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1. INNLEDNING 

Kommuneplanens arealdel er en plan for forvaltning av kommunens arealer. arealdelen for Hitra 
kommune omfatter både land- og sjøarealer. 

Kommuneplanens arealdel er utarbeidet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 11. 
Kommuneplan. Som hjelp i utarbeidelsen er Miljøverndepartementets planveileder og andre aktuelle 
nasjonale veiledere benyttet. 

Arealdelen består av plankart, planbeskrivelse med konsekvensutredning, bestemmelser og 
retningslinjer. 

Planbeskrivelsen, med konsekvensutredningen, forteller om mål og forutsetninger som ligger til 
grunn for arealdisponeringen i plankartet med bestemmelser. Konsekvensutredningen gir en 
beskrivelse og vurdering av de innkomne innspillene, og viser hvordan de er vurdert i forhold til 
forskjellige tema. 
Plankartet viser den arealbruk som planen fastlegger og som sammen med planbestemmelsene, 
fastlegger den juridisk bindende arealbruken.  
Retningslinjene gir utfyllende veiledning om planens faglige intensjoner og føringer for hvordan plan 
med bestemmelser kan påregnes praktisert. 

Plandokumenter: 

• Plankart Viser hvilke arealformål områdene er avsatt til. Hvert formål har sin farge, 
og fargen vises i tegnforklaringen til arealkartet. Arealformålet kan enten 
vises som nåværende (lysere fargenyanser) eller framtidig (mørkere 
fargenyanser). Plankartet er juridisk bindende. Tidligere vedtatte 
reguleringsplaner gjelder foran kommuneplanens arealdel. 
 

• Beskrivelse Forteller om intensjoner, mål og forutsetninger som ligger til grunn for 
arealdisponeringen i plankartet og for bestemmelsene. Planbeskrivelsen 
må sees/leses sammen med de andre dokumentene i tilknytning til 
kommuneplanens arealdel. 

 
• Bestemmelser Bestemmelsene fastlegger juridisk bindende forutsetninger for 

arealbruken. 
 
• Retningslinjer Gir utfyllende veiledning for politisk og administrativ saksbehandling. 
 
• KU av innspill  beskriver innspillene som er kommet og konsekvensene ved endret 

arealbruk. 
 
• ROS-analysen viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 

egnet til utbyggingsformål. 
 

Saksframlegg til politisk behandling beskriver saksgangen, medvirkning og vedtak. 
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2. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER 

2.1 Nasjonale mål og føringer 
Både regionale og nasjonale myndigheter har mål for arealplanleggingen. Nasjonale mål er nedfelt 
gjennom lover, retningslinjer, stortingsmeldinger, offentlige utredninger og ytterligere konkretisert 
gjennom egne planer og veiledere. Eksempler på dette er bl.a. folkehelse, barn og unges interesser, 
areal- og transportplanlegging og landbruk og matpolitikk. De nasjonale målene er tilgjengelig på 
www.planlegging.no.  

2.2 Regionale strategier 
Regional planstrategi for Trøndelag ble vedtatt 17.06.2016. I planstrategien er det satt som mål at 
Trøndelag skal være en funksjonell landsdelsregion med Trondheim som tydelig landsdelssenter. Det 
er i tillegg satt fokus på globale trender som klimaendringer, globalisering, økt teknologisk utvikling, 
urbanisering, at vi får en aldrende befolkning og en ressursknapphet globalt. Det settes som mål å 
fokusere på balansert utvikling. På individnivå vil det blant annet handle om å finne seg til rette i 
eget liv og mestre hverdagens utfordringer, - som på samfunnsnivå kan omtales som god folkehelse. 

Mange kommuner har en «ubalansert» aldersstruktur med relativt få i aldersgruppen unge voksne 
(lav aldersbæreevne). Det medfører samtidig at det fødes få barn i kommunen, og effekten 
forsterkes over tid. For disse kommunene kan det være et viktigere mål å sikre en mer balansert 
aldersstruktur i befolkningen, enn å få et større antall innbyggere totalt. Frivillig virksomhet utgjør en 
viktig samfunnsressurs som er sårbar i små samfunn. 

Et samfunn i full balanse vil også forutsette at både økologisk, økonomisk og sosial bærekraft er 
ivaretatt. Avveiingen av de ulike verdiene må sees i forhold til lokale muligheter og begrensninger. 
Balansen skapes i politiske prosesser med vekt på lokalsamfunnets utviklingsutfordringer. 
En region i balanse kan forståes som en region hvor ulike samfunnsaktører samhandler til felles 
beste, hvor naboens suksess er et gode. En region i balanse kan innebære at hver kommune eller 
aktør gis mulighet til å utvikle styrke gjennom egne fortrinn. Dette kan skape nytte både for egen del 
og for hele regionen. Regional planstrategi for Trøndelag kan leses i sin helhet her1. 

2.3 Forholdet til kommuneplanens samfunnsdel 
Formålet med arealplanarbeidet er å legge til rette for en god utvikling og vekst i Hitra i tråd med 
vedtatte samfunnsplan2 for kommunen. Samfunnsplanen ble vedtatt i k-sak 51/14 den 19. juni 2014. 

