
Merknader fra private tiltakshavere 
med kommentarer fra FSK: 
Merknad innkommet fra John Steinar Lervik 09.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-48) 

Kommentarer 

 «I det forslaget kommunen har framlagt til ettersyn er det gjort feil i forhold til 
mitt innspill angående Smevika 95/2. 
Feilen er at dere har byttet om innspillet i forhold til gjeldene plan og framtidig 
plan. 
I gjeldene plan står det at eiendommen skal benyttes til aktivitetssenter og 
boligformål. 
I planen 2016‐ 2028 ønsket jeg kun at eiendommen skal brukes til 
boligformål.» 

 
 
 
Det er boligformål som er 
lagt inn i forslaget til plan. 

Administrativ 
vurdering 

Det er boligformål som er lagt inn i forslaget til plan. 

Formannskapets 
innstilling 

Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Kjell Arild Bremvåg 10.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-50) 

Kommentarer 

«Viser til offentlig ettersyn kommuneplanens arealdel 2016 ‐ 2028 i sak 
161/16, med frist for uttalelse 27.01.17, hvor jeg ønsker å komme med 
følgende tilleggsinnspill. 
I punkt 5 punkt B2 Brannheia Dolmøy, arkivsaks nr: 2013/2976‐19 i innspill, var 
Formannskapets innstilling: Innspillet imøtekommes delvis. Område nord for 
vannskille tas inn i arealplanen. Område sør mot Dolmsundet tas ikke inn i 
planforslaget. 
Jeg ønsker derfor å komme forslag til at område som er merket fiolett i 
vedlagte kart, legges til område for fritidsbolig i tillegg til det som 
formannskapet i sak 161/16 var positiv til, da dette grenser mot, og ligger nord 
for vannskille.» 

 
 
 
 
 
Nytt foreslått område 
synes å komme høyt i 
forhold til terrenget. Det 
foreslås å opprettholde 
opprinnelig avgrensning jf. 
offentlig ettersyn. 



 
Administrativ 
vurdering 

Nytt foreslått område synes å komme høyt i forhold til terrenget. Det 
foreslås å opprettholde opprinnelig avgrensning jf. offentlig ettersyn. 

Formannskapets 
innstilling 

Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra John Nilsen 16.01.2017 (ePhorte 
2014/2434-51) 

Kommentarer 

«I forbindelse med vurdering av innspill B 13 (13/2976‐45), tomt for bolig‐
/fritidsbolig (gbnr 75/26) kan opplyse at ST‐V har gitt 
avkjørselstillatelse, og avkjørselen er etablert i henhold til dette.» 

 

Administrativ 
vurdering 

Merknaden tas til etterretning. 

Formannskapets 
innstilling 

Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

  



 

Merknad innkommet fra Sigrid Helene Hanssen 19.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-52) 

Kommentarer 

GNR 92/5 – nytt formål ‐ BOLIG 

 

Eiendom gnr 92/5 foreslås endret til nytt formål – Bolig. Se avmerking i kart 
Eiendommen er en del av ett større areal som er avsatt som LNF område. 
Området ligger flott til med utsikt mot sjøen, og har en naturlig avgrensning 
mot strandsonen som ivaretar fri ferdsel ved sjøen. 
Området er sentrumsnært og grenser til boligområde med allerede etablert 
infrastruktur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adkomsten er utfordrende 
i området, og terrenget 
krever skånsom 
håndtering. Men det åpnes 
for mulighet for å tillate 
inntil 4 eneboliger da dette 
er et område som er i sterk 
utvikling. Det settes krav 
om kyststi/ tilrettelegging 
for allmenheten. Det må 
utvikles detaljplan. 
Endringen må utredes og 
det kreves nytt offentlig 
ettersyn av dette. 

Nytt  formål: BOLIG 



 
Gnr 92.5 er en del av ett større område som er avsatt til LNF område. Område 
har en attraktiv beliggenhet, er sentrumsnært og kan framstå som en del av en 
fornuftig fortetting av bebyggelsen i sentrum av Fillan.  
 
Administrativ vurdering Adkomsten er utfordrende i området, og terrenget krever 

skånsom håndtering. Men det åpnes for mulighet for å tillate 
inntil 4 eneboliger da dette er et område som er i sterk 
utvikling. Det settes krav om kyststi/ tilrettelegging for 
allmenheten. Det må utvikles detaljplan. Endringen må 
utredes og det kreves nytt offentlig ettersyn av dette. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Grunneierlaget Hitra 2 
Vindkraftverk v/Torgeir Sæther 20.01.2017 (ePhorte 
2014/2434-54) 

Kommentarer 

Uttalelse til høring av kommuneplan fra Grunneierlaget Hitra 2 Vindkraftverk:  
Reguleringsplan (RA 31) fra Riksvei 713 ønskes endret til andre typer 
bebyggelse og anlegg (Vindpark), slik som resten av planen. Dette for at 
Statkraft kan imøtekomme inngåtte avtaler med grunneierne. 

 
Tas til følge. RA31 fra RV 
713 endres til formål andre 
typer bebyggelse og anlegg 
som resten av planen. 

Administrativ vurdering RA31 fra RV 713 endres til formål andre typer bebyggelse og 
anlegg som resten av reguleringsplanen. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 



Merknad innkommet fra Britt Paulsen 22.01.2017 (ePhorte 
2014/2434-55) 

Kommentarer 

Innspillet gjelder områdeavgrensingen på område FB4. Slik jeg ser 
planforslagets områdeavgrensing gir dette ikke mulighet for adkomst til 
fremtidige fritidseiendommer i en fremtidig detaljregulering.  
1. Jeg ber om at FB4 utvides til eiendomsgrensen mot øst, det vil da gi felles 

plangrense med eksist. reguleringsplan. Naturlig adkomst til området vil 
være via eksist. gårdsvei som ligger mot øst, på eiendom tilhørende Kåre 
Sæter.  

2. Jeg ber om at FB4 utvides mot fylkesveien i sør. Det kan i dette området 
etablers adkomst til mulige fritidseiendommer på nordsiden av 
fylkesveien.  

 
Innspillets områdeavgrensing kan også sees i eget vedlegg ‐ situasjonskart, 
datert 22.01.17. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgrensingen justeres slik 
at FB4 får felles plangrense 
mot planen øst for 
området samt utvides mot 
fylkesveien i sør. 
Det vurderes at det ikke er 
nødvendig med ny høring 
av området på bakgrunn 
av denne justeringen. 

Administrativ vurdering Avgrensingen justeres slik at FB4 får felles plangrense mot 
planen øst for området samt utvides mot fylkesveien i sør. 
Det vurderes at det ikke er nødvendig med ny høring av 
området på bakgrunn av denne justeringen. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Tor Gunnar Eriksen 23.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-56) 

Kommentarer 

Gjelder regulering for deler av eiendommen 120/2. Det er fortsatt ønskelig å 
regulere dette området til bolig. 
Området er ikke lagt inn som utbyggingsområde fremtidig bolig i forslaget til 
kommuneplanens arealdel, og ønsker derfor at dette arealet tas inn i 
kommuneplanens arealdel som fremtidig bolig. 
Vedlagte skisse viser hvilket areal det gjelder. 

 
Området har ligget inne i 
arealplanen tidligere og 
ligger inntil et allerede 
etablert boligområde. Det 
er etablert gang- og 
sykkelvei frem til 
adkomsten til feltet, og det 



 

går ikke naturmangfolds- 
verdier eller 
landbruksverdier til spille 
som følge av en utbygging 
her. Det vurderes at feltet 
må på begrenset høring til 
berørte sektormyndigheter 
(STFK, FMST og SVV) 

Administrativ vurdering Området har ligget inne i arealplanen tidligere og ligger inntil 
et allerede etablert boligområde. Det er etablert gang- og 
sykkelvei frem til adkomsten til feltet, og det går ikke 
naturmangfolds- verdier eller landbruksverdier til spille som 
følge av en utbygging her. Det vurderes at feltet må på 
begrenset høring til berørte sektormyndigheter (STFK, FMST 
og SVV) 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Sigrid Helene Hanssen 20.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-57) 

Kommentarer 

Tranvikan – bygda er i vekst viser statistikk for 2015 og 2016. 
Tilflytting/bosetting og etablering av fritidsbebyggelse er i vekst i bygda. 
Tranvikan har flott beliggenhet, er sentrumsnært og har kort avstand til 
kommunens nye næringsarealer med mange framtidige arbeidsplasser på 
Jøsnøya, og i Fillan. Bygda vil i løpet av 2017 få tilknytning til kommunalt 
vannverk. Her vil folk etablere seg. For å legge til rette for utvikling av stedet 
bør kommunen definere bygda som ett tettsted. Tranvikan = 
Gjeldende reguleringsplaner med etablering av infrastruktur er utbygd og 
bygges ut. Her finns muligheter for å søke reguleringsendringer som regulerer 
inn mer bebyggelse som gir bosetting på helårsbasis. Det finnes også en 
betydelig bosetting som allerede er etablert ved siden av disse 
reguleringsplanene i nær tilknytning til og i sentrum av Tranvikan. Bebyggelsen 
i bygda er konsentrert innen 1 – 1,5 km, noe som gir ett naturlig sentrum. 
Bygda har tilgjengelige områder og muligheter for fortetting med helårs 
boliger slik at det blir ett levende og aktivt tettsted. Mitt innspill er ett ønske 
om å definere bygda som ett tettsted slik at det kan åpne for videreutvikling og 
økt bosetting.  
(NB! Det henvises til originaldokumentet for vedlagte bilder) 

 
Tranvikan ligger nært Fillan 
sentrum. Det vurderes 
også som unaturlig å 
etablere et nytt tettsted så 
nært kommunesenteret. 
Utviklingen i dette 
området bør skje på 
bakgrunn av 
detaljreguleringer, ikke 
ved å legge inn formål 
kombinert bebyggelse og 
anlegg. 

Administrativ vurdering Tranvikan ligger nært Fillan sentrum. Det vurderes også som 
unaturlig å etablere et nytt tettsted så nært 
kommunesenteret. Utviklingen i dette området bør skje på 



bakgrunn av detaljreguleringer, ikke ved å legge inn formål 
kombinert bebyggelse og anlegg. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Sigrid Helene Hanssen 20.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-57) 

Kommentarer 

Gnr 103 bnr 2 Storvika – innspill om område for sjøhus/naust. Store deler av 
eiendommen Storvika er avsatt i kommuneplanens arealdel til 
fritidsbebyggelse, fremtidig. Dette området har flott beliggenhet og vil være 
attraktivt å utvikle med hyttebebyggelse. Til dette er det naturlig å ha 
muligheter for tilknytning til sjø. Området som er avmerket har allerede 3 
naust og det kan på en naturlig måte etableres flere ved fortetting.  

 
 

Merknaden vurderes å 
være et innspill. Innspill 
utløser ny 
konsekvensutredning og 
nytt offentlig ettersyn. Det 
anbefales ikke å ta inn 
denne type anlegg på 
dette tidspunktet i 
prosessen da det vil 
forsinke ferdigstillelse av 
planen. Innspillet må 
fremmes i forbindelse med 
neste rullering av 
arealplanen. 

