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SAMMENDRAG

Kalvøya er en del av et større industriområde som strekker seg fra Jøstnøya i vest til Kalvøya i øst. Området er i dag et
viktig infrastrukturknutepunkt, og en viktig arena for marine næringer i Midt-Norge og er i all hovedsak utbygd for
industri. Formålet med planen er å imøtekomme en voksende næring og etterspørsel innenfor marine og maritime
næringer.
Videreutviklingen på land innebærer en forbedret logistikk ifb med produksjon av merder, som foregår nord i
planområdet. Merdene dras i dag gjennom hele industriområdet sørover og tas ut på sjø sør i området. Dette er lite
effektiv mhp arealbruk og logistikk for øvrig, så det er et sterkt behov for å omregulere en del av grøntområdet i øst i
gjeldende reguleringsplan for å åpne for uttak av ferdigproduserte merder der. Dette gir samtidig en mulighet til å
videreutvikle arealbruken sør i området. Det er også i tilknytning til dette, et stort behov for å finne et område i sjø
for lagring av ferdig monterte merder fram til kunde kommer for å hente, da det ikke er plass til dette på land.
Disponeringen av areal for mellomlagring av merder i sjø krever at dette arealet reguleres. Det er behov for å lagre
maks 10 merder samtidig innenfor et avgrenset område i sjø.
Det ble tidlig i planprosessen gjort en alternativsvurdering mhp å finne det beste egnede område for lokalisering av
merder. Dette området foreslås lagt ca 500 m øst for kystlinja ved Strand.
Konsekvenser for ulike tema er belyst gjennom planbeskrivelsen og man vurderer at de negative konsekvensene med
tiltaket er ubetydelige eller mindre negative. Ifb med at deler av den grønne sonen mot øst åpnes for industriområde,
så foreslås det å etablere en ny grønn sone mot nord.
Denne vegetasjonen er registrert til å være enten atlantisk høymyr, kystlynghei eller en mosaikk av disse to
naturtypene. Begge naturtypene er sterkt truet på Norsk rødliste for naturtyper 2018 og kystlynghei er en utvalgt
naturtype iht. naturmangfoldloven.
Man planlegger å flytte naturtypen, samt naturlig stein i fjærebeltet i området mot øst, da vil den negative
miljøkonsekvensen reduseres betraktelig. En reetablering av atlantisk høymyr/kystlynghei i en vegetasjonsskjerm mot
nord vil redusere den verdifulle naturtypelokaliteten svært lite.
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Sammendrag
Tabell 1-1: Nøkkelinformasjon om planforslaget

Tema

Nøkkelinformasjon

Bydel/område: Sandstad/Kaløya

Kalvøya industriområde

Gårdsnavn /adresse:

Kalvøyveien 13, 7246 Sandstad

Gårdsnr./bruksnr.

1/22/298 og 122/123

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.)

Industri, hensynssone bevaring kulturminner, havneområde i
sjø.

Tiltakshaver (vår oppdragsgiver)

AKVA group AS

Grunneiere (sentrale)

AKVA group AS

Forslagstiller /Plankonsulent

Multiconsult Norge AS

Ny plans hovedformål

Industri

Planområdets areal i daa

Kalvøya, kartblad 1: 103 daa
Sjøareal ved Strand, kartblad 2: 149 daa

Grad av utnytting

Minimum, 5 % BRA, maksimum 80% BRA

Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA)

Nytt kontorbygg på ca 1700 BRA m2

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.)
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)

Nei

Konsekvensutredningsplikt (j/n)

Nei

Kunngjøring oppstart, dato

Kunngjøring første gang: 28.juni 2021
Kunngjøring andre gang: 28. januar 2022

Fullstendig planforslag mottatt, dato

24.05.2022

Informasjonsmøte avholdt.(j/n)

Nei
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Bakgrunn for planarbeidet
Komplett planforslag er innsendt 24.05.2022 av Multiconsult AS på vegne av forslagstiller AKVA group
AS. Planforslaget er utført i samsvar med plan- og bygningslovens § bygningsloven § § 12-1 og 12-8.
Kalvøya er en del av et større industriområde som strekker seg fra Jøstnøya i vest til Kalvøya i øst.
Området er i dag et viktig infrastrukturknutepunkt, og en viktig arena for marine næringer i MidtNorge. Formålet med planen er å imøtekomme en voksende næring og etterspørsel innenfor marine
og maritime næringer. Det er også lagt til rette for det gjennom den overordnede kommuneplanens
arealdel hvor området er beskrevet som et prioritert satsingsområde for næringsareal og sjørettede
industriformål med tilhørende funksjoner/infrastruktur.
Videreutviklingen på land innebærer oppgradering og nytt kontorbygg, nye haller og verksted. I tillegg
er det planer om å bygge ny dypvannskai/flytekai for service og vedlikehold av fôrflåter, samt montere
kran for lossing av utstyr fra servicebåter. Følgende forholdene utløser planbehovet: I dag er det
logistikkutfordringer med produksjon av merder på land, som foregår nord i planområdet. Merdene
dras gjennom hele industriområdet sørover og tas ut på sjø sør i området. Dette er lite effektiv mhp
arealbruk og logistikk forøvrig, så det er et sterkt behov for å omregulere et grøntområde i øst i
gjeldende reguleringsplan for å åpne for uttak av ferdigproduserte merder der. Det er også i tilknytning
til dette, et stort behov for å finne et område i sjø for lagring av ferdig monterte merder fram til kunde
kommer for å hente, da det ikke er plass til dette på land. Disponeringen av areal for mellomlagring av
merder i sjø krever at dette arealet reguleres. Merdene produseres på land på Kalvøya og hver merd
er ca 56 m i diameter. Det er behov for å lagre maks 10 merder samtidig innenfor et avgrenset område
i sjø.
Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 1/22/298 og 122/123, som er industrieiendommene
som eies av AKVA group.
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3 Planprosessen, medvirkning

Planinitiativet ble første gang sendt Hitra kommune den 01.03.2021. Det ble avholdt oppstartsmøte
den 25.03.2021 med referat datert 14.04.2021. Søknad om igangsetting reguleringsplanarbeid ble
sendt til Hitra kommune 27.05.2021. Søknad om tillatelse til igangsetting av planarbeid ble behandlet
og vedtatt av Hitra kommune i møte 16.06.2021, sak 98/21. Det ble sendt ut varsel om planoppstart
av detaljreguleringsplan for industriområde Kalvøya til berørte naboer og myndigheter 28.06.2021, og
det ble samtidig kunngjort oppstart i avisa Hitra-Frøya. I etterkant av varselet kom det inn flere innspill
og uttalelser til planen.
AKVA group AS ønsket å tilpasse tiltakene i planen til innspillene og merknadene som hadde kommet
inn. Dette medførte at opprinnelig varslet planområde ble endret og dette utløste krav til ny
igangsettingssøknad og varsling for planarbeidet.
Ny søknad om igangsetting pga endret planområde og nye forutsetninger ble sendt kommunen
08.12.2021. Vedtak om fornyet igangsettingssøknad ble behandlet i kommunen den 19.01.2022, sak
12/22. Nytt varslingsbrev ble sendt 28.01.2022 med ny kunngjøring i avisa Hitra-Frøya.
Igangsettingssøknader, vedtak og møtereferater som er relevante for planen ligger vedlagt.
Varslet planavgrensning første gang og ny planavgrensning for varsling andre gang er vist i figuren
under.

Figur 3-1 Førstegangs varslingsgrense vist med svart stiplet linje og forslag til ny varslingsgrense vist med rød stiplet linje.

3.2

Om planprosessen
Pga to varslingsrunder er planprosessen blitt lengre enn først antatt. Det er blitt holdt nær dialog med
kommunen, Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune gjennom prosessen fram til
24.05.2022/revisjon
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offentlig høring av planen. I tillegg er det blitt opprettet kontakt og dialog mellom AKVA group og
eierne av campingplassen på Sandstad, og det er kommunisert med ulike berørte parter.

3.3

Alternativvurdering for mellomlagring av merder i sjø
Tidlig i planprosessen (før naturmangfoldundersøkelser ble gjennomført) ble det sett på flere forslag
til lokalisering av merder i sjø. Bakgrunnen for at varslingsgrensa omfattet et så stort område ved første
gangs varsling var pga at man ikke visste hvor de mest aktuelle lokaliseringsalternativer for merder i
sjø bør være. Det ble etter varsling første gang satt i gang en vurdering av ulike alternativer for
mellomlagring av merder i sjø. I valg av beste forslag til lokalisering er det lagt spesiell vekt på kriterier
som friluftsliv/nærmiljø, naturmangfold, transportavstand/ næringsinteresser.
Hver merd er ca 55 m i diameter og behovet er 10 merder. Dvs at plassbehovet i sjø er ca 115m x 300m.
«Konfliktkartet» under viser grunnlaget og plasseringen av de alternativene som ble vurdert.

Figur 3-2 Viser alternative lokasjoner for lagring av merder i sjø (vist med grønne sirkler).

I tabellen under gis en kort oppsummering av hvilke lokasjoner som ble vurdert og begrunnelsen for
rangering av lokasjon. Se vedlegg for utfyllende informasjon av alternativvurdering og vedlegg som
viser merdlokasjon på et kart.
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Tabell 2 Forklaring av oppsummering av alternativvurdering

Lokasjon

Rangering

Oppsummering og begrunnelsen for rangering av lokasjon.

Alt 1- Aunøya Sør

Ikke aktuelt
å vurdere
videre

Ikke aktuell. Uaktuelt alternativ pga nærheten til Aunøya som
prioriteres mhp friluftsliv.

Alt 2-Strandskjæra

4

Få eller ingen kjente funn av arter, sannsynlighet for nye funn er
til stede. Ukjent status på kartlegging i sjø. Lite eller ingen
påvirkning av friluftsområder, annet enn båttrafikk rundt deler
av Aunøya.
Ikke aktuelt å vurdere videre. Uaktuelt alternativ først og fremst
kryssing av farled og lang transportdistanse.

Alt 4- Kjeøya

Ikke aktuelt
å vurdere
videre
3

Alt 5- Strand

1

Området ligger ikke så langt unna ulike registrerte arter og ikke
så langt unna Strand oppvekstsenter. Det vurderes til at området
likevel ikke vil påvirke disse områdene direkte i særlig grad.
Ukjent status kartlegging i sjø og sannsynlighet for nye funn er til
stede. Kortere transportavstand enn alt 4 og alt 7, som gjør at
dette alternativet er å foretrekke. Ønsker å se på muligheten ift
området for akvakultur som allerede ligger inne i K-planen.

Alt 6- Aunøya Nord

5

Det vurderes til at området vil påvirke friluftslivslivsopplevelsen
på Aunøya og padling/roing i sundet negativt. Få eller ingen
kjente funn av arter, sannsynlighet for nye funn er til stede.
Ukjent status på kartlegging.

Alt 7- Setersundet

2

Området ligger godt til langs land der det ikke vil påvirke kjente
arter. Det vurderes til å ligge i god avstand fra øyene lengre vest,
som er svært viktige friluftsområder.

Alt 3 - Slåttåvika

Det er ingen direkte konflikt med friluftslivs-området, men
opplevelseskvaliteten fra Kjeøya kan vurderes nærmere.
Området ligger godt til ift ulike tema/hensyn. Ukjent status på
kartlegging i sjø.

Det var særlig tre alternativer som pekte seg ut som aktuelle. Dette var alt. 4 Kjeøya, alt. 5 Strand og
alt. 7 Setersundet. Det ble valgt å gå videre med alternativ 5 ved Strand. Begrunnelsen for dette er at
området ikke er like utsatt for hardt vær mhp lagring av merder, at området anses som disponibelt i
og med at lokaliteten er i umiddelbar nærhet av «trukket akvakulturanlegg». I forhold til
transportavstand ligger dette alternativet også litt nærmere produksjonsområdet sammenlignet med
de to andre alternativene. Det vises til en mer detaljert vurdering i vedlegg.
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Møter og medvirkning
Det er avholdt flere møter med kommunen og andre offentlige myndigheter i forbindelse med planen:
-

25.03.2021 - Oppstartsmøte.

-

06.05.2021 - Møte med Trøndelag Fylkeskommune - Gjennomgang av planlagte tiltak med
søkelys på konsekvenser og tilpasning til friluftslivsinteressene (10224254-01-PLAN-REF-001).

-

09.06.2021 - Befaring på Aunøya og sjøområdene rundt sammen med Trøndelag
fylkeskommune, medlemmer av Stiftelsen Aunøya m. fl.

-

27.07.2021 - Møte med Hitra kommune - Oppsummering av høringsuttalelsene og diskusjon
rundt videre reguleringsplanprosess (10224254-01-PLAN-REF-02).

-

11.11.2021 - Møte med Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune og Hitra
kommune - Info om tiltaket og status i planleggingen (10224254-01-PLAN-REF-03_rev01).

Det er kommet flere innspill til varsling av oppstartet planarbeid, både første gang og andre gang. Mer
om dette i kap. 9.

3.5

Krav om konsekvensutredning/Planprogram
Hitra kommune har vurdert at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning eller
planprogram, jf. PBL § 4-2 og tilhørende forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket inngår ikke i
vedlegg I eller II til forskriften. Sentrale tema vil bli utredet som del av foreliggende planbeskrivelse
under kap.7
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4

Planstatus og rammebetingelser

4.1

Overordnede planer (kommuneplaner, fylkeskommunale planer)
Følgende overordna planer og føringer vil ligge til grunn for planarbeidet:
Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028
Kommuneplanens arealdel viser at store deler av Kalvøya i dag er regulert til sjørettede industriformål
med tilhørende funksjoner/infrastruktur. Kalvøya er i all hovedsak omgitt av havneområder, sjø,
friområder og forretning/kontor/industri. Hensynsoner er knyttet til bevaring kulturmiljø. Arealet i sjø
som er omfattet av kommuneplanens arealdel er avsatt til følgende formål:
- Området rundt Aunøya (lys blått og hvitt skravert område) er avsatt til formålet ferdsel, fiske, natur
og friluftsliv (FFNF).
- Sjøområdet ellers (lys ensfarget blått område) er avsatt til formålet ferdsel, fiske, akvakultur, natur
og friluftsliv (FFANF).
Aunøya er et statlig sikret friluftsområde, som i kommuneplanens arealdel er avsatt til formålet
friområde, med følgende bestemmelser gjeldende via §3.4 «Dette er områder som forvaltes i tråd med
DNs handbok (30-2011) Forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder.»

Figur 4-1 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Hitra kommunes kartinnsynsløsning.

Ved Strand planlegges lagring av merder i området som er avsatt til formålet ferdsel, fiske, akvakultur,
natur og friluftsliv (FFANF) (lys ensfarget blått område) samt formål fremtidig akvakultur med
områdenavn 13892 STRANDABUKTA (lys lilla). I KPA (kommuneplanens arealdel) er dette lys lilla
24.05.2022/revisjon
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området et tidligere akvakulturanlegg. Dette anlegget har vært brukt til dette formålet, men er nå
«trukket» ift denne bruken, ref Fiskeridirektoratets kartportal.

Figur 4-2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan for området ved Strand der det lilla området viser
akvakulturanlegget som er avsatt.. (Hitra kommunes kartinnsynsløsning).

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026
Kommuneplanens samfunnsdel vektlegger kommunens oppgave som tilrettelegger for
næringsutvikling og næringsrettet arealforvaltning. Det er et uttrykt mål å etablere nye arealer
for næring i nær tilknytning til eksisterende næringsarealer.

4.2

Gjeldende reguleringsplaner
Planen er en endring av reguleringsplan for Kalvøya/Jøsnøya planID1617_201205, vedtatt i
kommunestyret 06.09.2012. Ny plan vil oppheve/erstatte denne planen der den overlappes av ny plan.
Hovedandelen av arealet på land, som ligger innenfor reguleringsplanen for Kalvøya/Jøsnøya, er avsatt
til industri/lager. I tillegg er noe areal mot øst avsatt til vegetasjonsskjerm, friluftsformål og vern
kulturminner/kulturmiljø.
Sjøarealet i reguleringsplanen er i den nordligste delen avsatt til friluftsområde i sjø, mens arealet
lenger sør er avsatt til havneområde i sjø.
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Figur 4-3 viser utsnitt av gjeldende reguleringsplan der det mørkeste grønne området er regulert til vern av kulturminner og
kulturmiljø og det lyse grønne området er regulert som friluftsformål og en stripe med vegetasjonsskjerm.
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Tilgrensende reguleringsplaner
Følgende reguleringsplaner ligger i nærheten av planområdet:
-

4.4

Plan-ID 201310 Jøsnøy
Plan-ID 120202 Hitra Camping
Plan-ID 201504 Sandstadvika
Plan-ID RB_16 Grønnbakken boligfelt
Plan-ID RB_24 Moldhaugen
Plan-ID RB_50 Sandstad boligfelt

Statlige retningslinjer/rammer/føringer
Følgende statlige retningslinjer og lover vurderes å være spesielt relevante for planarbeidet:
-

Statlige planretningslinjer
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T1442/2019
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T1520
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 2019 - 2023
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging
Retningslinje for flaum- og skredfare i arealplanar, NVE
Havne- og farvannsloven
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Kulturminneloven
Naturmangfoldloven
Friluftsloven
Forurensningsloven
Vannforskriften

Formålet med konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning
under forberedelsen av planer og tiltak- Hitra kommune har avklart at tiltaket og
reguleringsplanarbeidet ikke utløser KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredninger.
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Figur 4-4 Gjeldende reguleringsplaner i og rundt planområdet. Utsnitt fra Hitra kommunen kartinnsynsløsning.
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Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1

Beliggenhet og avgrensning av planområdet
Området Kalvøya/Jøsnøya ligger på Sandstad, sør for Hitra. Kalvøya er den nordlige delen av Jøsnøya
og ligger som en egen liten øy sør for selve Hitra. Kalvøya/Jøsnøya er i all hovedsak allerede utbygd til
industri og kaianlegg. Tilkomsten til planområdet går fra fylkesvei 714 Hitterveien via kommunal vei
Kalvøyveien. Figur 5-1 viser planområdets beliggenhet.
Planområdet er definert som deler av dagens industriområde på Kalvøya, som ligger rett sør for
Sandstad. Planområdet inkluderer også et nytt forslag til separat område i sjø utenfor Strand. Dette
området foreslås som lokalitet for lagring av merder. Innenfor det samme området har det tidligere
vært en akvakulturlokalitet. Denne lokaliteten er i dag slettet (ifølge Trøndelag Fylkeskommune) og er
ikke lenger i drift. Industriområdet på land på Kalvøya og området i sjø ved Strand skal henge sammen
rent funksjonelt ift den daglige driften. Planområdets influensområde er noe større for vurderinger og
hensyn knyttet til tema trafikk på sjøen, støy, fugleliv, fiskeinteresser og friluftsliv mm.
Størrelsen på planavgrensningen for lagring av merder i sjø er relatert til plassbehovet for 10 merder
og en sone rundt for plass til merking/bøyer av sikkerhetsmessige hensyn. Merdene vil legge beslag på
vannoverflaten som tilsvarer et areal på ca 300 m x 115 m, som tilsvarer 8-10 merder. Se figur under
som viser varslingsgrense, plangrense og tidligere akvakulturlokalitet i KPA (kommuneplanens
arealdel) og størrelse og plassering for arealbeslag for planlagt mellomlagring av merder i sjø ved
Strand.

Figur 5-1 Kartillustrasjon som viser varslingsgrense, plangrense og tidligere akvakulturlokalitet i KPA (kommuneplanens
arealdel) og plassering for arealbeslag for planlagt mellomlagring av merder i sjø ved Strand.
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Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Dagens arealbruk innenfor industriområdet på land for eiendommen er industriformål og ligger i et
større etablert nærings- og industriområde, med flere næringer og bedrifter tilgrensende mot vest.
Store deler av planområdet benyttes i dag av AKVA group og Helgeland plast til industrivirksomhet.
Området er planert og delvis bebygd. Områdets nordligste del er ubebygd og blir i dag brukt som bla.
montasjeplass for merder. Mot øst ligger et intakt grøntområde som opprinnelig var avsatt som en
grønn buffersone mot øst. Dagens bygg i området består av administrasjon, lager, vaskehall, utformet
som et større avlangt bygg.
I den nordlige delen av Kalvøya ligger en eksisterende småbåthavn.
Tilgrensende arealbruk mot øst, over Djupsundet, ligger Aunøya som er et statlig sikret friluftsområde.
Mot nord på Sandstadsiden, rett over sundet, ligger Hitra camping og noe spredt boligbebyggelse og
fritidsbebyggelse.
Mot sør ligger ett av hovedanløpene for hurtigbåtruten Kystekspressen som går mellom Trondheim og
Kristiansund.
Den tilgrensende arealbruken på land ved lokasjon for mellomlagring av merder ved Strand er noe
spredt bolig-/fritidsbebyggelse, oppvekstsenter og småbåthavn med molo.