Kommuneplanens samfunnsdel gir overordnede føringer for arealdelen. Den sier at Hitra kommune 
skal arbeide mot tre hovedmål: 

• Hitra skal bli mer attraktiv som bosted 
• Hitra skal bli mer attraktiv for bedrifter 
• Hitra skal bli mer attraktiv for besøk 

Hovedmålene skal blant annet nås gjennom å stimulere til boligbygging, skape sosiale møteplasser og 
sentra, samt arbeide for bedre kommunikasjon for pendlere. 
Regionstankegangen skal fremmes og det skal arbeides for at man står sterkere som arbeidsmarked 
og næringsutviklingsarena, etablering av flere og nye næringsareal.  
De strategiske valgene i kommuneplanens samfunnsdel skal gjenspeile seg i disponeringene som 
kommer frem i arealdelen. Arealforvaltningen skal være forutsigbar og være bærekraftig ved at man 
søker etter å finne balansen mellom bruk og vern.  

                                                           
1 https://www.stfk.no/upload/A/2016/Regional%20planstrategi%202016-2010.pdf 
2 http://hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/28/2015/10/Samfunnsplan-2014.pdf 

http://www.planlegging.no/
https://www.stfk.no/upload/A/2016/Regional%20planstrategi%202016-2010.pdf
http://hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/28/2015/10/Samfunnsplan-2014.pdf
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Prinsippene under er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel for Hitra kommune 2014-2026 og er 
lagt til grunn for vurderingene som også er fastsatt i planprogrammet for arbeidet: 

1. Hitra skal bli mer attraktiv som bosted gjennom å: 
• stimulere til boligbygging 
• skape møteplasser og sentra 
• støtte opp under næringsutvikling hos naboer 
• arbeide for bedre kommunikasjon for pendlere 
• ta godt vare på våre innbyggere 

Arbeidet med arealplanen har dermed hatt fokus på: 
• etablering av gang- og sykkelveier 
• varierte boligstrukturer som gir rom for eneboliger og leiligheter 
• styrking av arealet rundt Jøsnøya 
• Utvikling av Fillan til å bli en kystlandsby med gode møteplasser 
• Hvordan utvikle aksen FV714 Sandstad-Dolmøy 
• tilrettelegging for boligareal nær trafikknutepunkt 
• tilrettelegging for sjønære boligtomter 

2. Hitra skal bli mer attraktiv for bedrifter gjennom å: 
• tiltrekke kompetente arbeidstakere og bedrifter 
• samarbeid over kommunegrenser 
• fremme innovasjon og bedriftsnettverk 
• ligge i forkant for å tilrettelegge på sjø og land for en bærekraftig utvikling 

Arbeidet med arealplanen har dermed hatt fokus på: 
• gode utviklingsvilkår for eksisterende og nye næringer 
• fremme regionstankegangen og stå sterkere som arbeidsmarked og næringsutviklingsarena 
• behov for infrastruktur 
• behov for etablering av flere og nye næringsareal 
• samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor – kan f.eks. utbygging skje gjennom 

privat/offentlig samarbeid? 

3. Hitra skal bli mer attraktiv for besøk gjennom å: 
• ha gode tilbud til egne innbyggere 
• ha gode tilbud for andre i region og fylke 
• legge til rette for bygging av hytter 
• satse på turisme og destinasjonsutvikling 
• ha fokus på å bygge et godt omdømme 

Arbeidet med arealplanen har dermed hatt fokus på: 
• etablere turløyper, legge til rette for frilufts- og naturopplevelser 
• etablering av flere og nye næringsareal for turisme 
• behov for infrastruktur 
• skape nye turistnæringsveier 
• hvordan danne varierte og identitetsskapende tilbud 
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3 PROSESS 
Planoppstart ble vedtatt i Hitra formannskap i sak 150/14 den 02.12.2014 samtidig som planprogram 
for arbeidet med kommuneplanens arealdel ble utlagt til offentlig ettersyn. Planoppstart ble 
kunngjort i avis 12.12.2014. 
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble kunngjort 12.12.2014 og utlagt til offentlig 
ettersyn i perioden 12.12.2014-26.01.2016. Planprogrammet ble endelig fastsatt i Hitra 
kommunestyre i sak 17/15 i sak 18.03.2015. 
Innspillsperiode ble annonsert 28.04.2015 og siste frist for innsending av innspill ble satt til 
10.07.2015. Det er innkommet 66 innspill fordelt på ulike formål. 
Det er avholdt åpent møte med diskusjon rundt tema på Dolmsundet hotell den 08.06.2016 og på 
Hitra rådhus den 15.06.2016.  
Den 25.08.2016 ble det avholdt arbeidsmøte om kommuneplanens arealdel med formannskapet. Her 
ble kommunens planstruktur gjennomgått sammen med temakart og gjennomgang av innspill som er 
innkommet. Dette for å forberede styringsgruppen på den videre prosessen med planen. 
Kommunestyret hadde arbeidsdag 08.09.2016. Her ble ulike tema diskutert i grupper med fokus på 
bolig, næring og friluftsliv. Hovedpunktene fra diskusjonen ble tatt inn i arbeidet med planen. 
Arbeidsgruppen har inkludert politikere ved leder i teknisk komité og ordfører. De politiske 
representantene har hatt ansvar for å delta i gjennomarbeidingen av de ulike dokumentene. Det 
administrative arbeidet er ivaretatt av rådmannen. Rådmannen har inkludert relevante fagområder i 
arbeidet hvor nødvendig. 

