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1

Bakgrunn

1.1 Organisering
Juridiske tiltakshavere for planarbeidet er Ansnes Havn AS v/ Kaare Arnstad og Stig
Pedersen. Anton Fjeldvær er grunneier for en mindre del av planområdet og partner i
prosjektet. Idar Kaasbøll, Ola Skjåk-Bræk og Sven-Amund Fjeldvær er grunneiere som er i
samarbeid med Anton Fjeldvær om utvikling av mindre deler av planområdet.
Forslaget til detaljregulering er utarbeidet av PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes
Arkitekter AS og Potensial Arkitekter AS.
1.2 Hensikten med planen, arkitektonisk hovedgrep, planlagt arealbruk
Planen omfatter flere tomter, hvorav de fleste vil omformes med ny bebyggelse. Gnr/bnr.
87/23, 54 og 71 reguleres til utbygging med utleieenheter for turisme med tilhørende
flytebrygger, og parkering på de respektive tomtene.
Gnr/bnr. 87/20 reguleres til kombinert formål kurs/konferanse/overnatting, med kai som
utvider tomta ut i sjøen. Det reguleres areal for parkering på gnr/bnr. 87/193, og areal for
sjøbod på gnr/bnr. 87/168 og 200. Ansnes Brygger/Ansnes Event har siden etableringen i
2014 blitt et verdifullt tilbud til både Ansnes, kommune og region. Hitra Kommunes
Næringslivs-pris 2020 vitner om dette, og 14 nye arbeidsplasser er skapt. Driften på gnr/bnr.
87/20 vil samdriftes med Ansnes Brygger. Dagens tilbud utvides og differensieres, , for å
sikre eksisterende arbeidsplasser og legge grunnlaget for videre vekst.

Figur 1 Situasjonsplan. Parkering på gnr/bnr. 87/193 vises kun delvis. Revidert november 2021
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1.3

Eiendomsforhold

Gnr/bnr.

Dagens
planformål

Formål i planforslaget

Adresse

Eier

87/20

Kombinert
bebyggelse og
anleggsformål

«Annet næringsformål»
kurs/konferanse/overnatting.

Nessabakkan 20

Ifa Invest AS
v/ fam. Anton
Fjeldvær

87/23

Havn

turistformål

Pensjonatbakkan 4

Ansnes havn
AS

87/54

Havn

turistformål

Nessabakkan 23
og 25

Ansnes Havn
AS

87/71

Kombinert
bebyggelse og
anleggsformål

turistformål

Nessabakkan 22
og 24

Ansnes havn
AS

87/168

Kombinert
bebyggelse og
anleggsformål

Annet næringsformål
kurs/konferanse/overnatting.

Nessabakkan 18

Idar Kaasbøll

87/193

Kombinert
bebyggelse og
anleggsformål

parkering

-

Ola Skjåk-

87/200

Kombinert
bebyggelse og
anleggsformål

«Annet næringsformål»
kurs/konferanse/overnatting.

-

Sven-Amund
Fjeldvær

Kommunal
eiendom
uten gnr/bnr

Kombinert
bebyggelse og
anleggsformål

veg

( Kommunal
veg
Nessabakkan
som går fram til
gnr/bnr 87/71)

Hitra
kommune

Areal i sjø

Areal for utvidelse ut i sjø fra gnr/bnr 87/20, 54, 71

Bræk

1.4 Avvik fra overordnet plan
Området er ikke tidligere detaljregulert. Kommuneplanens arealdel (2016-2028) fastsetter
eksisterende bruk, som er havn, og «kombinert formål for bebyggelse og anlegg».
Kommuneplanens arealdel fastslår at jordloven gjelder i område med sistnevnte formål.
1.5 Utredningskrav
Planforslaget faller ikke under forskrift om konsekvensutredning, og det stilles ikke krav om
utarbeidelse av planprogram.
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Overordnede rammer og planer

Følgende overordnede rammer er relevante for planen (sitater i kursiv). Hvordan planforslaget
forholder seg til disse rammene og eventuelle avvik er beskrevet i avsnitt 2.3.
2.1 Statlige retningslinjer
Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
2.2 Kommuneplanens arealdel 2016-2028 (KPA)
Planområdet har arealformålene Havn og Kombinert bebyggelse og anleggsformål.
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Figur 2 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2016-2028. Planområdet vist (omtrentlig) med sort stiplet
linje.

Tema som KPA pålegger planarbeidet å vurdere eller sikre er som følger:


Universell utforming



Folkehelse



Kulturminner og involvering av NTNU Vitenskapsmuseet



Økologisk tilstand i vann



Barn og unges interesser



Estetikk, stedstilpasning og terrengtilpasning/siluettvirkning



Kapasitet i teknisk infrastruktur



Parkering



Byggehøyde langs sjø

Småbåthavn: gjesteplasser, plassering, plankrav, mm
2.3 Planforslagets forhold til kommuneplan
Arealformål:
KPA’s kombinerte formål som gjelder nord i planområdet åpner for bolig, forretning,
offentlig og privat tjenesteyting, turistformål, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer
anlegg, uteoppholdsarealer, og grav- og urnelunder. Planforslaget er i tråd med dette.
Parkeringsarealet på gnr/bnr. 87/193 er del av samme arealformål i KPA men er også
registrert som beiteareal jf markslag AR5.
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Arealformålet Havn i kommuneplanen erstattes av turistformål på land men havnebruken
videreføres til sjøs.
2.4 Gjeldende reguleringsplan
Området er ikke tidligere regulert.
2.5 Reguleringsplaner under arbeid
Det er ingen pågående reguleringsarbeid i området.
2.5.1 100-metersssonen
Planforslaget ligger innen 100-meterssonen og fordrer derfor fritak fra byggeforbudet i planog bygningsloven § 1-8.
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3

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

3.1 Beliggenhet og landskap
Planområdet ligger nordøst på Hitra, ca. 4 km nord for Fillan, ut mot Fillfjorden. På Ansneset
har det så langt tilbake til 17-1800-tallet vært fiskebrygge på pæler, hvor jektene kom for
å levere fisk.