Administrativ vurdering Merknaden vurderes å være et innspill. Innspill utløser ny 
konsekvensutredning og nytt offentlig ettersyn. Det anbefales 
ikke å ta inn denne type anlegg på dette tidspunktet i 
prosessen da det vil forsinke ferdigstillelse av planen. 
Innspillet må fremmes i forbindelse med neste rullering av 
arealplanen. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Ole Bjørn Røste 24.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-58) 

Kommentarer 



Jeg var ikke kjent med at man har arbeidet med rullering av arealplanen. I de 
seneste årene har jeg søkt etter dette emnet på kommunens nettsider og 
internett jevnlig, uten å finne aktuelle treff. Hvis man hadde behandlet 
planrulleringen med sikte på å involvere berørte parter burde vel nettsøkene 
gitt en del treff. Jeg hadde også forventet å motta brev før det ble åpnet for 
innspill til rullering av arealplanen. Overraskelsen var derfor stor da jeg ble 
oppmerksom på en annonse i Adresseavisen for knapt to uker siden, med 
tillysning av høring for formannskapets planforslag.  
1. Vedrørende høringen - mine forslag for gnr 19/18 
Siden jeg ikke har vært informert om planprosessen, har jeg ikke kunnet skrive 
brev til kommunen med innspill for gnr. 19/18, Kjerringvåg gård, og det 
fradelte plassbruket 19/2, Kjerringvågsjøen. Det er viktig at også mine forslag 
tas med i planarbeidet. Et forslagene er i kommunens arkiv ‐ det ble sendt ifm. 
seneste rullering for ti år siden Uf. epost 16.01.2017 til 
postmottak@hitra.kommune.no). Forslaget, som går ut på fritidsbebyggelse 
med naust og andre installasjoner mot Dolmsundet, ble ikke behandlet den 
gangen med henvisning til en fastsatt innspillfrist. Det var uheldig med en 
planprosess som ikke involverte eieren av gnr. 19/18 og 19/2. Arbeidet med 
planprosessen hadde ikke vært tilstrekkelig kjent, og det samme kan se ut til å 
være i ferd med å gjenta seg nå. Med tanke på tiden som er gått siden jeg 
ervervet gnr 19/18 og 19/2, er det i dag enda viktigere med involvering. For 
gnr 19/18 har jeg to forslag; ett som ble spilt inn i 2006, som finnes i arkivet, 
og et som er beskrevet og redegjort for nedenfor under punkt 3. Merknader til 
det formannskapet går inn for, inkl. akvakulturavsetning rundt Svinholmene, 
gis nedenfor. 
 
2. Formannskapets høringsforslag - merknader mht. plankartforslag på 
kommunens nettside: 
a. AD AVSETNING TIL AKVAKULTUR VED KJERRINGVÅG HAVN 
Merknadene er i hovedsak basert på planforslagskartet som ligger på 
kommunens nettsider. Jeg har i tillegg mottatt innspill materiale og merknader 
fra kommunen ‐ etter forespørsel i ovennevnte epost. Innspillene jeg har 
mottatt kopi av har, eller ville ha, stor betydning for gnr.19/18. Av 
plankartforslaget framgår bl. a. at det foreslås avsetning for akvakultur rundt 
Svinholmene. Et stort område er avmerket, og det er noe uklart for meg hva 
slik avsetning ville innebære for verdifullt areal tilhørende gnr. 19/18. 
Jeg er uroet over at kommunen som planmyndighet ikke har tatt kontakt med 
meg, mht. en tiltenkt disposisjon som kan ha stor betydning for gnr. 19/18 og 
19/2.  
Høsten 2014 fant jeg ved en tilfeldighet ut at ble det søkt om tillatelse for 
akvakultur på en holme tilhørende gnr. 19/18. Tillatelse ble innvilget, til tross 
for mine protester. Det ble siden klaget til departementet. Før klagen ble 
behandlet kom det til en ny fiskeristatsråd. Den nye fiskeristatsråden er fra 
samme parti som Tom Skare og H. I. Bremnes. Sistnevnte, som er fra Frøya, 
ervervet aksjene i Dolmøy Seafood AS etter den merkelige «rettsaken» hvor 
jordskifterettens pussige dom fra 2010 først ble avsagt og deretter ble stående. 
Skare var også motpart i saken. Dette gir grunn til uro, da det ser ut til å være 
en opphopning av spesielle snevre interesser og tvilsomme motiver rundt 
denne saken.  
H. I. Bremnes stod på samme valgliste til Stortingsvalget 2013 som den nye 
statsråden. Han driver næring i og ved Kjerringvåg havn hvor forretningsideen 
ser ut til å være å tiltvinge seg uberettiget bruk av grunn på gnr. 19/18, på et 
vis som jeg antar er straffbart. Skare, som det har vært konflikt med bl. a. ifm. 
hans anlegg av et stort søppelsorteringsanlegg ved Kjerringvåg havn, er ifølge 
ham selv en bekjent av statsråden som har behandlet klagesaken. Den nye 
statsråden ser også ut til å ha en statssekretær og tidligere rådgiver, Roy 

Bestemmelsen i pbl §11- 
12 gjelder for oppstart av 
arbeidet med 
kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel, 
og for endring av slike 
planer. Samfunnsdel og 
kommuneplanens arealdel 
kan utarbeides samlet, 
eller hver for seg. 
Kommunen skal kunngjøre 
oppstart av arbeidet i 
minst én avis som er 
alminnelig lest på stedet, 
og gjennom elektroniske 
medier, vanligvis Internett. 
Berørte offentlige organer 
og andre interesserte skal 
også varsles. Til forskjell 
fra reguleringsplan er det 
ikke noe krav om særskilt 
varsel til registrerte 
grunneiere, festere og 
andre rettighetshavere ved 
oppstart av 
kommuneplanens arealdel.  
 
Nettsidene har hatt sakene 
liggende ute både under 
nyheter og kunngjøringer. 
Kommunens facebookside 
har hatt sakene og i tillegg 
er alt kunngjort i avis etter 
kravene i plan- og 
bygningsloven. Grunneier 
er selv pliktig å holde seg 
informert om forhold 
rundt sin egen eiendom. 
Det er viktig når man er 
eier av eiendommer på 
Hitra, men bor utenfor 
kommunen, at man finner 
måter å holde seg 
informert gjennom, men 
dette er altså som tidligere 
nevnt grunneiers eget 
ansvar. 
 
 
 
 



Angelvik, som er fra Hitra. Det ville være overraskende om ikke også han er en 
venn eller nær bekjent av Skare og H. I. Bremnes. Vedtaket i klagesaken virker 
tvilsomt, på grunn av de spesielle omstendighetene med opphopning av 
spesielle og snevre særinteresser. Parten som særlig tilgodeses gjennom det 
feilaktige vedtaket er H. I. Bremnes, mer enn AS‐et som har søkt. Tidligere ble 
det drevet fiskebruk i regi av Dolmøy Seafood AS på gnr. 19/18. Ervervet av 
aksjene i dette selskapet gir neppe rett til å fortsette drift av fiskebruk uten 
avtale med eieren ‐ og langt mindre annen virksomhet. Kommunen medvirker 
til ulovlig virksomhet på flere vis, som klart må være ansvarsbetingende. 
I klagebehandlingen våren 2016 tok ikke departementet klagen til følge. 
Grunnen som ble oppgitt var at de mente det var andre måter å hindre ulovlig 
bruk av gnr. 19/18 på. Som kommunen kjenner til, og for også selv har 
medvirket til, er nevnte forutsetning klart ikke oppfylt for meg som eier av gnr. 
19/18. Kommunens bidrag fremkommer bl.a. i de store forskjellene som er vist 
i hvordan saker behandles som berører henholdsvis meg og andre eiere og 
brukere.  
En framtredende representant for advokatfirmaet som var engasjert for å bistå 
i rettsaken mot bl. a. Dolmøy Seafood AS i 2010, Arntzen De Besche, fremstod 
høsten 2014 stor eier i et AS som gjennom H. I. Bremnes søkte om og fikk 
akvakulturtillatelse på samme grunn (hvor klagen ikke ble tatt til følge). På 
vegne av H. I. Bremnes har et annet advokatfirma, Pretor DA, skrevet et brev til 
meg hvor de forsøker å presse fram overføring av de verdifulle, landfaste 
Svinhol mene til H. I. Bremnes mot en symbolsk sum. Det ble ikke tatt kontakt 
med meg på forhånd, og brevet ble sendt til epostadressen på min 
arbeidsplass.  
Dommere og andre som plikter å opptre nøytralt har med påtatt 
selvfølgelighet opptrådt helt motsatt, og systematisk sett bort fra klare, 
tinglyste dokumenter som klargjør eiendomsforhold. Det kan se ut som om 
noen mener at de har så stor autoritet i kraft av stillingene de er ansatt i at de 
ikke trenger å begrunne eller bevise noe. Slik opptreden betyr vanligvis at det 
mangler holdbar begrunnelse, som sannsynligvis betyr at flere merkverdige 
avgjørelser for dette området ikke er holdbare.  
Samtidig som det har vært flere slike merkverdige problem, i tilknytning til 
rettsvesen og forvaltning, har jeg vært utsatt for angrep fra kriminelle mot min 
person, eiendom og familie. Hærverk og innbrudd har vært et gjennomgående 
trekk. Det har vist seg nytteløst åta opp dette med politiet. Det har vært en 
jevn strøm av angrep, gjennom mer enn ti år, mot min person og mine andre 
interesser bl. a. i fast eiendom på flere ulike steder. Slikt kunne man muligens 
forvente i noen andre land. Men det er svært overraskende og ubehagelig å bli 
utsatt for det i Norge. Kommunen må forsøke å hindre at slikt skjer.  
Av mystiske årsaker, har det også vært umulig å engasjere advokat til 
meningsfull assistanse ‐ som ser ut til å være et sentralt element i den samlede 
«pakken». Tidligere hadde jeg kontakt med to firmaer. Et av dem representerte 
etter hvert også Hitra kommune, og ble umulig å bruke for arbeid mht. min 
eiendom. Det andre firmaet ville ikke assistere i en ankesak etter den merkelige 
dommen i jordskifteretten. Siden har en advokat i en lederstilling der vist seg å 
være en stor eier i AS‐et som søkte akvakulturtillatelse.  
Når kanalene og mekanismene som er ment å ivareta individers rettigheter slik 
settes ut av funksjon, oppstår alvorlige problemer. Problemene kan dels ha 
opphav i kommunen. Den har uansett et viktig eget ansvar for å hindre at slike 
problem oppstår. Målet for mange problemer og små ulykker som har oppstått 
ser ut til å være eierskap til gnr. 19/18 samt rettigheter eiendommen har på 
land og i sjø. Kommunen må derfor utvise særskilt varsomhet mht. 
arealdisponering som berører gnr. 19/18.  
Det skjer en systematisk fornektelse av historien for eiendommen Kjerringvåg 
gnr 19/18, som det ser ut til å være investert stor prestisje i av noen som kan se 
ut til å ha mer makt enn forstand. Et av de politiske partiene og noen andre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privatrettslige forhold 
kommenteres ikke i 
saksbehandlingen. 
 