Figur 5-2 Til venstre: eksisterende flytebrygge med bebyggelse i bakgrunnen. Til høyre: Montasjeplass nord i planområdet.
(Foto, Multiconsult).

5.3

Stedets karakter landskap og topografi
Planområdet på Kalvøya ligger under landskapsregion 24 Kystbygdene på Nordmøre og i Trøndelag.
Denne delen av landskapsregionen preges av lave øyer med partier bestående av høye, kollete åser
eller storkupert hei. Terrenget i planområdet er i all hovedsak planert allerede og danner en stor,
gråflate mot næringsområder mot vest og mot sjøen mot nord og sør. Ut over dette består Kalvøya i
hovedsak av arealer med skrinn mark med for det meste kystlyngheivegetasjon, impediment og lite
skog. Den delen av planområdet som har mest trær er på spissen mot nord der man kan finne bl. a
einer og ris- og buskekjerr. De mest markante terrengformasjonene er de høyreliggende områdene på
Sandstad og Aunøya, som ligger nord og øst for planområdet.
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Figur 5-3 Bildet viser dagens situasjon med den grønne sonen med noen spredte trær sett fra Kaiveien ned mot kaia i Matvika.
Foto: Multiconsult

Figur 5-4 Skjervika utenfor Strand. som viser området som ønskes tatt i bruk for lagring av merder sett fra land, Hestvikvegen.
Kilde: Google Maps
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Figur 5-5 Øverst til venstre: Nordenden av planområdet sett mot vest med småbåthavna i bakgrunnen. Øverst til høyre: Grønn
buffersone i øst sett fra nord mot sør. Nederst til venstre: Industriområdet sett fra vest med Aunøya i bakgrunnen. Nederst til
høyre: Utsikt fra nordøstlige del av planområdet mot Sandstad på andre siden av sundet. Foto: Multiconsult.

5.4

Kulturminner og kulturmiljø
Innenfor arealformålsområde friluftsformål med bevaring kulturminne og vern av kulturminner og
kulturmiljø i gjeldende reguleringsplan, er det registrert 25 åboler og 1 hustuft.
Det har tidligere blitt gjennomført en rekke arkeologiske registreringer og undersøkelser i forbindelse
med diverse tiltak og reguleringsplaner på Kalvøya på Hitra, noe som er oppsummert i en rapport fra
Fylkeskommunen, datert 30.08.2018. Her kan man lese at kulturminnene på Kalvøya i hovedsak ble
registrert på slutten av 60-tallet, samt i 1974. Grunnet usikkerhet rundt tilstand og 10214392-01-PBLNOT-001 27. mai 2021 Side 7 av 8 vernestatus ble kulturminnene på Kalvøya regulert til bevaring i
gjeldende reguleringsplaner for området.
I 2010 ble fylkeskommunen forespurt av Hitra kommune om status på disse kulturminnene, i
forbindelse med endring av eksisterende reguleringsplan. Fylkeskommunen foretok da flere befaringer
for å avklare tilstand og vernestatus. I en uttalelse fra 2015 ble det konkludert med at området og
omgivelsene som i sin tid ble regulert til hensynssone, er sterkt forringet av industrivirksomheten.
Kulturminnene er lite tilgjengelige for allmennheten, og opplevelsesverdien vurderes som sterkt
redusert. Det ble videre vurdert dithen at åbolene innenfor hensynssonen var godt nok dokumentert,
og at disse trolig kan dateres til 17- og 1800-tallet. Det ble vurdert til å ikke være stor motstrid knyttet
til omregulering av kulturminner i det nordøstlige arealet på land til næringsformål. Hustuften kunne
ikke avklares uten nærmere undersøkelser.
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Det ble derfor foretatt en ny arkeologisk påvisningsundersøkelse i det aktuelle planområdet i 2020.
Hensikten med undersøkelsen var i denne omgang å få avklart om det befant seg en automatisk fredet
hustuft innenfor planområdet. Denne ble avkreftet og ingen menneskelige spor ble påvist. Dette er
bekreftet i rapport, datert 14.12.2020, Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskommunen har gitt
tilbakemelding på at når ny reguleringsplan utarbeides, så er det ikke lengre behov for å videreføre
hensynssone for de nevnte kulturminnene.
Det er ingen registrerte kulturminner i sjøen ved Strand. Men på land er det registrert både
enkeltminner og SEFRAK-bygg.

Figur 5-6 Registrerte kulturminner ved Kalvøya. Kilde: Naturbase.

5.5
5.5.1

Naturverdier/naturmangfold
Verneområder
Det er ingen eksisterende eller foreslåtte verneområder innenfor eller i nærheten av planområdet. Det
nærmeste eksisterende verneområdet, Havmyran naturreservat, ligger ca. 20 km vest for Kalvøya. Det
nærmeste foreslåtte verneområdet, Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden (marin verneplan), ligger
ca. 10,5 km nordøst for planområdet utenfor Strand.

5.5.2

Terrestrisk naturmangfold
Basert på en befaring gjennomført 26. januar 2022 er det beskrevet at deler av vegetasjonen i
planområdet på Kalvøya er enten atlantisk høymyr, kystlynghei eller en mosaikk av disse to
naturtypene. Begge naturtypene er sterkt truet på Norsk rødliste for naturtyper 2018 og kystlynghei
er en utvalgt naturtype iht. naturmangfoldloven. Resten av det grønne området innenfor planområdet
er tidligere gjort inngrep i under tidligere utbygging av Kalvøya. Naturtypene her defineres derfor som
sterkt endret mark og domineres av gress og kratt.
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Verdien på det området hvor utbygging planlegges, er vurdert å være mellom stor (om alt er atlantisk
høymyr) til svært stor (om den utvalgte naturtypen kystlynghei forekommer).
En sitkagran, en fremmed art med svært høy økologisk risiko, ble registrert i kanten av den atlantisk
høymyra / kystlyngheia.
Se mer detaljerte beskrivelser av det terrestriske naturmangfoldet i vedlagt rapport (10224254-01RIM-RAP- naturtyper).
5.5.3

Marint naturmangfold
Et søk i Naturbase viser at det er to kjente registreringer av korallrev i Trondheimsleia, hhv. vest av
Terningen sørvest av Storleksa. Avstanden mellom korallrevene og planområdet overstiger 5 km i rett
luftlinje. Det foreligger ingen registreringer av viktige marine naturtyper eller rødlistede arter innenfor
eller i nærheten av planområdet i offentlige databaser, det er derfor gjennomført undersøkelser av
marint biologisk naturmangfold vha. undervannsdrone i sjøen ved Kalvøya og i området som er avsatt
til mellomlagring av merder.
Det ble foretatt filming med undervannsdrone innenfor varslingsområde for mellomlagring av
merder utenfor Strand den 10. februar 2022. Filmen viser at det er sedimentbunn i den dypeste
delen av planområdet. Det ble observert både hull og hauger som er typisk for «gravende
megafauna», både hull og hauger er gravd ut av store krepsdyr. Det ble også observert
enkelteksemplarer av liten piperenser (Virgularia mirabilis, LC), som også er et kjennetegn på
gravende megafauna. Gravende megafauna er ikke definert som en naturtype iht. NIN-systemet,
men er av OSPAR vurdert å være en egen naturtype. Det ble også observert vanlige arter som
taskekrabbe (LC), svabergsjøpiggstjerne (LC), lange (LC), torsk (LC), breiflabb (LC), havmus (LC), samt
uidentifisert småfisk i dette området. Deler av planområdet overlapper i øst med hardbunn, der ble
det funnet typiske hardbunnsorganismer som svabergsjøpiggstjerne. Området vurderes til å være av
ubetydelig verdi for naturtyper.
Det ble også filmet fra ca. 20 m dyp og inn mot land ved Strand. Disse filmene viste at det er en
sedimentbunn i de dypere delene med overgang til hardbunn nærmere land. I områder med
blandingsbunn og/eller hardbunn var det forekomster av vanlige makroalger som vanlig kjerringhår
(LC) og sukkertare (LC), samt svabergsjøpiggsvin. Sukkertaren vokste i et tynt belte fra ca. 1,5 – 2 m
dyp og inntil ca. 0,5 m dyp, i sjøområdet vest av moloen ble det observert tett forekomst av sukkertare
ned til ca. 6 m dyp. Det ble også funnet spredte forekomster av sukkertare ned til ca. 20 m dyp, i tillegg
ble det observert enkelteksemplarer av stortare. Tette bestander av sukkertare, og da spesielt
tareskoger, har en viktig funksjon som næringsområde for fisk og sjøfugl, i tillegg fungerer de som
skjulested for fiskeyngel. Området vurderes til å være av noe verdi for naturtyper.
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Figur 5-7 Sukkertare på ca. 1 m dyp i et område med hardbunn ved Rakkarberget (øverst) og blandingsbunn utenfor
moloen/småbåthavna på Strand (nederst). Foto: Multiconsult.

I sjøområdene øst for Kalvøya var det til dels sandbunn og til dels blandingsbunn, i tillegg var det
områder med ur spesielt i området der det er planlagt sjøsettingsrampe (Figur 5-7). Filming viste at det
var innslag av sukkertare, i tillegg til andre tangarter som grisetang (LC) og blæretang (LC). Videre var
det store mengder av svartslangestjerne (LC) i hele området, både på sandbunn og stein og på tareblad.
Svabergsjøpiggsvin var også relativt vanlig i hele området. Det var mer eller mindre spredte
forekomster av sukkertare fra ca. 9 m dyp og opp til 0,5-1 m dyp. Forekomsten av sukkertare i dette
området er såpass spredt at den ikke kan karakteriseres som naturtype sukkertareskog iht. NINsystemet. Området vurderes til å være av ubetydelig verdi for naturtyper.
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Figur 5-8 Typisk naturmangfold i sjøen utenfor sjøsettingsrampe på Kalvøya. Blandingsbunn med sand og større stein. Spredte
forekomster av sukkertare, svabergsjøpiggsvin (kråkebollen i nedre venstre hjørne), samt svartslangestjerne både på
sandbunn og sukkertaren. Bak i bildet er det også en av flere blikkplater som ble funnet under ROV-filmingen. Foto:
Multiconsult.

Figur 5-9 Blandingsbunn i småbåthavna nord av Kalvøya med sand, småstein, tomme blåskjell og brunalger.

I småbåthavna og nord for Kalvøya var det blandingsbunn med sand/grusbunn med til dels stort innslag
av småstein innmed land (Figur 5-8), mens lengre ut var det var sandbunn. Bunnsubstratet er ikke
egnet for ålegras, og det er derfor liten sannsynlighet for at naturtypen ålegraseng finnes i dette
området. Området vurderes til å være av ubetydelig verdi for naturtyper.
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Sjø-/vannfugl
Når det gjelder selve planområdet på Kalvøya, samt tilgrensende områder i Djupsundet, så er områdets
kvaliteter og betydning for sjø-/vannfugl relativt liten (Arvid Bredesen, pers. medd.). Dette skyldes
mest sannsynlig at området allerede er sterkt preget av eksisterende industri-/næringsvirksomhet og
menneskelig aktivitet/båttrafikk i tilknytning til småbåthavna. Med mulig unntak av tjeld (NT) hekker
det ikke noe sjø-/vannfugl i dette området i dag, men det observeres ofte flere titalls gråhegrer (som
antas å hekke på Aunøya) på næringssøk i strandkanten på Kalvøya og et betydelig antall måker,
deriblant gråmåke (VU) og fiskemåke (VU), som raster på det opparbeidete/gruslagte industriområdet
(Arvid Bredesen, pers. medd.). Det er ikke kjent at sjøen rundt planområdet på Kalvøya blir benyttet
av mytende ender eller gjess, og disse foretrekker normalt mer skjermede/utilgjengelige områder i
mytetida (som er en sårbar periode). Videre registreres det jevnlig overvintrende dvergdykker (EN)
rundt småbåthavna i nordsida av Kalvøya, som ligger ca. 150 m vest for planområdet, samt en del
overvintrende siland i Djupsundet. Arter som stokkand, laksand og storskarv (NT) forekommer også
regelmessig i området, de to sistnevnte primært på vinterstid.
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Figur 5-10 Registreringer av fugl i Artskart. Kilde: Artsdatabanken.
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Videre langs transportruta for merder gjennom Djupsundet rapporteres det om generelt lite sjøfugl
gjennom året (Arvid Bredesen, pers. medd.). På Aunøy hekker det muligens havørn, og som som
tidligere nevnt trolig også en koloni med gråhegre. På småholman og Grønholmen hekker det tjeld
(NT), og disse to holmene er i tillegg en viktig rasteplass for vadere på vår- og høsttrekket. I Artskart
foreligger det også observasjoner av overvintrende sjøorre (VU), teist (NT) og stokkand ved Småholmane.
På Sørskjæret er det en blandingskoloni med makrellterne (EN) og rødnebbterne, hvor det normalt
hekker i overkant av 50 par (Arvid Bredesen, pers. medd.). Gruntvanns-områdene rundt Sørskjæra,
Strandskjæra og Strandfjæra er mye benyttet til næringssøk av disse parene. Rundt Sørskjæra er det i
tillegg registrert rastende og/eller overvintrende sjøorre (VU), teist (NT), ærfugl (VU), storskarv (NT),
havelle (NT), toppskarv m.m.

Figur 5-11 Området på Hitra for trekkende vadere/sjøfugl.

Strandfjæra (Figur 5-11), som ligger på nordsida av planlagt område for mellom-lagring av merder, er
det beste området på Hitra for trekkende vadere/sjøfugl (Arvid Bredesen, pers. medd.). I tillegg hekker
det vanligvis 3-4 par sandlo, 3-4 par tjeld, 2-5 par fiskemåke (VU) og 1 par rødstilk (NT) i dette området.
Videre trekker vanligvis både grågås, svartbak, gråmåke (VU) og storspove (EN) sammen med ungene
ned mot Strand-fjæra og fjorden etter avsluttet hekking på heia/myrene inne på Hitra. Det samme gjør
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grågåsa som hekker på Kjeøya. Det kan da være opp mot 50-60 par grågås i dette området på denne
tiden. Parene som har gjennomført hekking myter i stor grad innaskjærs, deriblant i dette området,
mens større flokker med ikke-hekkende grågås primært myter på utsida av Hitra og Frøya. På Kjeøya
eller Vedøya, som ligger like øst for planområdet, hekker det trolig også både gravand og ærfugl (VU),
som også påtreffes regelmessig på næringssøk langs Strandfjæra eller rundt holmene utenfor.
På et lite skjær øst for gammelskolen (angitt med gul sirkel i bildet ovenfor) hekker det normalt 3-4 par
av det som trolig er makrellterne (EN).
Når det gjelder selve fjordområdet for mellomlagring av merder, så benytter ulike arter det til
næringssøk både i hekketida (makrell- og rødnebbterne, havørn, svartbak, gråmåke og fiskemåke
m.fl.), mytetida, trekktida vår og høst samt om vinteren. Mye storskarv (NT) og toppskarv bruker
skjæra utenfor til tørke-/rasteplass om vinteren, og kan ofte sees på næringssøk innenfor planområdet.
Siland og stokkand er andre vanlig forekommende arter i dette området, men også havelle (NT),
sjøorre (VU) og svartand (VU) sees hver vinter. Teist (NT) registreres også regelmessig her, mens de
andre alkefuglene (lunde, alke, alkekonge, lomvi og polarlomvi) er mye mer fåtallige.

5.6

Vannmiljø
Planområdet berører tre vannforekomster Sandstadsundet/Kalvøya (0320010202-2-C),
Trondheimsleia – Hemnskjela (0320010202-10-C), og Trondheimsleia – Leksa (0320010201-15-C), se .
De tre vannforekomstene er alle vanntype moderat eksponert kyst i økoregion Norskehavet Sør.

Figur 5-12 Planområdets lokalisering i vannforekomstene Sandstad/Kalvøya 0320010202-2-C, Trondheimsleia – Hemnskjela
(0320010202-10-C), samt Trondheimsleia – Leksa (0320010201-15-C). Kart: Multiconsult.
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Hoveddelen av planområdet ved Kalvøya ligger i vannforekomst Sandstadsundet/Kalvøya
(0320010202-2-C). Denne vannforekomsten er klassifisert med god økologisk tilstand, mens kjemisk
tilstand er udefinert. Datagrunnlaget for klassifiseringen er ifølge Vann-nett lav. Hydromorfologisk
endring ved dumping og fylling av masser ble i 2015 vurdert som påvirkning av vannforekomsten,
basert på sjøkart ble påvirkningsgraden på dette tidspunktet vurdert som liten. Vannmyndighetene
vurderer at miljømålet om minst god økologisk og kjemisk tilstand nås i perioden 2022-2027.
De resterende deler av planområdet ved Kalvøya og hele planområdet ved Strand ligger i
vannforekomst Trondheimsleia – Hemnskjela (0320010202-10-C). Denne vannforekomsten er
registrert med moderat økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Økologisk tilstand er satt til
moderat basert på næringssalter, mens kjemisk tilstand er satt som udefinert med bakgrunn i
manglende/få data. Vannmyndighetene vurderte i 2015 at vannforekomsten i liten grad er påvirket av
diffus avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett. Vannforekomsten forventes å oppnå miljømålet om minst
god økologisk og kjemisk tilstand i perioden 2022-2027.
Planområdet ved Strand ligger i nært inntil vannforekomst Trondheimsleia – Leksa (0320010201-15C). Vannforekomsten er registrert med god økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Dvs. at
datagrunnlaget ikke er godt nok til å kunne vurdere kjemisk tilstand, mens presisjonsnivået på
datagrunnlaget som ligger til grunn for å vurdere økologisk tilstand er høyt. Også for denne
vannforekomsten vurderte vannmyndigheten i 2015 at den i liten grad er påvirket av diffus avrenning
og utslipp fra fiskeoppdrett.

5.7

Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og friluftsliv)
Industriområdet på land (Kalvøya) ligger tett på et svært viktig friluftslivsområde på Aunøya. Øya er et
statlig sikra friluftslivsområde på 618 daa og er viktig i kulturhistorisk sammenheng på Hitra. Aunøya
kan bare nås med båt. Det statlig sikra friluftslivsområdet rundt Aunøya er registrert som et
utfartsområde og består av flere øyer, holmer og skjær. Blant de største holmene inngår Risholmen,
Tranholmen, Grønholmen og Småholman. Sjøområdene rundt Aunøya brukes til friluftsliv i form av
fritidsfiske, padling/roing langs øya.
Området for lagring av merder i sjø ligger ca 500 m øst for nordre del av det svært viktig friluftsområde
Badstuvikfjæra.Badstufjæra er en ganske fin sandstrand som egner seg til bading. Følger man fjæra
østover til skolen, vil en oppleve både steinfjære og bergfjære i Melkvika, og et av Hitras viktigste
våtmarkområder rundt Kjølskjæret. Gammel kulturmark ned mot fjæra med rester av steingjerder ol.
Kjeøya, Vedøya og Stora består av tre øyer med holmer, skjær og nære sjøområder. Kjeøya er ubebygd,
mens Vedøya og Stora er bebygd med flere småbruk som ikke er i drift i dag. Husene brukes som
fritidsboliger. Sjøområdene ved øyene har store grunne områder som tørrlegges på fjære sjø og
sammen med tilgrensende strandenger gir dette et stort naturmangfold. På nordvestsida av Stora
ligger Ingeborgvika som er ei fin sandstrand og populær badestrand. Området er et mye brukt
båtutfartsområde.
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Figur 5-13 Planområdets plassering i forhold til kartlagte friluftsområder. Data hentet fra Miljødirektoratets Naturbase.no

Grønnstrukturen øst i planområdet på Kalvøya er regulert til vegetasjonsskjerm, friluftsformål og
bevaring kulturminner. Det er ikke kjent at det utøves friluftsliv her. Sjøarealet utenfor er regulert til
friluftsområde i sjø.