3.2 Dagens bruk
Ansneset har en svært blandet bruk, som kun delvis kan fanges opp av et formål i KPA. Neset
er utbygd med boliger, næringsbygg (brygger og diverse garasjer/lager/skur), og småbåthavn.
Mye av bygningsmassen er ikke lenger i bruk som del av intensivt fiske og foredling, i dag
brukes byggene mest til lagring av fiskeutstyr og som verksted for private. Moloen eies av
kommunen.
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Figur 3 Fra Norgeskart.no

3.3

Grunnforhold

3.3.1 Rasfare
Det er ikke registrert kvikkleire eller andre faretema knyttet til ras i området, ifølge NVEatlas.
Området er befart av Era Geo (se vedlegg) i forbindelse med plansaken, det er observert stor
andel berg i dagen i området. Områdeskred er vurdert som ikke realistisk, bl.a. fordi området
er tilnærmet flatt og det er grunt ned til berg.
3.3.2 Forurensning i grunnen
Det foreligger ingen undersøkelser om forurensing i grunnen, og det meste av arealet er
bebygd eller har hardt dekke. Tidligere arealbruk kan l ha ført til noe forurensing.
3.3.3 Kulturminner i grunnen
KPA har bestemmelse som sikrer involvering av kulturminnemyndighetene for å sikre evt.
maritime kulturminner. Det er ikke registrert kulturminner i planområdet, men gravrøys og
funnsted for løsfunn ca. 200 meter nord og vest for området (askeladden.no). Planforslaget
legger opp til inngrep under vann.
3.3.4 Offentlige ledninger og bekker
Det finnes ingen offentlige ledninger i nærheten, og ingen samlet oversikt over private. Det er
ingen bekker i nærheten.
3.4 Rekreasjonsverdi, barn og unges aktivitet
Området er i dag ikke spesielt egnet for rekreasjon eller lek. Tvert imot er det heller utrygt å
leke i vannkanten slik den er nå.
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3.4.1 Grønnstruktur, offentlige friområder
Det er ingen grønnstruktur eller offentlige områder i planområdet.
3.5

Stedets karakter

3.5.1 Landskap. Sol- og vindforhold
Landskapet er småkupert, og små teiger, hager med eneboliger og mindre næringsbygg og
garasjer er luftig fordelt utover. Flatt areal uten berg er for det meste fulldyrket. Hovedparten
av planområdet ligger på et vestvendt nes, utbygd med typiske, mindre bygg, i en blanding av
boliger, gårdsbygg, båthus, skur/garasjer og næringsbygg. Mellom disse ligger mindre
jordbruksteiger. Berg er synlig mange steder på land, og i sjøkanten. Området er ikke spesielt
vindutsatt, og ingen landskapselementer skjermer spesielt for solen.
3.5.2 Antikvarisk verdifull bebyggelse/Antikvarisk verdifull bebyggelse eller anlegg
Det er ikke registrert SEFRAK-bygg eller fredede bygg i planområdet.
3.6

Trafikkforhold

3.6.1 Vegsystem, trafikkmengde og kapasitet
Planområdet forbindes via de kommunale vegene Nessabakken og Ansnesvegen, hvor ÅDT
ikke er kjent. Ansnesvegen kobles til Fylkesvegen Knarrlagsundvegen, med ÅDT 1000
(2018). Dit er det ca. 400 meter i luftlinje fra planområdet. Vegen til planområde er å betrakte
som vegende, foruten mulighet for å kjøre videre ut moloen til flytebrygga der.
3.6.2 Gang- og sykkeltilbud, skoleveg og snarveger
Det er ingen kjente snarveger i området, og ingen egne tilbud for syklende og gående. Utfra
bebyggelsen må det antas lite gangtrafikk langs vegen.
3.6.3 Støy fra trafikk
Alle veier i området er kommunale (vegkart.no). Knarrlagsundveien har registrert ÅDT 1000,
de mindre veiene har ikke trafikkdata (vegkart.no) men kan antas å ha svært lite trafikk utfra
bebyggelsen og aktiviteten i området.
3.6.4 Luftforurensning fra trafikk
Pga. liten trafikkmengde i området vil også luftforurensing fra trafikk være svært liten.
3.6.5 Trafikksikkerhet
Det foreligger ingen trafikktellinger foruten i Kanrrlagsundvegen, men må antas at
trafikkmengden er svært liten, og under terskel som tilsier egne løsninger for gående/syklende
eller andre tiltak (SVV’s haåndbok N100 kap. C.4.2 Øvrige lokalveger, L2).
3.7

Annen infrastruktur

3.7.1 Skole og barnehage, offentlig og privat service
Nærmeste skole, barnehage og andre tjenester er i Fillan og har ledig kapasitet.
3.7.2 Energiforsyning
Det er ikke satt spesielle krav til energiløsning, eller gitt unntak fra TEK.
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3.7.3 Offentlige ledninger og VA-kapasitet
Det er ikke offentlige ledninger i området. Vannledningsnettet er privat og forsynes av
Ansnes Midtre vassverk, hvor det er tre hus i området som er koblet på. Det private
vannverket som i dag forsyner boligene vil tas over av kommunen i 2020/2021.
3.7.4 Høyspentanlegg
Det er ingen høyspentanlegg i planområdet. Eksisterende trafo sikres i kart og bestemmelser.
3.7.5 Naturmangfold
Det er ikke gjort registreringer av naturverdier i eller ved planområdet, foruten to rødelistede
fuglearter i nærområdet (se ROS). Disse er dog ikke spesielt knyttet til planområdet.
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Beskrivelse av planforslaget

Planforslaget er basert på skisseprosjekter av Skibnes Arkitekter (gnr/bnr 87/23, 54 og 71) og
Potensial arkitekter (gnr/bnr 87/20). All bebyggelse for opphold legges minimum på kote 3,5.
Det legges opp til:
22 utleieenheter for turisme à 88,1 m2 BRA/63,6 m2 BYA på tomtene gnr/bnr. 87/23,54 og
71, med flytebrygger og parkering som vist i situasjonsplan. Plankartet sikrer oppdeling av
arealet for utleie i enkelttomter. Det er satt bestemmelse om utleieplikt for å sikre at området
faktisk brukes til utleie og næringsmessig turistvirksomhet.
På gnr/bnr. 87/20 vises ca. 670 m2 kombinert formål kurs/konferanse/overnatting. I tillegg
dekker planområdet ca. 20 m2 utvidelse av skur på gnr/bnr. 87/168.
Skisseprosjektene legger opp til noe utvidelse ut i sjø. I skisseprosjektet vises 850 m2
tredekke på pæler utenfor gnr/bnr 87/54, og 250 m2 tildekking av eksisterende fylling med
nye pæler og ny kaifront øst for gnr/bnr 87/71. På gnr/bnr. 87/2
Skisseprosjektet på gnr/bnr. 87/23, 54 og 71 viser totalt 44 parkeringsplasseer for bil.
Skisseprosjektet på gnr/bnr. 87/20 viser 5 plasser på tomta, i tillegg til 11 parkeringsplasser på
gnr/bnr. 87/193, som disponeres av gnr/bnr. 87/20 og 193.
4.1

Plandata
Gnr/bnr. 87/20, 168, 193 og 200
Gnr/bnr. 87/ 23,54 og 71

Arealbruks-formål
i planen

Turistformål med tilhørende Annen næring
kurs/konferanse/overnatting samt
parkering og småbåthavn
småbåthavn med tilhørende
parkering inkl. parkering på
gnr/bnr.87/193.
Ca. 4790 m2 pluss utpæling
og flytebrygge. Området
utenfor gnr/bnr. 87/54 som
pæles med tredekke er 850
m2.