4 AREALPRINSIPPER OG HOVEDGREP 
Samlet sett har det ved denne revisjonen av kommuneplanens arealdel i Hitra kommune blitt foretatt 
følgende endringer i arealbruken: 

1. Nye arealer for bolig/næringsetablering samt uttak av næringsareal på Børøya 
2. Nye arealer for fritidsboligetablering 
3. Videreføring av godkjente reguleringsplaner 
4. Korrigeringer av arealplan inkludert justering av eksisterende formålsgrenser etter grenser og 

terreng. 
5. Innarbeidelse av plankart utarbeidet av «Kysten er klar» 
6. Helt nytt sett med bestemmelser 

Arealplanens hovedgrep består i å bygge på prinsippene som står oppført i kommuneplanens 
samfunnsdel samt bygge på følgende prinsipper og listet opp i planprogrammet: 
A. Styre etter tydelige, bærekraftige hovedgrep i arealplanleggingen 

De store infrastrukturene som havn, næringsområder og hovedveger skal danne ryggraden i 
kommunens vekstområder. Bolig- og næringsvekst skal i hovedsak konsentreres rundt 
eksisterende tettsteder og med fokus på aksen FV714 

B. Legge tydelige rammer for tettstedsvekst 
Kommunen består av flere steder med sterk historie og identitet. Det er viktig at disse stedene 
får en tilpasset vekst og en variasjon av funksjoner innen både fritid og arbeid. 

C. Fortette med kvalitet 
Nærhet til de ulike hovedfunksjonene er viktig i et helseperspektiv. Fortetting med kvalitet 
skal ta hensyn til historie, kulturmiljø, landskapets estetikk og funksjonelle behov. 

D. Tilrettelegge et bredt utvalg av næringsområder og lokaliseringsmuligheter 
E. Legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagen 
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5 HOVEDTREKK OG VIKTIGE HENSYN I AREALDISPONERINGEN 

5.1 Folketallsutvikling 

Befolkningsutvikling 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har oversikter som viser hvordan befolkningsutviklingen har vært 
gjennom årene for Hitra. Fra 1973 til 1987 lå innbyggertallet i Hitra stabilt på omkring 4400 
innbyggere før det sank til 4000 i 1998. I perioden 2000-2016 har samlet tilvekst i befolkningen vært 
på 584 personer. 
Ved utgangen av 2015 hadde Hitra kommune 4622 innbyggere som er en økning på 53 personer fra 
01.01.2015. SSB har også gjort beregninger av folkemengden og alderssammensetningen fram mot 
2040. SSB sine prognoser viser at Hitra samlet vil ha ca. 1500 flere innbyggere i 2040 enn i 2015. 
Hitra har en svært utypisk befolkningssammensetning til å være en distriktskommune, ca. 24 % av 
befolkningen er innvandrere som kommer fra hele 70 nasjoner. 
Det må bemerkes at befolkningsveksten pr. i dag er et resultat av arbeidsinnvandring, og det er blant 
arbeidsinnvandrerne man har overvekt av barnefødsler. 
Samtidig som kommunen opplever vekst i folketall, skal man ha et blikk for at en stor andel egne 
innfødte flytter ut fra Hitra til mer sentrale strøk for å ta utdanning uten å komme tilbake til regionen 
igjen. 
Antallet eldre blir balansert av tilskudd av yngre befolkning de første årene i planperioden. Likevel vil 
man fra 2020 få en økning i antallet eldre som medfører ekstra behov for offentlige tjenester. 

 
Figur 1 Folkemengde og endringer i grunnkretser (SSB) 

Folkemengde, etter grunnkrets, tid og statistikkvariabel pr. 1. januar 2016

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Personer Personer Personer Personer Personer Personer Personer Personer Personer