 
 
 



personer har vært særlig aktive. Særlig tilgodeses familien Bremnes ‐ H. I. 
Bremnes og K. A. Bremnes. Jeg kan forstå har beskyttelsesverdige interesser i 
det aktuelle området. Bakgrunnen for særbehandlingen av disse personene må 
undersøkes nærmere. 
Jeg har ikke noe mot akvakultur som virksomhet ‐ bare mot akvakultur som 
brukes til press mot meg som eier fra en som har tiltatt seg grunn som tilhører 
min eiendom. Når arealer som tilhører en privat eiendom utvikles, må dette 
skje i forståelse med den som er eier, som selvfølgelig også må godtgjøres 
økonomisk. Dette er et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. 
b. AD AVSETNING TIL BOLIG VEST FOR KJERRINGVAG TETTSTED 
Et innspill til arealplanen var forslag om bl. a. avsetning til bolig på den 
registrerte eiendommen gnr. 20/3 vest for Kalvøya og øst for Bremvåg. 
Formannskapet har gått inn for å imøtekomme deler av forslag som er svært 
omfattende.  
Det er ikke behov for det som foreslås. Boligbygging må i hovedsak skje 
innenfor tettsteder. Forslaget er i konkurranse med forslag for gnr 19/18 i 
Kjerringvåg tettsted. Kommunen har utstrakte avsetninger til tettsted i mange 
grender. Samtidig er etterspørselen etter tomter begrenset. Det er viktig av 
hensyn til forutsigbarhet og naturmangfold at områdene som er avsatt til bolig 
tidligere bygges ut først. Derfor bør det legges opp til en tettere utnyttelse enn 
hittil av tettstedsarealene.  
I dette tilfellet er man utenfor tettstedsgrensen for Kjerringvåg. At man ved 
forrige planrullering gikk inn for avsetning til boliger utenfor tettstedet, er ikke 
et argument for å gjøre mer av dette nå, snarere tvert imot. Avstanden er lang 
til skole og barnehage, og trafikken på veien Kjerringvåg‐Dolm bør begrenses.  
Forslaget på sydsiden av veien mot Dolm (oransje på kartet) er videre i konflikt 
med vedlagt forslag om fritidsboliger for gnr. 19/18. Det er uklart for meg 
hvorfor både gul og oransje farge er nyttet, hhv. nord og syd for veien. 
Kommunen har kjent til mine planer for dette området siden 2006. 
Området hvor gnr. 20/3 er markert på kartet, tilhører Kjerringvåg, og er ikke 
fradelt. Det er aldri blitt fradelt Kjerringvåg, og gnr 20/3 er feilaktig registrert 
fradelt Dolm Prestegård. I grensegangsforretning (1737), som er tinglyst, 
beskrives grensen mellom Kjerringvåg og Dolm prestegård, på vestsiden av 
Hjertåsen (Dolmøyas høyeste punkt), og langs en bekk som renner ut i 
Bremvågen. Alle vil forstå dette. Jordskifteretten har likevel klart å misforstå 
(tilsynelatende hjulpet av en medarbeider i kartverket som var kontaktet i 
sakens anledning og lagde en høyst merkelig uttalelse, med sirkellogikk, til 
støtte for K. A. Bremvåg). Jordskifterettens avgjørelse, som er basert på feil 
premisser og feil fremstilling av faktum, og som høyere rettsinstanser på 
mystisk vis har unngått åta stilling til, blir som å slå fast at «jorda er flat>>, og 
samtidig se bort fra alle argumenter om at den er rund. De som senere har fått 
saken til behandling har vasket sine hender og sett en annen vei.  
Brev fra K. A. Bremvågs til kommunen i 2015, i anledning kommuneplanen, 
viser klart at også han vet godt hvor Hjertåsen er‐ i strid med det han uttrykte i 
jordskifteretten. lfm. <<rettsaken» fikk Bremvåg videre hjelp av kommunen til 
et vedtak om fradeling av en ny eiendom like vest for den feilaktige grensen på 
kartet, som slik det kan se ut av plankartforslaget også strekker seg langt ut i 
sjøen. Bremvågs brev viser hast med utvikling av registerenheten 20/3 fordi 
han vet at han ikke er rett eier.  
Oppsummering for merknader til formannskapets planforslagskart  
Med forbehold om ytterlige merknader når jeg har studert materiale knyttet til 
innspillene kommunen har mottatt nærmere, er mine merknader til 
planforslagskartet som følger: 
1. Jeg protester som eier av gnr 19/18-2 mot at området som er markert med 
fiolett på plankartet, som i dag dels er avsatt til industri og dels uregulert, 
blir avsatt til akvakultur. 
Ved den forrige rulleringen av arealplanen, fra 2006, ble det tvunget fram 

Arealet som er avsatt til 
FFANF er ikke nytt i denne 
rulleringen, men en 
videreføring fra forrige 
plan. Formålet gir mulighet 
for utvikling av akvakultur i 
samråd med de aktuelle 
rettighetshavere i 
området. Ut fra 
sammenhengen i 
sjøområdene og i og med 
at det ikke er innsigelser i 
dette området, foreslås 
det å beholde formål 
FFANF ved Kjerringvåg 
havn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formål for bolig er gul, 
formål for fritidsbolig er 
oransje. Dette er beskrevet 
i tegnforklaringen og i 
konsekvensutredningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke gjort endringer 
på formål for næring og 
areal for flerbruksområde i 



industriregulering av en del av gnr 19/18 i samme område som var mer 
omfattende enn i detaljreguleringsplanen. Som eier protesterte jeg mot 
utvidelsen og ensrettingen mht. formål. Dette ble det ikke tatt hensyn til. Jeg 
har siden innrettet meg etter vedtaket som ble gjort i forrige runde og tatt 
sikte på å utvikle området til industri. Dette må kommunen respektere. Man 
kan ikke stadig ombestemme seg og, slik det er lagt opp til, trekke enda en ny 
type regulering for et enda større område ned over hodet på grunneieren. At 
det ikke er tatt kontakt med meg som eier ‐ jf. ovenfor, samt at det har vært 
forsøkt presset fram gavesalg til en som uten å ha rett ild et driver næring på 
min eiendom (gjennom Advokatfirmaet Pretor ‐ jf. ovenfor) gjør saken svært 
alvorlig. Klagebehandlingen i departementet virker tvilsom. Formålet som slik 
synes søkt ivaretatt ved å avsette et stort område på gnr. 19/18 er ulovlig. 
Disponering til akvakultur rundt Svinholmene må derfor tas ut av planen. 
2. Jeg motsetter meg som eier av gnr 19/18-2 at området (som er markert 
dels med gul og dels med oransje på plankartet) utenfor Kjerringvåg 
tettstedsområde mot vest, som i dag er udisponert, blir avsatt til bolig. 
Boligbygging bør i hovedsak skje på grunn avsatt til tettstedene, og forslaget 
er i konkurranse med avsatt grunn for boliger for gnr. 19/18 i Kjerringvåg 
tettsted. Det er begrenset etterspørsel etter boligtomter, og kommunen har i 
dag utstrakt tettstedregulering i mange grender. Det er viktig å sørge for at 
områdene som er avsatt tidligere bygges ut først. I dette tilfellet tilhører 
områdene som er foreslått til bolig utenfor tettstedsgrensen, der gnr. 20/3 er 
markert på kartet, også gnr. 19/18. 
«Alle» ser ut til å ha visst om dette. Forslagene om avsetting til bolig (B2 ‐ 
markert med hhv. gul og oransje farge på planforslagskartet) vest for 
Kjerringvåg tettstedsgrense må tas ut av planforslaget. Området disponert til 
bolig ved forrige planrullering utenfor tettstedet bør tilbakeføres til LNF. 
3. Forslag for gnr. 19/18 ved rullering av arealplanen 
Forslag 1. 
Det avsettes et område til fritidsboliger og tilhørende installasjoner mot på gnr 
19/18 mot Dolmsundet, i henhold til skisse for dette forslaget innsendt i 2006. 
Fritidsbebyggelsen legges mer enn hundrede meter fra sjøen. Elektrisitet kan 
legges i luftspenn fra den tidligere fylkesveien. Se også vedlagt kartskisse. 
Forslag 2.  
Åbøyene på gnr 19/18 avsettes til industri/ næring/akvakultur, iht. kartskisse 
som ettersendes. Området er godt egnet for akvakultur etter min vurdering. 
Avsetningen av areal må også tillate onnen industrivirksomhet. Forslaget 
forutsetter at jeg som eier får utvikle området.  
Det må tillyses en ny høring hvor mine to forslag her er med. 

sjø (FFNF) utenfor 
Kjerringvåg. Dersom det 
her kommenteres forhold 
rundt reguleringsplanen i 
området, så er denne ikke 
gjenstand for vurdering i 
rullering av arealplanen. 
 
Kommunen har gjort 
vurdering av forholdene 
rundt boligområdet i KU 
som er utlagt til offentlig 
ettersyn. Det er fremmet 
vilkår til området fra 
sektormyndighetene. Det 
anbefales at 
saksbehandlingen rundt 
dette vilkåret gir utfallet av 
om området skal utnyttes 
til foreslått formål. Alle 
arealene som er lagt inn 
som utbyggingsområder er 
underlagt krav om 
utarbeidelse av 
reguleringsplan. Man vil i 
behandlingen av disse, 
kunne ta hensyn til 
naboers ønsker innenfor 
lovverkets krav. 
 
Innsendte innspill vil måtte 
konsekvensutredes og 
utløser krav om nytt 
offentlig ettersyn. I og med 
at ingen av områdene 
representerer areal det er 
mangel på i 
kommuneplanens arealdel, 
anbefales grunneier å 
fremme forslagene i 
forbindelse med neste 
rullering av 
kommuneplanen. 



 
 

 



Administrativ vurdering Det presiseres at privatrettslige forhold ikke kommenteres i 
saksbehandlingen. 

Bestemmelsen i pbl §11- 12 gjelder for oppstart av arbeidet 
med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og for 
endring av slike planer. Samfunnsdel og kommuneplanens 
arealdel kan utarbeides samlet, eller hver for seg. 
Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst én avis 
som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske 
medier, vanligvis Internett. Berørte offentlige organer og 
andre interesserte skal også varsles. Til forskjell fra 
reguleringsplan er det ikke noe krav om særskilt varsel til 
registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere ved 
oppstart av kommuneplanens arealdel.  

Nettsidene har hatt sakene liggende ute både under nyheter 
og kunngjøringer. Kommunens facebookside har hatt sakene 
og i tillegg er alt kunngjort i avis etter kravene i plan- og 
bygningsloven. Grunneier er selv pliktig å holde seg informert 
om forhold rundt sin egen eiendom. Det er viktig når man er 
eier av eiendommer på Hitra, men bor utenfor kommunen, at 
man finner måter å holde seg informert gjennom, men dette 
er altså som tidligere nevnt grunneiers eget ansvar. 

Arealet som er avsatt til FFANF er ikke nytt i denne 
rulleringen, men en videreføring fra forrige plan. Formålet gir 
mulighet for utvikling av akvakultur i samråd med de aktuelle 
rettighetshavere i området. Ut fra sammenhengen i 
sjøområdene og i og med at det ikke er innsigelser i dette 
området, foreslås det å beholde formål FFANF ved Kjerringvåg 
havn. 
Formål for bolig er gul, formål for fritidsbolig er orange. Dette 
er beskrevet i tegnforklaringen og i konsekvensutredningen. 

Det er ikke gjort endringer på formål for næring og areal for 
flerbruksområde i sjø (FFNF) utenfor Kjerringvåg. Dersom det 
her kommenteres forhold rundt reguleringsplanen i området, 
så er denne ikke gjenstand for vurdering i rullering av 
arealplanen. 