Sum grunnareal

Utnytting planlagt
bebyggelse

I øst er det ikke utfylling,
men tildekning av
eksisterende fylling med
pæler og kaifront og dekke
av tre - 250 m2

22 utleieenheter à 88,1 m2
BRA (=1938,2 m2 BRA)

Tomteareal 744m2 + 320m2
utfylling.
Sum: ca.1065m2
Tillegg, tomt gnr/bnr. 87/193 til
parkering: ca. 230m2
Totalt ca. 1295 m2 pluss
flytebrygge

670m2 BRA/500m2 BYA
Kurs/konferanse/overnatting
I tillegg 20 m2 for utvidelse av
eksisterende bod på gnr/bnr. 87/168
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Utnytting planlagt
bebyggelse under
terreng

Ingen

Gnr/bnr. 87/20: 5 private p-plasser

Parkeringsareal

44 plasser. Fellesareal
framgår av plankart og
situasjonsplan.

Utleienheter

22 à ca. 18 m2

Ingen

Arbeidsplasser

Ingen

Ca. 10 i planforslaget, ukjent med
dagens bruk

Ingen

Gnr/bnr. 87/193: 11 p-plasser,
felles mellom bnr 20 og 193.

4.2 Planlagt arealbruk
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-5, arealformål i reguleringsplanen, er planen
foreslått til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg
- Fritids- og turistformål (1170)
- Annen næring (1390)
- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (1587)
-Renovasjonsanlegg (1550)
- Uteoppholdsareal (1600)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Veg (2010)
- Annen veggrunn – grøntareal (2019)
- Parkering (2082)
Grønnstruktur
-Turveg (3031)
Hensynssoner
-

Frisikt (140)
Trafo (190)

4.2.1 Bebyggelsens plassering og utforming
Organisering
Utsikten til og orientering mot Fillfjorden er den viktigste organiserende faktoren for den nye
bebyggelsen i planområdet. De fleste av enhetene er smale og repeterende, og gir
assosiasjoner til rorbuer. Bebyggelsen er delt opp i 6 klynger, hvilket bryter opp inntrykket til
en skala som harmoniserer med bebyggelsen i nærområdet. De fem klyngene med
utleienheter på gnr/bnr. 87/ 54 og 71 er utformet slik at hver enkelt enhet framstår nettopp
som enkeltenheter, selv om de henger sammen i klynger. Bebyggelsen på gnr/bnr. 87/20
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(kombinert formål kurs/konferanse/overnatting) skiller seg noe ut fra resten, men er også
orientert mot sjø og brygger.
På gnr/bnr. 87/20 legges det opp til et større volum som krager ut over vannet, samt at det vil
fylles ut noe i havna.
Det vil bli etablert flytebrygge/småbåthavn med badstu, som vist i situasjonsplan. Bygget har
tre klare volum. Først et volum i første etasje hvor ”mathallen” og kjøkken etableres med de
funksjoner som hører til. Så i fløyen som strekker seg fra sørøst til nordvest, som inneholder
til sammen 10 leiligheter for utleie fordelt over to etasjer. Alle leilighetene har tilgang fra
utsiden og kan benyttes uavhengig av konferansesenteret.
På gnr/bnr. 168 og 200 legges det opp til felles bod som er inkludert i det kombinerte
næringsformålet for gnr/bnr. 87/20.
Bygningsmassen er i kart og bestemmelser avgrenset med byggegrenser, maks utnyttelse og
maks høyde.
Stedstilpasning
Planforslaget spiller både tradisjonelle fiskehavner og gamle rorbuer, men i en moderne
fortolkning. Utleieenhetene bygges med trepanel. Området er i dag en næringshavn.
Byggehøydene er sammenlignbare med andre bygg i området.
Forhold til nabobebyggelse
Nærområdet er noe lavere utnyttet og består for det meste av bolighus. Planområdet er et
næringsareal i tilknytning til en havn, hvor det også historisk har vært vanlig med høyere
utnyttelse og en annen typologi enn den spredte bolig- og gårdsbebyggelsen som ellers er
vanlig på Hitra.
4.2.2 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsen innenfor arealformålet kurs/konferanse/overnatting planlegges med maks
gesims 7,3 meter over terreng.
Utleienhetene (BFT1-3) planlegges med maks gesimshøyde 7,0 meter. Over denne høyden
åpner bestemmelsene for takterrasse/rekkverk.
4.2.3 Grad av utnytting
Totalt BRA for byggeprosjektene er ca. 2640 m2, ikke medregnet parkering eller flytebrygger.
Planen åpner for at parkering kan regnes utenom BRA-regnskap også i byggesak.
4.2.4 Parkering
Det er satt av 2 p-plasser pr. utleieenhet. Dette tilsvarer kravet i KPA for fritidsboliger, da det
er en god analogi til prosjektet bak planen. Sykkelparkeringskrav i KPA er sikret i
bestemmelsene, også om dette senere skulle endres. For publikumsrettet næringsvirksomhet
kreves 1 plass pr 100 m2 næringsareal. Minimum 10% og minst 1 av plassene skal være HCparkering.
Planforslaget har 44 p-plasser for de 22 utleieenhetene på gnr/bnr. 87/23, 54 og 71, 5 plasser
på gnr/bnr. 87/20 og 11 plasser på gnr/bnr. 87/193 som er felles for bnr. 20 og 193.
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4.3 Bebyggelsens tilknytning til infrastruktur
Planområdet forbindes via de kommunale vegene Nessabakken og Ansnesvegen, som kobles
til Fylkesvegen Knarrlagsundvegen 400 meter unna.
4.4 Trafikkløsning og adkomst til offentlig veg
Dagens avkjørsel og veiløp videreføres, men bruken endres og trafikkmengden vil øke i
forhold til dagens bruk.
4.5 Energiforsyning
Energiforsyning løses i byggesaken i tråd med kommuneplan og TEK.
4.6 Planlagte offentlige anlegg
Planforslaget omfatter omfatter offentlig veg og veggrunn, men de berøres ikke av tiltak etter
planforslaget.
4.7 Miljøoppfølging, miljøtiltak
Det er satt bestemmelse om dokumentasjon av evt. forurenset grunn i byggesaken.
4.8 Universell utforming
TEK og KPA legges til grunn. Det er satt bestemmelse som sikrer universell utforming skal
etterstrebes i utformingen av uteområder, men endelig utforming er ikke detaljert i plansaken.
Forventingene til trinnfrie adkomster må allikevel tilpasses at heving av terrenget til minst
kote 3,5 i noen tilfeller kan tilsi helning over minstekrav eller trinn.
4.9 Kulturminner
Det er siden varsel om oppstart ikke kommet merknader fra antikvarisk myndighet om
undersøkelser eller bevaring. Ingen kulturminner er registrert i området pr. i dag.
4.10 Allmennhetens tilgang i strandsonen
Det er pr. i dag kun punktvis tilgang langs sjøen, og området er ikke spesielt attraktivt for
spasering eller annen fritidsbruk av strandsonen. Planforslagets nybygg er lagt nært sjøen, i
tråd med den den tradisjonelle utformingen av bygg som rorbuer og sjøhus. Se øvrig
vurdering i kap. 5 av samme tema.
Innenfor området for kurs, konferanse og overnatting vil besøkende ha tilgang til sjøen mot
nord, på den nyetablerte kaia. Om man går sørover sikrer en turveg at man kommer seg ut til
sjøen inn mot havna, ut på marinaen, og inn til land igjen ved landfestet av moloen. Herfra
kan man enten gå ut på moloen, om grunneier (pr. i dag kommune) tillater det, eller videre ut
til et fellesareal ut mot sørspissen av planområdet. Alt dette er sikret i bestemmelsene/kartet.
4.11 Småbåthavn
Planforslaget legger opp til to flytebrygger med totalt ca. 25 småbåtplasser, en badstue og
gjesteplasser (i tråd med KPA). Flytebrygga lengst sør har adkomst i begge ender
4.12 Inngrep i sjø, terrenginngrep og vegetasjon
Utenfor gnr/bnr. 87/20 planlegges det for ca. 320 m2 utfylling i sjø for å få en bedre utnyttelse
av planområdet. For å få en best mulig fylling, planlegges det anlagt en forstøtningsmur i
sjøen. Se vedlagte illustrasjonsplan.
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Ved gnr/bnr. 87/54 vil de opparbeides «kaikant ved hjelp av pæler og tredekke. Ved gnr/bnr.
87/71 vil eksisterende fylling overdekkes og avsluttes mot sjø med pæler.
Det legges for øvrig ikke opp til omfattende terrenginngrep på land, foruten terrengheving for
å sikre bebyggelsen mot springflo og stormflo. Det er satt bestemmelse som sikrer at bygg
plasseres på terreng som ligger minst på kote 3,5.
4.13 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Afry har utarbeidet en overordnet VA-plan. Utbyggingen medfører behov for ny vannledning
og spillvannsledning og etablering av slamavskiller. Brannvannsdekning skal være 50 l/s
fordelt på to uttak. Det vil være åpen og lokal løsning på håndtering av overvann for
planområdet. Det stilles krav i bestemmelsene om at teknisk godkjent vann- og avløpsplan
inkl. brannvann skal foreligge før igangsettelsestillatelse kan gis, og overordnet VA-løsning
er gjort bindende i bestemmelsene.
4.14 Plan for avfallsløsning
Det er satt av areal til renovasjonsløsning plankartet, og snumulighet inne i planområdet
framgår av situasjonsplan. Begge deler er basert på kontakt med Remidt og bruk av deres
veileder.

