,2 daa 
31/1 Volneset (Petter Olav Rabben) FB16 191,5 daa 

De samlede samfunnsmessige virkningene av disse foreslåtte nye områdene for fremtidig 
fritidsbebyggelse er økt behov for tjenester knyttet til fritidsbeboere, slik som dagligvarebutikker, 
byggefirma- og utsalg og andre servicetjenester. Det er viktig å ha fokus på om det også kan oppstå 
økt behov for omsorgstjenester. 

Ingen av de foreslåtte nye områdene for fremtidig fritidsbebyggelse påvirker nasjonalt og regionalt 
viktige naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder som er registrert. 

Nærings/ industriområder 
Det er et vesentlig mål for kommunen å legge til rette for ny nærings og industribebyggelse. Det er 
vurdert at gjeldende plan har inntatt nok areal for næringsbebyggelse for planperioden, og det 
vektlegges å utvikle det arealet kommunen har liggende. I tillegg er det foreslått uttatt næringsareal 
på Børøya, se planbeskrivelsens pkt 4.10. 

Det er tatt inn 3 nye områder for fremtidig næringsbebyggelse i ny plan. Ett område videreføres fra 
forrige plan, N6 Strøm. N1 Hestnes medfører utvidelse av eksisterende næringsområde. N2 
Prestgårdsstranda medfører formålsendring av eksisterende industriareal til næring. Summen av nytt 
inntatt areal for næring er 192,5 daa. 
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Gnr/bnr Sted (grunneier) Innspills- 
nummer 

Areal (daa) 

28/3 Hestnes (Guri Hestnes) N1 33,5 (daa) 
122/264 Prestgårdsstranda (Wenche Hoff) N2 Ikke relevant 
32/4 mfl. Strøm (Torgeir og Kristin S. Sæther) N6 18,2 daa 
32/4 mfl. Strøm (Torgeir og Kristin S. Sæther) N7 Ikke relevant 
45/14  Jektvika (Henrik Todal og Ann-Synnøve 

Handeland) 
N8 56 daa 

45/16 Jektvikskaget (Marianne Solbakken) N9 103 daa 

De samlede samfunnsmessige virkningene av disse foreslåtte nye områdene for fremtidig 
næringsbebyggelse er noe økt grunnlag for servicenæringene spesielt i Kvenvær på bakgrunn av 
innspill N8 Jektvika og N9 Jektvikskaget hvor det er en målsetting å satse på dykketurisme og 
sjørelatert turisme. 

Ingen av de foreslåtte nye områdene for fremtidig næringsbebyggelse påvirker nasjonalt og regionalt 
viktige naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder som er registrert. 

Småbåthavnområder 
Summen av alle forslagene til nye områder for småbåthavn og naust legger opp til at man bygger opp 
under arbeidet med småbåthavnplan som ble gjennomført i forrige arealplanprosess.  

Det er foreslått tatt inn 4 nye områder for fremtidig småbåthavner. I tillegg er det inntatt 
småbåthavn i forbindelse med innspill om fritidsbolig i innspill B6 Stokkvika (2,4 daa), FB 12 Stranda 
(2 daa) og FB16 Volneset (15 daa). Dette representerer et areal på tilsammen ca. 62 daa. 

Gnr/bnr Sted (grunneier) Innspills- 
nummer 

Areal (daa) 

13/1 Vikan (Frode Reppe) SB1 27,8 daa 
32/12 Strøm (Paul Strøm) SB6 7 daa 
88/4 Ansnes (Olav Slåttavik) SB8 4,2 daa 
86/4 Mastad SB9 3,2 daa 

De samlede samfunnsmessige virkningene av disse foreslåtte nye områdene for fremtidig 
småbåthavn er at befolkningen får lettere tilgang til utøvelse av sjøtilknytta friluftsliv. Anleggene 
vurderes ikke å forringe allmennhetens ferdsel i vesentlig grad. 

Ingen av de foreslåtte nye områdene for fremtidig næringsbebyggelse påvirker nasjonalt og regionalt 
viktige naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder som er registrert. 

Areal i sjø 
To innspill er utredet i kategori areal i sjø. 

Innspill S1 Fiskeri fra lokalt fiskerlag, viste omfattende arealer som var ønsket til ren fiske i sjø. Det er 
viktig for kommunen å tilrettelegge for utviklingen innen akvakultur og det var ikke mulig å 
imøtekomme innspillet i sin helhet. Noe av innspillet er imøtekommet gjennom at hensynssone LÅS 
er lagt inn som formål Fiske. 