Kommunen har gjort vurdering av forholdene rundt 
boligområdet i KU som er utlagt til offentlig ettersyn. Det er 
fremmet vilkår til området fra sektormyndighetene. Det 
anbefales at saksbehandlingen rundt dette vilkåret gir utfallet 
av om området skal utnyttes til foreslått formål. Alle arealene 
som er lagt inn som utbyggingsområder er underlagt krav om 
utarbeidelse av reguleringsplan. Man vil i behandlingen av 
disse, kunne ta hensyn til naboers ønsker innenfor lovverkets 
krav. 

Innsendte innspill vil måtte konsekvensutredes og utløser krav 
om nytt offentlig ettersyn. I og med at ingen av områdene 



representerer areal det er mangel på i kommuneplanens 
arealdel, anbefales grunneier å fremme forslagene i 
forbindelse med neste rullering av kommuneplanen. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Åshild Landevåg 20.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-59) 

Kommentarer 

Med bakgrunn i våre innspill til kommuneplanens arealdel G.NR/B.NR 71/2 for 
Landevaag i Knarrlagsund, sendt Hitra Kommune i juni 2015, rådmannens 
innstilling i saken og offentlig høring av forslaget til nye arealdel, velger vi å 
komme med en merknad i denne forbindelse. 
 
Vi håper med dette at vår eiendom tas opp til ny vurdering, og gjennom 
kommuneplanprosessen får et positivt utfall for oss, slik at vi kan bidra til å 
øke antall nye og attraktive boliger i Knarrlagsundet i de nærmeste årene. 
 
Merknad er sendt til Hitra Kommune fra Sørli arkitekter as. Vi sender herved 
kopi til formannskapets medlemmer, samt leder av teknisk komitè hvor vi 
ønsker å be om en politisk behandling av saken. 

 
 
 
 
 
 
 
Alle merknader blir politisk 
behandlet gjennom 
sluttbehandlingen av 
planen. 

Administrativ vurdering Alle merknader blir politisk behandlet gjennom 
sluttbehandlingen av planen. Det henvises for øvrig til 
vurdering av merknad fra Sørli arkitekter. 

Formannskapets innstilling Se tilrådning under merknad fra Sørlie. 

 

Merknad innkommet fra Roe M Lervik 24.01.2017 (ePhorte 
2014/2434-60) 

Kommentarer 

Viser til skriv av 05.12.16., der vi forslaget er blitt tildelt et av de tre områdene 
vi søkte om. 
Vil herved komme med følgende merknader: 
Vedlagte kart viser de to områdene (A2 og A3) vi ønsker åpnet i tillegg for 
bebyggelse. 
Område A2: 

• Ønskes benyttet til bebyggelse da kultur landskap er gjengrodd og 
dermed ubenyttet. 

• Attraktivt område for bygging av fritidsboliger 
• Få bygda til å pulsere, i dag liten folkevekst (mye eldre) 
• Lite inngrep for å få infrastruktur på plass. 

Område A3: 
• Området mest attraktivt for bygging av fritidseiendommer. 
• Sjø nært 
• Panoramautsikt 
• Lettvint utbygging av infrastruktur. 
• Rydding av kultlandskap. 

Område A1: 
• Området ønskes beholdt, slik det er foreslått i planen. 

Sluttkommentar:  

 
 
 
I fylkesmannens uttalelse 
til område FB12 (dette er 
sammenfallende med 
område A1 merket på 
kartet i merknaden fra 
grunneier) står det:  
«Hele det foreslåtte 
byggeområdet ligger i 100‐
metersbeltet langs sjøen. 
Området er kupert, og 
ligger åpent ut mot sjøen. 
Etablering av 
fritidsbebyggelse med 
tilhørende infrastruktur vil 
medføre store inngrep i 
landskapet. Det er god 



Eiendommen Gnr. 72. Bnr. 1 i Hitra kommune, har særdeles mange eiere i dag. 
Håpet ved en slik regulering er at eierandeler i hovedbruk.et blir færre, ved en 
evt. innløsing i fritidstomter. Pr. i dag er det svært vanskelig å holde 
eiendommen i hevd, nettopp pga. alle eierinteressene.  

 

kapasitet i allerede 
planavklarte områder for 
fritidsbebyggelse på 
Fjellværøya. 
Av hensyn til verdiene i 
100‐metersbeltet langs 
sjøen må byggeområde 
FB12 med tilhørende 
naustområde tas ut av 
planen.»  
Siste del av uttalelsen er 
vilkåret for område FB12. 
 
Vurderingen av vilkåret 
finnes under merknader 
fra offentlige instanser. 
Ut fra vilkår fremmet i 
saken, anbefales det ikke å 
innlemme område A3. 
Arealet A2 er vurdert som 
mindre konfliktfylt og er 
allerede utredet og positivt 
vurdert i KU. Areal A2 
foreslås tatt inn i 
arealplanen. Det må 
foretas begrenset høring til 
FMST og STFK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrativ vurdering I og med at det er kommet vilkår til område FB12, anbefales 
det ikke å innlemme område A3 i planen. (A1 er vurdert i 
merknader fra offentlige instanser.) Arealet A2 er vurdert som 
mindre konfliktfylt og er også positivt vurdert i KU. Dette 
arealet foreslås tatt inn i arealplanen. Det må foretas 
begrenset høring til FMST og STFK. 
 



Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Jørgen Sørlie 25.01.2017 (ePhorte 
2014/2434-61) 

Kommentarer 

Undertegnede ser at behovet for arealer til boligbygging og næringsetablering 
i Fillan er økende, og for å dekke dette behovet ser jeg at deler av 90/1, i 
området på Baråsgrana vest for FV714 i retning Ansnes (se vedlagte kart), vil 
egne seg godt for å reguleres til bolig og/eller næring.  
Området ligger lett tilgjengelig fra FV714 med gode muligheter for å få til en 
oversiktlig avkjørsel. Landskapet er forholdsvis flatt og lett å bebygge, og 
egner seg godt til både bolig og lett industri/næring. Nærheten til FV714 både i 
retning Fjellværsøya og i retning Frøya, gjør at området nærmest veien egner 
seg spesielt godt til næringsetablering som også vil sikre god profilering for 
eventuelle næringsetableringer. Området i bakkant kan enten inngå i et større 
næringsområde eller som boligområdet med mulighet for både en‐ og 
flermannsboliger med nærhet til turområder og offentlige tjenester.  
Det bør bemerkes at området slik det ligger i dag ikke er egnet til annen bruk, 
slik som dyrking eller utmarksbeite, og er heller ikke benyttet som turområde 
eller innehar noen særskilt verdi for stedlig dyreliv. 
 

 
 

 
 
Arealet er vurdert i KU. Det 
anbefales ikke å åpne for 
utbygging vest for 
Baråsgrana. Det er av 
betydning for en god 
sentrumsutvikling at man 
ikke strekker sentrum for 
langt utover, slik at man 
utflytende areal som ikke 
har de kvalitetene man ser 
i sentrumsområdet i dag. 
Det er påpekt både i 
stedsanalysen og i 
merknader fra 
sektormyndighetene at det 
er avsatt nok areal til 
boligutbygging i 
planperioden. Dersom 
merknaden tas til følge må 
planen ut på nytt offentlig 
ettersyn. 

Administrativ vurdering Arealet er vurdert i KU. Det anbefales ikke å åpne for 
utbygging vest for Baråsgrana. Det er av betydning for en god 
sentrumsutvikling at man ikke strekker sentrum for langt 
utover, slik at man utflytende areal som ikke har de 
kvalitetene man ser i sentrumsområdet i dag. Det er påpekt 
både i stedsanalysen og i merknader fra sektormyndighetene 
at det er avsatt nok areal til boligutbygging i planperioden. 
Dersom merknaden tas til følge må planen ut på nytt offentlig 
ettersyn. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 



Merknad innkommet fra Johnny Sørgård 26.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-63) 

Kommentarer 

Ønsker å lage en ny reguleringsplan for område. (gnr 17 bnr 3) 

Prinsipper:  
Ingen tiltak i uberørt strandsone.  
Gjenoppbygging av brygge og utvikling av småbåthavn i Kvalvikbukta. Nye 
hyttetomter er plassert i klar avgrensing fra andre bebyggelse  
Nye elementer: 
• Bolig (Dette er nytt våningshus på eiendommen. Det gamle huset blir 
skilt ut og solgt.) 
• Småbåthavn med tilhørende naust og flytebrygge ( for hyttetomtene, 
rorbuene og andre) 

• Hyttetomter (ca 12 stk) 
• Utleieenheter (rorbuer til utleie) 
• Brygge (tidligere sto det en brygge på eiendommen som man ønsker å 

bygge opp igjen. De gamle murene/pilarene står ennå og en ønsker å 
bygge opp den slik det opprinnelig fremsto ) Se vedlegg. 

 

 
 

Dersom innspillet tas inn 
utløser dette krav om 
konsekvensutredning og 
nytt offentlig ettersyn. 
Innspillet representerer 
ikke areal det er stor 
mangel på. Grunneier 
anbefales å fremme 
forslagene i forbindelse 
med neste rullering av 
kommuneplanen. 

Administrativ vurdering Dersom innspillet tas inn utløser dette krav om 
konsekvensutredning og nytt offentlig ettersyn. Innspillet 
representerer ikke areal det er stor mangel på. Grunneier 
anbefales å fremme forslagene i forbindelse med neste 
rullering av kommuneplanen. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 



Merknad innkommet fra Arnfinn Olsen 26.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-65) 

Kommentarer 

Masseuttak, uttak av råstoff. 
Hitra kommune har tidligere godkjent planprogram ang dette, da er det rart 
dere IKKE har det med i kommuneplanens arealedel. 
Pr dd dekkes behovet for masser i regionen til en viss grad.  Men hva med om 5 
år? 10 år? 15 år? 
Uttakene som er i dag varer ikke evig. 
Hitra kommune MÅ tenke langsiktig. 
Å det tar å flere år å få et nytt masseuttak opp å gå. 
Uttaket i Fillan er jo en nedtrapping. 
Hvordan er det med godkjennelsene i uttaket på neverlia??  Hvor mange års 
drift er det der? 
Ser det kommer frem en rekke negative momenter, men med dem rette 
tiltakene skal ikke dette være noe  problem. 

Naturmangfold: hjorten finner andre trekkområder.  Landskap:   ås‐kammen 
mot hovedveien vil bli beholdt. 
Barn og unges oppvekstvilkår/friluftsliv/ folkehelse : Masseuttak kommer ikke i 
konflikt med  badeplass/aktivitetsområdet 
Risiko og sårbarhet: når det gjelder støv og støy, iverksettes det tiltak for å 
redusere det. 
En driftsplan vil jo i vareta miljø, støv ,støy etc. 
Vi ber om at dette vurderes på nytt, og tas med i kommuneplanens arealdel. 

 
 
Det ble i innledende møter 
og i igangsettingstillatelse 
understreket at en 
oppstart og godkjenning av 
planprogram ikke er en 
garanti for at man får 
endelig godkjent området. 
Det er gjort en helhetlig 
vurdering av plassering av 
masseuttak i planen. 
Denne vurderingen 
opprettholdes. 

Administrativ vurdering Det ble i innledende møter og i igangsettingstillatelse 
understreket at en oppstart og godkjenning av planprogram 
ikke er en garanti for at man får godkjent området. 
Det er gjort en helhetlig vurdering av plassering av 
masseuttak i planen. Denne vurderingen opprettholdes. 