16170101 Forsnes/Anderskog 56 53 45 46 50 56 50 47 58
16170102 Kvenvær 21 18 13 9 9 8 8 8 8
16170103 Helsøysund 179 175 177 182 174 183 179 172 169
16170104 Bispøyan 1 1 1 1 1 1 .. 1 ..
16170105 Tømmervik 53 48 42 39 34 37 38 45 38
Kvenvær - sum 310 295 278 277 268 285 275 273 273
16170106 Strøm 47 60 68 64 55 61 54 54 55
16170107 Asmundvåg 118 111 109 117 114 111 118 113 120
16170108 Smågesjø 21 27 25 25 21 19 19 23 22
16170109 Hopsjø 291 280 293 302 309 318 313 316 295
16170110 Vestre Dolmøy 238 256 267 271 275 268 264 268 264
16170111 Østre Dolmøy 186 175 175 176 172 173 179 189 177
16170112 Barmanfjorden 185 175 176 181 186 194 206 221 205
Hitra - sum 1086 1084 1113 1136 1132 1144 1153 1184 1138
16170201 Balsnes 56 52 53 52 51 51 48 52 50
16170202 Akset på Hitra 162 155 151 153 148 143 144 146 150
16170213 Utset 87 92 101 99 101 106 110 104 95
16170214 Børøysund 289 269 277 301 315 317 315 326 326
16170215 Strand 167 157 162 172 168 168 156 147 164
16170216 Sandstad 207 230 220 226 231 235 241 237 233
Sandstad - sum 968 955 964 1003 1014 1020 1014 1012 1018
16170207 Ulvøy 235 253 291 297 315 300 292 299 302
16170208 Skjerbusdal 46 53 70 73 67 69 73 80 74
16170209 Nordbotn 88 92 91 99 104 98 102 96 96
16170210 Fjellvær 88 83 91 106 92 88 76 83 78
16170211 Akset på Fjellværøy 73 74 76 63 64 74 71 82 79
Fjellværøy/Ulvøy  sum 530 555 619 638 642 629 614 640 629
16170203 Fillan 798 832 850 883 894 934 977 977 1054
16170204 Eidsvåg 49 28 30 30 35 30 28 32 32
16170205 Glørstad 63 57 60 69 70 61 61 63 77
16170206 Ansnes 254 251 243 235 255 276 299 292 295
16170212 Tranvik 69 65 64 67 62 72 74 73 74
Fillan - sum 1233 1233 1247 1284 1316 1373 1439 1437 1532
16179999 Uoppgitt grunnkrets 5 23 35 2 27 26 27 23 32
Totalt 4132 4145 4256 4340 4399 4477 4522 4569 4622
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5.2 Folkehelse 
Det ventes en økning av unge med sammensatte omsorgsbehov, og en økning av antall eldre. En slik 
utvikling vil kreve ny bruk av teknologi, et aktivt fokus på forebygging i folkehelsearbeidet og et åpent 
samarbeid mellom familie, kommune, næringsliv og frivilligheten. Det har vært et mål for arbeidet 
med planen at man legger til rette for et samfunn hvor man fremmer folkehelseparametrene. Dette 
er gjort både i vurdering av de ulike innspillene samt ved inntak av konkrete planbestemmelser jf. 
bestemmelse 1.5.2. 

5.3 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Det er utført helhetlig ROS analyse for Hitra kommune3, etter opplegg fra beredskapsavdelingen hos 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Denne ble endelig vedtatt den 12.11.2015. I prosessen har enkelte 
risikoområder skilt seg ut; brannsikkerhet, ulykke med forurensning, vannforsyningsproblematikk, 
bortfall av el.kraft og livsstilssykdommer / vold / psykisk sykdom. Identifisering av nødvendige tiltak 
innenfor områdene vil følge av videre prosess for revidering av sektor- og beredskapsplaner. 

5.4 Sjøområder, havbruk og fiske 
Det er av stor betydning både regionalt, nasjonalt og lokalt at man legger til rette for en god 
forvaltning av sjøområdene på Hitra. Arealforvaltningen i sjø bygger videre på forrige plan. 
Forvaltning gjennom formålene FFNF (fiske, ferdsel, natur og friluftsliv) og FFANF (fiske, ferdsel, 
akvakultur, natur og friluftsliv) er videreført da dette har vært en forvaltning som har gjort 
forvaltningen i sjø forutsigbar både lokalt og regionalt. 
Arbeidet fra Kystsoneplan fra 2015 er innlemmet i den nye planen. Nye formål og hensynssoner er: 
6300-fiske, 6400-akvakultur, bevaringsområde naturmiljø samt farleder. Dette betyr at det er lagt til 
rette for fortsatt vekst for akvakulturnæringen samtidig som noen nye områder er satt av til 
fiskeriinteressene. 
Eksisterende oppdrettsanlegg er lagt inn som formål i plankartet. Dette på bakgrunn av at selv om 
oppdrettsanlegg flyttes pga. brakklegging/soneinndeling, ligger fortøyninger som oftest permanent. 
Lokalitetene blir opprettholdt og er avsatt til dette formålet. 

                                                           
3 http://hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/28/2015/10/ROS-analyse-12.11.2015-Hitra-
kommune.pdf 

http://hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/28/2015/10/ROS-analyse-12.11.2015-Hitra-kommune.pdf
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Figur 2 Oppdrettslokaliteter pr 24.03.2015 

5.5 Strandsone 
Hitra kommune har en lang og attraktiv strandsone. Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i 
§1-8 i Plan- og bygningsloven gjelder generelt. 100-metersbeltet er av nasjonal interesse, og bygging 
der skal bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold.  
I samsvar med Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, gis 
Hitra kommune mulighet til å inkludere 100-metersbeltet langs sjøen i sin helhetlige 
utviklingsstrategi. Dette innebærer at kommunen kan vedta planer som legger opp til utbygging til 
ulike formål også i 100-metersbeltet.  
I kombinerte formål for bebyggelse og anlegg og i LNF-områder med spredt bolig- og erverv, er 
byggegrense på henholdsvis 19 meter og 35 meter mot sjø, videreført fra forrige arealplan. Dette er 
synliggjort i planbestemmelsenes pkt. 1.7.2. 
Noen byggetiltak må naturligvis ligge i eller i nærheten av strandsonen, slik som naust og 
flytebrygger. I forrige arealplan ble det utarbeidet småbåthavnplan som også skulle ivareta 
naustanlegg. Disse områdene er nå inkludert i selve planforslaget sammen med utredningene for 
denne. Naust skal utformes i tråd med planbestemmelsene som er i tråd med lokalt vedtatte 
retningslinjer for naust/ sjøhus. Dette er inntatt i planbestemmelsenes pkt. 1.7.3. 