Innspill S2 Gjeldsøya er foreslått innarbeidet i arealplanen. Dette medfører at 740 daa endres fra 
FFNF til formål FFANF. 
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De samlede samfunnsmessige virkningene av foreslåtte endringer som følge av innspill i areal i sjø er 
at man får økt satsning innen akvakulturnæringen, noe som bygger opp under den næringssatsingen 
som Hitra kommune har. En utvidelse av arealet i forbindelse med S2, medfører  

Innspill S2 Gjeldsøya ligger i et område for flere naturmangfoldsverdier er registrert. Da det her er 
snakk om delvis lukkede og lukkede hvor anlegg anses det som forsvarlig å utvide foreslåtte areal til 
FFANF. 

Andre områder 
De samlede samfunnsmessige virkningene av foreslåtte endringer som følge av innspill innenfor nye 
vurderes til å være begrensede. Det er ingen store formålsendringer foruten uttak av 
hensynssområde ved Hammerstad i A6. Dette området blir dermed liggende som LNF-formål og 
nøringsformål 

Ingen av de foreslåtte nye områdene for fremtidig næringsbebyggelse påvirker nasjonalt og regionalt 
viktige naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder som er registrert. 

 

6.2 Samlede virkninger etter utredningstema 

Havbruk 
Planen legger ikke opp til endringer som forringer havbruksnæringens vilkår. 

Landbruk 
De fleste innspillene som er vurdert å være i konflikt med landbruksressurser er tatt ut eller endret 
slik at de ikke kommer i konflikt med f.eks. dyrkbar mark. Følgende innspill berører landbruksmark: 

• B8 Jobotn, ca. 3,7 daa innmarksbeite 
• B11 Smevika, ca. 3 daa fulldyrka areal 
• B14  Straum, ca. 2 daa fulldyrka areal 
• B15 Grøttem, ca. 6 daa fulldyrka areal 
• FB10 Sørlia, ca. 1 daa fulldyrka areal 
• FB13 Stranda, ca. 1 daa fulldyrka areal 
• N9 Jektvikskaget, ca. 6,9 daa innmarksbeite 

 
• I forbindelse med innspill B7 Sollia er 15,7 daa beiteareal tilbakeført fra bolig til LNF. 

I sum blir dermed totalt berørt landbruksareal vurdert til å være ca 8 daa. 

Det er derfor et minimum av landbruksareal som går tapt på grunn av innspillene som er foreslått 
innarbeidet i arealplanen. Dette vurderes som akseptabelt. 

Naturmangfold 
I de fleste innspillene er det tatt hensyn til naturmangfoldsverdien. Innspill S2 Gjeldsøya ligger i et 
område for flere naturmangfoldsverdier er registrert. Da det her er snakk om delvis lukkede og 
lukkede hvor anlegg anses det som forsvarlig å utvide foreslåtte areal til FFANF. 

Det er også lagt vekt på å videreføre hensyssoner for friluftsliv og naturmangfold noe som bidrar til å 
styrke naturmangfoldet i planen. 
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Vann og vassdrag 
Følgende innspill ligger i 100-meters beltet. Arealet angir ca. areal innenfor strandsonen: 

• B6 Dalen, 16 daa 
• B14 Straum, 15 daa 
• B15 Grøttem, 16 daa 
• FB5 Vågøya, 28 daa 
• FB6 Stokkvika, 23 daa 
• FB12 Lervika, 8,3 daa 
• FB13 Stranda, 15,2 daa 
• FB15 Glørstad, 15 daa 
• FB16 Volneset, 60 daa 
• N1 Hestnes, 30 daa 
• N8 Jektvika, 17 daa 
• N9 Jektvikskaget, 47 daa 
• SB1 Vikan, 27,8 daa 
• SB6 Strøm, 7 daa 
• SB8 Ansnes, 4,2 daa 
• SB9 Mastad, 3,2 daa 

 
• I tillegg 19,4 daa i forbindelse med småbåthavner knyttet mot innspill om fritid. 
• På Børøya er ca 164 daa tilbakeført til LNF i strandsone. 