5

Virkninger av planforslaget

5.1 Overordnet plan
Kommuneplanens arealdel (2016-2028) fastsetter eksisterende bruk, som er havn og
kombinert formål for bebyggelse og anlegg, samt LNF for det mindre parkeringsarealet i
nord. Regulering til turistformål og kombinert formål kurs, konferanse og overnatting er ikke
presist samme arealformål, men vil ha svært like konsekvenser som KPA’s formål. Dette
utfra at KPA’s arealformål havn brukes om turismerettede småbåthavner, i tillegg til
næringshavner.
5.2 Landskap
Sammenlignet med dagens næringsbygg vil den nye bebyggelsen fremstå mer samlet og
enhetlig. Bebyggelsen vil ikke gi spesielle virkninger pga. høyde, da denne er tilnærmet lik
dagens bygg og landskapet allerede er variert både hva angår bebyggelse og terreng.
5.3 Stedets karakter
Bebyggelsen og vegføringen er ikke strengt strukturert, foruten av hvilke arealer som egner
seg for dyrking og sjøkanten. Hus og andre bygg er varierte både i farge, orientering og
utforming. Alt i alt er stedet landlig, og typisk for kysten. Den nye bebyggelsen føyer seg inn
i dette, selv om utnyttelsen er noe høyere og utformingen til dels mer moderne.
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Figur 4 Utsnitt fra fjernanalyse. Bildet viser noe mindre parkering enn planforslaget.

5.4 Estetikk
Organiseringen i klynger og orientering ut mot sjøen gir en helhetlig struktur til planområdet,
hvilket gir takhøyde for variasjon i selve utformingen av byggene. Utleienhetene på gnr/bnr.
23, 54 og 71 er prosjektert med malt panel, og dette er sikret i bestemmelsene.
Bygg på gnr/bnr. 87/20 (kurs/konferanse/overnatting) prosjekteres med to klare volum som
settes sammen. Volumet i første etasje følger tomtegrensa mot vannet fra nordvest til sørøst.
Et volum i to etasjer ligger i sørvest mot nordøst og strekker seg ut over havet understøttet av
påler. Hele prosjektet er prosjektert med flatt tak for å minimere volum og byggehøyde.

Figur 5 Kurs/konferanse/overnatting, perspektiv fra nordvest (Potensial Arkitekter AS)
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Figur 6 Kurs/konferanse/overnatting, perspektiv fra øst (Potensial Arkitekter AS)