5.6 Natur, idrett og friluftsliv 

Hitra kommune har store områder egnet for friluftsliv og naturopplevelser, og enkelte av turvegene 
er vist på arealdelen. Det er noen områder som ligger inne med hensynssone «Særlige hensyn til 
friluftsliv, landskap, naturverdier mv.» fra forrige plan. Disse områdene er foreslått videreført i den 
eksisterende planen. 
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Figur 3 Temakart viktige naturtyper pr 24.03.2015 

Kartfesting av turløyper og anlegg ble vurdert i rulleringen. Eksisterende idrettsanlegg og skytebaner 
er lagt inn i plankartet, men man ser behov for å utarbeide en egen kommunedelplan for idrett og 
friluftsliv slik at man får turløyper og anlegg i lagt inn i kart i mer detaljert skala. 
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5.7 Landbruk 

Kommuneplanens samfunnsdel viser at kommunen skal fortsette arbeidet for å opprettholde gode 
vilkår for landbruksdrift i kommunen. Figur 4 viser landbruksareal som er fulldyrka, overflatedyrka 
eller innmarksbeite. Alle innspill er vurdert opp mot landbruksressursen. De samlede virkningene av 
arealplanen på landbruksressursen er oppsummert i konsekvensutredningen. 

 
Figur 4 Temakart for landbruksareal pr 24.03.2015 

5.8 Kulturminner 

Hitra har en stor andel kulturminner. En del av disse er så viktige at det er avsatt spesielle 
hensynssoneområder for å ivareta disse. Det er en spesielt stor opphopning av kulturminner langs 
Dolmsundet. Figur 5 viser hvordan de registrerte kulturminnene fordeler seg innen kommunen. Alle 
innspill er vurdert opp mot registre over kulturminner samt opp mot SEFRAK. 
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Figur 5 Temakart for registrerte kulturminner pr 24.03.2015 

5.9 Boligbebyggelse 

Hitra har grendestruktur med sju tyngdepunkt for bosetting; Hestvika/ Sandstad, Melandsjø, 
Kvenvær, Knarrlagsund, Dolmøy, Ansnes og kommunesenteret Fillan. Fillan har utviklet seg til et 
attraktivt kommune-senter med gode tilbud som kommunens innbyggere og besøkende nyter godt 
av. Det er størst befolkningstetthet i kretsene Fillan, Barman og Strand. Her bor ca. 3 500 innbyggere, 
dvs. ca. 80 % av kommunens totale innbyggertall.  

Fordelingen mellom bolig- og fritidsbygg kommer frem på figur 6. Av det totale antall boliger, er det i 
overkant av 600 som er eid av eiere utenfor Hitra og man antar disse benyttes som fritidsbolig (tall 
fra 01.01.2014). 
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Figur 6 Andelen bolig- og fritidsbygg pr 01.01.2014 

Den sentrale aksen for utbyggingsmønsteret i Hitra kommune er FV714 fra Sandstad i sørøst til 
Dolmøya i nordvest. Mesteparten av kommunens befolkning bor i kort avstand fra FV714, og 5 av 
innspillene om nye boligområder som er innarbeidet i arealdelen, bygger videre på dette mønsteret. 

De siste årene er det gitt følgende antall byggetillatelser for bolig: 

Årstall 2013 2014 2015 2016 
Antall godkjente 
byggesaker 52 35 47 37 

Figur 7 Antall godkjente byggesaker for bolig 2013-2016 

Det bygges mest og det er størst etterspørsel etter boliger i sentrum og i områder med eksisterende 
bebyggelse. Det er etterspørsel etter ulike boligtyper, men det bygges mest leiligheter/ 
flermannsboliger. Det er ønskelig å tillate denne formen for tett bygging, men det er også viktig å ha 
tilstrekkelig andel eneboligtomter. Kvaliteten av å bo sjønært etterspørres av mange, og det å kunne 
ha nok arealer for dette er av betydning. Det er også viktig samt et mål i samfunnsplanen, å kunne 
legge til rette for attraktive boligtomter både i kommunesenteret og i alle grendene, og det er av 
betydning å få lagt opp til boliger i tilknytning til industriområdet på Jøsnøya. 

Det er altså i vurderingene til innspillene til nye boligområder lagt vekt på attraktivitet og etablering 
av boligområder i forhold til utbyggingen på Jøsnøya og langs aksen FV714. Det er forsøkt å holde på 
en fortetting rundt eksisterende strukturer, og det er vektlagt å legge inn en del boligarealer som ikke 
hindres av manglende trafikksikre løsninger frem til boligområdene.  
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Områdene som på gjeldende arealdel til kommuneplanen er lagt ut til fremtidig boligområde, og som 
det ikke er startet regulering på er videreført. Dette medfører en arealreserve på ca. 2140 daa 
boligareal. I tillegg til disse har 15 innspill resultert i nye områder for boligbebyggelse som er foreslått 
tatt inn i forslaget til ny arealdel. Dette representerer et areal på ca. 650 daa. 

Det er gjort vurdering av LNF-områder med tillatelse til spredt bolig og næring. Arealet til dette 
formålet er endret til kombinert formål bebyggelse og anlegg i Kjerringvåg på Dolmøya og på Ansnes. 
Dette området er etter omlegging av rett-frem løsning med broen, gunstig plassert for dette 
formålet.. Øvrige områder for spredt bebyggelse er noe endret i forhold til terreng, eksisterende 
bebyggelse og eiendomsgrenser i området samt at noen nye områder er lagt inn på bakgrunn av 
innkomne innspill. Et område avsatt til turisme ved Melkvikaunet (gnr 120/bnr 18) foreslås endret til 
bolig da området ligger tett inntil eksisterende boligområder i dag. 