Formannskapets innstilling  

 

Merknad innkommet fra Arne Otto og Helen H. Åberg 
26.01.2017 (ePhorte 2014/2434-66) 

Kommentarer 

Jeg vil med dette legge fram vårt ønske om å bli tatt til vurdering av etablering 
av et felles båtmarina anlegg  for hytteeiere i felt A i Stene Strandplanlag 
Kvenvær (Laksvågen}.Pr idag ligger det flere enkle flytebrygger i  området som 
ikke er omsøkt og godkjent,og ønsker å få dette i orden. 

Videre ønsker vi også å søke om ettergodkjenning av 1 etablert flytebrygge 
samt ytterligere 1 ved siden av  for ubebygde tomter i felt B /Stene 
strandplanlag (kringelvågen} Har tidligere vært på befaringsrunde med  
Bjørshol for endel å siden. 

Ønsker å få tatt med disse anleggene i planen for å få det i ordnede former. 

Innregulering av 
småbåthavn må skje 
gjennom endring av 
gjeldende strandplan i 
området.  

Administrativ vurdering Innregulering av småbåthavn må skje gjennom endring av 
gjeldende strandplan i området. 



Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Frode Hestnes 26.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-67) 

Kommentarer 

Har følgende merknader til arealplanen: 
Hestneshula: Hadde innspill om dette også ved forrige rullering, og det som har 
skjedd er svært skuffende. Å tillate landbase for laks tett opp til Hitras mest 
kjente kulturminne er både historieløst og respektløst. Ser ut som det har gått 
fort og gæli, både med planlegging fra Kystplan og godkjenning fra kommunen. 
Jeg kjenner at jeg skjemmes av historieløsheten. En skam for Hitra. 
Landbruk: Det er nå 11 år siden Rita Støen/Helge Eriksen bygde ulovlig naust 
inn på vår eiendom. Siden har det vært en drøss med ulovligheter fra 
samboerparet som er oversett/ignorert av kommunen. Likeså ble et prosjekt 
fra kommunen om opprydding i hyttefeltet vårt på 28/6 henlagt etter 
manglende midler i 2004. 
Det er skuffende at åpenbare brudd på plan og bygningsloven blir ignorert, 
spesielt med tanke på at det er enormt profitabelt å tøye reglene i dagens 
marked. Ser liten vits i å rullere arealplaner når dagens regelverk ikke følges 
opp. 

 

Administrativ vurdering Merknaden tas til etterretning. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Trønderboliger AS 27.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-68) 

Kommentarer 

Årsaken til at det ikke er kommet innspill innenfor den første innspillsfristen, er 
at dagens eier kjøpte eiendommen 122/61 i 2015. I august 2015 søkte 
Trønderboliger om å få kjøpe en parsell av 122/26, som ligger inneklemt 
mellom eiendommene 122/61, 122/123 og 122/139. Positivt svar på denne 
søknaden ble mottatt 24.01.2017.  
Med den forventede utviklingen som vil skje i Sandstad‐området med masse 
nye arbeidsplasser vurderes det som sannsynlig at behovet for nye 
boliger/leiligheter i området vil bli sterkt stigene.  
Med grunnlag i dette ønskes det å få utnytte deler av arealet til 122/61 
sammen med 122/26 til bolig/leiligheter.  
Se vedlagte kart. 

Øvrige opplysninger kan 
leses i originaldokumentet. 
 
Arealet ligger inntil 
eksisterende boligområde, 
og egner seg således godt 
til formålet. Innspillet 
utløser likevel 
konsekvensutredning og 
ny høring. Det anbefales at 
området vurderes 
gjennom endring av 
reguleringsplan RB 16 
Grønnbakken boligfelt.  



 

 
Administrativ vurdering Arealet ligger inntil eksisterende boligområde, og egner seg 

således godt til formålet. Innspillet utløser likevel 
konsekvensutredning og ny høring. Det anbefales at området 
vurderes gjennom endring av reguleringsplan RB 16 
Grønnbakken boligfelt. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Rån Eiendom AS 27.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-69) 

Kommentarer 

Årsaken til at det ikke er kommet innspill innenfor den første innspillsfristen, 
er at dagens eier kjøpte denne eiendommen i november 2015. Etter den tid 
har det blitt gjennomført flere vurderinger av bruken for eiendommen og med 
den forventede utviklingen som vil skje i Sandstad-området, vurderes det at 
det også vil være behov for næringsområder, som ikke har direkte sjønærhet. 
Dette gjelder aktiviteter som er følsomme for fukt og saltpåkjenninger.  

For områdene på Kalvøya/Jøsnøya er dette en utfordringer.  

Tomten er på ca 12.000 m2 og som vist på vedlagte kart. 

Øvrige opplysninger kan 
leses i originaldokumentet. 
 
Området omfatter arealet 
som i dag er etablert som 
vegstasjon. Det vurderes 
som fornuftig å endre 
formål i arealplanen fra 
LNF til næringsformål slik 
at man kan videreføre 
bruken som er på tomten. 
Endringen utløser en 



 

 

begrenset utredning i og 
med at arealet allerede er 
opparbeidet til formålet. 
Endringen må sendes på 
begrenset høring til Sør 
Trøndelag fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag og Statens 
vegvesen. 

Administrativ vurdering Området omfatter arealet som i dag er etablert som 
vegstasjon. Det vurderes som fornuftig å endre formål i 
arealplanen fra LNF til næringsformål slik at man kan 
videreføre bruken som er på tomten. Endringen utløser en 
begrenset utredning i og med at arealet allerede er 
opparbeidet til formålet. Endringen må sendes på begrenset 
høring til Sør Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag og Statens vegvesen. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Helge Kaald 27.01.2017 (ePhorte 
2014/2434-70) 

Kommentarer 

1. Tidligere regulering av Børøya er foreslått fjernet, slik at hele øya igjen får 
status som LNF område. Jeg har eiendom 115/8 på Børøya, som ble 
overtatt av undertegnede i forbindelse med reguleringsplana for Hestvika 
og Børøya vedtatt for noen år siden. Reguleringa da vedtatt var en del av 
avtalen mellom Hitra Kommune og meg, og en endring til LNF vil berøre 
den avtalen på en måte som vil være negativ for meg, og i motstrid med 
avtalen jeg har med Hitra Kommune. Foreslår derfor eksisterende plan 
opprettholdes, i hvertfall for den delen som er berørt av min avtale med 
Hitra Kommune. 

2. Er det egentlig lurt å fjerne muligheten for ferjeleie på Børøya. Jeg 

 
Den delen av 
reguleringsplanen som 
inneholder 
utleiebebyggelse tas inn. 
 
 
 
 
 
Vurderingen av ferjeleiet 



foreslår at dette opprettholdes. 

Ser av planforslag at det er foreslått hyttetomter på Aunøya. Dette er jeg 
negativ til, da dette vil være i motstrid til at dette er et offentlig fredet 
friluftsområde 

endres ikke som følge av 
merknaden. 
 
Hyttetomter på Aunøya er 
frarådet. 

Administrativ vurdering Den delen av reguleringsplanen på Børøya som inneholder 
utleiebebyggelse beholdes jf merknad fra grunneier (ePhorte: 
2014/2434-70). Det vurderes at det ikke er nødvendig med ny 
høring av området på bakgrunn av denne justeringen da det 
omfatter eksisterende bebyggelse. 
 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Godhavn Sivilingeniør 27.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-71) 

Kommentarer 

I. ENDRET AREALBRUK 
Godhavn har de siste årene søkt å få omdisponert deler av området fra hytter 
for utleie til område for fritidsboliger.  
Det har vært gjennomført 2 møter med Fylkesmannen og Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune med tanke på å søke en omdisponering av arealbruken 
samtidig som man frigjør strandsone for allmenheten. De 2 møtene ble 
gjennomført 14.09.07 og 21.11. 13. Som nevnt i møtet av 21.11. 13, ref. notat 
utarbeidet av Marit Aune, er det naturlig at en endret arealbruk som nevnt 
ovenfor, behandles i to trinn:  
Trinn 1 Avklaring knyttet til prinsippet for arealbruken (gjennom arealplanen)  
Trinn 2 Utforming av en plan som tilgodeser allmenhetens interesser i 
strandsonen.  
I forslag til kommuneplanens arealdel, stemte Formannskapet for rådmannens 
anbefaling om å opprettholde det aktuelle området som utleieområde. 
Argumentasjonen for ikke å endre arealbruken var å unngå privatisering av 
strandsonen.  
Godhavn har stor forståelse for at Hitra kommune ikke ønsker en privatisering 
av strandsonen slik det kan tyde på at det er gitt anledning til lengre øst 
innenfor Dolmsundet Fritidspark, sist vedtatte endring av reguleringsplan 
02.05.13.  
I gjeldende plan for område H2/G3 er det 27 rorbuer som ligger i 
strandkanten. Selv om disse rorbuene er ment å driftes med formål utleie, så 
vil nok strandsonen langt på vei framstå som utilgjengelig for allmenheten. 
Godhavn har på bakgrunn av signaler fra møter med Fylkesmannen og Sør-
Trøndelag Fylkeskommune, foreslått åta ut alle 27 rorbuer beliggende i 
strandkanten og legge til rette for et offentlig turdrag langs strandsonen.  
Godhavn ser i ettertid at dette ikke kom særlig godt frem i sitt innspill til 
endring av KP A og ønsker å presisere at det naturlige platået langs 
strandsonen kan omdisponeres til et offentlig turdrag. Dette vil sikre at 
allmenheten gis tilgang til sjøen og strandsonen.  
På bakgrunn av signaler i møte 23.01 .17 med Marit Aune fra Hitra kommune, 
er vårt forslag til turdrag utformet slik at allmennheten kommer naturlig ned 
til området og at traseen framstår som en godt opparbeidet tursti som det er 
naturlig å ferdes på. I tillegg forutsettes det at turdraget planlegges i 
sammenheng med områdene rundt. Det vises for øvrig til vedlagte tegninger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Område H2/G3 ble avsatt 
til formål for turisme/ 
utleie i tidligere arealplan. 
Det er utarbeidet plan for 
området. Oppstart har 
vært utsatt med 
begrunnelse i at det ikke er 
like stort marked som 
tidligere for denne type 
utleie (dvs. større anlegg 
med mange enheter). En 
endring av formål fra 
turisme/ utleie til private 
fritidsboliger her, er på en 



og kart som viser det planlagte turdraget samt byggegrense mot turdraget.  
Å ta ut de 27 rorbuene beliggende i strandkanten i eksisterende 
reguleringsplan for å gi plass til et offentlig turdrag, forutsetter at område på 
platået ovenfor (innenfor H2/G3 i gjeldende bebyggelsesplan av 12.02.04) og 
lengre bort fra strandsonen endres til område for fritidsboliger. 

Il. OMRÅDET NORD FOR H2 
Området nord for H2, var inkludert i opprinnelig reguleringsplan for 
Dolmsundet Fritidspark som ble vedtatt i Hitra kommunestyre i møte den 
08.09.1993.  
Ved senere utarbeidelser av bebyggelsesplan, besluttet Godhavn å innlemme 
dette område i Vegvesenets reguleringsplan for RV714 for å sikre 
grensesnittene mellom ny vegføring og det aktuelle området. Bebyggelsesplan 
for resterende del av Godhavns område ble utarbeidet og inngår i 
«Bebyggelsesplan for eiendommen Dolmsundet Fritidspark, gnr 16 bnr 
12,92,86 med flere i Hitra kommune» som ble vedtatt i Hitra kommunestyre i 
møte 12.02.04.  
Etter at vegtrasevalget over Vettastraumen ble endret til å bli rett-fram bru-
alternativet, så ble «Areal som tidligere var avsatt til vegformål nord i planen» 
omregulert til LNFformål. Dette oppfattet ikke Godhavn var ment å gjelde sitt 
område som var innlemmet i vegplanen, og forutsatte at opprinnelig plan fra 
1993 dermed var gjeldende.  
Både Hita kommune og Godhavn anser at dette er en glipp og at det ikke var 
ment å tilbakeføre det opprinnelige hytteområdet til LNF-område.  
Det ble også avholdt et oppstartmøte mht detaljregulering av det aktuelle 
område 04.04.14.  
Vi ber for orden skyld om at dette området (ref. vedlegg) blir korrigert tilbake 
til rett formål, fritidsboliger, i Kommuneplanens arealdel. 