5.8

Naturressurser, inkl. landbruk
Det er påpekt i innspill til planarbeidet fra en lokal fisker og fiskeridirektoratet om et krabbefiskefelt i
Djupsundet, rett øst for Kalvøya.
Det er en akvakulturlokalitet i Badstuvika mellom Kalvøya og Strand. I fiskeridirektoratets
registreringer av kystnære fiskeridata er det flere registrerte fiskeplasser innenfor planområdets
influensområde.
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Figur 5-14 Registrerte fiskeplasser, krabbefiskeplass og akvakulturlokalitet. Kartgrunnlag er hentet fra Fiskeridirektoratets
Yggdrasil.no.

5.9

Trafikkforhold
Trafikknutepunkt
Området Kalvøya/Jøsnøya ligger på Sandstad og framstår i dag som et trafikknutepunkt, med
tunnelinnslag (fv. 714), hurtigbåtterminal, tidligere fergekai m.m. Hitratunnelen, som del av fv. 714,
går sør-vest for planområdet, og er en del av Fastlandsforbindelsen Hitra-Frøya. Ifølge Vegkart er det
ikke registrert trafikkulykker ved avkjøringen eller tilkomstvegen til industriområdet.
Skipstrafikk/kaianlegg
Hovedleden og mesteparten av skipstrafikken i området går langs Trondheimsleia mellom fastlandet
og Hitra.
Sandstad har i mange år vært ei aktiv havn med hovedvekt på persontrafikk. Hitra hurtigbåtterminal
ligger rett sør for planområdet. Hurtigbåten har tre daglige anløp med hurtigbåt til og fra byene
Kristiansund og Trondheim. I de seinere åra har det i tillegg vært næringer knyttet til service,
reparasjoner og vedlikehold.
Sjøområdene rundt Aunøya brukes til friluftsliv i form av fritidsfiske i all hovedsak fra båt med motor.
Figuren underviser AIS-data som visualiserer seilingsmønstre og navigasjon basert på AIS-data.
Hovedtyngden av sjøtrafikk følger hovedleden i Trondheimsleia, mellom Hitra og Fastlandet.
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Figur 5-15 Sporing av skipstrafikk fra AIS-data (en måned) fra Havbase.no, posisjonsdata fra AIS. (Kilde,.Kystverket.no).

5.10 Barns interesser
Det er ikke registrert at planområdene er brukt til lek. Området er heller ikke lagt til rette for lek eller
fritidsaktiviteter rettet mot barn.
Tilgrensende friluftslivsområde på Aunøya er viktig for både voksene og barn. Badstuvikfjæra
friluftslivsområde ligger i nærheten av mellomlagringsområde for merder og brukes av bl. a barn og
unge. Strand oppvekstsenter bruker nærområdet i fjæra og sjøen i undervisningssammenheng. Det er
bl. a aktiviteter som roing, fisk og ferdsel i båt mm.

5.11 Sosial / teknisk infrastruktur
Sosial infrastruktur
Det er lite sosial infrastruktur nær det planlagte industriområdet på Kalvøya. Det er en etablert industri
og næringsklynge på Kalvøya med matbutikk, bensinstasjon. Industriområdet ligger ca. 16 km fra
kommunesenteret Fillan, som er nærmeste tettsted med skole, arbeidsplasser, offentlig servicetilbud
og aktiviteter, butikker m.m. På Strand er det et oppvekstsenter med barnehagetilbud.
Nærmeste brannstasjon ligger i Fillan og tilhører Hitra Brannvesen.
Teknisk infrastruktur
Opplysninger om teknisk infrastruktur er hentet fra kartet «den norske los». I Djupsundet ligger det en
rørledning og en ledning i luftspenn. Her er det 30 meter klaring til ledning.
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Figur 5-16 Viser noe av den tekniske infrastrukturen i og nær planområdet på Kalvøya.

5.12 Universell tilgjengelighet
Området er ikke universelt tilrettelagt, men er tilnærmet flatt og lett tilgjengelig via adkomstveg fra
vest.

5.13 Grunnforhold
Kvartærgeologisk kart antyder at det ved industriområdet på Kalvøya er kun en tynt humus og
torvdekke. Grunnforholdene på industriområdet er i stor grad steinfylling over antatt berg. I sørlige
deler er det tidligere fylt utover et langgrunt område i sjø. Løsmassene er registrert med meget variabel
sammensetning, bestående av leire, silt sand og grus. Ved strand Strand er det ut fra kvartærgeologisk
kart trolig marin leire både på landsiden og sjøsiden.
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Figur 5-17 Kvartærgeologisk kart. Kilde: Kartløsningen NGU.no

5.14 Områdestabilitet
Det er ikke kjente kvikkleiresoner (løsneområder/utløpsområder) innenfor planområdet. Det er en
kjent kvikkleireforekomst sør for industriområdet på Kalvøya.

Figur 5-18 Oversikt over aktsomhetssone for marin leire (blå skravur). Lilla skravur viser en kvikkleireforekomst registrert av
Statens Vegvesen. Kilde: kartløsningen NVE Atlas.

5.15 Stormflo
I forhold til vurdering av havnivåstigning har Statens kartverk en kartinnsynsløsning som viser framtidig
estimert havnivå med stormflo for hele kysten. https://www.kartverket.no/sehavniva. For dette
aktuelle område er 200-års returnivå for stormflo med klimapåslag satt til 270 cm (DSB).
Kombinasjonen av stormflo og bølger kan imidlertid slå over kote +2,70 meter i ekstreme tilfeller.
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Figur 5-19 Framtidig estimert havnivå med stormflo. Kilde: Kartverket.

5.16 Støy/forurensning
Støy:
Det finnes ingen kjent støysonekart eller beregninger utover støyberegninger langs eksisterende veger.
Gul og rød støysone er vist i kartet under. Langs hovedveiene vil det være noe luftforurensning fra
biltrafikk.

Figur 5-20 Kart som viser støyberegninger. Kilde: kartløsningen Vegkart.no.

Forurensning
Det er ikke kartlagt forurenset grunn innenfor planområdet i henhold til Miljødirektoratet sitt kart over
Grunnforurensning. Det er heller ikke kjent at det har vært aktiviteter i området som skulle tilsi
forurensing av grunnen i området. Nabotomten i vest er blitt undersøkt. Resultater fra prøvene viser
at grunnen er lite/ikke forurenset.
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5.17 Næring
Selve planområdet på Kalvøya er en del at et større industri- og næringsområde. Tilgrensende næring
er knyttet til havbruk, transport, dagligvare og teknisk faghandel. Mot nord på Sandstadsiden, rett over
sundet, ligger Hitra camping. I nordvest ligger en småbåthavn.
Den tilgrensende næringen på land ved lokasjon for mellomlagring av merder er småbåthavn med
molo og et kunstgalleri.

5.18 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Aktuelle ROS-tema ift dagens situasjon er vurdert til å være.
- Deler av planområdet ligger sjønært. Havnivåstigning og stormflo er relevante problemstillinger.
- Utbygging på området kan føre til økt trafikk både i anleggs- og driftsfasen ut over dagens situasjon.
Gjelder trafikk på land og på sjø.
- Eksisterende og framtidig virksomhet på området kan medføre støy
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Hensikten med planen er å legge til rette for havbruksrelatert nærings- og industrivirksomhet på
Kalvøya med tilhørende behov for lagring av merder i sjø.

Figur 6-1 viser illustrasjon av planlagt industriområde på Kalvøya. (Grimstad og Tønsager AS/Kystbygg AS).

Kalvøya
Formålet med planen er å legge til rette for å videreutvikle dagens industriområde på Kalvøya og i
dette ligger et sterkt behov for å utnytte deler av dagens «grønne» område i øst, mot Djupsundet.
Det produseres merder lengst nord på industriområdet og denne delen av driften er svært viktig å
opprettholde. Dagens logistikk der merdene dras ut i sjøen i sør er lite rasjonell med hensyn til at
tilkomsten til drifts- og kontorbygningene går på tvers av produksjonsarealet for merdene. AKVA group
hadde som utgangspunkt et ønske og et behov for å omregulere og ta i bruk hele den grønne sonen til
industriformål. Gjennom planprosessen er dette modifisert og man har forsøkt å bevare mest mulig av
den grønne sonen ift hensynet til naturmangfold og friluftsliv. For å få bedre logistikk internt på
industriområdet er det helt vesentlig at det kan etableres en åpning gjennom det eksisterende grønne
området i øst ut mot Djupsundet. Her skal sjøkanten strammes opp og fylles ut med en
sjøsettingsrampe (betong), slik at merdene fra produksjonsområdet kan dras ut ved høyvann. Rampen
er planlagt å være ca 5 meter bred, ca 15 cm tykk og ca 100 m lang.
Det planlegges at eksisterende vegetasjon og terreng lengst mot nord og sør i den grønne sonen
bevares, og at det lages en åpning på 100 meter mot Djupsundet. I tillegg legges til rette for
kompenserende tiltak langs strandlinja i nord ved at naturtyper som blir berørt flyttes og etableres
langs strandlinja mot nord.
Det er også behov for oppgradering av dagens kontorbygg og nytt kontorbygg, div lagerareal, verksted
og lagerbygg. Det er i tillegg behov for anlegg og tekniske installasjoner for landfestet kai, kran og
eksisterende flytebrygge. Bygninger er planlagt å bli maks to etasjer. Planlagte tiltak utløser også behov
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for infrastruktur for vei- elektriske installasjoner- og va-anlegg innenfor planområdet. Alt dette kan
skje innenfor området som foreslås regulert til industri/lager.
I tillegg vil det bli behov for trafikk og aktivitet på sjø når merdene skal fraktes ut for mellomlagring,
samt båter og utstyr som skal transporteres inn og ut for service.

Figur 6-2 Illustrasjoner som viser eksisterende og nytt kontorbygg sett fra nord mot sør og fra vest mot øst. (Grimstad og
Tønsager AS/Kystbygg AS).

Figur 6-3 Illustrasjon som viser eksisterende og nytt kontorbygg, hall for montasje og service, samt ny kran ved sjøkanten, sett
mot nord. (Grimstad og Tønsager AS/Kystbygg AS).

Lagring av merder i sjø ved Strand
Basert på en alternativsvurdering av det meste egnede området i sjø (ref kap 3.3) for mellomlagring av
maks 10 ferdigproduserte merder, er dette foreslått lokalisert og regulert øst for Strand. Området er
foreslått lagt så langt øst som mulig ift varslingsgrense for lokalisering ved Strand. Illustrasjonen under
viser hvordan markeringer og plassering av merder er planlagt. De ligger ca 500 m øst for kystlinja på
Strand.
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Figur 6-4 viser illustrasjon av plassering av 10 merder og markeringsbøyer og fortøyningsbøyer med blinkere. (Grimstad og
Tønsager AS/Kystbygg AS).
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Andre tiltak i sjø
Det behov for en ny kai i området på sørsiden av planområdet på Kalvøya. Det er planlagt at denne
skal være en flytekai som skal fundamenteres på land. Det kan imidlertid, om vær, vind og bølger
medfører for store bevegelser i flytekaia, bli behov for dykdalb.
Sjøsettingsrampa (som beskrevet i kap 6.1) vil ligge i overgangen mellom land og vann langs østsiden
av planområdet mot Djupsundet. Betongrampa skal anlegges slik at merdene kan sjøsettes ved
høyvann og etableres med en helning fra produksjonsplanet til kote ca - 0,5 m under Normalnull 2000.
I forhold til LAT (Laveste Astronomiske Tidevann) er dette høyde +1,1 m.

6.3

Planlagt arealbruk
Reguleringsplanen består av to plankart; kartblad 1 og kartblad 2.
Kalvøya, kartblad 1: 103 daa. Sjøareal ved Strand, kartblad 2: 149 daa.

Følgende reguleringsformål inngår i planforslaget:
§ 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg
BKB – Industri/Lager (1826)
§ 12-5 nr. 3 Grønnstruktur
GV – Vegetasjonsskjerm (3060)
§ 12-5 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
VHS – Havneområde i sjø (6220).
VS- Småbåthavn (6230)
VKA – Kombinert område i sjø/vassdrag (6800)
VFV - Friluftsområde i sjø (6710)
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Figur 6-5 Viser de to plankartene; Kartblad 1: Industriområde på Kalvøya. Kartblad 2: Lagring av merder ved Strand.

6.4

Bebyggelsens plassering og utforming
Utbyggingsområdet for industri/lager benevnes BKB og utgjør 41 daa. Planforslaget for BKB viderefører
dagens bestemmelser knyttet til grad av maksimal utnytting til 80% BRA. Høyder på bygg videreføres
også fra gjeldende plan og settes til 13 moh. Det vil være behov for å anlegge master, kraner og
lignende innenfor området, og dette kan tillates uavhengig av gitte byggehøyde. I tillegg settes det
minimumskrav til utnytting av industritomta til 5% BRA. En av hovedhensiktene med reguleringsplanen
er å ha mulighet til å produsere merder på land, dette er en stor del av dagens virksomhet. Dette krever
store åpne områder og med bakgrunn i dette og planene for nytt kontorbygg og nye haller, så vil det
ikke i første omgang være stort behov for å ha høy utnytting innenfor BKB.
Byggegrenser
Planen viser byggegrense på 4 meter mot nabotomt i vest og langs ny vegetasjonsskjerm mot nord.
Byggegrense innenfor BKB som grenser til sjø er 0 meter.

6.5

Parkering
Parkeringsbehov internt på området løses som del av utomhusplanen som skal følge byggesøknaden.

6.6

Trafikkløsninger
Atkomst til industriområdene er via Kalvøyvegen. Dagens atkomst til området videreføres. Det vil
fortsatt være gjerde mot tomt i vest og port som kan lukkes ved kjøreadkomst.
Hovedandelen av transport av varer til produksjon inn og ut av ferdigvarer transporteres via båt.
Havneområdet i sjø videreføres som reguleringsformål som i gjeldende reguleringsplan. Det aktuelle
området nærmest industriområdet skal kunne benyttes til oppankring og manøvrering av fartøy som
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betjener eller blir betjent av virksomheten innenfor BKB. Områdene kan ikke nyttes på annen måte
som vanskeliggjør dette. Havneområdet kan også nyttes til all sjøtrafikk og være åpen for allmenn
ferdsel.

6.7

Uteoppholdsareal, lekeplasser, friområder og parker
Planen ivaretar og legger til rette for 3 grønne områder langs sjø som kan brukes av allmennheten ved
behov. Det anses som det er lite behov for dette, men det er også mulig å gå i land via småbåt, kano,
kajakk mm til disse områdene. Uteoppholdsareal forøvrig, for eksempel i tilknytning til kontorbygg
innenfor BKB, vil inngå som del av utomhusplanen.

6.8

Landbruksfaglige vurderinger (andre vurderinger ang naturressurser (vann, sjøbruk, gruspukkressurser, o.l.)
Planområdet har ingen viktige funksjoner i landbrukssammenheng.

6.9

Teknisk infrastruktur
Privat vannforsyning og avløpsordning kan etableres etter godkjenning av kommunen. Strømforsyning
til området er etablert. Tensio har meldt inn at de på sikt vil ha behov for ny strømkabel i området. Det
tas sikte på at dette kan skje langs nabotomt mot vest og over sundet nordover.

6.10 Universell utforming
Nye bygninger vil etableres i henhold til krav i TEK 17. Deler av området vil ikke tilrettelegges for
universell utforming, men kontorbygg og utearealer i tilknytning til kontorbygg vil ivareta universell
utbygging.

6.11 Miljøoppfølging
Det er utredet og beskrevet hvordan flytting av naturtyper skal skje, og det er også inntatt
bestemmelser om dette. I tillegg er det i planbeskrivelsens kap 7.16, gitt forslag til hvordan
klimautslipp bør ivaretas gjennom videre etablering og drift av området.
Produksjon, utsett, transport og mellomlagring av merder vil ikke føre til utslipp av næringssalter
eller organisk materiale til de aktuelle vannforekomstene.

6.12 Andre forhold (rammebetingelser og bestemmelser)
I bestemmelsene er det satt krav om rekkefølgebestemmelser knyttet til flytting av natur og merking
av merder i sjø.
Det er også foreslått ett bestemmelsesområde knyttet til bestemmelser for flytting av naturtyper.

6.13 Avbøtende tiltak for å redusere fragmentering av naturtyper
For å redusere negative konsekvenser for naturmangfold vil torv og vegetasjonsdekke i det
eksisterende grønne området hvor man skal åpne opp og planere samt etablere rampe ut mot
Djupsundet, bli flyttet og brukt til å reetablere en vegetasjonsskjerm mot nord hvor det i dag er en
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unaturlig kant ut mot Trondheimsleia. Dette vil redusere miljøskaden utbyggingen vil medføre, samt
forbedre det visuelle inntrykket fra blant annet Hitra camping. Flytting av naturtypene medfører også
redusert behov for å frakte overskuddsmasser ut av planområdet.
Se rapporten vedlagt (10224254-01-RIM-RAP-naturtyper) for mer detaljerte beskrivelser av verdi,
påvirkning og konsekvenser og figur under som illustrerer reetablering av natur mot nord.
For å reetablere naturtypene (kystlynghei/atlantisk høymyr og naturtypen i fjærebeltet) er det
avgjørende hvordan tiltaket blir gjennomført. Detaljerte beskrivelser av metodikk vil bli utarbeidet av
økolog som også vil veilede i felt underveis under avtaking, flytting og reetablering av natur i
vegetasjonsskjerm mot nord.
GV1 er viktig naturtype, skal bevares og utgjør 2,5 daa.
GV2 skal bevares og utgjør 1,0 daa.
GV3 er ny grønn sone med viktig naturtype som flyttes fra sonen som åpnes i øst. GV3 utgjør 4,8 daa.

Figur 6-6 Dagens situasjon mot nord. Her skal en vegetasjonsskjerm etableres for en mer naturlig overgang mot
Trondheimsleia. Naturtypen som skal etableres baseres på vekstmasser fra den rødlista naturtypen man må fragmentere ved
en utbygging mot øst.
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Figur 6-7 Prinsippskisser som illustrerer naturtype (kystlynghei) som skal fjernes mot øst og etableres i vegetasjonsskjerm mot
nord.
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7

Virkninger / konsekvenser av planforslaget

7.1

Avvik fra overordnede planer
Ny arealdisponering på sjø er ikke i samsvar med gjeldende kommuneplan og reguleringsplan.
Hitra kommune har vurdert at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning eller
planprogram, jf. PBL § 4-2 og tilhørende forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket inngår ikke i
vedlegg I eller II til forskriften. Virkninger/konsekvenser av sentrale tema blir utredet i dette kapitlet.

7.2

Landskap
Influensområdet vil omfatte bolig- og fritidseiendommer på Sandstad, samt landareal ved Strand
fiskeplasser og rekreasjonsområder på Aunøya og i Badstuvika.

7.2.1

Industriområde på Kalvøya
Landskapsrommet som industriområdet på Kalvøya ligger i er åpent, og anlegget vil bli synlig fra flere
steder rundt. Området på Kalvøya og Jøsnøya er allerede i dag preget av omfattende
industrivirksomhet, havnevirksomhet og båttrafikk. Inngrepene og utbyggingen på Kalvøya, vil på
grunn av landskapets karakterer, bli mest synlig fra nord og øst. Inngrepet i den grønne sonen mot øst
betraktes til å være relativt lite i et allerede utbygd industriområde. Det aktuelle området er allerede
transformert til industriformål og vil i liten grad bli spesielt mer eksponert i et større landskapsrom.
Inngrepet vil til en viss grad være eksponert fra Aunøyas østlige del og fra Djupsundet og nærmest
sjøen på Sandstadsiden. Krana vil bli eksponert fra flere ståsteder. I dag skjermer noen spredte trær i
den grønne sonen delvis mot innsyn fra sjøsiden, spesielt fra nord. Deler av den nordligste delen her
vil bevares og trærne kan bestå. Det skal gjennomføres et kompenserende tiltak langs strandlinja i nord
ved å revegetere og istandsette denne strandlinja med bruk av stedegen vegetasjon fra den grønne
sonen i øst (som ødelegges ved åpning mot sjøen for sjøsettingsrampe). Området er allerede regulert
til industriformål, er sterkt preget av industrivirksomhet og nedbygging av natur, og utvikling av
industriområdet vurderes ikke til å ha negativ konsekvens mhp landskapsvirkningene. Ved at det
gjennomføres et kompenserende tiltak med flytting av vegetasjon fra øst mot nord i planområdet, vil
området fortsatt stå fram med en grønn «ramme» mot sjøsiden. Åpning mot øst betraktes ikke til å gi
store endringer i fjernvirkningene på landskapsbildet. Denne vil naturligvis være synlig mhp
nærvirkning fra båter som kjører forbi. Utbygging av nye industri-/lagerbygg vil gi et mer helhetlig
industri/næringsområde og ses på som positivt ift at det i dag står to bygg ute på en stor åpen plass.
Se div illustrasjoner under.