Det må vurderes om det skal gjennomføres grunnundersøkelser når man foretar detaljregulering. Det 
er observert kvikkleire i mindre, avgrensede lommer spesielt i Fillan, og dette må undersøkes ved 
detaljreguleringen. Dette gjelder også undersøkelse av radon i grunnen. Dette skal også rutinemessig 
undersøkes i byggesak, jf. TEK 10 (Forskrift om tekniske krav til byggverk).  

For å kunne tilby tomter som er sjøtilknyttet, er bestemmelsen fra forrige arealplan vedrørende 
byggegrense nærmere sjø enn 100-meter, videreført for formål for kombinert bebyggelse og anlegg 
og i LNF-område med spredt bolig og næringsbebyggelse. 

Til sammen er 19 områder fordelt på flere forslagsstillere/grunneiere utredet til bolig. Detaljer rundt 
dette er sammenfattet i KU. 

5.10 Nærings- og industribebyggelse 

I kommuneplanens samfunnsdel står det at «Hitra vil at næringslivet skal kjennetegnes gjennom at 
eksisterende og nye næringer har gode utviklingsvilkår.» Det er i dag etablert og regulert flere 
områder for næring- og industribebyggelse i Hitra kommune. Den største satsingen på næringsareal i 
kommunal regi er konsentrert rundt Jøsnøya. Her er det lagt til rette for oppdrettsnæringens nye 
fabrikker og for samlokalisering opp mot logistikknutepunktet Hitra kysthavn. Det er også akkurat 
gjennomført KU og utvidelse av planområdet gjennom denne prosessen. I planperioden er det 
vurdert som essensielt at man bygger opp rundt etableringen på Jøsnøya. 

Det er vurdert at arealet på Børøya ikke er aktuelt for utbygging i den grad som er vist på dagens 
arealplankart, og arealet her er derfor tatt ut og 204 daa utbyggingsareal er tilbakeført til LNFR-
formål. 87 daa i samme område, er tilbakeført fra utfylling og havneområde til FFANF i sjø. 
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Figur 8 Området på Børøya før uttak av næringsareal 

 

Figur 9 Området på Børøya etter uttak av næringsareal og tilbakeføring til LNFR 

Øvrige arealer avsatt til næring- og industri er vurdert som tilstrekkelige i planperioden. 
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Til sammen er 9 områder fordelt på flere forslagsstillere/grunneiere utredet til næring. Detaljer rundt 
dette er sammenfattet i KU. 

5.12 Fritidsbebyggelse 

Fritidsinnbyggerne er viktig for næringslivet og servicetilbudet i kommunen. Det er viktig å 
tilrettelegge for å kunne bygge flere fritidsboliger. Det er også viktig å kunne tilby forskjellige typer 
tomter og områder med ulike kvaliteter og beliggenhet. 

Hitra kommune har en stor andel fritidsboliger. I følge kartdata vises det at kommunen pr 1.1.14 
hadde 1689 registrerte fritidsbygg, se figur 6. I tillegg er det over 600 boliger spredt rundt i 
kommunen som benyttes som fritidsboliger. Dette betyr at man innen kommunen har omtrent 2300 
bygninger som benyttes som fritidsboliger. 

I kommuneplanens samfunnsdel fra 2014 står det; «Det skal tilrettelegges for minimum 20 nye 
feriehus/ hytter hvert år(…)» og man skal se på «muligheten for å utvikle fritidsboligområder på de 
riktige stedene. Det skal fortrinnsvis arbeides med fortetting av eksisterende fritidsboligområder, og 
det skal søkes løsninger som ivaretar landbruksinteressene og kulturlandskapet i kommunen.»  
I forrige rullering av kommuneplanens arealdel ble det tatt inn flere områder som ble båndlagt til 
fremtidig fritidsbebyggelse. Dette har medført at vi i dag har 22 områder som er klar for utarbeidelse 
til detaljplan, se figur 11. Dette representerer et areal på ca. 5030 daa. Det vurderes derfor ikke at 
man har mangel på områder til fritidsboliger. 

De siste årene er det gitt følgende byggetillatelser for fritidsbolig: 

Årstall 2013 2014 2015 2016 
Antall godkjente 
byggesaker 8 4 6 10 

Figur 10 Byggetillatelser for fritidsbolig 2013-2016 
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Figur 11 Områder avsatt til fritidsboligformål som ikke er detaljregulert 

Majoriteten av områdene som på gjeldende arealdel til kommuneplanen er lagt ut til fremtidig 
fritidsboligområde, og som det ikke er startet regulering på er videreført. Det er i prosessen fremmet 
forslag om uttak av områder for fritidsboliger på tre eiendommer. Dette omfatter areal på 
eiendommen gnr 5 bnr 1 ved Blåskogvatnet (817 daa), areal på eiendommen gnr 88 bnr 5 og 
eiendommen gnr 89 bnr 1 (45,8 daa). 

I tillegg til disse er 10 innspill om nye områder for fritidsboligområder tatt inn i forslaget til ny 
arealdel. Dette representerer et areal på ca. 490 daa. 

