
KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL

Hitra kommunestyre 07.09.2017



Tidslinje

Planoppstart i sak 150/14 
(02.12.2014)

Planprogram for 
arealplanen fastsatt i KST i 

sak 17/15 (18.03.2015)

Innspillsperiode annonsert 
28.04.2015, frist for 

innsending 10.07.2015 (66 
innspill mottatt fra private)

Åpent møte avholdt 
08.06.2016 og 15.06.2016

Temadag med arealplan 
med FSK 25.08.2016

Arbeidsdag med KST med 
fokus på tema i arealplanen 

08.09.2016

Utlegging til offentlig 
ettersyn vedtatt i FSK i sak 

161/16 den 14.11.2016

Offentlig ettersyn i 
perioden 02.12.2016-

27.01.2017

48 merknader er mottatt, 
13 fra sektormyndigheter 

og 35 fra private 
initiativtakere (av disse er 

det 19 vilkår)

Tilrådning i møte i FSK i sak 
112/17 (22.08.2017)

Vedtak i KST i sak 73/17 
(07.09.2017)

Mekling med 
sektormyndigheter

Planstrategien 
vedtatt i K-sak 

119/16 (01.11.2016)

Samfunnsplanen 
vedtatt i K-sak 51/14 

(19.06.2014) 

Gjeldende arealplan 
vedtatt 22.10.2009 
(endelig stadfesting 

etter mekling 
14.04.2011)



Planstrategien 

Verktøy der kommunestyret gjør langsiktige, strategiske valg 
for samfunnsutviklingen

Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Vedtas i hver valgperiode (fire år), innen ett år etter at 
kommunestyret har trådt sammen.

Gjennom planstrategien er arbeidet med rullering av arealplan 
vedtatt prioritert



Samfunnsplanen

Kommunens overordnede plan, der det tas stilling til 
langsiktige utfordringer og vedtas mål og strategier. 

Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes 
planer og virksomhet i kommunen.



Arealplanen

I arealdelen planlegges både bruk og vern av arealer.

Arealdelen skal angi hovedtrekkene i 
arealdisponeringen og gi bestemmelser for hvilke nye 

tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. 

Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, 
bestemmelser og planbeskrivelse.



Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel gir 
overordnede føringer for arealdelen. 

Tre hovedmål sier at:
• Hitra skal bli mer attraktiv som 

bosted
• Hitra skal bli mer attraktiv for 

bedrifter
• Hitra skal bli mer attraktiv for besøk



Hvordan reflekteres samfunnsplanen i 
arealplanarbeidet?



Bostedsattraktivitet

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 
fokus på:

• 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



Bedriftsattraktivitet
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 
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?



Besøksattraktivitet

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 
fokus på:

• hvordan 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?



Dokumenter som følger arealplanen







I tillegg…

Hitra kommune mottok den 10.04.2017 brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hvor det informeres om 
følgende: 

«Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 8. mars 
2017 blitt orientert om endret tolkning av byggeforbudet i 100—metersbeltet langs sjøen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 1-8 andre ledd.

I pbl § 1-8 andre ledd er det et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Etter bestemmelses 
tredje ledd gjelder ikke forbudet dersom det er fastsatt en annen byggegrense i kommuneplanens areadel 
eller reguleringsplan.

Departementet har tidligere lagt til grunn at reguleringsplaner vedtatt med grunnlag i tidligere plan og 
bygningslover uten byggegrenser gjelder og går foran byggeforbudet i § 1—8 andre ledd.

Departementet har nå endret sin tolkning, noe som betyr at det generelle byggeforbudet i 100—metersbeltet 
langs sjøen, jf. pbl § 1—8 andre ledd, også gjelder for byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer dersom 
det ikke er fastsatt byggegrense i planen. Bygging i samsvar med slike planer uten byggegrense kan bare 
tillates etter dispensasjon, planendring eller ny plan med byggegrense.

Den endrede tolkningen er i tråd med uttalelser fra Sivilombudsmannen, se sak 2014/2808.»

Konsekvensen av den endrede rettspraksisen er at kommunen må utarbeide bestemmelser i arealdelen 
for at man kan bygge ut etter allerede vedtatte reguleringsplaner. Alle godkjente reguleringsplaner må i 
tillegg spesifikt gjennomgås og byggegrensen vurderes. Det er derfor tatt inn en ny bestemmelse i 
planbestemmelsenes pkt 1.7.2 og vedlagt en liste over alle gjeldende reguleringsplaner med vurdering av 
byggegrense mot sjø.



Et utvalg av temakart



















Hovedgrep og viktige endringer 



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 



Hovedpunkter fra arbeidsdag med 
kommunestyret 08.09.2016

(omdelt i møtet)

Disse er innarbeidet i planen så langt 
det har vært mulig.



Litt oversikt



Boligområder

Regulerte områder (ca 440 
tomter ledig)
Avsatte boligareal, gjeldende 
plan (ca 2140 daa)
Avsatte boligareal, ny plan 
off.ettersyn (ca 650 daa)



Fritidsboligområder

Regulerte områder (ca. 990 
tomter ledig)
Avsatte fritidsboligareal, 
gjeldende plan (ca. 3450 daa)
Avsatte fritidsboligareal, ny plan 
off. ettersyn (ca. 490 daa)



Nærings-/ industriområder

Regulerte områder 
Avsatte nærings-/ industriareal, 
gjeldende plan (Til sammen i 
begge kategoriene ca. 2160 daa)
Avsatte nærings-/ industriareal, 
ny plan off. ettersyn (ca. 192 daa)



Hva er vilkår og hva er merknad?



Vilkår

Kan stilles av berørt statlig eller regionalt organ slik som Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag, Riksantikvaren, Fiskeridirektoratet, Forsvaret o.l. 

Dersom kommunen ikke imøtekommer vilkåret vil det foreligge innsigelse til planen. 
Kommunen kan ikke vedta å egengodkjenne planen uten å imøtekomme 

innsigelsen. 

Der en innsigelse knytter seg til klart avgrensede deler av planen, kan 
kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av kommuneplanens arealdel skal 

ha rettsvirkning. 

Dersom kommunen ikke finner å kunne ta hensyn til innsigelsen, skal det foretas 
mekling mellom partene.

Dersom enighet ikke oppnås, treffer kommunen planvedtak og sender planen og 
innsigelsen, med meklerens tilrådning, til departementet. 

Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre 
de endringer i kommuneplanens arealdel som finnes påkrevd. 



Innsigelser til plana er merket rødt
( se side 23-42)



Merknad

Kan være en uttalelse til planforslaget fra statlig eller 
regional myndigheter som bærer preg av å være en 

tilrådning, eller en uttalelse fra private. 

Kommunen kan enten ta merknadene til følge gjennom 
en mindre justering av planen, eller opprettholde planen 

uendret.



Sluttbehandling

Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen, jf. pbl. §
11-15. 

Dersom kommunestyret vil treffe vedtak om 
kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av 
arealer som ikke har vært gjenstand for høring under 
planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes 

endret, tas opp til ny behandling og sendes til offentlig 
ettersyn på nytt.



«Å legge planer, er å gjette om fremtida. 
Det eneste vi vet er at det ikke blir akkurat 

slik vi planlegger…»

og

«En ting er å legge planer.
Noe ganske annet er å vite hvor man har 

lagt dem…»
(Ole Henrik Magga)
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