Figur 7-1 Illustrasjon av planlagt tiltak sett fra sjøområdet i sør. (Grimstad og Tønsager AS/Kystbygg AS).
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Figur 7-2 Illustrasjon av planlagt rampe i overgangen land/sjø, sett fra Djupsundet. (Grimstad og Tønsager AS/Kystbygg AS).

Figur 7-3 Illustrasjon av planlagt tiltak sett fra campingplassen over sundet, rett nord for planområdet på Kalvøya. (Grimstad
og Tønsager AS/Kystbygg AS).

7.2.2 Merder ved Strand
Merdene i sjøen har synlige komponenter som ligger i sjøoverflata, og dimensjonene på disse gjør at
de vil bli noe synlig ift nærvirkning. Fortøyingsrammen med ringene ligger i sjøflata og vil ha bøyer med
lys i ytterkant av anlegget, samt at fortøyningene på bunn også vil ha bøyer med lys liggende mellom
to rekker av merder (se illustrasjon under). Anker vil være rett ned fra fortøyningsbøyene. Fortøyning
av ringene i merden, skjer ved å knyte dem med tykt tau. Høyden på ringene over sjøflata er om lag 11,5 meter. Fargebruken på ringene er svart/grå, og fra lengre avstander (fjernvirkning) vil de være
mindre synlige. Bøyene har fargebruk og lyssetting som gjør anlegget godt synlig på grunn av
sikkerhetshensyn.
Sjøen er flat og alle installasjoner som stikker over sjøflata vil være godt synlige i landskapet for
nærområdet. Nærområdet vil omfatte landområdene ved planområdet og nærliggende fiskeplasser.
Anlegget er planlagt et stykke ut fra land (ca 500 meter) med 5 merder i to rekker. Selv om det planlagte
anlegget ikke vil være et aktivt oppdrettsanlegg som sådan, og det kun er snakk om mellomlagring av
merder før de videretransporteres til kunden, har det naturligvis fellestrekk med oppdrettsanlegg i
drift når det gjelder synlighet og arealbeslag. Opplagringen av merder vil ikke være godt synlig for
områdene på land og det vil heller ikke oppleves som «fremmedelement» på Hitra jfr alle
oppdrettsanleggene som ligger i kystsonen. Det vurderes til at landskapsvirkningene ikke vil være mye
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skjemmende, og i og med at området i umiddelbar nærhet også tidligere er brukt til akvakulturanlegg
(0-situasjon), så anses virkningen som ubetydelig eller liten negativ.

Figur 7-4 Illustrasjon av merdene i sjø sett fra Badstuvikfjæra.

Figur 7-5 Illustrasjon av merdene i sjø sett fra Kjeøya.
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Figur 7-6 Illustrasjon av merdene i sjø sett fra Strand oppvekstsenter.

Figur 7-7 Illustrasjon av merdene i sjø sett fra sjøsiden, ca 250 meter øst for merdene.
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Figur 7-8 Illustrasjon av merdene i sjø sett fra sjøsiden, ca 250 meter sør for merdene.

Figur 7-9 Illustrasjon av merdene i sjø sett fra sjøkanten ved Rakkarberget, rett nord for merdene.

7.3

Kulturminner og kulturmiljø
Tiltakene på Kalvøya anses som å være avklart med kulturminnemyndigheten, og det vurderes ikke å
være stor motstrid knyttet til omregulering av det østlige arealet på land til næringsformål.
Kulturminnene er allerede registret og undersøkt og området er frigjort ift kulturminner.
Konsekvensen er ubetydelig.

24.05.2022/revisjon

SIDE 49/84

Reguleringsplan industriområde Kalvøya

7.4
7.4.1

multiconsult.no
7 Virkninger / konsekvenser av planforslaget

Naturverdier/naturmangfold
Verneområder
Ingen eksisterende eller planlagte verneområder berøres av tiltaket.

7.4.2

Terrestrisk naturmangfold
Påvirkningen ved utbyggingen om ikke avbøtende tiltak iverksettes, vil gi en sterk forringelse på
naturmangfoldet da utbyggingen vil berøre 63 % av lokaliteten med atlantisk høymyr/kystlynghei.
Dette medfører en alvorlig til svært alvorlig miljøskade for området og dermed svært stor negativ
konsekvens for naturmangfoldet.
Da man planlegger å flytte torv og vegetasjonsdekke samt naturlig stein i fjærebeltet i området som
anlegges mot øst (se 6.13), vil den negative miljøkonsekvensen reduseres betraktelig. En reetablering
av atlantisk høymyr/kystlynghei i en vegetasjonsskjerm mot nord vil redusere den verdifulle
naturtypelokaliteten med kun 9 % og utbyggingen vil dermed kun forringe naturmangfoldet noe.
Endelig miljøskade vil være noe til betydelig miljøskade som tilsvarer noe til middels negativ
konsekvens.

7.4.3

Marint naturmangfold
Etablering av sjøsettingsrampe på Kalvøya vil føre til at deler av fjæresonen på østsiden av Kalvøya blir
varig tildekket med betong, men dette området er svært begrenset i omfang. Organismer, som lever i
denne delen av fjæra, vil som følge av tiltaket gå tapt. Betong er et vanlig materiale i kunstige rev, det
ventes derfor at det kan skje en reetablering av tang og dyr på deler av sjøsettingsrampen som ikke er
utsatt for regelmessig slitasje grunnet utsett av merder. Tiltaket vurderes derfor å medføre ingen eller
uvesentlig virkning på kort eller lang sikt. Krabbelokalitet i området vil ikke bli direkte berørt av tiltaket.
Området som må «ryddes» vil være svært begrenset da betongrampen kun vil bli ca 5 m bred og bli
liggende 0,5 meter under Normalnull 2000. I forhold til LAT (Laveste Astronomiske Tidevann) er dette
høyde +1,1 m. Dette tilsier ubetydelig konsekvens for marint naturmangfold i dette området.
Det er ikke ventet at etablering av flytekai sør på Kalvøya vil føre til skader på marint naturmangfold.
Deler av flytekaia som er under vann vil fungere som substrat for fastsittende marine organismer,
tiltaket vurderes derfor å medføre ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt. Dette tilsier
ubetydelig konsekvens for marint naturmangfold i dette området.
Mellomlagring av merder ved Strand vil ikke ha betydning for marint naturmangfold i området, mens
etablering av forankringssystemer vil kunne medføre at fastsittende/lite bevegelige bunndyr i et svært
begrenset område vil kunne gå tapt. Overflatebøyer og tau vil funger som substrat for fastsittende
marine organismer, som trives på hardbunn. Tiltaket vurderes derfor å medføre ingen eller uvesentlig
virkning på kort eller lang sikt. Dette tilsier ubetydelig konsekvens for marint naturmangfold i dette
området.

7.4.4

Sjø-/vannfugl
Produksjon av merder på Kalvøya
Den planlagte aktiviteten innenfor planområdet på Kalvøya forventes ikke å medføre vesentlige
negative konsekvenser for sjø-/vannfugl, herunder overvintringsmulighetene for dvergdykker (EN) i
småbåthavna på nordsida av Kalvøya. Dette begrunnes med at området allerede er sterkt berørt av
eksisterende nærings-/industriaktivitet og småbåttrafikk, og at det per i dag har begrenset verdi som
funksjonsområde for sjø/-vannfugl. Dette tilsier ubetydelig konsekvens knyttet til aktiviteten i dette
området.
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Transport av merder mellom Kalvøya og området for mellomlagring ved Strand
Det foreligger en rekke studier knyttet til mulige virkninger av båttrafikk på sjøfugl (se bl.a. Follestad,
2015). Flere studier viser at forstyrrelser ifm. båtrafikk kan ha en negativ effekt på bl.a. hekkesuksess
og ungeoverlevelse hos ender, vadere og sjøfugl. Særlig dykkender, fiskender, dykkere og lommer
nevnes i litteraturen som følsomme for forstyrrelser fra båttrafikk. I myteperioden på sensommeren,
når ender og gjess mister flygeevnen i en periode, er de spesielt sårbare og reagerer sterkt på
forstyrrelser og unnviker områder med mye båttrafikk (denne perioden sammenfaller i stor grad med
perioden med mest båttrafikk i det aktuelle området, jf. figur 20). I raste- eller overvintringsområder
vil båttrafikk og annen forstyrrelse kunne medføre økt energiforbruk og redusert næringsinntak, noe
som kan være kritisk for fuglene i en sårbar periode. På den annen side har mange fugler og dyr evnen
til å venne seg til støy og aktiviteter som ikke rettes mot dem, og som etter kortere eller lengre tid ikke
forbindes med noen fare. Tilvenning til «ufarlige» stimuli kan betraktes som en energisparende strategi
som bedrer fuglenes tilpasningsevne til gitte miljøbetingelser. Mye tyder også på at fugler og dyr
generelt viser større toleranse for mekanisk støy og tekniske forstyrrelsesfaktorer (fra båter, biler, etc)
enn for rent biologiske trusselbilder som rovdyr eller mennesker.
Djupsundet og sjøområdet videre nordover mot planlagt område for mellomlagring vil bli noe berørt
av båttrafikk ifm. transport av merder. Det er lagt opp til ca. to turer med saktegående båt (5-6 knop)
per uke, eller ca. 100 turer per år, mens dagens trafikk gjennom Djupsundet er på ca. 770 passeringer
per år og for strekningen Grønholmen – Vedøya på hele 1750 passeringer per år (se figur 20 og 21). I
tillegg til disse tallene kommer alle småbåtene uten AIS (Automatic Identification System), som antas
å utgjøre hovedmengden av trafikken i området, i og med at det er etablert småbåthavner både ved
Sandstad på nordsida av Kalvøya (ca. 90 båtplasser) og ved Strand (antatt ca. 15 båtplasser). Økningen
i båttrafikk som følge av transporten av merder mellom Kalvøya og mellomlagringsområdet utenfor
Strand vil med andre ord være relativt begrenset sett opp mot dagens omfang av båttrafikk i området,
samtidig som at det er relativt lite sjøfugl i den sørvestre delen av området (rundt Kalvøya og i Djupsundet).
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Figur 7-10 Eksisterende båttrafikk i influensområdet. Kilde: Kystverket.

Den nordøstre delen av planlagt transportrute ligger ca. 400-500 m unna ternekolonien på Sørskjæra,
noe som vurderes som tilstrekkelig mtp. unngå vesentlige forstyrrelser i hekketida. Til sammenligning
nevner Follestad (2015) undersøkelser hvor det er anbefalt minimum 50 m avstand mellom båter og
reirplasser for skarv og ca. 300 m som minimumsavstand for å unngå at dykkender forlater reirene i
hekketida. Tilsvarende vil avstanden inn til hekkeområdene i Strandfjæra normalt være ca 500 m ifm.
transporten av merder, med mulig unntak ifm. oppankringen av merdene (hvor båten vil komme noe
nærmere). Det antas derfor at de artene som hekker i Strandfjæra i liten grad vil bli påvirket av denne
aktiviteten.
En liten økning av båttrafikken mellom Kalvøya og mellomlagringsområdet utenfor Strand ifm.
transport av merder vurderes samlet sett medføre en liten tilleggsbeslastning for vann-/sjøfugl i form
av noe mer støy og forstyrrelser, både for hekkende, mytende, rastende og overvintrende arter av
sjø-/vannfugl. Det antas at stedegne arter av hekkefugl i større grad enn rastende/trekkende arter
gradvis vil kunne tilvenne seg denne båtrafikken. Dette tilsier liten negativ konsekvens knyttet til denne
aktiviteten.
Mellomlagring av merder
Follestad (2015) oppsummerer mulige effekter av forstyrrelser på fugl og pattedyr fra akvakulturanlegg
i sjø. Selv om det planlagte anlegget ikke vil være et aktivt oppdrettsanlegg som sådan, og det kun er
snakk om mellomlagring av merder før de videretransporteres til kunden, har det enkelte fellestrekk
med oppdrettsanlegg i drift når det gjelder båttrafikk til/fra (se ovenfor) og arealbeslag. I motsetning
til oppdrettsanlegg i drift vil ikke dette anlegget medføre næringstilførsler til områdene rundt anlegget,
rømning av fisk, etc., så det er i første rekke selve arealbeslaget og aktiviteten ifm. oppankring og borttransport av merder som vil gjøre seg gjeldende i dette området.
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Figur 7-11 Skisse som viser merder innenfor planområdet. Det gule området viser akvakulturanlegget som ligger inn i KPA.

Merdene vil legge beslag på ca. 35 dekar (6,1%) i et område med mer enn 50 m dybde. Dette tilsier at
arter som vanligvis beiter på bunnfaste arter av kreps- og bløtdyr i grunne sjøområder (ærfugl, sjøorre,
havelle m.fl.) trolig ikke påvirkes i særlig grad av det fysiske arealbeslaget til merdene. Kystbundne
overflatebeitende arter (grågås, gravand, stokkand, fiskemåke, gråmåke, sildemåke, svartbak, makrellog rødnebbterne) og kystbundne, dykkende arter som primært lever av fisk (lommer, storskarv,
toppskarv, siland, teist m.fl.) vil trolig bli fortrengt fra området hvor merdene er lagret, og det aktuelle
arealet går da tapt for disse. Som vist i figur 22 vil merdene ligge tett inntil båtleia som går på innsida
av Kjeøya og Vedøya, og det antas derfor at dette området ikke er blant de viktigste områdene for
næringssøk for disse artene (siden mange av de unngår områder med mye båttrafikk).
I tillegg vil aktiviteten knyttet til oppankring og videretransport av merder skape noe støy og
forstyrrelser i området.
Samlet sett vurderes aktiviteten i dette området å medføre liten til middels negativ konsekvens for
sjø-/vannfugl som hekker, myter, raster eller overvintrer i området.
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Figur 7-12. Eksisterende båttrafikk i området. Kilde: Kystverket.
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Vannmiljø
Produksjon, utsett, transport og mellomlagring av merder vil ikke føre til utslipp av næringssalter eller
organisk materiale til de aktuelle vannforekomstene. Tiltaket vurderes derfor å ikke forringe økologisk
tilstand i vannforekomstene, dvs. det ventes at miljømålet om minimum god økologisk tilstand vil
oppnås i løpet av 2022-2027.
Produksjon, utsett, transport og mellomlagring av merder vil ikke føre til utslipp av prioriterte eller
vannregionspesifikke stoffer til de aktuelle vannforekomstene. Det ventes ikke utlekking av seksverdig
krom fra betong i sjøsettingsrampe. Tiltaket vurderes derfor å ikke forringe kjemisk tilstand i
vannforekomstene, dvs. det ventes at miljømålet om minimum god kjemisk tilstand vil oppnås i løpet
av 2022-2027.

7.6

Friluftsliv
Aunøya
Alternative plasseringer for mellomlagring av merder har blitt vurdert i tidlig fase av planarbeidet,
spesielt med bakgrunn i hensynet til friluftslivet. Det er vurdert mange alternativer for lokalisering der
friluftslivet har blitt tillagt stor vekt mhp endelig forslag til plassering i dette planforslaget.
Det planlegges tiltak på land i den grønne sonen langs østsiden av planområdet. Dette området
fungerer i dag som skjerming mot det statlig sikra friluftsområde i øst. Inngrepet i det grønne området
vil til en viss grad være eksponert fra deler av Aunøya og fra Djupsundet. Området på Kalvøya er
allerede i dag preget av omfattende industrivirksomhet, havnevirksomhet og båttrafikk.
Tilbakemeldinger fra oppstartsvarselet pekte på bekymring knyttet til ytterligere utbygging innenfor
planområdet og mulig større aktivitet innenfor dagens regulerte industriområde som kunne redusere
opplevelsesverdien til friluftslivsområdet. Friluftslivsområder nær tiltaksområdene vil ikke bli direkte
berørt. Indirekte er det vurdert at Aunøya i begrenset grad vil bli påvirket av tiltaket, det samme med
området ved Badstuvikfjæra ift merdlagring i sjø. På Aunøya viser støyberegninger at en mindre del av
området lengst mot nordvest har en liten overskridelse av den anbefalte grenseverdien for
‘Sammenhengende nærfriluftsområder og bymark utenfor by/tettsted’, da dette området i hovedsak
er ganske bratt og mindre tilgjengelig. Dette også sett i sammenheng med at det aller meste av øya
har tilfredsstillende lydnivå, og at det ikke vil være aktivitet og støy her på kveld, natt eller på
helg/helligdager.
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Figur 7-13 Illustrasjon av planlagt tiltak sett fra Jektneset på Aunøya. (Grimstad og Tønsager AS/Kystbygg AS).

Tidlig i planprosessen hadde AKVA group også et ønske om å lagre plastrør i sjøen rett utenfor Aunøya.
Disse rørene er helt avgjørende for å få produsert merder og de er ca 160 m lange. Dette ville
naturligvis ha frigjort areal på land for tiltakshaver. Pga at dette tidlig ble belyst som stor negativ
konsekvens for småbåttrafikk, roing, padling mm langs Aunøya, så ble dette forkastet og hensyntatt.

Strand/Hestvika
Det foreslåtte tiltaket i sjø utenfor Strand ligger utelukkende i sjøen. Tiltaket vil derfor ikke påvirke
mulighetene for friluftsliv i strandsonen. Konsekvensen av dette vurderes som liten da området er lite
brukt til rekreasjon, samtidig som det er store urørte arealer av lik kvalitet ellers i området. Området
brukes av i undervisningssammenheng for skolen, og all aktivitet kan fortsatt skje slik som i dag selv
om et område i sjø beslaglegges for merder. Muligheten for kajakkpadling, roing og bruk av fritidsbåt
langs land vil ikke påvirkes av tiltaket. Foreslått anlegg vurderes i liten grad å begrense mulighetene
for turistbaserte aktiviteter på sjøen, da målpunktene for disse turene ligger andre steder i enn
opplagringsområdet, og det er store arealer tilgjengelige for båtbasert friluftsliv i området ellers. Det
er en rekke registrerte fiskeplasser i sjøen og flere av disse ligger ved Strand. Det foreslåtte anlegget
vil ikke gi konsekvenser for fiske fra land, men det er vil være begrenset mulighet for fiske akkurat der
opplagringsområdet er lokalisert. Fortøyninger vil ligge innenfor markerinsgbøyene og vil ikke være til
hinder for båtutfart på utsiden av markeringsbøyene.
Tiltakene er samlet sett beskjedne og det vurderes ikke til at Aunøya, Badstuvikfjæra eller området ved
Strand blir mindre attraktive for friluftsliv sammenlignet med dagens situasjon. De negative
virkningene for friluftslivet er i all hovedsak knyttet til liten negativ visuell virkning og vil ikke få
vesentlige virkninger for bruken av de aktuelle friluftsområdene, verken på land eller på sjø, selv om
et areal beslaglegges av 10 merder. Det vises til visualiseringer under kap. 7.2.2.
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Grønnstruktur
Det planlegges tiltak på land i den eksisterende grønne sonen langs østsiden av planområdet. Dette
området fungerer i dag som skjerming mot det statlig sikra friluftsområde i øst. For å begrense
inngrepet i denne grønne sonen vil det bli bevart eksisterende grønnstruktur i nord og sør for åpningen
for å kunne dra ut merder. Det skal gjennomføres kompenserende tiltak langs strandlinja i nord, dette
anses som positivt for grønnstruktur mhp tiltaket.