Det er i vurderingene til innspillene til nye områder lagt vekt på attraktivitet og etablering av 
attraktive tomter. 

Til sammen er 18 områder fordelt på flere forslagsstillere/grunneiere utredet til fritid. Detaljer rundt 
dette er sammenfattet i KU. 

5.13 Småbåthavner 

Som kystkommune og populær fritidsboligkommune er friluftsaktiviteter knyttet til sjøområdene 
svært populært. I forrige rullering av arealplanen ble det laget småbåthavnplan hvor man 
samlokaliserte småbåthavnene i større anlegg. Denne planen er nå innlemmet i plankartet og 
videreført. Figur 12 viser områdene avsatt til småbåthavner. De røde punktene viser områder hvor 
det må utarbeides reguleringsplan før man kan ta i bruk området. De grønne punktene viser ferdig 
regulerte småbåthavnanlegg. Det bemerkes at det i tillegg eksisterer flere småbåtanlegg som er 
godkjent gjennom f.eks. dispensasjonsvurdering. 

Det er ikke innmeldt behov for endring av plassering av eksisterende plasseringer av småbåthavner 
bortsett fra bemerkning vedrørende området Merkesåa i Strømfjorden. Småbåthavnplanen fra 
gjeldende plan er derfor innarbeidet i planforslaget og utredningene lagt som et vedlegg til 
planbestemmelsene. For å styrke etableringen rundt småbåthavnplasseringene, er det tatt inn 
forslag om at plankravet inntrer etter at man har etablert 6 båtplasser innenfor et område. En 
begrensning til 6 plasser vil medføre små behov for tilrettelegging på land. Dette gir grendene 
mulighet til å etablere en struktur som det kan bygges videre på gjennom detaljplanlegging etter som 
prosjektet vokser. For nye småbåthavner som innebærer flere enn 6 båtplasser, og vesentlig 
utvidelse av eksisterende, skal det utarbeides detaljplan. 
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Figur 12 Ikke igangsatte (røde) og regulerte (grønne) småbåthavner 

Til sammen er 9 områder fordelt på flere forslagsstillere/grunneiere utredet til småbåthavn. Detaljer 
rundt dette er sammenfattet i KU. 

5.14 Fritids- og turismeformål 
I kommuneplanens samfunnsdel fra 2014 står det; «Vi skal arbeide for å ha årlig økning på 5 % i 
antall kommersielle gjestedøgn(…).» Videre står det; «Vi skal satse på turisme og 
destinasjonsutvikling. Samarbeide med etablerte aktører i turistnæringa for å skape nye 
turistnæringsveier.» Av eksisterende anlegg for turistformål er det i dag anleggene på Kvenvær, 
Grefsesvågen og Hitra Camping på Sandstad som er av en viss størrelse og som er i drift. 
Turistanlegget i Grefsnesvågen er flere ganger forsøkt omdisponert til fritidsboliger. Dette er avslått i 
behandlet dispensasjonssak. I arealplanprosessene er et område avsatt til turisme i Dolmsundet søkt 
endret til fritidsboliger. Dette er vurdert i konsekvensutredningen i innspill FB17 og arealet foreslås 
ikke endret til fritidsboliger. 
Områder som på gjeldende arealplan er lagt ut til fremtidig fritids- og turismeformål er foreslått 
videreført, såfremt grunneierne ikke har gitt annen beskjed.  
Det er i to innspill som har fokus på fremtidig dykkevirksomhet. Dette er en ny turismerettet aktivitet 
som det er viktig å legge til rette for. Arealet er inntatt som næringsformål. 

Gjennom innføring av småbåthavnplanen er det også tatt inn områder for sjøtilknyttet reiseliv. På 
bakgrunn av at småbåthavnplanen har hatt forholdsvis kort virketid, samt at det er nødvendig å ha 
nok areal opp mot småbåthavnene for utvikling av nye næringer rettet mor turisme og sjøtilknytta 
reiseliv, foreslås det å beholde arealene som er lagt inn i forrige rullering. 

Det er ikke utredet nye innspill mot fritids- og turismeformål. 
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5.15 Råstoffutvinning 

Med bakgrunn i det store utbyggingspotensiale som det legges opp til gjennom kommuneplanens 
arealdel vurderes det som viktig å legge til rette for at det kan tilbys tilstrekkelige mengder masse i 
de fleste deler av kommunen uten at transportavstanden blir for lang.  

Det er størst trykk på bygging langs aksen FV714, på Jøsnøya og området mot Dolmøya. 

I området på Neverlia er det reguleringsplan under utarbeidelse, og her drives det også masseuttak i 
dag.. Området er plassert gunstig i forhold til utbygginger langs aksen FV714. Det er også lagt vekt på 
at man også gjennom sikringsarbeidet i Hitra bergverk har masse som kan benyttes i området. Det er 
også viktig at man ikke åpner for mange områder for bergverksdrift i samme område da dette vil 
kunne medføre konkurranseutfordringer og at steinbrudd blir stående som uutnyttede sår i terrenget 
over lang tid. 