 
 

måte en innrømmelse av 
svikt i markedet, noe vi 
ikke kan konkludere med 
så lenge driften går rimelig 
godt i Grefsnesvågen og i 
Kvenværet. En mulig 
konsekvens av 
formålsendring vil også 
være at det blir 
vanskeligere å 
argumentere for å ta inn 
nye områder for turisme/ 
utleie i senere rulleringer 
av arealplanen. Likevel er 
det tydelig at man har 
vansker med å bygge ut 
området innenfor de 
rammene som er satt i 
gjeldende plan.  
Det å avsette et område 
for allmennheten mot sjø 
vurderes som en god 
løsning. Ut fra muligheten 
for presedens synes det 
riktig å sette et krav om at 
50 % av enhetene må 
settes av til utleie.  
 
Når det gjelder område 
nord for H2 så videreføres 
dette i arealplanen slik det 
opprinnelig var tatt inn. 
Det har ikke vært en 
intensjon å ta området ut i 
planprosessen med ny vei. 

Administrativ vurdering Område for Turisme/ utleie/ næring vest for Dolmsundet 
fritidspark endres slik at en del av det kan utnyttes til 
fritidsboliger. 50 % av området skal fremdeles være til 
turisme/ utleie og det skal legges inn offentlig turdrag mot 
sjøen som illustrert på innsendte tegning (se over). Endringen 
må sendes på ny høring. 
Område nord for H2 tas inn slik det var avgrenset i forrige 
plan. Endringen må sendes på begrenset høring. 



Formannskapets innstilling På bakgrunn av naturverdier, landskaps- og friluftslivsverdier i 
området, foreslås område nord for H2 tatt ut av arealplana og 
området tilbakeført til LNF(R). 
Det foreslås ikke å endre område for turisme/ utleie/ næring 
som beskrevet i merknaden. 

 

Merknad innkommet fra Kystplan AS for Frode Reppe 
27.01.2017 (ePhorte 2014/2434-72) 

Kommentarer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderingen i 
konsekvensutredningen 
opprettholdes. Det 
anbefales ikke å ta inn 
område for fritidsboliger i 
området som er foreslått 
mot Dolmsundet på 
bakgrunn av landskaps og 
kulturminnehensyn. 

Administrativ vurdering Vurderingen i konsekvensutredningen opprettholdes. Det 
anbefales ikke å ta inn område for fritidsboliger i området 
som er foreslått mot Dolmsundet på bakgrunn av landskaps 
og kulturminnehensyn. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Siv Mari Murvold 27.01.2017 
(ePhorte 2014/2434-73) 

Kommentarer 

Viser til Hitra kommunes arealplan for 2016-2028, område FB6, Gnr/Bnr:65/10 
 
De forhold som påpekes i 



(heretter kalt Stokkvika), arkivsaksnr 2013/2976-20. 

Jeg har følgende merknader: 
Eiendommen ble utskilt fra gnr/bnr 65/5 i 1933.  Skylddelingsforretning fra 
samme år viser at noen rettigheter ble tilbakeholdt av gnr/bnr 65/5 (heretter 
kalt Murvoll). 
Dette gjelder bl.a at Stokkvika har felles strandrett med Murvoll fordelt på 
skyld. Viser til dokumentet ifht skylddeling. Nybygg eller andre oppføringer 
kan mao.ikke gjøres uten samtykke fra eier av Murvoll. 
Der er allerede bygget naust på den fradelte eiendommen Stokkvika, men det 
tilhører ikke dagens eier av Stokkvika. Hvem som eier naustet er urelevant ifht 
skylddelingsforettningen, da det uansett er bygget på Stokkvik-eiendommen. 
Vil samtidig bemerke at det ikke bør tillates småbåthavn generelt, da dette bør 
samles i større anlegg. 

merknaden, må avklares i 
den prosessen som kreves 
før bygging, jf 
planbestemmelsene.  
Det er fremmet vilkår til 
område for småbåthavn på 
FB6 fra Fylkesmannen. I 
administrativ vurdering 
foreslås vilkåret 
imøtekommet og 
småbåthavnen utgår 
dermed. 

Administrativ vurdering De forhold som påpekes i merknaden, må avklares i den 
prosessen som kreves før bygging, jf planbestemmelsene.  
Det er fremmet vilkår til område for småbåthavn på FB6 fra 
Fylkesmannen. I administrativ vurdering foreslås vilkåret 
imøtekommet og småbåthavnen utgår dermed. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Knarrlagsund Invest AS 
27.01.2017 (ePhorte 2014/2434-74) 

Kommentarer 

I Selvågan bygger vi nå småbåthavn med naustboder og marina på 
eiendommen 68/161. Her er det planlagt inntil 50 båtplasser samt 6 naust 
med inntil 24 naustboder. Interessen for både båtplasser og naustboder er 
stor, både blant fastboende og fritidsboligeiere i området.  
Vi er sikre på at behovet vil øke betydelig i tiden som kommer.  
Som følge av vær- og-dybdeforhold samt områder som av hensyn til fugleliv 
m.v. ikke er egnet til eller ønsket utbygd, vil Selvågsundet være det naturlige 
stedet for videre fortetting og utvidelse av slik aktivitet. I området Selvågan, 
Kjønvika og Litjvarden, er det godkjent og planlagt et større antall bolig- og 
fritidseiendommer. Dette vil i årene som kommer utløse et behov for stadig 
flere båtplasser og naustboder.  
Vi ønsker at det i kommuneplanens arealdel blir tatt høyde, og lagt til rette, for 
en fortetting av eksisterende naustområde og flytebryggeareal samt åpne for 
en utvidelse av areal til slik bruk videre nordover i Selvågsundet.  

Arealet er allerede avsatt 
til utvikling i 
kommuneplanens arealdel. 
Utvidelsen av småbåthavn 
må skje gjennom endring 
av gjeldende 
reguleringsplan i området. 

Administrativ vurdering Arealet er allerede avsatt til utvikling i kommuneplanens 
arealdel. Utvidelsen av småbåthavn må skje gjennom endring 
av gjeldende reguleringsplan i området 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Paul Strøm 27.01.2017 (ePhorte 
2014/2434-75) 

Kommentarer 

32/15 har lagt inn Bolig og fritidoråder B14 .Er sterkt imot B14 ved veien siden 
 
Det er satt vilkår fra 



det er en av de beste boniteter for dyrking på fastmark Straum. B14 ved sjøen 
vil ligge ved mine beiteoråder på 32/12 og ønsker en buffersone på 15m fra 
grensen slik at det blir en frisone for utbygging pga av dyrehold.  
32/12 ønsker en småbåt havn for rettighetshavere på eiendommen min med 
naust ved sjøen(grunneiere på Straum),og ikke et anlegg som Merkesåa var 
tenkt .Kan ikke skjønne da grunneier av Bjørneviken har informert kommunen 
om at det ikke var aktuelt for han å legge noen småbåthavn på hans eiendm. 
Er enig med formannskapet om ders syn på å flytte havnen til 31/1 som blir 
den største andel av brukere til havnen liggende i nærområdet. Håper det vil 
bli flyttet dit etter formannskapets innstilling.  
Er dypt uenig med rådmann om å beholde Merkesåa men tror det beror på en 
misforståelse ang størrelsen på anlegget på 32/12 .Ser at det anmerkes med 
en observasjon om 100m sone ved sjøen (ganske vanlig i båtmiljøet) at de 
ligger ved sjøen  
Håper at forslaget med 6 båtplasser uten regplan for bygdelag og grunneiere 
blir godkjent Det er et godt forslag for bygdeutvikling og samhold  

fylkesmannen om å ta ut 
den delen av B14 som 
ligger ved sjøen. Dette er 
foreslått imøtekommet i 
vurderingen. 
Det er også satt vilkår om 
uttak av SB6 som det i 
merknaden presiseres at 
man ønsker å 
opprettholde. Vilkåret er 
foreslått imøtekommet i 
vurderingen og SB6 er 
dermed foreslått tatt ut. 
Merkesåa er foreslått tatt 
ut. 

Administrativ vurdering Det er satt vilkår fra fylkesmannen om å ta ut den delen av 
B14 som ligger ved sjøen. Dette er foreslått imøtekommet i 
vurderingen. 
Det er også satt vilkår om uttak av SB6 som det i merknaden 
presiseres at man ønsker å opprettholde. Vilkåret er foreslått 
imøtekommet i vurderingen og SB6 er dermed foreslått tatt 
ut. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Arnt Breivoll 27.01.2017 (ePhorte 
2014/2434-76) 

Kommentarer 

Vider til sak FB18 der det er en negativ innstilling. 
Ny innfallsvinkel på saken 
• Mye mindre areal; se kart 
• Ønsker minimum 2 hyttetomter 
• + eventuelt 2 rorbuer for utleie 
Området har i mange tiår vært en kjent fiskeplass for offentligheten. 
Ønsker samarbeid med kommunen for å legge til rette for friluftsliv, fiskeplass, 
kulturminner osv. Håper at dette gjør det enklere for en positiv innstilling. 

 
Ut fra hensyn til landskap, 
naturmiljø og arter av stor 
nasjonal verdi, 
privatisering i strandsonen 
og den store andelen 
kulturminner i området, 
frarådes fremdeles 
utbygging i området til 
tross for de endringer som 
er foreslått. 



 
Administrativ vurdering Ut fra hensyn til landskap, naturmiljø, arter av stor nasjonal 

verdi, privatisering i strandsonen og den store andelen 
kulturminner i området, frarådes fremdeles utbygging i 
området til tross for de endringer som er foreslått. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Hilcy og Hilbert Joldersma 
27.01.2017 (ePhorte 2014/2434-77) 

Kommentarer 

I denne sak er det 3 omradets som bli påvirket  
Del A 10 da  
Del B 7 da  
Del C 11 da  

Del A  
Kraft verket  

Elvemuslinger;  
Jeg vil gjerne informere dem om at i denne området 8 ar siden jeg har funnet 
elvemuslinger i Kvernaelva det er en små omradet med flere muslinger gjerne  
Jeg vil viser deg omrlider  
Men vet ikke at det er en beskyttet art i Norge , men 2 år senere jeg informerte 
jeg ansatte fra Hitra Kommune om dette på grunn av en naturprogram på nrk 
Han vet ikke om forekomst av elvemuslinger på Hitra og jeg viste han en plass 
men jeg hear funnet ogsåen annen plass nå Høydeforskell er bare 10 mtr med 
krafverket  

Foss ,Fritidsliv;  
Det er av fineste fossen på Hitra Haltvik hyttefelt er bygd på grunn av dette på 
annen side av Straumfjorden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvemuslingene er en 
fredet art. Lokaliteten er 
avsatt i naturbasen.  
 