Silhuettvirkningen av utbyggingen er vurdert som lite framtredende, pga. byggehøyden,
oppdelingen av volumene, og landskapsformen. Flate tak minimerer bygghøyden.
Det er satt bestemmelse som sikrer estetiske hensyn i byggesaken.
Hitra kommune ba i møte 5.12.2019 om « helhet og et felles uttrykk» for planområdet. Dette
er forstått innenfor rammene av at det tross alt er to byggherrer og to arkitekter – dette vil i
seg selv medføre en viss variasjon i bygningsmassen. Vi mener allikevel at byggene, som vist
i fjernanalysen og situasjonsplan, allikevel danner en helhet, der de alle henvender seg ut mot
sjøen.
5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen kjente konflikter med kulturminner.
5.6 Naturmangfoldloven og tiltakets effekt på vannets økologiske tilstand
Det er ikke påvist rødlistede arter i Naturbase.no eller kommet innspill om naturvernhensyn,
det er derfor vurdert som at vilkårene i naturmangfoldsloven § 8 er oppfylt. Det kan heller
ikke ses at anleggene vil påvirke vannets økologiske tilstand, da de eneste utslippene vil være
knyttet til vanlig opphold, overnatting og kjøkkendrift, og vil løses i tråd med forskrift. Det
vil utarbeides detaljert VA-løsning i byggesaken. Fylling ut i sjø vil påvirke vannet lokalt,
men siden planområdet også i dag har bryggekant ut mot ei næringshavn vil virkningen være
minimal.
5.7 Rekreasjonsinteresser, strandsonen og tilgang for allmennheten
Området har ingen rekreasjonsverdi i dag. Området er delvis avsatt til småbåthavn i KPA,
men selve arealbruken på land er på ingen måte tilrettelagt for allmenn tilgang og det er ingen
småbåtplasser.
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Det er per. I dag kun punktvis tilgang langs sjøen, og området er ikke spesielt attraktivt for
spasering eller annen fritidsbruk av strandsonen. Planforslagets nybygg er lagt såpass nært
sjøen, i tråd med den den tradisjonelle utformingen av bygg som rorbuer og sjøhus, at det ikke
er vurdert som hensiktsmessig å legge et allment tilgjengelig areal langs sjøkanten i hele
planområdet. Derimot vil det bli allmenn adgang til flytebryggene øst for gnr/bnr. 87/71, som
kan forlenges til en fin tur, f.eks. ut på moloen om framtidige eierforhold her tillater det (den
eies i dag av kommunen).
Plasseringen av bygningsmassen relativt nært vannet er selve hovedtrekket ved planforslaget,
og det er ikke vurdert som en mulighet å bevare et bredt belte langs sjøen, da en slik løsning
ikke lenger kan sies å være det samme prosjektet. Eventuelt vil allmenn tilgang langs sjøen
med prosjektets byggplassering komme svært nært innpå beboere og feriegjester på deres
viktigste fasade, og området vil selv med fri tilgang framstå som privat siden det ligger så tett
på stuevinduene.
Innenfor området for kurs, konferanse og overnatting vil besøkende ha tilgang til sjøen mot
nord, på den nyetablerte kaia.
Fylkesmannens innspill om temaet viser til Statlig planretningslinje for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen, og ber om en grundig vurdering av denne.
Fylkesmannen ber også om en helhetlig vurdering av hvordan planforslaget kan påvirke
situasjonen i hele kommunen. Dette siste er delvis utenfor det som kan besvares utfra
kunnskapsgrunnlaget som foreligger, men vi gjør et forsøk.
Planretningslinjen er til revisjon, og var ute til høring til 30.10.2020. Høringsforslaget legger
generelt opp til en oppmykning av regelverket:
Hensikten med endringene skal i sum være å gi noe mer frihet i sone 3 og utkantområder i
sone 2, mens de ikke skal medføre endringer i praksis i sone 1 eller pressområder i sone 2.
Hitra er i regjerningens forslag en kommune i sone 2, hvilket gjør det uklart hvilken versjon
av retningslinjen som skal legges til grunn. Et gjennomgående premiss i retningslinjen er også
at det er snakk om ikke utbygde eller kun delvis utbygde områder som bygges ned, mens
dette planområdet er et næringsområde som omformes. Under «Kommuneplan og
reguleringsplan» sier forslaget til retningslinje at utbygging bør konsentreres til allerede
utbygde områder, slik at øvrig kystsone skjermes. Areal til bolig-, sentrums- og
næringsutvikling bør prioriteres foran arealer til fritidsboliger.
I Hitras kommuneplans arealdel er innspill om nye småbåthavner konsekvensutredet. De
gjennomgående faktorene som teller positivt er der utvidelse av eksisterende anlegg,
konsentrasjon i færre, men større anlegg, at anleggene ikke er i konflikt med naturverdier, og
at anleggene ikke ligger tett på andre, eksisterende anlegg. Planforslaget kommer godt ut av
alle disse vurderingene. Planen legger ingen føringer til hvordan flytebryggene skal
organiseres, men det legges her til grunn at alle måter å organisere dette på vil bidra til å
dekke etterspørselen etter båtplass og dermed senke presset på utbygging andre steder.
Turistformålet vil gi flere muligheten til å bruke og nyte kysten og sjøen. Om man skal se på
kommunen som helhet, vil en tettere utbygging som denne i et allerede nedbygd område
kunne erstatte andre, mindre tette prosjekter i ubebygd natur.
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5.8 Trafikkforhold
Utbyggingen vil medføre økt trafikk sammenlignet med i dag, men også en reduksjon i tyngre
kjøretøy etter anleggsfasen.
5.9 Barns interesser RPR for barn i planlegging
Området brukes så vidt vi vet ikke av barn i dag, og prosjektet vil derfor medføre en
forbedring av forholdene da de kan brukes av barn og vorksne.
5.10 Sosial infrastruktur
Planforslaget legger ikke opp til fast bosetting.
5.11 Universell utforming
Området er i dag uegnet til opphold, og vil opparbeides i tråd med TEK og kommuneplan.
5.12 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeidet ROS-analyse, med følgende tema:





Grunnforhold
Vann og avløp
Støy i anleggsfasen
Havnivå

5.13 Jordressurser
Parkeringsareal på gnr/bnr. 87/193 er registrert som innmarksbeite, men både plassering
mellom to veger og en bolig ,og bruk i levende minne (som hage) taler imot at
landbruksformål kan legges til grunn for arealdisponeringen her.
5.14 Teknisk infrastruktur
Planens bestemmelser stiller krav om teknisk godkjent VA-plan inkl. brannvann ved
igangsettelsestillatelse. Det er ingen kommunale ledninger i området, og overordnet VA-plan
legger opp til bruk av private løsninger. Kapasiteten på vann og avløp for nye bebyggelse kan
ivaretas tilfredstillende. Det er vedlagt en overordnet VA-løsning som er gjort bindende i
bestemmelsene.
5.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen.
5.16 Interessemotsetninger
Det er kommet innspill om adkomst til Ansnes båtforenings flytebrygge og evt. utvidelse av
denne, og om hensyn til universell utforming og flomsikring, som tilsynelatende er motsatte
hensyn.
5.17 Konsekvenser for klima og det ytre miljø
Prosjektet vil medføre økt biltrafikk, utfylling i sjø og produksjon/utslipp av avløpsvann. Det
er uklart hva slags belastning dagens bruk medfører av trafikk og utslipp, og konsekvensen er
dermed usikker. Det skal før bygging sikres at byggegrunnen ikke kommer i konflikt med
forurensede masser, evt. må disse fjernes. Om det viser seg å være forurensede masser på
tomta vil utbyggingen derfor være positiv i så måte.
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Planforslaget medfører inngrep i sjø, spesielt nord i planområdet hvor det vil fylles ut ca. 320
m2 nytt areal. Dette er vurdert av Era Geo å ikke påvirke konklusjonen i det geotekniske
notatet som er vedlagt saken.
5.18 Naboer
Det er kommet naboinnspill om adkomst for båt og bil, og for rettigheter under flomålet i
havna.
Det ligger i dag en flytebrygge tilhørende Sven Amund Fjeldvær med landfeste på gnr/bnr.
87/20. Landfeste for denne fjernes i planforslaget i minnelighet med eier, som i stedet får rett
til bruk av ny flytebrygge på 87/20. Dette er sikret i bestemmelsene.
5.19 Sol/ Skygge/utsikt
Det er, jf. oppstartsmøtereferatet, ikke utarbeidet sol/skyggeanalyse. Der hvor naboene kan få
noe skygge er det fire meter fra tomtegrense til ny bebyggelse foruten vestover fra gnr/bnr.
87/23 hvor det er jordbruksareal. Situasjonen her vil antageligvis bli bedre enn nåsituasjonen
pga. rivning av dagens bygg.
5.20 Folkehelse
Temaet folkehelse omfatter i dette tilfellet spesielt tilgang til og bruk av natur, sosiale
møteplasser Det vil derfor være en del overlapp med andre tema i planbeskrivelsen.
Den ene sosiale møteplassen i området pr. i dag er restaurant Ansnes Brygger, rett nord for
planområdet. Ved utbygging med turistvirksomhet vil framtidige brukere dra nytte av å ha et
sosialt møtested, og restauranten vil dra nytte av økt kundegrunnlag i gangavstand.
Turistvirksomheten er i seg selv en utvikling i området som gjør at flere kan benytte seg av
sjø og kyst, som særlig gjøres mulig ved bygging av flytebrygge. Det vil avsettes
gjesteplasser i tråd med kommuneplanens arealdel, hvilket øker tilgangen til sjøen også for
allmennheten. Allmennheten sikres også adkomst til sjøen mot sør, nord og langs marinaen.
Det sikres adkomst gjennom planområdet ut til moloen, men adkomst til selve moloen er ikke
sikret i planen da den ikke eies av tiltakshaverne. Men det må være lov å håpe at denne kan
bli en berikelse både for beboerne i planområdet, og allmennheten. Moloen eies pr. i dag av
kommunen.
5.21 Avveiing av virkninger
Positive konsekvenser
Området vil utnyttes mer effektivt, og bidra
til større verdiskapning
Den begrensede ressursen strandlinje kan
nytes av flere, men med tilnærmet ingen
negative konsekvenser hva angår
offentlighetens adkomst.
Området vil visuelt framstå ryddigere
Bedre sikring av bygg mot flom
Gjesteplasser i marina