Eksisterende innlagte steinbrudd er vurdert til å være tilstrekkelige i planperioden. Det er viktig å 
legge til rette for sammenhengende drift i de anlegg som allerede ligger inne i arealdelen. 
Steinmassen som i dag er på Neverlia vil ikke kunne dekke asfaltering av veier med ÅDT over 1500 
(dette omfatter i dag aksen FV714 over Hitra), men miljøkonsekvensen av å åpne et nytt område for 
bergverksdrift ved Eidsvatnet (se KU innspill nr N3) vurderes som større enn konsekvensen av import 
av asfalt for de veistrekningene det gjelder når dette er aktuelt. Området på Korskamman er 
videreført pga. av spesiell steinforekomst. 

5.16 Naust 
Naust skal utformes i tråd med egne retningslinjer og med småbåthavnplanen som er innarbeidet i 
arealdelen. Det er ikke foreslått nye naustområder i planforslaget. 

5.17 Friluftsområder 
Hitra kommune har store områder egnet for friluftsliv og naturopplevelser. Områdene som ble 
innlagt med hensynsone spesielt viktige friluftsområder i forrige rullering, er videreført med unntak 
av arealet ved DalPro ved Hammerstad. Dette er et område som i dag er preget av hjorteoppdrett og 
et stort område for næringsaktivitet er innlagt innenfor hensynssonen. Dette området er på 
bekgrunn av dette foreslått tatt ut fra hensynssoneområdene. 

5.18 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Det har i prosessen med arealplanen blitt tatt inn nye områder for drikkevann da utbyggingen på 
Jøsnøya medfører større behov for vann enn det som er avsatt i dag. Det er på bakgrunn av dette lagt 
inn nye nedslagsfelt for drikkevann på enkelte vannkilder. 

Reguleringsplan for vindparken på Eldsfjellet er erstattet av formål annet område for bebyggelse og 
anlegg – vindkraft. Den delen av reguleringsplanen som er gjeldende for veiføringen frem til parken 
er videreført. 

Det er for øvrig ikke kommet inn noen spesielle behov for nye arealer til teknisk infrastruktur i 
kommunen. Vei utenfor Fillan er ikke lagt inn i plankartet da man ønsker å ha hovedveien liggende 
langs eksisterende trasé. 
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Kommunen har derimot ut fra ulykkesbildet vist på figur 14, stort behov for fokus på ivaretakelse av 
trafikksikkerheten. 

Figur 13 Trafikkulykker i perioden 2000-2015 
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Figur 14 Oversikt over eksisterende og planlagte gang- og sykkelveger 

Mange av områdene til bolig i arealdelen har møtt krav til etablering av trafikksikkert alternativ for 
gående og syklende, før man kan starte utbygging. I dag har man situasjonen som vist på figur 15 
hvor de grønne linjene viser eksisterende gang/ sykkelveger og de røde linjene viser ferdig regulerte 
gang/sykkelveger som enda ikke er bygd. I tillegg er følgende strekninger prioritert å bygges ut jf. 
vedtak i sak 132/11 i Hitra kommunestyre 24.11.2011: 

• Sandstad kirke – Badstuvik 
• Kjerringvåg – FV714 v/Frøyatunellen 
• Smevika – Valen 
• Kvenvær 
• FV714 – Fillan kai 
• Melandsjø 
• Lerøy Midnor – Kjerringvåg 

Det er vektlagt å legge inn nye boligområder hvor man ikke behøver å avvente utbygging av 
trafikksikre løsninger. Øvrige boligområder er beholdt i påvente av utbygging av infrastrukturen. I 
noen av disse områdene må man ved detaljregulering kunne påregne krav om 
rekkefølgebestemmelse om at det skal foreligge en trafikksikker løsning for myke trafikanter før 
utbygging. 

5.19 Offentlige bygg og 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. 
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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 
brukes til akvakulturanlegg. 

6 ØVRIGE ENDRINGER I PLANKARTET OG I PLANBESTEMMELSENE 

Plankartet viser arealformål som viser hva ulike områder kan tillates brukt til. For enkelte arealer er 
det i tillegg vist hensynssoner hvor spesielle hensyn skal ivaretas. Arealformålene skiller mellom 
eksisterende og framtidige områder. De eksisterende er en videreføring fra planer som er vedtatt 
tidligere. Eksisterende områder er vist med en lys fargenyanse og framtidige er vist med en sterkere 
fargenyanse. 
Det er gjort flere små endringer i plankartet som ikke kommenteres spesielt. Det kan f.eks være at 
arealbrukskategorier samkjørt med eiendomsgrenser, oppdateringer i samsvar med endringer i 
spesifikasjoner for planformål, oppdatering av kart i samsvar med vedtak om f.eks dispensasjoner 
siden siste revisjon mv.  
 
I planbestemmelsene har det vært fokus på følgende: 

• Revidere bestemmelsene og retningslinjene etter nye nasjonale og regionale føringer 
• Legge til rette for optimal arealbruk i tettstedsområdene 
• Revidere bestemmelsene og retningslinjene slik at de blir entydig og enkle 
• Forslag til bestemmelser som gir eksisterende bebygde eiendommer i LNFR-områder 

mulighet til å bygge tilbygg/ garasje ol. uten dispensasjon. 
• Bevisst holdning til kvaliteter som ønskes rendyrket i boligområder og ved fortetting med 

fokus på folkehelse, dette omfatter bruk av friområder, lekeområder og terrengtilpasning. 



23 
 

7 TEGNFORKLARING TIL PLANKARTET 
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