7.8

Nærmiljø
Utbygging av industriområdet på Kalvøya vil kunne medføre noe mer lyssetting. Dette vil være
avgjørende for å kunne holde produksjonen i gang gjennom vinterhalvåret med korte, lyse dager.
Med dagens teknologi, sikkerhetskrav og driftsmåte er en avhengig av lyssetting opplagringslokaliteten
for merder ved ulike arbeidsoperasjoner og leveranser. Avstandene mellom det nye lokaliteten for
meder og bosetning er relativt lang, men det er klart at naboer vil se og høre aktiviteten i forbindelse
med mellomlagringen. Naboer til anlegget har tidligere reagert på lysbruk og aktivitet da det tidligere
var en akvakulturlokalitet utenfor i Hestvika.
Flere av forholda kan avbøtes med rutiner der operasjoner og aktiviteter tar hensyn til omgivelsene.
For eksempel å være bevisst på styring og bruk av lys fra båter, og forsøke å gjennomføre operasjoner
på hverdager og i arbeidstid. Samtidig er en del av operasjonene er avhengig av eksterne faktorer som
værforhold.
Lyd fra aktiviteten vil være hørbar over lengre avstander og kan være til sjenanse for noen, men ift
mye båttrafikk i området idag og relativ liten økt aktivitet ifb med frakt/henting av merder, anses
forhøyet lyd fra båter som minimal.
Etablering av rutiner for varsling av større arbeidsoperasjoner som skjer på ukurante tidspunkt på
døgnet, slik at operasjonene er varsla til naboene i forkant, kan være et avbøtende tiltak.
Området like i nærheten og nærmere land der folk bor er avsatt til akvakultur i gjeldende
kommuneplan, og planen fremmer en arealutvikling som visuelt tilnærmet lik et akvakulturanlegg.
Opplagringen av merder i sjø vurderes å ha liten negativ virkning for nærmiljøet. Utbygging av
industriformål i et allerede regulert industriområde (0-situasjon) vurderes heller ikke til å få store
negative virkninger for nærmiljøet i nærheten av Kalvøya.

7.9

Støy
Det er utarbeidet egen støyrapport ifb med tiltaket på Kalvøya. Støy ifb med båttrafikk ved området
for merder ved Strand anses som så lav ift dagens situasjon, at dette er ikke tatt med i vurderingen.
Beregningene av støy viser at ingen støyfølsomme bygninger (boliger, hytter ol.) vil få støynivåer over
grenseverdien for støy fra industri fra AKVA group sitt anlegg på Kalvøya, dvs. Lden ≤ 55 dB.
Campingplasser vurderes ikke som støyfølsom bebyggelse. Hitra Camping rett nord for planområdet
får et støynivå på Lden < 45 dB og dermed godt utenfor gul støysone for støyfølsom bebyggelse, og er
derfor likevel godt ivaretatt.
Derimot så vil en liten del av friluftsområdet på Aunøya få litt for høyt støynivå på området som vender
mot Kalvøya (nordvest), med et støynivå opp mot Lden = 45 dB på de mest utsatte områdene. Ved
stien utover mot Jektneset så er imidlertid overskridelsen på mindre enn 0,5 dB.
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Her er det ingen enkle støyskjermende tiltak som kan utføres for å redusere støyen, slik at den delen
av friluftsområdet med litt for høyt støynivå også får tilfredsstillende lydnivå.
På Aunøya er det området midt på øya og mot øst som er mest benyttet til rekreasjonsformål, og her
vil støynivået ligge godt under den anbefalte grenseverdien. Ut fra et støyfaglig perspektiv vurderer vi
det derfor som uproblematisk, at den nordvestre delen av Aunøya har en liten overskridelse av den
anbefalte grenseverdien for ‘Sammenhengende nærfriluftsområder og bymark utenfor by/tettsted’,
da dette området i hovedsak er ganske bratt og mindre tilgjengelig. Dette også sett i sammenheng
med at det aller meste av øya har tilfredsstillende lydnivå, og at det ikke vil være aktivitet og støy her
på kveld, natt eller på helg/helligdager.

Figur 7-14 Støysonekart som viser at en svært liten del av friluftsområdet på Aunøya få litt for høyt støynivå.

7.10 Naturressurser, inkl. landbruk
Tiltakene vil ikke medføre negative konsekvenser for fiskeinteressene ift fiske som næring nær
tiltaksområdene. Det er tatt hensyn til at kartlagte fiskeriplasser unngås.
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7.11 Trafikkforhold
7.11.1 Skipsfart
Det er lite skipstrafikk i det aktuelle området, utover fritidsbåter og båter knyttet til fiskeriaktiviteter
og drift av akvakulturanlegg i Badstuvika og annet. Hovedfarleden går langs Trondheimsleia og det er
heller ingen biled i aktuelt slepeområde. Dette vises igjen i historiske AIS data over området fra
Kystinfo.no. Opplagring av merder utstyres med markører og lys. Planforslaget gir ingen konsekvenser
for kommersiell skipsfart.
7.11.2 Trafikkmengde i sjø
Det forventes at tiltaket vil medføre minimalt med økt båttrafikk da det skal benyttes båt (ca 8 m lang)
som går i 5-6 knop fart Transporten av merdene fra Kalvøya vil skje nord-vest for Aunøya gjennom
sundet og vil heller ikke komme i direkte konflikt med hurtigbåtterminalen eller hovedleden.. Fra
mellomlagringsområdet for merder vil det komme slepebåter inn for å hente merdene, alle merdene
som er lagret vil hentes samtidig. Hvor ofte dette skjer, vil være avhengig av markedssituasjonen, men
det antas at maks båttrafikk vil bli 2 turer pr/uke. Båttrafikken i sundet er i dag preget av større båter
enn det AKVA group planlegger å bruke. Foreslått lokasjon for mellomlagring av merder vil skåne
området nær Aunøya for båttrafikk fra kunder som henter merder, da de i all hovedsak vil komme via
Trondheimsleia, enten fra sør eller nord. Båttrafikken ifb med denne aktiviteten vurderes i liten grad å
skape merkbar økt trafikk i området.

Figur 7-15 De røde linjene viser hvor båttrafikken i all hovedsak går pr i dag.

7.11.3

Havneområde i sjø
Det er en småbåthavn like i nærheten av industriområdet på Kalvøya, og det vil være ferdsel av
småbåter like utenfor planområdet mot nord og gjennom Djupsundet. Ny åpning mot øst (Djupsundet)
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for å dra ut merder endrer båttrafikk til/fra industriområdet ift dagens situasjon. Det vurderes til at
dette er en bedre løsning ift annen båtvirksomhet som foregår sør for industriområdet.
Havneområdet kan også nyttes til sjøtrafikk og være åpen for alminnelig ferdsel. Nyttetrafikken har i
all hovedsak fortrinnsrett. De nordlige delene av havnebassenget er ifølge kommuneplanens arealdel
i kategorien natur, fiske, friluftsliv og ferdsel. Dette tilsier allment åpent for ferdsel og friluftsliv. Det
vurderes til at småbåter ikke vil vanskeliggjøre atkomst eller manøvrering for båter til industrianlegget.
Risiko for sammenstøt er avhengig av at alle som benytter farvannet følger regelverket for ferdsel til
sjøs.
Planen vil ikke legge begrensninger for innseiling til småbåthavnen. Planen vil derimot legge beslag på
et areal i sjø utenfor strand, som medfører at all båttrafikk og ferdsel på sjø må kjøre utenom merdene
og forholde seg til markeringene. I tillegg vil det bli anlagt en ny flytekai sør på Kalvøy, denne anses
som å være så liten at den vil ikke medføre at annen nyttetrafikk eller friluftslivstrafikk på sjø blir
hindret.

7.12 Barns interesser
Planområdet er i gjeldende plan avsatt til industriformål på Kalvøya. Prinsipielt sett innebærer det
ingen endring eller ytterligere negative forhold for barn og unges oppvekstsvilkår. Tiltaket påvirker i
liten grad barn og unge siden denne gruppen ikke oppholder seg innenfor området eller i umiddelbar
nærhet.
Både skoler og barnehager bruker området på Aunøya i undervisningssammenheng. Det samme
gjelder at Badstuvikfjæra og sjøområdet utenfor Strand brukes som ledd i undervisningen.
Friluftslivsområder nær tiltaksområdene vil ikke bli direkte berørt. Tiltakene er beskjedne og vil ikke i
seg selv føre til at verken Aunøya eller Badstuvikfjæra blir mindre attraktive for opphold og/eller i
undervisningssammenheng for barn/unge sammenlignet med dagens situasjon.

7.13 Sosial og teknisk infrastruktur
Tensio har meldt inn behov for nye høyspentkabler. Tensio og tiltakshaver er i dialog om alternativer
for plassering av kabler, og det vurderes til at dette ikke vil få vesentlige påvirkninger på tiltaket eller
planen. Det er utarbeidet en VA-plan for tiltaket på Kalvøya som er vedlegg til planen.

7.14 Grunnforhold
Tiltakene som er skissert som aktuelle i forslaget til reguleringsplan er fra et geoteknisk ståsted vurdert
som gjennomførbare innenfor de regler og retningslinjer som må legges til grunn. Foreliggende rapport
svarer ut rådgivning ift detaljregulering. I videre fase må det inngå geoteknisk detaljprosjektering om
det blir behov for andre utbygginger enn det som er planlagt p.t..

7.15 Universell tilgjengelighet
Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17).
Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser
i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer
med funksjonsnedsettelse.
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7.16 Næring
Denne planen vil sikre forutsigbarhet for planlegging av driften til tiltakshaver i forhold til arealmessige
disposisjoner og behov på sikt. Akvakulturnæringen er blitt svært viktig for sysselsetting og
verdiskaping, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Akvakulturnæringen har bidratt til å opprettholde og
videreutvikle mange større og mindre kystsamfunn. Samtidig har næringa fått en økende og til dels
stor rolle for nasjonal verdiskaping og eksportinntekter. AKVA group AS er en viktig leverandør til dette
markedet. I tillegg til dagens arbeidsplasser på anlegget, kommer også mulige nye arbeidsplasser i det
aktuelle industriområdet og i tilknytning til tilgrensende næringer som leverandører av varer, service
og tjenester. Dette omfatter ringvirkninger for havbruksnæringen i regionen.
For tilgrensende næring vil ikke tiltaket ha negative konsekvenser for deres virke. Tiltakene vil heller
ikke ha betydning for fiskerinæringen nær tiltaksområdene.
Det er svært viktig at man kan beholde mulighet til å ha store åpne flater på området til produksjon av
merder.

7.17 Klimapåvirkning/klimagass
Natur:
Tiltaket vil medføre noe klimautslipp og omdisponering av et mindre areal med myr i den grønne sonen
på Kalvøya. Det vil også bli klimautslipp i forbindelse med transport av merder fra produksjonsområdet
og lagringsfeltet utenfor Strand og i forbindelse med byggeprosessen av nye bygg og anlegg.
Naturtypene atlantisk høymyr og kystlynghei fungerer som et karbonlager. I kystlynghei er det
kalkulert at 1 m2 lagrer 20 kg karbon (Haugum 2021), mens atlantisk høymyr er estimert til å kunne
lagre 32 kg karbon per m2 (Grønlund m.fl. 2010). Da den eksisterende vegetasjonen ut mot øst som
skal fjernes i forbindelse med utbyggingen allerede er degradert og drenert, er nok ikke karbonlageret
så høyt som dette siste tallet tilsier. Grasmark og krattskog lagrer også karbon, men i mindre grad enn
de to mer verdifulle naturtypene. Grasmark og krattskog kan lagre fra 2 til 12 kg karbon per m2
(Grønlund m.fl. 2010). Også marin natur lagrer karbon, tang i fjæresonen er antatt å lagre 0,5 kg karbon
per m2 (Gundersen m.fl. 2011). Det finnes ikke tall på opptak/utslipp hvert år for alle naturtypene,
men noen grasmarker er funnet å ta opp 2 g per m2 per år, nedbørsmyr (som inkluderer atlantisk
høymyr) er funnet å ta opp 196 g CO₂-ekvivalenter per m2 per år, mens i fjæra kan tang ta opp 1 kg
karbon per m2 per år (Grønlund m.fl. 2010, Gundersen m.fl. 2011).
Et planert område hvor all torv, jord og vegetasjon er fjernet, vil hverken lagre eller ta opp karbon.
Flytter man torva og etablerer en vegetasjonsskjerm bestående av kystlynghei, vil denne minimalisere
utslipp av klimagasser fra vegetasjonen i det berørte arealet betraktelig. Et grovt estimat sier at
opprinnelig vegetasjon i planområdet lagrer 495 tonn CO2 mens etter planering og etablert
vegetasjonsskjerm kan planområdet lagre 385 tonn CO2 (se tall for hver naturtype i Tabell under.
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DATO: DD.MM.ÅÅ

Tabell 3 Klimaregnskap for natur i planområdet. Tall for kystlynghei er brukt og tall for nedbørsmyr er ikke tilgjengelig.

Tabell 1. Klimaregnskap for natur i planområdet. Tall for kystlynghei er brukt og ikke tall tilgjengelig for nedbørsmyr.
Natur

Dagens situasjon
areal (m 2 )

Kystlynghei

5400

Situasjon etter
utbygging (inkl.
vegetasjonsskjerm)
areal (m 2 )
4928

Buskas

2138

Gras
Fjærasteiner med
tang*
SUM

Dagens situasjon
CO2 -lagring (tonn)

Situasjon etter
utbygging
CO2 -lagring (tonn)

394,2

359,7

525

94,1

23,1

1439

322

2,9

0,6

1847

756

3,7

1,5

494,8

385,0

*som blir berørt

Nye bygg og anlegg og driftsfase:
Tiltaket vil medføre klimagassutslipp i forbindelse med utbygging av nye bygg og anlegg, samt under
drift. På nåværende tidspunkt er det ikke grunnlag for å utføre klimagassberegninger ettersom
materialvalg og løsninger for anlegget ikke er endelig bestemt. Det anbefales at det i neste fase, når
detaljeringsnivået er høyere, blir utarbeidet et klimagassregnskap. Klimagassregnskapet kan fungere
som en referanse i prosjektet, og kan brukes til å identifisere de største bidragsyterne til
klimagassutslipp, slik at tiltak kan iverksettes der det monner mest.
Utbygging av kontorbygg, lagerhall, verksted, kai og sjøsettingsrampe vil følgelig kreve en del
materialer. Erfaringsmessig vet man at for denne type utbygging er ofte betong og stål materialene
som bidrar mest til klimagassutslipp. Ombruk er et av de mest effektive tiltakene for å redusere utslipp
knyttet til materialer. Dette kan være ombruk av materialer og komponenter fra eksisterende
bygninger, eller fra eksterne prosjekt. Eksempler på materialer som kan egne seg for ombruk er
hulldekkeelementer, stålkonstruksjoner og teglstein. Alternative materialer, som massivtre, kan være
et godt alternativ til konvensjonelle bygninger i betong og stål. Å benytte tre i for eksempel
bæresystem, dekker, kledning og interiør er et svært effektivt utslippsreduserende tiltak.
Generelt vil det å etterspørre miljødeklarasjoner (EPD) for å kunne sammenligne materialer og velge
de som er mest klimavennlige være et nyttig tiltak. Ved bruk av betong og stål bør det generelt
etterstrebes å benytte lavkarbon betong og stål med høy resirkuleringsgrad. Optimalisering av
betongmengder, samt å velge så lav fasthetsklasse og eksponeringsklasse som mulig for å ivareta
bæreevne er viktige momenter. Det bør søkes å benytte solide holdbare materialer med lang levetid
for å forhindre utskiftninger i levetiden.
For å redusere utslipp fra driftsfasen har AKVA group jobbet kontinuerlig med ulike tiltak. I slutten av
2020 startet et prosjekt med å redusere vekten av avfall. Dette for å redusere transportvekst og
dermed klimagassutslipp fra transport av avfall. Overskuddsvarme fra tørking av notposer blir benyttet
til oppvarming av egne bygg, og i 2021 startet et prosjekt med mål om å redusere strømforbruket med
opptil 70 %. Et konkret tiltak i denne plan er å fastsette bestemmelse om at alle nye kaier skal tilby
landstrøm. I tillegg er det et mål og etter hvert kunne investere i og bruke elektrifiserte båter til all
nødvendig båttrafikk på sjø.
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7.18 Økonomiske konsekvenser for kommunen/andre offentlige etater
Man kan ikke se at tiltakene medfører noen økonomisk konsekvens for kommunen eller andre
offentlige aktører.

7.19 Interessemotsetninger
Interessemotsetninger har kommet til syne i merknader som er kommet inn ifb med kunngjøring av
oppstart og i medvirkningsprosessen. Foreliggende forslag til reguleringsplan har forsøkt så langt det
er mulig å tilpasse seg de innspill og merknader som har kommet inn. Dette har bl. a medført at
opprinnelig varslet planområde er blitt endret og utløst krav til ny igangsettingssøknad og varsling av
oppstart for planarbeidet.

7.20 Avveininger av konsekvenser /virkninger
Ettersom det aktuelle området på Kalvøya allerede er regulert til industri og dette ligger inn i
overordnet plan, har planutarbeidelsen og planprosessen i all hovedsak hatt søkelys på:
1. Nedbygging og mulig bevaring og reetablering av grønn sone langs kystlinja på Kalvøya
2. Lokalisering av lagringsområde for merder i sjø
1. Bevaring av grønn sone
Det vises til tidligere kapitler i denne planbeskrivelsen, der man har hensyntatt eksisterende naturtyper
som blir berørt av tiltaket ved å flytte og reetablere innenfor planområdet. AKVA group hadde som
utgangspunkt et ønske og et behov for å omregulere og ta i bruk hele den grønne sonen til industriformål.
Gjennom planprosessen er arealbruken blitt modifisert for å imøtekomme og ivareta mest mulig av
denne naturen. Naturtyper tas vare på og flyttes internt på tomta. Dette er et kompenserende tiltak som
vurderes til å være positivt for miljø og det biologiske mangfoldet.

2. Lokalisering av lagringsområde for merder i sjø
Det vises til kap 3.3 i denne planbeskrivelse ift vurdering av ulike alternativer for lokalisering av merder i
sjø. Det vurderes til at foreslått lokalitet gir små negative virkninger for miljø og samfunn.
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Risiko og sårbarhet, ROS-analyse
ROS-analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker,
miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik at omfang og skader av
uønskede hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan prosjektet eventuelt bør endres,
samt tiltak som bør følges opp i videre detaljprosjektering, anleggsfasen og den permanente
driftsfasen for området for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Analysen danner grunnlag for de
valgte løsningene og avbøtende tiltakene som inngår i reguleringsplanen, bl.a. i form av fastsettelse av
hensynssoner og reguleringsbestemmelser.
I dette kapittelet gis en oppsummering av identifiserte uønskete hendelser i forbindelse med
planforslaget og hvilke tiltak som foreslås for å redusere risikoen forbundet med hendelsene.

8.1

Foreslåtte tiltak i reguleringsplanen
TILTAK
- Reguleringsplan
Uønsket hendelse:
1

Tiltak i planen:
Naturgitte forhold/naturhendelser
For å være i samsvar med kommuneplans arealdel foreslås det at all
Stormflo/havnivåstigning, bølger
bebyggelse innenfor F2 sikkerhetsklasse bygges med minimum kote +
3,0.
Følgende bestemmelser foreslås:
Laveste tillatte gulvnivå for bygninger, anlegg og installasjoner som er
sårbar for oversvømming er +3 moh (NN2000). Byggverk som i kraft av
sin funksjon må ligge i flomutsatte områder, slik som kaier, kran, lager
og lignende kan ha lavere gulvhøyde.

2

Ustabil grunn/kvikkleire

3

Kollisjon båter

4

Kollisjon mellom båt/skip og
merder i sjø

5

Multiconsult har vurdert planen byggbar og skredsikker iht. aktuelle
lover og forskrifter, forutsatt at det tas hensyn til råd gitt i foreliggende
geoteknisk vurderingsrapport 10224254-RIG-RAP-001. Denne skal
legges til grunn for videre detaljprosjektering og dette er tatt inn i
bestemmelsene.
Menneske- og virksomhetsbaserte farer
Det anses som svært lite sannsynlig at tiltaket og planen skal medføre
økt fare for kollisjon mellom båter.