Negative konsekvenser
Antageligvis økt trafikk.
Utfylling i sjø

Antageligvis økte utslipp pga. avløp
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6

Planprosess og innkomne innspill

6.1 Oppstartsmøte
Oppstartsmøte ble avholdt 30.8.2019. I forkant av det var det også avholdt et uformeldt møte
med arkitekt og byggherre, 11.6.2019. Dette møtet er ikke referatført, men temaene ble
ivaetatt i oppstartsmøtet, dette referatet er vedlagt planforslaget.
I etterkant av oppstartsmøtet presiserte kommunen pr. epost følgende:





Det stilles krav om dokumentasjon av forurenset grunn, og det er opp til forslagstiller
å komme med forslag til hvordan dette løses/sikres.
Flytebryggene skal reguleres inn i plankartet.
Parkeringskrav i KPA står ved lag
Tilkoplingspunktet for VA trenger ikke omfattes av planavgrensningen, men må være
med i VA-planen.

6.2 Møte for delvis revisjon av planforslaget 5.12.2019
Møtet ble gjennomført fordi en endring av prosjektet hadde overført deler av prosjekteringen
til ON arkitekter (gnr/bnr. 87/20). Det nye forslaget til bebyggelse på tomta prosjekteter på
stolper, og med noe utfylling i sjø. Det var også ønske om å utvide planområdet til å omfatte
parkering på gnr/bnr. 87/193. Sol/skyggeanalyse ble vurdert men ikke krevd eller funnet
nødvendig. Forskjønning av moloen ble diskutert men ikke vurdert som del av planarbeidet.
Utvidingen ble vurdert å kreve varsel om utvidelse.
6.3

Sammendrag av innkomne innspill

6.3.1 NVE
Brev av 28.10.19.
NVE ber om at utredninger av naturfare ikke bør utsettes til byggesak men senest avklares i
plan. Forutsetter at forholdet til skredfare avklares i forbindelse med planarbeidet. Dersom det
ønskes utført utfyllinger eller etablert molo(er) eller andre tiltak, må det gjennomføres en
fareutredning som avklarer skredfaren.
Kartverkets innsynsløsning https://www.kartverket.no/sehavniva/ viser framtidig estimert
havnivåstigning med stormflo for de aller fleste tettstedene langs hele kysten. For Ansnes er
for eksempel 200-års stormflo med havnivåstigning (gitt fortsatt høye globale CO2-utslipp)
stipulert til kote 2,66 meter mot slutten av dette århundret (uten bølgepåvirkning).
For å unngå å bygge seg inn klimaproblemer anbefaler regjeringen både i ovennevnte veileder
H-5/18 og i «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023» av
14.05.2019 at det er de høye utslippstallene som skal legges til grunn for arealplanleggingen i
kommunene. For tiltak som ligger i umiddelbar nærhet til- eller i sjø og som ikke er
konstruert for overflomming, anbefaler vi, på linje med kommunen, at det derfor reguleres inn
en minimum kotehøyde gulv (NN2000) på 3,50 m. for å unngå skader og ødeleggelse på
konstruksjoner og anlegg.
Tidligere var naust ofte enkle konstruksjoner. I dag er disse imidlertid ofte kostbare anlegg
med elektriske installasjoner som lys, vinsjer etc. ofte inneholdende dyre fritidsbåter og
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utstyr. Ved evt. etablering av naust bør disse derfor konstrueres slik at de tåler overflomming
dersom disse ønskes etablert lavere enn 3,0 meter.
Svar: Det er utredet skredfare i egen, vedlagt rapport og i ROS. I tråd med krav er det
satt bestemmelse om minimum grunnmurshøyde på 3,5 moh.
6.3.2 Fylkesmannen i Trøndelag
Brev av 6.11.2019
Landbruk Ingen landbruksfaglige merknader.
Helse og omsorg
Det bør fremgå av planen hvordan folkehelseperspektivet er ivaretatt og hvilke vurderinger
som er gjort. Det betyr at planforslaget må ivareta folkehelserelevante tema som støy,
luftkvalitet, tilgang til sosiale møteplasser tilpasset ulike aldersgrupper samt trafikksikkerhet
og tilrettelegging for de myke trafikantene.
Det er videre viktig å viser hvordan tilgang til området for almen ferdsel skal ivaretas.
Det må videre fremkomme av plan hvordan trafikksikkerhet, støy/luftforurensning er ivaretatt
også i anleggsfasen, miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442/16 og retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging,
T-1520 må ligge til grunn i videre planarbeid.
Hvordan universell utforming er ivaretatt bør framgå av dokumentene og ivaretas i
bestemmelsene.
Klima og miljø
Strandsonen
Hitra er en kommune med stort arealpress på strandsonen. Planforslaget må derfor ta hensyn
til og omtale hvordan det ivaretar føringene i Statlig planretningslinje for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen. Her må det spesielt vurderes hvordan hensynet til
tilgjengelighet til strandsonen for allmennheten vil ivaretas. Det virker som om det foreslås å
avvike fra kommuneplanens arealdel sin arealdisponering til småbåthavn. Planforslaget må
derfor inneholde en grundig vurdering av hvordan regulering for småbåthavn sikrer at
kommunens behov for dette formålet møtes, og i hvor stor grad det sikrer at det ikke skapes et
behov for flere småbåthavner andre steder i kommunen.
Forurensning
Fylkesmannen slutter seg til kommunens referat fra oppstartsmøte hvor det slås fast at
forurensning i grunnen må dokumenters, da området har vært næringsområde over tid.
Mudring og dumping
Fylkesmannen minner om at det ved mudring og dumping alltid skal søkes tillatelse fra
Fylkesmannen. Fylkesmannen avgjør om tiltaket er avhengig av tillatelse eller ikke.
For øvrig slutter klima og miljø seg til avsnitt under «Helse og omsorg».
Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Ansnes Havn.
Fylkesmannens ønsker i utgangspunktet at det som et minimum lages et utkast til en ROSanalyse som sendes ut på høring sammen med oppstartsvarselet, for å kunne gi
hensiktsmessige tilbakemeldinger tidlig i planprosessen.
Fylkesmannen forventer som et minimum av ROS-analyser i plansaker at:
22