 
 
 
 
 
 



Det kommer båttourister fisketourister for a glede seg med fossen og lager 
bilder også, det ikke god kjent jeg tenker 

Foss ,Fritidsliv;  
Oveflate tomt ; 10 da  
Jeg kommer på mye små vannkraftverker i Norge for inspektioner men 10 da 
er ikke små Meste små vannkraftverkets er 3 da  
Det beskymrer meg med Paul Srom igjen en dumpings plass og ½ skrothaug i 
fremtiden Hvorfor skal du tar den risiko med din erfaring alt han gjor på 
Straum er ikke ferdig, Bruker naturen så darlig som en bonder som skal 
etterlate naturen som en god bruker ?  
Dette beskymrer meg veldig at du tenker at han utvikler en vannkraftverket 
men til slutt Er det bare en av P Straum sin planner som endre opp i ingenting , 
hans kai fyller tomt med sprengingsstein fra andre av veien veldig enkelt for 
han og har i tillegg en nearingområdet for å parkere maskiner osv. Det er 
fremtids bilder jeg tenker. Dette er bare min tenker og erfaring med PStraum 
iden siste 10 år 

DelB  
Småbåthavne;  
Sårbarhet; 
-på sur siden av Straumfjord er det en vandringsrute fra småorret det er fresk 
vann i straumfjorden fra Husvatnet til fossen så vestover det er ikke nord siden 
av straum fjorden 
-det er bare 150mtr fra en bat havne fra Haltvile Hyttefelt ved siden av den 
båthavne er det eiet av Paul Strom gårdplass 32/16 det er nok plass pa land og 
i sjoen og i landskapetsbilde er det mer enhet 
2 båthavne avstand 200 mtr ??? 

DelC  
Naerings omradet  
Gjeldende plan ingenting  
lnspill på Markslag 11 da 
-15- 20 År illegal dumpings og brennings plass for alt mulig brenning av maskin 
hjul, plastic,maleringsprodukter ,tre,trepanel motorer for rensing så det blir 
skrøt kompete brakker ,alt alt mulig 
-forsamlings plass skrøtafval for salg 
-parkerings plas 
-rest produkter av maskiner 
-Gammelbil forsamlingsplas for salg 
OSV OSV  
Forrensning av jordmoen i 20 år alerede  
Uten tillatelse så illegal hvordan er det mulig en lovbryter som bryr seg om 
ingenting  
Når du kommer til Straum det er en landskap av ødelegelse, spenging , 
uferdige projekter dumpingsplass av opdretts materialer etc spred i 
landskapet.  
Skal vi har mer skrøthaug forrensning og dumpingplass alle nabo klager men 
ingen gjør ting for a beskytte sin området og natur P.Srøm maskin AS tilhører i 
en industri området ikke på Straum  
Jeg håper at jeg har du nok informert og vi vil gjerne viser deg området på 
Straum 

 
 
 
 
 
 
Det settes strenge 
offentlige krav til hvordan 
man skal anlegge og 
ivareta naturen ved 
anleggelse av ulike tiltak. 
Det vil også være tilfelle 
ved utbygginger her. 
 
 
 
 
 
 
Det er satt vilkår fra 
fylkesmannen om å ta ut 
småbåthavnen SB6. Dette 
vilkåret er foreslått 
imøtekommet i 
innstillingen. 
 
 
 
 
 
 
Saker som omfatter 
forurensning, blir 
behandlet i egen 
saksoppfølging. 
 
 

Administrativ vurdering Merknaden påpeker forhold som blir ivaretatt som beskrevet i 
kommentarfeltet over. 



Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Kystplan for Jan Kjølsø 18.02.2017 
(ePhorte 2014/2434-83) 

Kommentarer 

Kystplan bistår Jan Kjølsø i forbindelse med hans ønske å etablere et 
boligfelt på Sveneset. 
Det er tidligere sendt inn innspill til arealplanen om dette. 
Hitra kommune mente at dette skulle avklares igjennom 
reguleringsplan. 
Det ble da sendt forespørsel om forhåndsvurdering til vegvesenet på 
eventuelt en boligplan. 
 
Nå har en fått svar på dette og jeg oppfatter vegvesenet at de fraråder 
en slik regulering på bakgrunn av trafikksikkerhet situasjonen. Videre 
tolker jeg det slik at de anbefaler at disse planene blir med i en 
overordnet vurdering i kommuneplanen. 
 
På bakgrunn av dette ber en om at tidligere innspill til arealplan på nytt 
blir tatt med i vurderingen og vurdert under saksbehandling av 
kommuneplanen. 

 

Det er påpekt i merknader 
fra sektormyndighetene at 
det er avsatt nok areal til 
boligutbygging i 
planperioden. Dersom 
merknaden tas til følge må 
planen ut på nytt offentlig 
ettersyn.  
Grunneier anbefales 
eventuelt å fremme 
forslagene i forbindelse 
med neste rullering av 
kommuneplanen. 

Administrativ vurdering Det er påpekt i merknader fra sektormyndighetene at det er 
avsatt nok areal til boligutbygging i planperioden. Dersom 
merknaden tas til følge må planen ut på nytt offentlig 
ettersyn.  
Grunneier anbefales eventuelt å fremme forslagene i 
forbindelse med neste rullering av kommuneplanen. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Heimdal eiendom 23.01.2017 
(ePhorte 2013/2976-75) 

Kommentarer 

Heimdal Eiendom AS erverver, utvikler og selger fast eiendom med 
hovedfokus på boligområder. Selskapet er, sammen med søster-
selskapet Heimdal Bolig AS, den største boligutvikleren i Midt-Norge 
med ca 25% av boligproduksjonen i Trondheim i 2016. I Hitra kommune 
eier Heimdal Eiendom AS gnr 87 bnr 182 og 137. 

Det vises til forslag til bestemmelse § 1.7.4 Funksjonskrav. Punktet 
omhandler krav til lekeareal og uteoppholdsareal, og gode og viktige 
krav og intensjoner listes opp. Dette vil bidra til økt forutsigbarhet i 
plansaker. Vi er imidlertid usikre på hvordan arealkravene skal forstås 
slik de er satt opp og formulert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hvis vi forstår formuleringen rett, så skal det for hver boenhet i et 
leilighetsprosjekt avsettes 200m2 felles uteoppholdsareal. For et 
boligprosjekt på for eksempel 60 enheter vil det, slik vi forstår 
oppsettet, medføre et uteromskrav på 12 daa. Dette vil være svært 
arealkrevende, og vi kan ikke se at det er i tråd med overordnete 
føringer for effektiv og bærekraftig arealbruk, minimumskrav om 
boligtetthet som stilles fra fylkesmannen, eller på nivå med krav stilt i 
kommuner med tilsvarende boligstruktur. Med denne type krav vil det 
også være vanskelig å bygge opp under tettstedsutvikling. 
Planbeskrivelsen gjør verken rede for kravet, bakgrunnen for det eller 
begrunnelse for valgt nivå.  

Vi ber kommunen revurdere formuleringene i bestemmelsene, og 
revurdere kravet, samt vurdere om det bør differensieres mellom 
tettstedsområder (som definert i gjeldende KPA) og andre områder. 

I tillegg ber vi om at kommunen revurderer kravet på minst 10m 
bredde for å kunne regne et område som uteoppholdsareal. Det er ikke 
klart for oss om kravet gjelder bare felles uteoppholdsarealer eller også 
private. Privat uteoppholdsareal har stor bruksverdi også med mindre 
enn 10m bredde, og for f eks rekkehus vil det ofte være mindre enn 
10m både i bredde og dybde på den private hagen. Også for fellesareal 
kan områder med mindre enn 10m bredde ha stor bruksverdi. Vi ber 
derfor om at kravet revurderes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å unngå misforståelser 
tas opplistet krav til minste 
uteoppholdsareal (MUA) 
med tilhørende m2 ut av 
bestemmelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kravet på minst 10 m 
bredde tas ut av 
bestemmelsen. 

Administrativ vurdering I bestemmelsenes punkt 1.7.4 tas følgende ut: 
I nye reguleringsplaner og ved oppføring av nye boenheter 
opparbeides minst følgende uteoppholdsareal til felles bruk 
pr. boenhet: 
Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) i boligprosjekter: 
Bebyggelsestype    MUA felles 
opphold (m2) 
Enebolig     250 m2 
Andre boligtyper    200 m2 
1-romsleilighet/ sekundærleilighet  50 m2 
 
Kravet på minst 10 m bredde på areal for å inkluderes i 
beregning for uteoppholdsareal tas ut av bestemmelsen. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 



Merknad innkommet fra Sørli arkitekter 23.01.2017 
(ePhorte 2013/2976-76) 

Kommentarer 

I forbindelse med kommuneplanarbeidet på Hitra, og offentlig ettersyn 
av kommuneplanens arealdel har eiere av gnr. 71, bnr. 2; Dalen, har 
grunneierne Åshild og Roar Landevaag kommet med innspill for sin 
eiendom den 19 juni 2015. Deres innspill er delvis etterkommet i 
rådmannens innstilling. Det østligste området i deres inspill til nytt 
boligområde er ikke anbefalt tatt med som boligområde med 
begrunnelse i terrengets beskaffenhet.  
På vegne av Åshild og Roar Landevaag har vi følgende bemerkning.  
Boligområdet.  
Undertegnende har vært på befaring og gått nøye gjennom hele 
området. Det er gått opp mulige veitraseer og det foretatt en grundig 
vurdering av platåer og "søkk" i landskapet som kan egne seg for 
boligplassering. Det konstateres gjennom befaringen og arbeid med 
kart at området kan egne seg godt for boligbygging forutsatt at det 
utvises omtanke med hensyn til plassering av boligene, veiene og 
infrastrukturen. Vi registrerer også at det østligste området, på 
østsiden av veien, er enklere å bebygge med boliger enn det området 
som er nærmere veien, men innenfor dagens avgrensning, fordi 
landskapet lengst mot øst er flatere. Området nærmest veien er relativt 
bratt, men flater mer av når en kommer litt opp og mot nord og øst, 
mot sjøen. Her egner det seg best å bygge boliger. Fra denne del av 
eiendommen er det relativt enkelt å komme videre til platåer lenger 
opp og mot øst. Av denne grunn bør det østligste området medtas i 
boligområdet i kommuneplanens arealdel.  
Utsikt- og solforhold er svært gode. Knausene i landskapet bør ikke 
bebygges, men benyttes som klimatisk og visuell skjerming av en 
påtenkt boligbebyggelse. Gjennom en god og detaljert reguleringsplan 
er det vår oppfatning at boligområdet lengst mot øst kan bli meget 
attraktivt.  
Vei.  
Adkomstvei er tenkt lagt fra eksisterende avkjøring på Fjellværøyveien 
og skrått oppover i den vestvendte lia som vender mot Ulvøyveien og 
Knarrlagssundbrua. Den vil betjene platåer i landskapet som er egnet 
for husbygging. Veien vil kunne stige videre opp i landskapet og nå 
området mellom de to knausene på eiendommen og betjene 3-5 
boligenheter i søkket mellom knausene. Veien kan tenkes bygget videre 
mot øst for å betjene et østvendt platå som vender mot 
Magnhildaunet. Her kan det etablere kompakte boliger i rekke. 
Landskapet gjør at veien blir relativt bratt. Ved bevisst planlegging og 
anlegging vil veien kunne få en godt terrengtilpasset og akseptabel 
stigning.  
Infrastruktur.  
Vann- og avløpgrøft tenkes lagt i veien, sammen med strøm- og 
fiberkabler.  
Sikring av skrenter 
I området av er det noen bratte skrenter mot nord og øst. Disse 
skrentene må sikres med forsvarlige og visuelt tiltalende gjerder. 
Høyspentledninger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrativ vurdering 
opprettholdes som i KU. Ut 
fra terrengforholdene 
anbefales det ikke å ta inn 
det østligste området gnr/ 
bnr 71/2. 