Ulykker i forbindelse med
anleggsgjennomføring/utbygging
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Anlegget ved Strand vil være utstyrt med markører og lys. I tillegg vil
anlegget bli markert på sjøkart. Herunder må driftsrutinene omfatte
kontroll og vedlikehold av lys på anlegget.
Det tas inn i et regulert sjøområde i planen med krav om merking som
skal hindre uønsket ferdsel inn i merdområdet.
Farer relatert til anleggsarbeid
Arbeid med SHA-plan må starte tidlig i forbindelse med videre
planlegging. Det vises til krav om SHA-plan etter byggherreforskriften.
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Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere
sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskete
hendelsene.
Gitt at de foreslåtte tiltakene følges opp, vurderes risikoen forbundet med planforslaget og de
foreslåtte tiltakene å reduseres til et akseptabelt nivå.
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Merknader til varsel om oppstart, innkomne merknader

9.1

Innkomne merknader fra førstegang varsling
I forbindelse med førstegangs varsling av oppstart av planen har det kommet følgende brev/e-poster
med merknader og innspill til planarbeidet. Det presiseres at disse merknadene er relatert til et svært
stort varslingsområde pga at man ikke visste hvor man skulle lagre merder i sjø. Merknadene følger
som eget vedlegg.
Innspill/merknader
Trøndelag Fylkeskommune, 24.08.2021
Friluftsliv. Aunøya, som statlig sikra friluftsområde, er svært
viktig område både for det allmenne friluftslivet, men også
for et bærekraftig og naturbasert friluftsliv. Har tidligere
signalisert at vi er kritiske til annen bruk av de samme
områdene, slik det legges opp til i varslet planarbeid.
Tiltak/lagring av merder og rør i sjøen i områdene rundt det
statlig sikret friluftsområdet vil ikke ivareta
friluftsinteressene i området. For å etablere annen type
aktivitet som ikke er iht sikringsformålet til Aunøya, vil det
bli påkrevd å søke staten om omdisponering. Dette gjelder
også hvis mellomlagring er utenfor grensene til det statlige
sikrede området, dersom tiltaket vil kunne hindre
allemennhetens bruk av området.
Kulturminner. Viser til uttalelse 21.09.2018 og 11.02.21,
ikke behov for ytterligere underøkelser av åbolene, men
anmoder om bevaring hvis mulig.
Samlokalisering av industri på Jøstnøya. Kan heller ikke se
at det finnes rom for senere utvidelser av virksomheten på
Kalvøya. Fylkeskommunen er opptatt av at rett virksomhet
lokaliseres på rett sted. Det bør derfor utredes alternative
lokaliseringer med mulighet for fremtidige utvidelser, f.eks
på Jøstnøya.
Dersom aktiviteten etableres på Kalvøya, ber de om at
mellomlagring av merder skjer lengst øst i foreslått
planområde, ved Strandskjæra (alternativ 2).
Ut fra overnevnte kan de ikke utelukke en innsigelse som
friluftslivsmyndighet, dersom friluftlivsinteressene ikke
ivaretas i planen.

Statsforvalteren, 20.08.2021
Krav om konsekvensutredning Vi mener at planen, slik
plangrensen er foreslått, omfattes av § 8 i forskrift om
konsekvensutredninger. Kommunen må vurdere om planen
skal konsekvensutredes evt. vurdere om planområdet skal
reduseres til å ikke omfatte Aunøya med småøyer og
sjøområdene rundt.
Naturmangfold - Det er ikke kartlagt naturtyper i sjø og
heller ikke på land i området rundt Aunøya og småøyene
rundt. Hvis planområdet opprettes slik som foreslått, så
mener vi at naturtyper i sjø og på land skal kartlegges som
en del av konsekvensutredningen (jf. § 17). I tillegg så bør
det vurderes om det trengs mer kartlegging av fugl i
området og om gyte- og leveområder for fisk og krabbe skal
undersøkes.
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Vurdering i planen
Friluftsliv: Konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv er omtalt i planbeskrivelsen og
hensyntatt i planforslaget
Kulturminner: Tas til orientering
Samlokalisering av industri på Jøstnøya:
Denne planen vil sikre forutsigbarhet for
planlegging av driften til AG i forhold til
arealmessige disposisjoner og behov på sikt.
Det er i dag et sterkt press på arealene i
strandsonen, både i forhold til havneanlegg,
og attraktive sjøtilknyttet industri- og
næringsvirksomhet. For å unngå store inngrep
i de delene av strandsonen som fortsatt ligger
relativt urørt, bør det vurderes tilrettelegging
for at virksomheten kan øke kapasitet i
tilknytning til eksisterende og regulert
industriområde.Planlagt lokaliseringsområde
for mellomlagring av merder i sjø er vurdert
ift friluftslivet.

Krav om konsekvensutredning: Hitra
kommune har vurdert at det ikke er
nødvendig å stille krav om separat
planprogram og konsekvensutredning.
Nødvendige utredninger utføres som del av
utvidet planbeskrivelse
Naturmangfold: Det er gjennomført
naturmangfoldsundersøkelser i sjø og i land til
planforslaget.
VA-plan beskriver overvannshåndteringen.
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Klima - Det skal i planen innarbeides tiltak eller virkemidler
for å redusere utslipp av klimagasser, ivareta
klimatilpasning som hensyn, og eventuelt tiltak for mer
effektiv energibruk og miljøvennlig energibruk. Håndtering
av overvann skal vurderes i planarbeidet, helst ved bruk av
naturlige løsninger.
Forurensing - I den grad tiltakene gir støy og utslipp til luft
og vann skal dette vurderes og utredes i tråd med nasjonale
føringer og retningslinjer.
Helse og omsorg og Barn og unge - Planforslaget må, slik
det beskrives i oppstartsvarselet, vise hvordan det tas
hensyn til mulighetene for friluftsliv på Aunøya og i sjøen
rundt. Adkomstruter og opplevelseskvaliteter må ikke
forringes. Det må det vurderes konkret, om friluftslivet i
området vil påvirkes ved endring.
Støy er uønsket i områder egnet for rekreasjon, jf.
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T
1442/2021. Hvis planen medfører støyende aktivitet som
påvirker områder for friluftsliv, kan det være aktuelt med
utredning og kvantitering av støynivå. Som minstekrav må
det vurderes om det er behov for utredning. Eventuelle
avbøtende tiltak må sikres i planens bestemmelser og/eller
plankartet.
Vi vil minne om de tre lovpålagte medvirkningsorganene:
Eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
og ungdomsrådet.
ROS – minner om krav og innhold og ansvar.
Statens vegvesen, 19.08.2021
Statens vegvesen forventer at det i planbeskrivelsen og
ROS-analysen vurderes hvordan endret trafikksituasjon vil
påvirke trafikken på fv. 714. Planen bør vise hvordan
adkomst til planområdet er tenkt løst. Adkomst for
nødetater må ivaretas.
NTNU Vitenskapsmuseet Institutt for arkeologi og
kulturhistorie, 25.08.2021
Dersom reguleringsplanen åpner for inngrep i sjø i form av
mudring eller annen graving, utfylling, moringer, pæling
eller annet, kan NTNU Vitenskapsmuseet kreve å
gjennomføre marinarkeologisk befaring, avhengig av
tiltakelts art og omfang, jfr K-minnelovens §9. Kostnader ifb
med slike befaringer må ihtL K-minnelovens §10 bæres av
tiltakshaver. Vi ber om at tiltakene i sjø blir nøye beskrevet i
det videre planarbeidet, med hensyn til materialbruk, alle
inngrep i sjø (mudring, dumping, fylling etc.) og reelle
dimensjoner (herunder fyllingsfot for eventuelle
utfyllinger), og at dette tydelig kommer frem på
kartmaterialet.
Mattilsynet, 05.08.2021
Har ett innspill knyttet til drikkevannsforsyning. Vi påpeker
at planarbeidet likevel må dokumentere planer for
vannledningsnett med tilstrekkelig kapasitet fram til den
enkelte virksomhet/abonnent. Det er også viktig at eierskap
til nye drikkevannsledninger avklares, spesielt om disse skal
eies av kommunen eller annen part, dette fordi ansvaret for
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Forurensning: Tas til orientering
Helse og omsorg og barn og unge:
Konsekvenser for barn/unge og nærmiljø og
friluftsliv er omtalt i planbeskrivelsen.

Støy: Det er utarbeidet støyberegninger til
planforslaget. Disse går fram av egen rapport
som er vedlagt og beskrives i
planbeskrivelsen.

Utgangspunktet for planen er å benytte
eksisterende avkjørsel fra fv. 714.. Det
forventes ikke økt trafikkmengde
sammenlignet med dagens trafikkmengde.

Det vil ikke bli store inngrep i sjø, og det er
vurdert til at marinarkeologiske undersøkelser
ikke er nødvendig. Om det skal være behov,
så kan dronefilm fra
naturmangfoldundersøkelser være
tilgjengelig.

Innspill tas til følge.
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drikkevannsledninger etter drikkevannsforskriften er
knyttet til eierskapet.
Kystverket, 09.08.2021
Vil så tidlig som mulig i planprosessen bidra til at et
planforslag sikrer tilstrekkelig areal til sjøtrafikale forhold.
Fartøyenes størrelse og manøvreringsevne, trafikktetthet,
trafikkbilde, navigasjonsveiledning, naturgitte forhold,
strøm og vind, miljørisiko og personrisiko er viktige
momenter. Kystverket har som statlig myndighet behov for
at alle kystkommuner har oppdaterte arealplaner for
sjøområdene sine. For Hitra blir dette ivaretatt gjennom kplanens arealdel.
Som vedlegg til oppstartsmeldingen skal det normalt
foreligge referat fra oppstartsmøte mellom kommunen og
planleggerne. Så langt er dette ikke forelagt eller tatt inn
som vedlegg til varselet.
Vi registrerer at det innenfor planområdet er lokalisert
ankringsområder og dette vil følgelig påvirke planutviklinga.
Etter de opplysningen vi har fått fra varselet, kan det også
bli aktuelt å feltregulere deler av sjøområdet til midlertidige
ankringsfelt eller opplagsområder for merder.
I planlegginge må det tas nødvendig hensyn til
merkesystemet i farvann. Tiltak og lyskilder må innrettes på
en slik måte at navigasjonsinnretningen ikke blir skjermet
eller forsvinner. Det vises til HFLs §10, evt PBLs §20-1.
Fiskeridirektoratet, 26.07.2021
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og
utøvende organ innen fiskeri- og havbruksforvaltning i
Norge, og er ansvarlig for forvaltningen av de levende
marine ressursene. Vår oppgave i arbeidet med marin
arealforvaltning er å ivareta fiskeri- og havbruksnæringens
interesser i planprosesser i kystsonen, herunder
ivaretakelse av marint biologisk mangfold, ved å tilstrebe en
balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. Har fått
informasjon om at det foregår yrkesfiske med teiner etter
krabber utenfor planområdet i Djupsundet.
Fiskeridirektoratet kan bekrefte at sporingsdata og
sluttseddeldata viser at det foregår et fiske med teiner etter
krabber i dette området. Detaljreguleringsplanen for
industriområdet Kalvøya kan komme i konflikt med
fiskeriinteressene. Det blir opplyst i planen at alternative
områder for mellomlagring av merder skal utredes. Vi ber
om at dette gjøres i dialog med fiskeriinteressene.
Fiskeridirektoratet region Midt anmoder om det tas kontakt
med Fiskarlaget Midt-Norge/Frøya og Hitra Fiskarlag for
videre kommunikasjon i saken. Det er viktig at aktiviteten
ikke hindrer skipstrafikken til/fra Hitra Kysthavn KNH.
Detaljreguleringsplanen for industriområdet Kalvøya kan
komme i konflikt med fiskeriinteressene. Det blir opplyst i
planen at alternative områder for mellomlagring av merder
skal utredes. Vi ber om at dette gjøres i dialog med
fiskeriinteressene. Fiskeridirektoratet region Midt anmoder
om det tas kontakt
Direktoratet for mineralforvaltning, 17.08.2021
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Innspill tas til følge.

Forslagstiller beklager manglende
oversendelse av dokumenter.
Området for mellomlagring av merder vil bli
markert i sjø etter nødvendig merkesystem i
farvann.

Registrerte fiskeriplasser er hensyntatt og vil
ikke bli berørt av tiltaket. Forholdet til
fiskeinteresser er redegjort for i
planbeskrivelsen.
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Det opplyses om at det kan være behov for utfylling langs
sjøkanten mot sundet for å få tilstrekkelig areal for
produksjon av merdene. DMF anbefaler at det gjøres en
vurdering av hvilke typer masser som skal benyttes i
forbindelse med utfyllingen.
Hitra kommune, 25.08.2021
Naturmangfold I forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplan etter Plan- og bygningsloven skal det
vurderes etter Naturmangfoldlovens § 8-12. Førøvrig vises
det til at det vil bli gjennomført feltbefaringer og
utredninger/registreringer av naturmangfold knyttet til
tiltakene etter nærmere behov og krav. Ingen kommentarer
ut over dette og avventer fremsatte planforslag og en
nærmere beskrivelse for ivaretakelse av naturmangfoldet.
Friluftsliv – I oversendt materiale er det lagt vekt på å
ivareta friluftslivsverdiene og det statlig sikra
friluftsområdet i ny plan.
Fiskarlaget Midt-Norge, 07.07.2021
Fiskarlaget Midt-Norge ber om at planområdet blir
betydelig redusert, da vi ikke ønsker at store sjøarealer ikke
skal være tilgjengelig for fiske.
Vi ber om at det blir tatt hensyn til at dere unngår kartlagte
fiskeriplasser (krabbefelt-passive fiskeredskaper) når
området skal reguleres. Legger ved kart som er hentet ut
fra Fiskeridirektoratet sine tema kart som viser disse
områdene.
Naturvernforbundet i Trøndelag, Hitra Turlag og
Trondhjems Turistforening, 25.08.2021
Friluftsliv - Planen er direkte i strid et statlig sikret
friluftsområde som er klassifisert med den høyeste verdien
for friluftslivsområder.
. Områdets egnethet for sjøfriluftsliv gjør planene om å
etablere for eksempel lager av rør og merder rundt Aunøya
svært negative. Store lager av merder og rør i fjæresteinene
til Aunøya vil være en effektiv blokade av innseilingen til
området. Det at området innehar svært gode friluftslivs- og
kulturhistoriske kvaliteter gjør at en utbygging her er ekstra
negativ. Det er nettopp i disse turområdene det
hverdagslige friluftslivet som har mest å si for livskvalitet og
folkehelse, foregår. Næringsutvikling kan ikke gå på
bekostning av disse verdiene.
Det er også verdt å merke seg at denne saken har utløst
store protester fra hyttefolk og fastboende på Hitra som i
all hovedsak er bekymret for hva denne etableringen vil
gjøre for tilgangen til Aunøya og verdien av Aunøya som
friluftslivsområde. Videre er det uttrykt bekymring for
hvordan båttrafikken i Sandstadsundet vil bli. Det er viktig å
ta vare på denne grønne «tuppen» i Sandstadsundet for at
det ikke kun skal bli dominert av inngrep og industri.
Foreslått regulering er også antakeligvis direkte i strid med
§2 om definisjoner og § 3 a) og b) i Forskrift om tilskudd til
tiltak i statlig sikrede friluftsområder som eksplisitt sier at et
sikret område skal ha tinglyst klausul om at eiendommene
ikke kan omdisponeres til andre formål uten samtykke fra
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Det vil ikke bli aktuelt med utfylling av
området i sjø,annet enn opprydding av
fjæresonen.

Det er gjennomført naturmangfoldundersøkelser i sjø og på land til
planforslaget.

Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv er
omtalt i planbeskrivelsen.

Planområdet er betraktelig redusert i
planforslaget og forholdet til fiskeinteresser
er beskrevet i planbeskrivelsen.

Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv er
omtalt i planbeskrivelsen. Planområdet er
endret ift første runde med varsling og
konsekvenser for friluftsliv og naturverdier er
utredet i planbeskrivelsen.
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direktoratet (delegert til fylkeskommunen etter ny forskrift
om FKs oppgaver innenfor friluftslivsområdet).
Naturverdier - Aunøya har også en sterk natur- og
kulturhistorisk verdi. Her finner man kystlynghei og gammel
slåtte- og beitemark. Artsmangfoldet her er ikke grundig
kartlagt, men det er grunn til å tro at både sjøfugl og
planter som krever tidlige suksesjonsstadier trives her.
Farlig presedens - Å tillate denne utbyggingen vil bidra til å
uthule ordningen med statlig sikring av friluftslivsområder,
som skal bidra til en forutsigbar ivaretakelse av svært
viktige friluftslivsområder. Vi mener streken må dras
utenfor selve områdene og adkomstveiene til disse.
Konklusjon. Vi krever at hele området som er regulert som
statlig sikret friluftsområde inkludert sjøarealene som i
planforslaget foreslås som mellomlager for merder og rør
(område 1 og 2 i figur 2 i utredningen) tas vekk i det videre
planarbeidet.
Aunøyas venner, 22.08.2021
Stiftelsen Aunøya ble opprettet i 1991 og fikk ansvaret for
tilsyn og drift. Foreninga Aunøyas Venner ble stiftet
allerede i 1989 og støtter opp om Stiftelsen Aunøya og det
arbeidet som gjøres for å ta vare på Aunøya som
friluftsområde og som et historisk kulturminne. Det
viktigste arbeidet for Aunøyas Venner er å tilrettelegge for
natur- og kulturopplevelser for allmennheten. Økt
industrialisering av områdene ved Aunøya har kommet
gradvis og kommer nå i konflikt med de forpliktelsene som
kommune og stiftelse har når det gjelder å verne
friluftsområdet og for å legge til rette for allmenn bruk.
Forslaget til reguleringsplan for Kalvøya vil helt klart føre til
en kraftig økt industrialisering av nærområdet rundt
Aunøya og forringer kvaliteten til det verna friluftsområdet.
Fjerning av grøntarealer på Kalvøya og lagring av rør og
merder i sjøen rundt Aunøya vil ødelegge for framtidige
natur- og friluftsopplevelser for allmenheten.
Aunøyas Venner anbefaler derfor AKVA group å flytte deler
av den planlagte produksjonen til det etablerte
industriområdet på Jøsnøya.
Anne Marit Leistad Heggvik, 16.08.2021
Som grunneier av fritidseiendom 122/88 og medeier av
gårdbruk 122/4, ser jeg med stor skuffelse på at vår
skjærgård og innfartsåre til Sandstad skal bli utsatt for et
slikt inngripende. For oss som også har fritidsboliger i
strandsonen, føles dette som direkte hærverk mot oss. Ikke
minst en stor verdiforringelse av våre eiendommer.
Jeg anmoder derfor om at Hitra kommune og
fylkeskommunen m.fl, velger en landbasert løsning for
lagring av rør og merder, og ser på muligheten for at Akvagroup's produksjon og lagring flyttes til Jøstenøya, som
allerede benyttes til industriformål.
Anton Vollan, Bjørn Strand, Arnfinn Aune, Gunn Vollan,
Kjell m. Vollan, Jim Roger Strand, Ingrid Strand, Geir
Strand, Åse og Trygve Sivertsen, Gøril Fremstad, Stig Ola
Sivertsen, Astri Johanne Børø, Lars Arne Børø, Silje
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Plastrør vil ikke lagres i sjø, de skal lagres på
land innenfor BKB.

Industriområdet er allerede regulert til
formålet i gjeldene plan. Aunøya vil bli
minimalt berørt og plastrør vil bli lagret på
land. Det vises til planbeskrivelsen.