I sum blir dermed totalt areal som er berørt i 100-meters sonen fra sjø vurdert til å være ca 187 daa. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke inntatt innspill som skader eller ødelegger kjente kulturminner eller kulturmiljø. 

Landskap 
Det er lagt vekt på å hensynta landskap og det er ikke lagt opp til innspill som forringer landskapet. I 
tillegg er det inntatt planbestemmelse1.5.7 som ivaretar landskap og terreng ved utbygging og 
detaljplanlegging. 

Mineralressurser 
Det er ikke tatt inn nye områder som forringer mineralressurser av høy verdi.  

Barn og unges oppvekstsvilkår 
Det er ikke lagt opp til endringer i plan som forringer barn og unges oppvekstsvilkår. 

Friluftsliv 
Ingen av innspillene som er foreslått innarbeidet i kommuneplanens arealdel utfordrer viktige 
områder til friluftsliv på en uheldig måte. 

Folkehelse 
Alle innspill er vurdert i forhold til folkehelse. Det er i planen lagt vekt på vurderinger opp mot 
trafikksikkerhet, tilrettelegging for lekeplasser og at det settes av arealer for utøvelse av friluftsliv for 
å nevne noe. 
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Det vurderes at det ikke er inntatt områder som forringer folkehelseparametrene i den nye planen. 
Det er også inntatt ny bestemmelse i planen som ivaretar folkehelse i punkt 1.5.2. I denne legges det 
vesentlig vekt på forholdet til helse i alle nye detaljplaner som skal utarbeides.  

Avstand til viktige funksjoner 
Det er lagt vekt på å fremme bebyggelsesstrukturer som er knyttet opp mot hovedfartsårene. 

Infrastruktur 
Alle innspill er vurdert i forhold til trafikksikkerhet. Det er lagt vekt på forholdet til myke trafikanter 
og mulighet for tilrettelegging av adkomst for disse til fots mot bl.a. skole. Forholdet til 
trafikksikkerhet er også ivaretatt gjennom rekkefølgebestemmelser. 

Det er ikke inntatt nye store infrastrukturtiltak i planen. 

Risiko og sårbarhet 
Alle innspillene som ligger i områder med kjent høy risiko eller sårbarhet er ikke tatt inn i forslaget til 
ny arealplan. De innspillene som er tatt inn i forslaget til ny arealplan og som ligger i områder 
innenfor potensielt eller teoretisk rasutsatt område skal det foretas en geologisk vurdering av før 
reguleringsplan eller tiltak blir godkjent. 

Det er i arbeidet med planforslaget gjort en vurdering på om registrerte storulykkebedrifter skal 
legges inn i plankartet. Det er valgt å ikke ta dette inn da dette er vurdert til å øke risikoen for 
uønskede hendelser. 

Det er flere områder som er registrert med høy aktsomhet for radon. Planbestemmelsenes pkt 1.5.1 
vurderes å ivareta kravet til utredninger i detaljplanleggingen i forhold til dette. 

Det vurderes derfor til at forslaget til ny arealplan ikke medfører økt risiko og sårbarhet i Hitra 
kommune. 

Attraktivitetsparametre 
Det er ikke lagt opp til utvidelser av arealplan som forringer attraktivitetsparametrene. 

6.3 Vurdering av virkninger ved samlet arealbruksendring 

Endringene som er foreslått gjennom rulleringen av kommuneplanens arealdel bygger på 
kommunens målsettinger gitt i kommuneplanens samfunnsdel fra 2014. Gjennom vurderingen av 
innspillene har man vurdert dem opp mot virkemidlene som går frem av kommuneplanens 
samfunnsdel. En fornuftig arealutvikling er en sentral forutsetning for attraktivitet, bolyst og 
livskvalitet.  

Arealbruken som går frem av arealdelen vurderes til å være med å styrke Hitra kommune som 
attraktiv kommune å bosette seg i, med et spredt geografisk utvalg av fremtidige boligområder med 
attraktiv beliggenhet. 

Det er lagt vekt på fortsatt vekst for næringslivet i kommunen både på land og til sjøs. 

Det har vært lagt vekt på at strandsonen fortsatt skal være et allment gode for både fastboende og 
besøkende.. Det er også tatt inn noen nye attraktive fritidsboligområder som vurderes å styrke Hitra 
kommune som en populær kommune å bygge fritidsbolig i med god tilgang til attraktive 
strandområder og muligheter for båtliv. 
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