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

Det er satt bestemmelse som sikrer at trafikksikkerhet og støy/luftforurensning er
ivaretatt også i anleggsfasen, med krav om plan for dette. Retningslinjene T-1442 og
1520 legges i bestemmelsene til grunn for byggefasen.
Planforslaget avviker noe fra Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjøen, og fra arealformålene i kommuneplanens arealdel.
Behovet for eller overkapasitet for småbåthavn andre steder i kommunen er ikke kjent
for oss, og hvordan den totale etterspørselen etter småbåtplasser på Hitra vil bli etter
vårt prosjekt er utbygd bør heller utredes på kommuneplannivå, evt. Fylkesnivå.
Det er satt bestemmelse om dokumentasjon av forurensing i grunnen.
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Det legges ikke opp til mudring eller dumping, men evt. søknader til FM i byggefasen
vil ivaretas der.
ROS-analyse er vedlagt.
6.3.3

Fiskeridirektoratet
Brev av 29.10.2019
Det er registrerte fiskeriinteresser, akvakulturlokaliteter og marint biologisk i nærområdene til
det planlagte reguleringsområdet. Tiltaket må vurderes i forhold til mulige uheldige
påvirkninger for disse interessene, samt det marine miljø generelt, spesielt dersom det skal
gjennomføres mudring, utfylling eller sprengningsarbeid i sjø. Nødvendige avbøtende tiltak
må om nødvendig iverksettes.
Fiskeridirektoratet region Midt har ut over dette ingen ytterligere merknader til arbeidet med
detaljregulering for Ansnes Havn i Hitra kommune.
Svar: Fiskeriinteressen er vurdert i ROS-analysen og diskutert med kommunen i
oppstartsmøtet. Planforslaget innebærer utfylling, men inne i en etablert næringshavn
og kan derfor ikke ses å ha noen særlig konsekvens.
6.3.4

Kystverket

Brev av 30.10.2019. «Vi ser av varselet og skissert planområde, at dette har en viss virkning
for statlige anlegg og installasjoner og dessuten en definert tilknytning til Kystverkets
generelle forvaltningsansvar i sjø- og nære landområder.
Planområdet omfavner blant annet til Ansnes statlige fiskerihavn, noe som genererer særlig
arealinteresse fra Kystverkets side. Våre kommentarer til arbeidet med avgrensning og
arealtilpassing av reguleringsfeltet, er derfor faglige råd og noe mer av generell karakter.
Vi har ingen større kommentarer til planens avgrensning eller omfang, men mener det er noe
underlig at man utelukker molofeste og molo i reguleringen, da dette er essensielt som
infrastrukturanlegg i en sammenheng for hele området. Vi regner med at planutkastet ved
høring vil være både entydig avgrenset og inneholde formålsbestemt med tilførte
reguleringsbestemmelser, som tilfredsstiller områdets samlede utviklingspotensiale.
Generelle bindinger
Reguleringen må innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige planretningslinjer for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (FOR-2011-03-25-335). Reguleringen er
bundet til å følge kommuneplanens arealdel 2016-2028 for det som gjelder hovedformål,
både på land og sjøareal innenfor kommunegrensene.
Lov om havner og farvann
Kystverket ønsker å informere om Lov om havner og farvann av 01.01. 2010. Loven medfører
en endring i kommunenes forvaltningsansvar og myndighet innenfor egne sjøområder, jf. §§7
og 9 i ny lov.
Vi gjør også oppmerksom på at tiltak og etableringer i eller i nærheten av sjø, krever egne
tillatelser etter havne- og farvannslovens §27. Småbåthavner og utfylling i sjø, mellom annet
moloer, er eksempel på tiltak som krever tillatelse til etablering etter havne- og
farvannsloven. Siden dette området også er del av en statlig fiskerihavn, vil interesser
tilknyttet fiskerinæringen også være relevant. Vi viser i denne sammenheng til føringer for
areal-prioriteringer, avledet av denne lovs §1, som gir staten muligheter for tilrettelegging av
sjøbasert primærnæring.
Plan- og bygningsloven
Generelt ber man om at det blir tatt hensyn til trygge og farbare sjøareal og viser til plan- og
bygningslovens § 11.7 pkt. 6 og § 11.11 pkt. 3 og 6, som omhandler forutsetninger for
arealformål i sjø.
Kystverket vil foreslå at man benytter KystInfo, Kystverkets eget planleggingsverktøy og
karttjeneste, som er å finne på www.kystverket.no. Her er det sjøkart med aktuell informasjon,
samt oppdaterte og sjørelaterte opplysninger.
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Informasjonen på sjøkarta vil kunne være en tilvekst til planarbeidet og informerer om viktig
element for ferdsel på sjøen, som f.eks. navigasjonsinstallasjoner (lykter, blinker, merker,
bøyer, staker), farleder, moloer, ankringsområder, sjøkabler, sjøledninger m.v.
Det er etter det vi ser av varselet både sjø- og strandsoneareal som blir foreslått regulert og
verdien av KystInfo og ekstraherte data vil derfor måtte settes inn i en sammenheng og
aktualiseres proporsjonalt.»
Svar: Moloen er ikke regulert inn, da det ikke legges opp til tiltak der eller legges
føringer for arealet. Adkomsten videreføres. Innspillene om andre lovverk angår ikke
plansaken, men tas til orientering.
6.3.5

Mattilsynet
Brev av 30.10.2019. Drikkevannsforsyning til planlagte boliger må avklares i planprosessen,
evt. som del av VA-plan.
Svar: Drikkevannsforsyning er behandlet i VA-plan. Planforslaget legger ikke lengre opp til
boliger.
6.3.6