Industriområdet er allerede regulert til
formålet i gjeldene plan. Det er så langt som
mulig forsøkt å hensynta naboer og berørte
så godt som mulig, alle tema er utredet i
planbeskrivelsen.
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Paulsen, Sindre Kvakland, Randi Sandstad-Thommesen,
Atle Andreas Thommesen, Mary-Ann Siversten og Svend
Sivertsen, Annlaug Langmo og Terje Sandstad, Ragnvald
Aundal, Jorun Wold, Andre` Wold Aundal, Camilla Holden,
Terje Holden, Terje Hårnes, Sissel Nordsveen, Lise Husby
Høvik
Oppsitterne i berørt område er positive til industriell
aktivitet som gagner kommunen. Som beboere har de fokus
på bomiljø og livskvalitet. Her pågår nybygging både av
boliger og fritidshus. Idyllen blir fullstendig ødelagt dersom
slike planer som her er nevnt, skulle bli gjennomført. De
store sjøområdene som blir båndlagt vil redusere
attraktiviteten. Det blir direkte skadelig forframtidig
utvikling i området om det skulle bli lagring av merder i
sjøen langs landet.
Utvidelsesplanene for Akva Group med nye bygg, teknisk og
adm, og serviceanlegg, må kunne utvides innen
tomtearealet på Kalvøya. Produksjon og lagring må kunne
etableres på Hitra industripark, Jøsnøya. For boområdene
langs Sandstadlandet er de grønne rommene, inklusive
Aunøya, gull verdt for trivsel og velvære. Vi håper vi kan
fortsette å leve i god harmoni med naturen vår. Vi ber om
at Hitra kommune krever fullstendig konsekvensutredning
av følgene for disse planene.
Anmerker bl.a følgende:
- Sjøområdene som omfattes av denne reguleringen
vil begrense både adgang og trafikk gjennom
Djupsundet.
- Planene ødelegger for fortsatt boligetablering i
området.
- Aunøya benyttes i stor grad som rekreasjons- og
turområde for folk fra Hitra og andre deler av
fylket.
-

Rett overfor Kalvøya ligger Hitra Camping som vil
få sin attraktivitet ytterligere redusert. Ved evt.
salg vil prisen på anlegget bli vesentlig lavere på
grunn av restriksjoner som følge av denne
båndleggingen.

-

Småbåtforeninga har eget klubbhus på Kalvøya og
er godt forankret i området, og havna krever god
adkomst fra Djupsundet.
Badstuvika gnr 120/4 ligger innenfor området, og
her bygges det flere boliger i dag, og flere er under
planlegging. Eiendommen har en attraktiv strand
som brukes både av private og oppvekstsenteret
på Strand.

-

Hitra industripark på Jøsnøya har fortsatt store arealer
ledig, arealene som ligger nærmest inn mot KalvØya. Det
meste av området er alt regulert til næringsforml. Det må
være mulig og naturlig for Akva Group å benytte Hitra
industripark for sine utvidelser og lagring av merder og
rørprodukter.
Arne Rønning, 11.08.2021

24.05.2022/revisjon

SIDE 71/84

Innspillet vil bli forsøkt tatt hensyn til i så stor
grad som mulig gjennom vurdering av
hvordan planen skal løses.

Planforslaget og planbeskrivelsen vurderer og
belyser de forhold som innsender tar opp.
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Ser ingen grunn til at lagring av merder og rør i dette
området er gunstig, verken for friluftsområdet og livet i
sjøen dette medfører. Etter min mening er det heller
forsøpling av et vakkert område som er utsatt fra før av
som vi på Nordvollan og hytteeier ikke har noen form for
god magefølelse for. Ser derfor at dere ser på bedre egnet
område for lagring og industri.
Brit Hammer, 16.08.2021
Som grunneier av fritidseiendom 122/200 og medeier av
gårdsbruk 122/4 med stor skuffelse til oppstartsmelding.
Ønsker ikke planområde i sjøen på dette område.
Påpeker områdets positive betydning for fisk, fugl og
turistnæringen i området. Støy vil forringe
fritidseiendommen, stor bekymring for planen.

Rør vil bli lagret på land og vurderinger av
tiltaket er gjort i planprosess og beskrivelse.

Innspillet er registrert. Vurderinger av tiltaket
og konsekvenser er gjort i planprosess og
beskrivelse

Elisabeth Aalmo, Hans Petter Aalmo og Sidsel Aalmo,
25.08.2021
Sikre biologisk mangfold på Innhitra
Det er et rikt dyreliv i området, med gode bestander av
tjeld, ærfugl, ørn og andre sjøfugler, jevnlige observasjoner
av sjøpattedyr, samt en god fiskebestand. Utbygging av
industrien vil true det biologiske mangfoldet i området. Et
naturområde som allerede er hardt presset etter
utbyggingen av Jøsnøya til et stort infustrifelt.
Skjærgården på Innhitra er verdifull for folkehelse,
rekreasjon og psykisk helse - En ytterligere reduksjon av
skjærgården rundt Aunøya vil for mange fastboende
redusere livskvaliteten betraktelig.
Aunøya er verdifull og av kulturhistorisk betydning - Aunøya
har en sterk lokal - og kulturhistorisk betydning.
.
Ber om at nevnte forslag til detaljreguleringsplan for
Kalvøya og Aunøya avvises av Hitra kommune.
Hitra Camping v/Kurt Terje Heggvik, 14.08.2021
Siden 1979 har undertegnede eid og driftet Hitra Camping
(5056-11/6). Vi er Hitras største campingplass med
utleiehytter, oppstillingsplasser til bobiler og store
grøntarealer for telt. Våre gjester besøker oss for
naturopplevelser, fred og ro samt rekreasjon. Vi har også 10
småbåter vi leier ut. Det er med stor forferdelse at vi nå får
høre at Aunøya og strandlinjen rundt som er regulert til
statlig friluftsområde ønskes benyttet til industri. Aunøya er
for våre turister en av våre hovedattraksjoner. Mange av
våre gjester har faste fiskeplasser rundt Aunøya, det fiskes
også mye krabbe i området, ofte foregår dette i
strandsonen. Om sommeren besøker skoleklasser oss, samt
vi har i mange år holdt leirskole. Disse har alle vært flittige
brukere av Aunøya.
Mange av våre gjester ankommer oss med båt. Flere
kommer fra Trondheim og tar oftest Djupsundet. Dette er
altså Hitras inngang. Det er for oss hårreisende at Hitra
Kommune som er såpass rigid på tillatelser i det hele tatt
vurderer de nye planene. Utifra denne reguleringsplanen vil
Hitra Camping få sin attraktivitet ytterligere redusert. Ved
evt. salg vil prisen på anlegget vårt bli vesentlig lavere

24.05.2022/revisjon

SIDE 72/84

Vurderinger av tiltaket og konsekvenser er
gjort i planprosess og beskrivelse

Planområdet er innsnevret og tiltaket er
endret ift varsling første gang. Vurderinger av
tiltaket og konsekvenser er gjort i planprosess
og beskrivelse
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grunnet restriksjonene som følger av denne båndleggingen.
Vi møter planene med sterk motstand og vil vurdere
økonomisk kompensasjon om forslaget blir en realitet.
Ragnvald Aundal, Jorun Wold, Andre Wold Aundal,
Camilla Holden, Terje Holden, Terje Hårnes, Sissel
Nordsveen og Lise Husby Høvik, 10.08.2021
Planområdets størrelse og plassering er problematisk av
flere årsaker:
Friluftsliv – forringelse av fiske og friluftsliv
Turistnæring og fiske – forringelse av fiskeplasser. Området
blir hyppig benyttet av både yrkes- og fritidsfiskere.
Visuell forurensing og trang passasje - I tillegg til en visuell
forurensing og hinder for fiske i området, planlegges dette
ved en allerede etablert ferskvannsmerde fra Lerøy. Sundet
vil bli uforholdsmessig trangt.
Støy og uro for fastboende, hytteeiere og sjøfugl - Støy i
forbindelse med transport av båter og oppdrettsutstyr til og
fra området. Det er i dag blant annet havørn samt en stor
koloni med hegrer på Aunøya. Ønsker at man utreder
alternative områder der belastningen på fastboende,
hytteeiere og sjøfugl blir mindre.
Planlegging av renseanlegg for vask av havbruksprodukter –
Peker på risikoen for miljøeffekter som følge av utslipp av
kobber, groe og slim.
Størrelse på omfang av tiltaket - Synes størrelsen på det
omsøkte tiltaket underrapportert. Er målestokken på tiltak i
kart realistisk?
Problematiserer hvordan tiltaket kan påvirke ønsket om å
bo der. Anmoder om at området i sjø begrenses til sør for
Aunøya og rettes mot Jøsnøya som allerede er regulert til
formålet.
Magnar Furuvik, 29.07.2021
Driver yrkesfiske etter krabbe og er bekymret for deler av
planen. Området som er av min bekymring, er ved det som
beskrives som grøntområdet i øst. Djupsundet er det et
spesielt bra krabbefelt som strekker seg fra gamle fergeleiet
og videre sør på sanden forbi grøntområdet. Fra 3 til 9
meters dyp. Viktig oppvekstområde for krabbe.Beskriver
krabbefiske som svært bra. Fulle teiner hele sesongen fra
juni til ut august og den kommer igjen like sterkt hvert år.
Stig Møllersen, på vegne av eierne Kvernbakken 63,
30.07.2021
Planene på Kalvøya kommer i konflikt med deres planlagte
utbygging av nytt boligområde Kaiveien 11, 122/27 og
122/250, 7246 Sandstad. Anser den planlagte
detaljreguleringsplanen for industriområde Kalvøya å være i
strid med både den vedtatte «Kommuneplanens arealdel
2016-2028» og bærekraftig offentlig forvaltning av vedtatte
hensynssoner.

Lise Husby Høvik, 10.08.2021
Planområdets størrelse og plassering er problematisk av
flere årsaker: 1. Friluftsliv: Det omsøkte området vil ha stor
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Planforslaget vurderer og konsekvensutreder
forhold som innsender tar opp.

Denne planen vil sikre forutsigbarhet for
planlegging av driften til AG i forhold til
arealmessige disposisjoner og behov på sikt.
Det er i dag et sterkt press på arealene i
strandsonen, både i forhold til havneanlegg,
og attraktive sjøtilknyttet industri- og
næringsvirksomhet. For å unngå store inngrep
i de delene av strandsonen som fortsatt ligger
relativt urørt, bør det vurderes tilrettelegging
for at virksomheten kan øke kapasitet i
tilknytning til eksisterende infrastruktur og i
tråd med gjeldende plan. Planlagt
mellomlagring av merder i sjø legger til rette
for videre bruk og utvidet drift av
næringsarealer i et område som er i nærheten
av område avsatt til akvakulturanlegg i
overordnet plan.

Konsekvenser for fiskeinteresser er gjort rede
for i planbeskrivelsen.

Området på Kalvøya og Jøsnøya er allerede i
dag preget av omfattende industrivirksomhet,
havnevirksomhet og båttrafikk. Det er
utarbeidet 3D- visualisering av fjernvirkning
av bygninger og andre terrenginngrep
innenfor begge tiltaksområdene. Forholdet til
landskapet er gjort rede for i
planbeskrivelsen. Det vises til
planbeskrivelsen.
Planforslaget og planbeskrivelsen vurderer og
belyser forhold som innsender tar opp.
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negativ betydning for fiske og friluftsliv rundt Aunøya, et
statlig sikret friluftsområde. Ved å benytte sjøen rundt øya
til lagring av plastrør og oppdrettsmerder, må vel øyas verdi
i henhold til dette formålet ansees som tapt. Å padle med
kajakk eller pilke etter fisk mister sin sjarm i slike
omgivelser.
2. Turistnæring og fiske: Det er gode fiskeplasser for
brosme, torsk, sei, makrell etc. i området, spesielt ved
Strandaskjærene og i sundet som planlegges til lagring av
plastrør. Hitra ønsker å fremstå som et eldorado for
fisketurister, - hvordan vil dette påvirke turistnæringen?
3. Visuell forurensing og trang passasje: Plastrør (x12) i
størrelsesorden 500 m lengde ønskes lagret i sjøen i sundet
mellom Sandstadlandet og Aunøya. I tillegg til en visuell
forurensing og hinder for fiske i området, planlegges dette
ved en allerede etablert ferskvannsmerde fra Lerøy. Sundet
vil bli uforholdsmessig trangt og jeg kan ikke se annet enn
at dette vil være til hinder for båttrafikk? Her må det finnes
en landbasert løsning.
4. Støy og uro for fastboende, hytteeiere og sjøfugl: Å legge
til rette for mellomlagring av merder ved Strandaskjærene
vil føre til uforholdsmessig støy i forbindelse med transport
av båter og oppdrettsutstyr til og fra området. Det er i dag
blant annet havørn samt en stor koloni med hegrer på
Aunøya. Hvordan vil et arealbeslag med påfølgende støy og
uro påvirke sjøfugl? Det ønskes at man utreder alternative
områder der belastningen på fastboende, hytteeiere og
sjøfugl blir mindre.
5. Planlegging av renseanlegg for vask av
havbruksprodukter: Er det gjort beregninger for utslipp av
kobber, groe og slim fra et slikt anlegg og hvilke
konsekvenser et slikt renseanlegg vil få for fisket i område?
6. Størrelse på omfang av tiltaket: synes størrelsen på det
omsøkte tiltaket ift lagring av plastrør er underrapportert?
Anmoder om at området i sjø begrenses til sør for Aunøya
og rettes mot Jøsnøya som allerede er regulert til formålet.
Lerøy Midt AS
Lerøy Midt gjør oppmerksom på at vi per i dag har
oppdrettslokaliteten Badstuvika, Teknisk avdeling Kalvøya,
ferskvannsbasseng og landbase for havbrukslokalitet i
Djupsundet innenfor det skisserte området. Ut over dette
så er vi positiv til planene.
Øystein Rønning, 16.08.2021
Grunneier av 122/92 og 122/4. Omsøkte området får stor
negativ betydning for fiske og friluftsliv rundt Aunøya, som
statlig sikret friluftsområde. Lagring av plastrør og
oppdrettsmerder vil medføre øyas verdi som friluftsområde
vil gå tapt. Fiske og krabbeplassene i Djupsundet vil ikke bli
tilgjengelige pga. lagring av plastrør. Av planene virker
størrelse og omfang av tiltaket underrapportert.
Det virker som det vil bli trangt i Djupsundet, noe som vil
være til hinder for båttrafikk.
Vedrørende planlegging av renseanlegg for vask av
havbruksprodukter. Et slikt anlegg vil medføre utslipp av
kobber, groe og slim. Det må foretas en utredning av
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Planlegging av renseanlegg for vask av
havbruksprodukter er ikke lengre aktuelt å
etablere i planområde p.t.

Lerøys akvakulturlokalitet i Badstuvika skal
hensyntas i forbindelse med frakting av
merder for mellomlagring.

Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv er
omtalt i planbeskrivelsen.
Plastrør vil lagres på land.
Planlegging av renseanlegg for vask av
havbruksprodukter er ikke lengre aktuelt å
etablere i planområde p.t.
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belastningen på miljøet og hva det medfører for
fastboende, hytteeiere, sjøfugl, hegrer og havørn, samt
eventuell verdiforringelse av eiendommene på
Sandstadlandet.
Mateusz Narbut og Elzbieta Astrid Vollan, 23.08.2021
Som eiere av Gnr. 122 Bnr. 28 (Småbruket på Hitrasiden
med grense i sundet mellom Aunøya og Hitra), ønsker vi å
komme med noen merknader.
Lagring av merder og plastrør til produksjon av merder i
sundet mellom Aunøya og Hitra vil være til hinder for
overfart av alle dyr som er avhengig av å kunne svømme til
og fra Aunøya/Hitra. Aunøya er i dag et nokså isolert
tilholdssted med et særegent biologisk mangfold. Det er
også et kjent fenomen at flere dyrearter svømmer over
sundet ifm. tilgang på mat, paringssesongen eller rent
tilfeldig. Det er i dag et verdifullt og spesielt friluftsområde
både for dyrene, men også for befolkningen på Sandstad.
Tilstøtende øyer som Jøsnøya og Kalvøya har de siste årene
blitt bygget ut med næringsareal som i dag er til stort
hinder for dyrelivet og allmenheten for øvrig. Det er blant
annet satt opp gjerder, kaianlegg, moloer, brygger og bratte
utfyllingsmasser som gjør overfarten vanskelig om ikke
umulig. Det står i tillegg en oppdrettsmerde i sundet i dag
som benyttes til lagring av ferskvann og som blokkerer
deler av den eneste og korteste overfarten for dyrene
mellom Hitra og Aunøya. (Se vedlagte flyfoto.)
At sundet ønskes å bli ytterligere blokkert av plastrør på
flere hundre meter, samt være et sted for
lagring/mellomlagring av ferdige plastmerder vil utvilsomt
ha påvirkning for dyrelivet. Dette i tillegg til all båttrafikk og
økt aktivitet som følge av transport, oppankring m.v. av
disse produktene. Vi må heller ikke glemme hensynet til
allmenhetens bruk av et slikt unikt frilutfsområde som
Aunøya er, og er satt av til.
Vi stiller spørsmål ved hvorfor det foreslåtte planområdet
ikke kan få plass innenfor det allerede regulerte
industriområde rundt Jøsnøya og Kalvøya, der det i dag er
satt av store områder både på land og i sjø. Vi er positive til
industriell aktivitet og utbygging på Hitra, men synes at det i
dette tilfellet må finnes et mer egnet sted for oppbevaring
og lagring av plast i sjø.
Arne Joar Sundet, styreleder i Sandstad småbåtforening,
06.08.2021
Båtforeninga er positive til naboens planer, men er opptatt
av at dette ikke fører til noen begrensninger av vårt område
og at aktivitet på området rundt vår innseiling til havna ikke
fører til ytterligere forandringer i bunnforholdene som
allerede i dag er marginale med tanke på dybde.
Emilie Lima Baglund og Idar Jønland, 23.08.2021
Med naust nord-øst for Kalvøya vil det være flere punkter
som har negativ betydning med den nye planen.
"Innenfor området med formål vegetasjonskjerm,
friluftsformål med bevaring kulturminne og vern av
kulturminner og kulturmiljø i gjeldende reguleringsplan, er
det tidligere registrert en rekke kulturminner". Selv om
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Plastrør vil bli lagret på land.
Planlegging av renseanlegg for vask av
havbruksprodukter er ikke lengre aktuelt å
etablere i planområde p.t.
Planforslaget og planbeskrivelsen vurderer og
belyser forhold som innsender tar opp.

Tas til til orientering og tas hensyn til.
Småbåthavna opprettholdes som før.

Planforslaget og planbeskrivelsen vurderer og
belyser forhold som innsender tar opp.
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hustuften ble avkreftet, er det fortsatt aktuelt med formål
vegetasjonskjerm og friluftsformål, (se vedlegg utsikt fra
naustet). Hvis man tar bort denne skjermingen vil det være
svært ødeleggende for området.
Økt tafikk og rør-lagring vil påvirke negativt for muligheten
til kajakk og fiske ut fra naustet.
De nye planene vil forringe verdien på eiendommen. Det vil
derfor være aktuelt å kreve erstatning.
Tor Klette, 17.08.2021
Melkvikaunet er nylig omregulert fra næring til boligformål,
med innregulert småbåthavn. Med en utvidelse som AKVA
Group ønsker, vil området bli sterkt forringet som boareal,
og undertegnede ber om at utvidelsesplanene blir endret
slik at innspill fra de øvrige oppsitterne foreslår.
Rolf Krangnes, 16.08.2021
Som eier av hovedhus på Nord-Vollan 122/4 Sandstadveien
111 og medeier av eiendommen 122/4 (siden 1982) er jeg
kritisk til utvidelse i dette området. Aunøya er en perle og
sikret som friluftsområde av staten. Jeg nevner fuglelivet
her Hegrekolloni på Aunøya Ørn og Ærfugel som er meget
utsatt for tiden. Rådyr og hjort svømmer over/fra Aunøya.
Jeg har også observert Oterfamilie her og den er jo fredet.
Her er det også veldig mye båtturister innom. Tidligere var
det seilbåter fra hele verden som ankret opp i bukta på
Aunøya mot Nord-Vollan. Dette er mindre attraktivt i dag
pga. utstyr fra Lerøy og plass okkupert av noen.
Fiskeplassene vår forringes og forsvinner. Jeg har fisket her
fra land og båt (Strandaskjæra) siden barndommen så dette
er vårt eldorado. Muligheten for vannsport forsvinner også.
Dette blir ett altfor stort inngrep i vår trivsel for Hitra og jeg
går derfor sterkt imot disse forslag.

9.2

Tas til orientering. Industriområdet er allerede
regulert til industri.