Det går høyspentkabler i luftstrekk på gamle tremaster gjennom 
området. Høyspentlinje skal uansett oppgraderes og vurderes flyttet i 
denne forbindelse. Det bør vurders om det kan bores hull gjennom 
fjellet for trekking av nye kabler. 
Småbåthavn. 
I Dalabukta er regulert til småbåthavn. For nye boliger er det attraktivt 
med båtplass. Det er dessuten et stort behov for båtplasser i området 
og ny flytebrygge er også inntegnet i Landevaags innspill til 
kommuneplanens arealdel for å betjene de nye boligne. Formålet 
småbåthavn i hele Dalabukta må videreføres i den nye arealdelen av 
kommuneplanen. 
Administrativ vurdering Administrativ vurdering opprettholdes som i KU. Ut fra 

terrengforholdene anbefales det ikke å ta inn det østligste 
området gnr/ bnr 71/2. 

Formannskapets innstilling Område B6 beholdes i sin helhet, men sees i sammenheng 
med utbygging småbåthavn Dalabukta. 

 

Merknad innkommet fra Nina Elisabeth Helgesen 
24.01.2017 (ePhorte 2013/2976-77) 

Kommentarer 

Store Helsøy utenfor Kvenvær er i kommuneplanens arealdel foreslått avsatt til 
LNFR‐formål. Innenfor det markerte området ligger det tre fritidsboliger som 
har eksistert i mange år. To av disse er svært gamle bygninger fra 1800‐tallet. 
Disse er gamle gårdsbygg som i dag brukes som fritidsbolig, og er av 
varierende standard. §3.1 LNF‐areal åpner for påbygg, tilbygg, mindre 
garasjer/uthus og liknende mindre byggetiltak på allerede bebygde 
fritidstomter. Bestemmelsen tar derimot ikke høyde for situasjoner der det blir 
behov for nybygg, enten etter brann eller andre hendelser som ødelegger 
fritidsboligen. Jeg ber derfor om at skravert område tas inn som LNF‐areal med 
tillatelse til spredt fritidsbebyggelse.  

Gårds‐ og bruksnumre som omfattes er:  
• 49/1 
• 49/2 
• 49/3 
• 49/16 
• 49/17 
• 49/19 

 

Dersom innspillet tas inn 
utløser dette krav om 
konsekvensutredning og 
nytt offentlig ettersyn.  
Grunneier anbefales å 
fremme forslagene i 
forbindelse med neste 
rullering av 
kommuneplanen. 



 
Administrativ vurdering Dersom innspillet tas inn utløser dette krav om 

konsekvensutredning og nytt offentlig ettersyn.  
Grunneier anbefales å fremme forslagene i forbindelse med 
neste rullering av kommuneplanen. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Arve Morten Glørstad 26.01.2017 
(ePhorte 2013/2976-) 

Kommentarer 

Det vises til vårt innspill med arkivsaksnr 2013/2976‐58.  
Formannskapet har innstilt på kun fritidsboliger, og tatt bort småbåthavn. 
En ser at det kan være utfordrende å kombinere fritidsboliger og boliger, men 
mener at det kan åpnes for begge deler, så får detaljplan avgjøre nøyaktig hva 
det blir. 
På kartutsnittet nedenfor er boliger og boligtomter på begge sider av det 
aktuelle området merket med rød trekant. 

 
Fig. 1 Kartutsnitt med markerte boliger 

At avstanden til Fillan sentrum er 7 km er uproblematisk, snarere en stor 
fordel.  
På Glørstad har vi alt vi ønsker oss i umiddelbar nærhet, samtidig som vi har 
mulighet til å trekke oss tilbake til et område fullt av rekreasjonsmuligheter. 
Dette gjør godt for både store og små, og er en av bakgrunnene for at det er 
ønskelig med større areal for boligbebyggelse i grenda.  

På kartutsnittet nedenfor er kommunens rundkjøring for skolebuss markert. 
Den er bygd på vår eiendom (gnr 2 bnr 4), i enden av kommunal veg. Øst for 
rundkjøringen har Glørstad og omegn velforening, i samarbeid med Hitra 
kommune, bygd nytt busskur med plass for hele bygdas postkasser. 
Velforeninga har også ansvar for Glørstads gatelys som står ved busskuret.  
Avstanden fra området og til busskuret er ca 600 meter, noe kortere enn 
skolebarna som bor på Moa går i dag. Fartsbegrensning for området er 40 
km/t. 

 
Administrativ vurdering 
opprettholdes som i KU og 
det anbefales å 
opprettholde området for 
fritidsboliger. Det er 
innkommet vilkår fra 
fylkesmannen som 
innebærer at dyrka mark 
må unntas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fig. 2 Kartutsnitt med skolebusspunkt anvist  

I forrige innspill har vi sagt at vi er usikre på plass ved eksisterende 
småbåthavn. Etter nærmere undersøkelse, viser det seg at alle plasser, både 
for naust og båt her er solgt til eiere av hytter og boliger utskilt fra gnr 2 bnr 6.  
Samarbeidet med hytteforeningen som eier dette småbåtanlegget er godt, så 
et nytt anlegg kan regnes som en forlengelse av eksisterende anlegg.   
Småbåtanlegg i Gåsvikvågen består av en naustrekke som er enestående i 
Hitrasammenheng, blant annet ved at møneretning går øst-vest og port ikke er 
plassert mot sjøen. Disse naustene er flere hundre år gamle, og en utbygging 
med nye naust her vil kanskje ikke være estetisk bra. Dette området ligger i 
tillegg i nær tilknytning til jordbruksareal i drift, og vi har i mange år kjent på 
konflikten som oppstår her mellom de som vil kjøre bil helt til sjøen og den 
som drifter jorda. Her har vi sammen med flere grunneiere naustrett, men 
hjemmelshaver har kanskje en annen plan for dette området. 

En ber med dette om en ny vurdering på både bolig- eller fritidsboligområde 
og småbåthavn/naust. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Område for småbåthavn 
anbefales ikke tatt inn. Det 
synes positivt med en 
utvidelse av allerede 
eksisterende småbåthavn 
på naboeiendommen.  

Administrativ vurdering Administrativ vurdering opprettholdes som i KU og det 
anbefales å opprettholde området for fritidsboliger. Det er 
innkommet vilkår fra fylkesmannen som innebærer at dyrka 
mark må unntas  
Område for småbåthavn anbefales ikke tatt inn. Det synes 
positivt med en utvidelse av allerede eksisterende 
småbåthavn på naboeiendommen. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Kystplan for Daniel Enebo 
Pedersen 25.01.2017 (ePhorte 2013/2976-80) 

Kommentarer 

Med bakgrunn i den strategien og utviklingen, som Hitra kommune 
legger til rette for i forbindelse med Jøsnøya industri-/ 
næringsområdeområde, ser vi et svært stort potensiale for nye 

Det henvises til 
originaldokumentet for 
resterende opplysninger. 



virksomhetsetableringer i lang tid fremover.  

Med den plasseringen eiendommen har - vil det å legge til rette for 
boligbebyggelse i stedet for fritidsbebyggelse være mer i tråd med 
Hitra kommunes egen satsning for denne delen av kommunen.  

 

 

 
Det er påpekt i merknader 
fra sektormyndighetene at 
det er avsatt nok areal til 
boligutbygging i 
planperioden, og det 
anbefales dermed å 
beholde dette arealet til 
fritidsboligformål. 
 

Administrativ vurdering Det er påpekt i merknader fra sektormyndighetene at det er 
avsatt nok areal til boligutbygging i planperioden, og det 
anbefales dermed å beholde dette arealet til 
fritidsboligformål. 

Formannskapets innstilling Innspill fra Kystplan AS på vegne av grunneier på gnr 124 bnr 
12 tas til følge. Det legges inn område for boligutvikling på 
eiendommen i tråd med innspill. Konsekvensutredning og 
offentlig ettersyn må gjennomføres. 

 

Merknad innkommet fra Arnfinn Olsen 26.01.2017 
(ePhorte 2013/2976-81) 

Kommentarer 

Det bemerkes at arealet ligger for nært vei, dvs noe ligger innenfor 50 
metersgrensen.  Det er mulig å trekke arealet litt tilbake, slik at det ikke 
kommer i konflikt. 
Å det er vel å mulighet til å søke dispensasjon ved 30 meter fra 
hovedvei. 
Når det gjelder vann, så er det kommunalt vann i området.  Vi har 
kommunalt vann på gården. 
Vi kan heller ikke se nødvendigheten for gang/sykkelvei. 
Det er å merkelig at det IKKE kreves gang/sykkelvei på et boligområde 
som ligger 5 km fra sentrum. 
Alle vil ikke bo midt i Fillan sentrum, det måtte ha vært positivt å 
tilbydd tomter litt utenom sentrum å. 
Ettersom det er en bolig der fra før, hadde det vært fint med flere. Da 
arealet ikke kan brukes til noe annet.  Vi vil også at våre egne barn kan 
ha mulighet til å bygge seg hus i området. 
Å dessuten må det jo være kjekt å "holde liv" i grendene. 
Så vi er IKKE enige i formannskapet innstilling. 

Merknaden tas til 
etterretning. Opprinnelig 
vurdering opprettholdes. 

Administrativ vurdering Merknaden tas til etterretning. Opprinnelig vurdering 
opprettholdes. 



Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 

 

Merknad innkommet fra Sigrid Hjertås 26.01.2017 (ePhorte 
2013/2976-83) 

Kommentarer 

Det er etterspørsel etter eneboligtomter på «innsia», da spesielt med tanke på 
industriområdet ved Jøstenøya.  
En ønsker å utarbeide en reguleringsplan i området, med plass til 4-5 
eneboligtomter.  
Tomtene skal etableres vest i området (se kart) på en «kolle» bestående av 
berg og noe skog.  
Adkomst: det er usikkert om en vil velge adkomst direkte fra 713 eller via 
allerede eksiterende avkjørsel. Hvis sistnevnte blir valg må en krysse elva.  
Landbruk: det vil ikke berøre dyrkbar jord i området.  

Det er laget en enkel ROS-analyse den sier 
1. Sagaelva er registeret som viktig naturtype 
2. Det er landbruksinteresser i området 
3. Det er registret elvemuslinger i elva 

Området som ønskes regulert er noe større enn det en faktiske trenger for å få 
etablert tomtene. Dette er gjort for å få en god adkomst og avkjørselen fra 
713. På grunn av trafikksikkerheten må avkjørselen være øst i området. 

 

 

Dersom innspillet tas inn 
utløser dette krav om 
konsekvensutredning og 
nytt offentlig ettersyn.  
Grunneier anbefales å 
fremme forslagene i 
forbindelse med neste 
rullering av 
kommuneplanen. 



Administrativ vurdering Dersom innspillet tas inn utløser dette krav om 
konsekvensutredning og nytt offentlig ettersyn.  
Grunneier anbefales å fremme forslagene i forbindelse med 
neste rullering av kommuneplanen. 

Formannskapets innstilling Tilrådning som administrasjonens vurdering. 
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