Statens vegvesen
Brev av 30.10.2019. Ingen merknader.
6.3.7

Trøndelag Fylkeskommune
Brev av 1.11.2019. TFK oppfatter at det er stor avstand mellom skisseprosjektet og vedtatte
kommunale planer ved at det mangler en sammenheng med omgivelsene, og forventer at
kommuneplanens bestemmelser blir lagt til grunn for videre arbeid med planen.
«Tiltaket bør tilpasses omgivelsene i langt større grad enn det planskissene viser. Området har
en sentral plassering på Ansnes og bør få en utforming som er mer estetisk tiltalende både
med tanke på volum, form og materialbruk. Kommunenes arealplanlegging bør bidra til at
samfunnet tilpasser seg et klima med mer nedbør og ekstreme værforhold. I den sammenheng
viser vi til at flate tak regnes av SINTEF Byggforsk som risikokonstruksjoner.»
Planområde omfatter sjøareal, så saken er oversendt NTNU v/Institutt for arkeologi og
kulturhistorie.
Svar: Planforslaget vil vise at både type arealbruk og bebyggelsens utforming
forholder seg svært aktivt til omgivelsene, og kommuneplanens arealdel er lagt til
grunn. Det er satt bestemmelse om estetikk, og lagt stor vekt på kvalitet på
bebyggelsen. Det er uklart hva som menes med at bebyggelsen som vist ved
planoppstart ikke er estetisk tiltalende. Volumene er relativt små, de fleste tilsvarende
småhusene i området. Det er uklart hva som menes med at form og materialbruk ikke
er estetisk tiltalende. Planforslaget har flate tak, som vil bygges i tråd med teknisk
forskrift. Det er purret på NTNU Vitenskapsmuseet, men det virker ikke som om de
ville uttale seg til planoppstarten.
6.3.8

Direktoratet for mineralforvaltning
Brev av 4.11.2019. Ingen merknader, da deres tema ikke berøres
6.3.9

Trønderenergi Nett/Tensio
Brev av 11.11.2019. Tensio TS har etter energiloven områdekonsesjon i Hitra kommune og
har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagte kart. Se vedlegg 1.
Kartet må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke og må ikke anses som
kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Tensio TS via våre nettsider.
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Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og
forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle
kostnader til erverv av nye rettigheter. Nye traséer må gis rettigheter med minst like gode
vilkår som det vi har til de eksisterende traséene. Normalt er dette stedsvarige (evigvarende)
bruksrettigheter.
Anlegg under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av
områdekonsesjon. Omlegging av disse anleggene fordrer ikke søknad om endring av
konsesjon, men en del hensyn må likevel ivaretas.
Nettstasjon i området må hensyntas med minst fem meters avstand til brennbare bygg og
lignende. Evt. Nytt areal for nettstasjon må reguleres inn.
Ønsker å kontaktes i god tid før bygging. Viser til «krav til avstand mellom bygninger og
nettanlegg»
Svar: Det meste av innspillet forholder seg mest til en påfølgende byggesak. Siden
kartet ikke skal deles er det ikke tatt inn som del av planforslaget, det ville gjort det til
et offentlig dokument. Det er satt bestemmelse som sikrer nettstasjon i byggesaken,
og eksisterende stasjon er sikret med hensynssone. Saksbehandler Svegård opplyste i
saken at «Eksisterende nettstasjon har kapasitet til 20 stk. leiligheter, men dette må
avklares med utbygger i detaljprosjekteringsfasen. Kapasitet i strømnettet er
«ferskvare» og må derfor vurderes kontinuerlig. Om nødvendig kan det være en
løsning å skifte eksisterende nettstasjon/trafo til en større».

6.3.10 Johan Ludvig Ansnes
Brev av 6.11.2019. Eier av Ansnesveien 103. Ingen vesentlige motforestillinger, men minner
om rettighet til tomt og flytekai lengst nord på moloen. Minner om at gnr/bnr. 87/8 eier en del
av det sydligste skjæret m/sjøgrunn.
Svar: Bestemmelsene viderefører adkomstrett gjennom planområdet (og for øvrig vil
retten gjelde selv om planen ikke viderefører den).
6.3.11 Sven-Amund Fjeldvær
Fjeldvær har skrevet flere eposter om adkomstrett over gnr/bnr. 87/20. Innspill er ivaretatt
ved at Fjeldvær er tatt opp som partner i prosjektet. Det er parallelt med planprosessen inngått
avtaler med Fjeldvær om erstatning av hans brygge med delvis rett til ny brygge.
6.3.12 Linda Martinsen Malum v/ Leif Martinsen
Brev av 2.11.2020, og flere telefonsamtaler. Eier av gnr/bnr 87/1 og 4. Disse ligger i området
men er ikke vurdert som berørt av planforslaget. Innspillet dreier seg om eierinteresser i
området inne i havna, som vist i vedlagt grunneiererklæring. Mener de på grunn av dette er
direkte berørt part og er grunneiere i planområdet. Ønsker ikke å avstå grunn eller rettigheter.
Svar: Det er uklart om arealet som beskrives i grunneiererkklæringen er en tomt eller
ikke. Arealet er ikke matrikkelført som en tomt, og det er grunnen til at familien ikke
er varslet ved oppstart. Den vedlagte grunneiererklæringen viser areal som er overført
til Havnevesenet for bygging av molo, og angir at denne grunnen «…begrenses mot
syd og øst av sjøen (-2 m), mot sydvest av eiendomsgrensen mot 87/54, mot vest av
mur mot sjøen ved mololandfestet, og mot nord av en linje i 4 m avstand utenfor foten
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av moloskråningen». Vi kan ikke se at dette angir annet enn det arealet som skal
avgis til Havnevesenet og som siden er bygd ut som molo, men forstår det som at det
står igjen rettigheter over areal som ikke er overført men som ikke er matrikkelført.
Planforslaget legger opp til flytebrygge nord for området det muligens er snakk om –
utforming av denne vil ved høring av planforslaget konkretiseres, og vi tar da gjerne
imot konkrete merknader.

6.4 Varsel om utvidet planområde
Det ble varslet om en mindre utvidelse av planområde 22.1.2020. I samråd med kommunen
ble grunneier, NVE, Statens vegvesen, Fylkeskommunen og Fylkesmannen varslet.
6.4.1 Fylkesmannen
Fylkesmannen anmerket i brev av 13.2.2020 at de ikke hadde merknader angående
samfunnssikkerhet, klima, miljø eller helse og omsorg. Landbruksavdelingen ba planarbeidet
vektlegge å unngå at dyrka jord og innmarksbeite i øst ble berørt.
Svar: Området det er snakk brukes i dag som plen/forhage til en bolig, det er for
grunneier ikke naturlig å slippe beitedyr inn her på et mindre område klemt mellom
boligen og to veier.
6.4.2 Ansnes båtforening v/ Bjørn Mathisen
Brev av 17.3.20. Savner situasjonskart som viser deres anlegg, er usikker om hvordan
båtadkomst til dette sikres og tror at planforslagets brygger vil komme i konflikt med deres.
Misfornøyde med å ikke ha blitt involvert mer i utforming, og ber om møte.
Svar: Plassering av planforslagets flytebrygger vil ivareta adkomst mellom seg selv
og moloen for de flytebryggene dere har der i dag.
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