Tas til orientering. Planforslaget og
planbeskrivelsen vurderer og belyser forhold
som innsender tar opp

Innkomne merknader fra andregangsvarsling
I forbindelse med andregangs varsling av oppstart av planen har det kommet følgende brev/e-poster
med merknader og innspill til planarbeidet. Merknadene følger som eget vedlegg.
Statsforvalteren 16.02.2022
Overordnede føringer Planområdet er betydelig redusert
siden første varsel, i tråd med signaler gitt i dialogen etter
første oppstartsvarsel. Statsforvalteren har etter deltatt i
flere møter med regulant og kommunen, samt gitt skriftlig
veiledning og vurdering. Når det gjelder landbruk og
samfunnssikkerhet viser vi til vår opprinnelige uttalelse,
datert 20.08.2021.
Klima og miljø Vi viser til en god dialog og konstruktive
møter om planen. Med de avgrensinger av planområdet
som er gjort nå, så støtter vi vurderinger om at tiltaket ikke
trenger å konsekvensutredes, men at følgende
undersøkelser bør gjennomføres:
- Kartlegge naturtyper etter NiN og
Miljødirektoratets kartleggingsinstruks i områder
24.05.2022/revisjon

SIDE 76/84

Klima og miljø:
Det er gjennomført
naturmangfoldsundersøkelser i henhold til de
som listes opp av Statsforvalteren.
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som blir påvirket på land inkl. kartlegging av
naturtyper i strandsone og sjø på nordside av
dagens anlegg.
Kartlegge fisk og naturtyper i sjø etter DN-håndbok
19 innenfor planområdet der merder skal
oppbevares.
Utrede hvordan frakt av merder vil påvirke fugl.
Utrede hvilken forurensning tiltaket medfører,
både utbyggingen, lagring av merdene og frakt.

Dette er i tråd med de signaler vi har gitt i møter og dialog
om planen underveis i prosessen. Vi anbefaler i tillegg som
antydet i opprinnelig uttalelse, at det lages et
klimaregnskap for prosjektet.

På dette planstadiet er det utfordrende å få til
et klimaregnskap, men klima ift materialer,
transport og naturbruk er beskrevet. Det siste
er det laget et regnskap for i planbeskrivelsen.

Helse og omsorg og Klima og miljø:
Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv er
omtalt i planbeskrivelsen.
Det er utarbeidet støyberegninger til
planforslaget. Støyrapport ligger som egen
rapport.

Helse og omsorg og Klima og miljø
Vi viser til vår uttalelse til opprinnelig oppstartsvarsel,
møte, samt skriftlig korrespondanse for avklaringer om
behov for vurdering og utredninger. Listen med plantema
på side 5 i oppstartsvarselet omtaler støy og konsekvenser
for frilufslivsinteresser på en grei måte, og vi avventer nå
utredninger og beskrivelser i planforslaget.
Trøndelag Fylkeskommune 08.02.2022
Friluftsliv Området som når foreslås for lagring av merder i
sjø ligger nord for Badstuvikfjæra som er kartlagt som et
svært viktig friluftsområde. Tiltaket vil i flg oversendelsen
trolig ligge i god avstand og godt skjermet fra området. Det
vil bli viktig å vurdere virkningene av planlagte tiltak for
både de statlig sikra friluftsområdene på Aunøya og
Badstufjæra og sjøareal i tilknytting til disse.

Friluftsliv: Konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv er omtalt i planbeskrivelsen.
Det er utarbeidet visualisering av fjernvirkning
av tiltakene innenfor begge tiltaksområdene.
Forholdet til landskapet er gjort rede for i
planbeskrivelsen.

Vannmiljø
Som vannregionmyndighet er Trøndelag fylkeskommune
opptatt av at tiltakene ikke må føre til forringelse av
miljøtilstanden i sjøen. Vannforekomsten Trondheimsleia –
Hemnskjela med vannforekomst ID 0320010202-10-C (jfr
Vann-nett.no) har moderat økologisk tilstand. Det vises til
nylig vedtatt Regional vannforvaltningsplan 2022–2027
samt til Vannforskriften §§ 4 og 12a friluftsområdene på
Aunøya og Badstufjæra og sjøareal i tilknytting til disse.

Vannmiljø: Innspillet tas til orientering og er
utredet i planbeskrivelsen.

Kulturminner eldre tid
Vi vurderer at det er liten risiko for at planarbeidet vil
komme i konflikt automatisk fredete kulturminner. Det
vises til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8. Det vises
for øvrig til en egen uttalelse fra NTNU Vitenskapsmuseet
vedrørende kulturminner under vann. Så langt har ikke
Trøndelag fylkeskommune andre merknader til igangsatte
planarbeid.

Kystverket, 31.01.2022
Det er viktig at det ikke planlegges for tiltak som begrenser
sikker og effektiv ferdsel for sjøtrafikken.
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Kulturminner eldre tid:
Påminning om aktsomhetsplikten innarbeides
i reguleringsbestemmelsene.
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Kystverket registrerer planmyndighetens beslutning om at
planen er ikke utløser krav til konsekvensutredning og har
ingen kommentarer til dette. Vi registrerer også at det er
fremlagt behov for en utvidet planbeskrivelse som skal
utrede de samfunnsmessige konsekvensene av tiltaket.
ROS følger planen og
ROS-analyse – arealplaner som ikke krever
konsekvensutredning. Det følger av plan- og bygningsloven
§ 4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
at:
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt
utbygging.

Det er gjort noen vurderinger (så langt det lar
seg gjøre) knyttet til klima og transport i
planbeskrivelsen.

Kommunen må i sin ROS-analyse vise hva en endret
arealbruk vil ha og si for omgivelsene, men også på hvilken
måte omgivelsene vil virke på arealbruken i planområdet.
Det er nødvendig å vurdere forholdene til
transportdistansen mellom produksjonsområdet og
lagringsfeltet utenfor Strand.
Kystverkets vurdering er at følgende forhold kan ha særlig
betydning for sikkerhet, ferdsel, forsvars- og
beredskapsinteresser i farvannet. Dette er forhold som må
gis et særlig fokus i kommunens ROS-analyse:
F.eks. bølgepåvirkning fra skipstrafikk, innsnevret farvann
(kollisjons- og påkjørselrisiko), etablerte oppdrettsanlegg i
ferdselsområdet, merking av anlegg, generell ferdsel til/fra
eksisterende havner/brygger i området, osv.
Kystverkets vurdering er videre at planprosessen også bør
avklare om manøvrering med småbåter, bading mv. kan ha
konfliktpotensialet med sjøtrafikkens behov for å kunne
ferdes effektivt og sikkert i farvannet.
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for
Svalbard (DMF) 03.02.2022
DMF ga uttalelse til varsel om oppstart av planen 17. august
2021. Det har ikke kommet til nye registreringer av
mineralske ressurser eller bergrettigheter i området siden
vår uttalelse. Dette gjelder også for det nye området som er
foreslått. DMF har dermed ikke merknader til varsel om ny
oppstart av detaljreguleringsplan for industriområde
Kalvøya i Hitra kommune. Dersom videre behandling av
planen viser at noen av våre fagområder blir berørt, ber vi
om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring og
offentlig ettersyn.

Innspillet er registrert.

Mattilsynet, 02.02.2022
Varsling av dette planarbeidet ble først kunngjort
28.6.2021. Mattilsynet ga innspill til dette i brev 5.8.2021.
Her påpekte vi at planarbeidet må dokumentere planer for
vannledningsnett med tilstrekkelig kapasitet fram til den
enkelte virksomhet/abonnent og at eierskap til nye
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Innspillet er registrert.
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drikkevannsledninger avklares. Det nye oppstartvarselet
som nå er sendt ut innebærer endring i varslet planområde.
Dette har ikke betydning for Mattilsynets innspill. Våre
tidligere innspill i brev 5.8.2021 står derfor ved lag.
Tensio, 02.03.2022
Som jeg foll opplyst på telefon, skal det bygges nye bygg på
industriområdet. Dersom det kreves litt større uttak for
strøm, kan det være behov for å regulere inn en nettstasjon
på tomten eller i bygg og framføringsvei for strømkabler.
Videre er det planer om å bygge ny trafostasjon på
Sandstad som skal forsyne til Jøsnøya. Vi er aldeles i
startfasen av dette arbeidet. Kabler fra denne og fram til
Jøsnøya er vurderes lagt i kanten av tomten som det nå skal
lages en detaljreguleringsplan for. Vi bør derfor i dialog for
hvor denne kabelforbindelsen bør kunne legges. Kartutsnitt
vedlagt uttalelsen.

Merknad tas til orientering. Det er flere
ganger forsøkt dialog mellom tiltakshaver og
Tensio uten å lykkes.

Statens Vegvesen, 02.02.2022
Statens vegvesen har ingen nye merknader, og vi henviser
til vår tidligere uttalelse av 19.08.21. Statens vegvesen gjør
videre oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse
basert på de opplysningene som framkommer av
oppstartsvarselet. Vi vil komme tilbake med en endelig
uttalelse når planen sendes på høring.

Innspill er registrert.

NTNU Vitenskapsmuseet Institutt for arkeologi og
kulturhistorie, 24.02.2022
NTNU Vitenskapsmuseet viser til vår uttalelse av
25.08.2021, i forbindelse med varsel om igangsetting av
detaljreguleringsplan for industriområdet Kalvøya av
28.06.2021, som gjeldende for varsel om ny oppstart
(28.01.2022), med planområde Kalvøya og Strand. NTNU
Vitenskapsmuseet har ingen ytterligere merknader til
oppstartsvarselet.

Innspillet er registrert.

Fiskarlaget Midt-Norge på vegne av Frøya og Hitra
Fiskarlag
Fiskarlaget Midt-Norge har ingen merknader til at området
Strand brukes til mellomlagring av merder. En forutsetning
er at området som blir avsatt til dette formålet, ikke blir
større enn nødvendig.
Når det gjelder sentrale tema i planarbeidet så står det
følgende om fiskeriinteressene:
«Det er usikkert om aktiviteten i Djupsundet vil ha negative
påvirkning på leveområdene for krabbe. Det vil, i tidlig fase
være viktig å ha kontakt med fiskeriinteressene i dette
området og registrer fiskeplasser vil bli hensyntatt».
Når det gjelder Djupsundet har en lokal fisker uttalt
følgende:
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Innspill tas til følge. Forholdet til
fiskeinteresser er gjort rede for i
planbeskrivelsen.
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«I Djupsundet fra det gamle ferjeleiet og sørover på sanden
ved Kalvøya er det et ekstremt bra krabbefelt. Her mener
jeg det også er et oppvekstområde, da det på grunna er
mye småkrabbe».
Ber om at dere der på dette i den videre planleggingen.

Elisabeth Aalmo, Hans Petter Aalmo og Sidsel Aalmo
16.02.2022
Sikre naturmangfoldet
Hitra kommune bør lokalisere industrien der det allerede er
utbygget for det; Jøsnøya Inustripark. Naturen på Hitra har
gjennom år blitt bygget ned bit for bit, og hver utbygging
skaper ytterligere press og truer naturmangfoldet.
Folkehelse Lagring av merder i sjø, med tilhørende
transport mellom Kalvøya og Strand, vil medføre en
reduksjon av skjærgården i området. Vi som er naboer til
Strand skole er sterkt bekymret for hvordan mellomlagring
av merder i sjø vil påvirke vårt nærmiljø. Vi har opplevelser
fra tidligere år da merder var stasjonert i samme område,
og vi erfarte at det reduserte vår trivsel betraktelig. Nå
finnes det betydelig forskning og dokumentasjon som viser
at naturinngrep, visuell forurensning og lysforurensning er
en type inngrep som bidrar til redusert psykisk helse. Vi
legger til grunn at merder i sjø må være opplyst på
nattestid, og vi er forundret over at lysforurensning ikke blir
berørt som tema i varselet i det hele tatt.

Utvidelsen av planen tar utgangspunkt i
allerede vedtatt reguleringsplan og
overordnet plan. Området på Kalvøya og
Jøsnøya er allerede i dag preget av
industrivirksomhet, havnevirksomhet og
båttrafikk. Hitra kommune har gjennom
oversiktsplanleggingen gjort vurderingene
omkring hvor det skal bygges ut og
tilrettelegges for næring i kommunen.
Kalvøya er blant disse områdene.
Planforslaget og planbeskrivelsen vurderer og
belyser forhold som innsender tar opp.

Det er utarbeidet visualisering av fjernvirkning
av tiltakene innenfor begge tiltaksområdene.
Forholdet til landskapet er gjort rede for i
planbeskrivelsen.

Forringelse av området og tap av verdi
Hitra har fortsatt mulighet til å bygge opp en bærekraftig og
miljøvennlig turistnæring, som kan basere seg på
naturopplevelser, et rikt dyreliv, lokalhistorie og kystkultur.
Men med kommunens stadige tilrettelegging for industri
fremfor å hensynta naturen, vil området Innhitra sin verdi i
sin helhet reduseres. I tillegg er det selvsagt et stort
verditap for de eiendommene som blir berørt i varselet. Vi
ønsker at naturens verdi, folks trivsel og psykiske helse må
tillegges en egenverdi når private aktører søker utvidelse av
industrien på Hitra. Slik er det ikke per i dag. Videre ber om
at nevnte forslag til detaljreguleringsplan for Kalvøya
avvises av Hitra kommune.

Strand oppvekstsenter, 09.03.2022 (etter fristen har gått
ut)
Elevrådet og kollegiet ved Strand oppvekst senterønsker
ikke denne type virksomhet i nære sjøarealer.
Som del av vår opplæring har vi i høstsemesteret den
tradisjonsrike «sjøuka» som lar oss bli kjent med livet i
sjøen, lære hvordan man ter seg i vannet, hvordan fange
egen mat of utnytte naturens spiskammer, i tillegg lære oss
å ro i vannet og være trygg i vannet. Elevene fører
fangstdagbok og vi innhenter lokal statistikk på hvilke arter
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Det er forsøkt å få til dialog med ledelsen på
skolen, uten å lykkes.
I området mellom merdene og land vil det
være tilgjengelig areal som vil være åpent for
allmenn ferdsel. Muligheten for fiske fra land
eller fritidsbåt langs land vil derfor ikke
påvirkes av tiltaket. Foreslått anlegg vurderes
i liten grad å begrense mulighetene for
aktiviteter på sjøen, da målpunktene for disse
turene også ligger andre steder enn i
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vi møter på hol, noe som gir oss verdifull data som igjen kan
benyttes videre i faglige aktiviteter, samtidig som vi får
stillet nysgjerrigheten om hva som ferdes og lever rundt
oss.
Vårt umiddelbare nærområde hvor vi gjennomfører slike
aktiviteter som roing og ferdsel i båt i forbindelse med
garnsetting og stangfiske, er i samme område hvor dere
ønsker å plassere merdene for mellomlagring. I forslaget
leser vi at det er planlagt ferdsel til og fra dette feltet 1-2
dager i uka, noe som medfører veldig mye trafikkrundt noe
som kan være et sjenerende syn.
Med denne uttalelsen ønsker og foreslår vi at
mallomlagringen av merdene flyttes lenger unna slik at
dette ikke vil være til hinder for sjøaktivietet i regi av
skolen. Det er sterkt ønske fra skolens side at området for
mellomlagring eventuelt blir flyttet til et område mor
Kjeøya i retning nordøst for dagens tiltenkte lokalisering
eller en annen egnet lokasjon.
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opplagringsområdet, og det er store arealer
tilgjengelige for båtbasert aktiviteter og fiske
ellers i området. Det foreslåtte anlegget vil
ikke gi konsekvenser for fiske fra land, men
det er vil være begrenset mulighet akkurat
der opplagringsområdet legges. Det er også
avsatt et akvakulturanlegg i KPA i umiddelbar
nærhet av det aktuelle området.
Vurderinger og konsekvenser knyttet til
lokalisering av merder er belyst i
planbeskrivelsen.
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Vedlegg - Plandokumenter og prosess

Varsel om oppstart og prosess
-

-

Møte med Trøndelag Fylkeskommune - Gjennomgang av planlagte tiltak med søkelys på
konsekvenser og tilpasning til friluftslivsinteressene, 10224254-01-PLAN-REF-001, datert
06.05.2021.
Møte med Hitra kommune - Oppsummering av høringsuttalelsene og diskusjon rundt videre
reguleringsplanprosess, 10224254-01-PLAN-REF-02, datert 27.07.2021.
Møte med Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune og Hitra kommune - Info
om tiltaket og status i planleggingen, 10224254-01-PLAN-REF-03_rev01, datert 06.05.2021
Annonse - kunngjøring om oppstart, 10224254-01-PLAN-BREV-001, datert
Varselbrev kunngjøring om oppstart, 10224254-01-PLAN-BREV-002, datert
Innkomne merknader ifm 1.gangs varsling, 10224254-01-PLAN-ADM-001, datert 14.09.2021
Innkomne merknader ifm 2.gangs varsling, 10224254-01-PLAN-ADM-002, datert 11.03.2022
Melding om vedtak - PlanID 202104 revidert igangsetting - detaljreguleringsplan for
Industriområdet Kalvøya, gnr 122, bnr 298 m, datert 20.01.2022
Alternativvurdering merdlokasjon, 10224254-01-PLAN-ADM-003, datert 10.11.2021

Plandokumenter
-

ROS-analyse, 10224254-01-PLAN-PBL-003, datert 24.05.2022
Planbestemmelser, 10224254-01-PLAN-PBL-002, datert 24.05.2022
Plankart, 10224254-01-PLAN-TEG, datert 24.05.2022
Planbeskrivelse, 10224254-01-PLAN-PBL-001, datert 24.05.2022

Datarapporter
-

Geoteknisk vurdering, 10224254-RIG-RAP-001_rev00, datert 03.03.2022
Støykart, 10224254-RIA-RAP-001, datert 29.04.22
Støyrapport, 10224254-01-RIA-RAP-001-00, datert 02.05.2022
Naturtyper, 10224254-01-RIM-RAP, datert 12.05.2022
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Vedlegg 1 | Registrerte arter av fugl i influensområdet
Tabellen under viser hvilke arter av fugl som er registrert i området Kalvøya – Aunøya – Strandskjæra
– Kjeøya – Strandfjæra. Artslisten er sortert etter antall innrapporterte individer av hver art. Dataene
er hentet fra Artskart og det må tas forbehold om at tabellen ikke nødvendigvis er komplett eller gir et
korrekt bilde av forekomsten av alle arter, siden sjeldne arter har en tendens til å bli innrapportert
oftere enn vanlig forekommende arter. Status er iht. Norsk rødliste for arter (2021). For et fåtall arter
som ikke er rødlistet på fastlandet, men på Svalbard, er status på Svalbard angitt og merket med en
stjerne (*).
Art

Status

grågås

# ind.

# obs.

4359

203

gråmåke

VU

2086

154

tjeld

NT

1853

225

fiskemåke

VU

1445

116

storskarv
gråhegre

NT

1229
1185

179
226

Ærfugl

VU

943

122

sandlo

NT*

842

202

834

185

677

245

enkeltbekkasin

613

90

svartbak
stokkand

511
487

141
104

terne (ubestemt)

380

4

skjærpiplerke

259

126

siland
storspove

EN

rødstilk

NT

257

103

svartand

VU

252

48

240

160

havørn
myrsnipe

NT*

197

53

sjøorre

VU

184

53

157

26

145
132

38
58

127

19

rødnebbterne
makrellterne
sildemåke

EN

fjæreplytt
steinvender

NT

109

18

teist

NT

108

63

havelle

NT

102

30

toppskarv
gravand

92
89

34
52

hvitkinngås

86

8

dvergdykker

EN

73

49

heilo

NT

61

24

50

9

kortnebbgås
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Status

# ind.

# obs.

alkekonge

44

19

lappspove

40

22

kanadagås

SE

38

11

småspove

NT

35

13

35

24

30

16

tundralo

28

9

storlom

24

16

sangsvane
krikkand

23
21

8
13

laksand

21

12

gluttsnipe

17

13

strandsnipe
brushane

VU

alke

VU

16

10

ringgås

NT

12

1

tyvjo

VU

12

8

11
7

7
7

7

5

dvergsnipe
egretthegre

5
5

4
5

tundragås

4

2

3
3

1
2

knoppsvane

3

3

kvinand

3

2

smålom
gråstrupedykker
krykkje

hettemåke
horndykker

EN

CR
VU

polarmåke

NT*

3

3

polarsnipe

VU

3

2

grønlandsmåke

2

2

grønnstilk

2

2

havsule

2

1

temmincksnipe

2

1

vandrefalk
brunnakke

2
1

2
1

1

1

1
1

1
1

1

1

polarjo

1

1

svartterne

1

1

toppdykker

1

1

fiskeørn

VU

havsvale
islom
lunde
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