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Informasjon om publikasjonen

Produsert av:  Hitra kommune
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Tegnforklaring
Avsnitt i Planbeskrivelsen er stedvis markert med et farget 
bånd. Fargene representerer temaet som omhandles i 
avsnittet og er i tråd med farge/tegnforklaring i Nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. 
Dette er gjort for å fremheve sammenhengen mellom 
plankart og bestemmelser, samt øke lesbarheten og lette 
navigering i dokumentet.

Noen eksempler:

Boligbebyggelse, fremtidig

Fritidsbebyggelse, nåværende og fremtidig

Kombinert bebyggelse, fremtidig

Fritids- eller turistformål, fremtidig

Næringsbebyggelse, nåværende og fremtidig

Masseuttak, fremtidig

LNF(R) med spredt bolig/næring/fritid, fremtidig

Byggegrense mot veg eller sjø

Naturområde i sjø, fremtidig

Småbåthavn, fremtidig

Drikkevann/Nedbørsfelt

Innledning
Kommuneplanen er kommunens øverste styringsdokument, og består 
av to deler: En samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel (samfunnsplanen) inneholder mål og strategier for 
den langsiktige utviklingen i kommunen, og gir føringer for politiske satsingsområder.

Hitra kommune ble ny kommune fra 1.1.2020. Etter sammenslåingen har 
kommuneplanens arealdel bestått av to ulike plankart og to sett med bestemmelser 
og retningslinjer. Det er i planprosessen gjort en helhetlig vurdering av hvordan 
kommunens arealer kan brukes på en mest mulig utviklingsrettet og bærekraftig 
måte. Arealplanprosessen har hatt som mål å belyse hva vår nye kommune gir av 
muligheter og sammenhenger. 

Det nye planforslaget har endret oppbygning og helt nye bestemmelser som ikke er 
direkte overførbare fra de gamle bestemmelsene. 

Kartet har større differensiering og tydeliggjøring av ulike formål, spesielt i 
sjøområdene. Kartet til høyre viser arealet som omfattes av arbeidet med ny arealplan.

Hitra kommune sin samfunnsplan ble vedtatt i sak 51/14 den 19.06.2014. 
Samfunnsplanen kan leses på nett.

Kommuneplanens arealdel (KPA) viser sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk. Planen er juridisk bindende, og er et sentralt verktøy 
for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet som ligger til grunn 
for arbeidet, ble vedtatt i sak 8/22 den 03.02.2022.

Kommuneplanens arealdel skal vise hovedtrekkene i arealdisponeringen for Hitra 
kommune og hvordan vi som kommune forvalter balansen mellom bruk og vern. Planen 
viser hvor det skal være boliger, fritidsboliger, næringsareal og areal til landbruk, 
natur eller friluftsliv. Kommuneplanens arealdel omfatter også Hitra kommune sitt 
sjøareal. Her fordeles formål til bruk og vern slik som på land. Planen angir rammer og 
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke viktige 
hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

https://www.hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/86/2021/10/Samfunnsplan-2014.pdf
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Mer enn tusen ord
av Svein Bertil Sæther

Et bilde kan fortelle mer enn tusen ord, sies det. Det er sant, og ikke bare det: Ofte 
brukes bilder for å få fram budskap som knapt nok kan uttrykkes i ord. I mange 
tilfeller opplever vi at ord, tegn og bilder utfyller hverandre. Kart er gode eksempler 
på det. 

Kartvitenskapen har eksistert i hundrevis av år. Vi kaller den rett og slett kartografi. 
Det er læra om hvordan en lager kart som kommuniserer et budskap på en god måte, 
og om hvordan en best kan tolke karta og lese det de vil fortelle. Karttegnerne har 
spilt en viktig rolle opp gjennom historia på alle nivå, fra det verdensomfattende til 
det helt nære og lokale. 

Måten kart blir framstilt på har jo endra seg voldsomt opp gjennom tida, og utviklinga 
av teknologi og hjelpemidler har naturligvis gjort karta mer og mer presise. Likevel: 
Med et 3-400 år gammelt kart framfor seg, må en ofte bare beundre både presisjon 
og utførelse. Mange av de gamle, handtegna karta er reine kunstverk. 

Og om vi så en dag finner fram et riktig gammelt, handtegna kart og studerer det, vil 
vi kanskje oppdage noe underlig. At det gamle navnet «Hitteren» står skrevet med 
store bokstaver på øya vår, forundrer oss naturligvis ikke, men det står jo «Hitteren» 
på fastlandet også! Hva er dette? Er det reinspikka spådom? I dag stemmer det jo. 
Fra 1.januar 2020 vart de nordligste delene av tidligere Snillfjord kommune en del 
av Hitra. Men det er jo noe helt nytt. Nytt? Langt i fra. I gammel tid strakte det store 
«Hitterens Præstegjeld» seg fra Froan i nord til fjella mot Orkdalen i sør og aust. 
Fram til 1765 var Hemne et kapellani under Hitra prestegjeld. Jo, kart kan fortelle 
historie, ingen tvil om det.

Det er lett å la seg fascinere av kart. Noen av oss kan sitte i timevis, lese kartet 
igjen og igjen, stadig gjøre nye oppdagelser og finne nye, spennende ting i kartet. 
Vår nasjonalskald Bjørnstjerne Bjørnson skreiv i 1885 lystspillet «Geografi og 
Kærlighed». Det handler om en professor i geografi som elsket sine kart mer enn 
sin familie. Det gikk dårlig, både for professoren og familien. Hvordan det gikk med 
karta, sier ikke den godeste Bjørnson så mye om.

Over: Terreng- og havbunnskart.
 Kilde: Barentswatch

Til venstre:  De seks prestegjelda i Fosen 
omkring 1800, Hitra, Hemne, Stadsbygd, 

Ørland, Åfjord og Bjørnør. Prestegjelda 
var store. På reformasjonstida var det 

bare 4 prestegjeld i Fosen. Åfjord lå da 
under Ørland prestegjeld (visstnok til 
1562) og Hemne under Hitra (til 1765). 

Kilde: Fosen Historielag
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Kilde: Kartverket (Usikkert årstall, sannsynligvis er karttegner Georg Michael Døderlein) Skylddelingskart over “Gaardene Ulvaag, 1879/1880
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Kommune 1.0
(frem til ca. 1990)

Kommune 2.0
(ca. 1990-2015)

Fremtidskommunen
(fra ca. 2015)

Kommunen er en myndighet en organisasjon et lokalsamfunn

Kommunen møter 
innbyggerne som 

undersåtter kunder ressurssterke, aktive 
samfunnsborgere

Politikernes virke er å behandle saker på 
formelle møter med 
formelle dagsordener

å sette mål og 
økonomiske rammer i 
dialog med fagfolk og 
kunder

å prege dagsordenen og 
stimulere aktiviteten i 
lokalsamfunnet

Politikerne har 
kontakt med

få innbyggere gjennom 
avgjørelser av 
enkeltsaker

flere innbyggere 
gjennomdialog med råd 
og borgerinvolvering i 
planlegging

mange flere innbyggere 
gjennom møteplasser, 
aktiviteter og 
hendelser og ved 
at aktive borgere 
involverer kommunen

Suksesskriteriet for 
den gode kommunen 
er

rettsikkerhet serviceinnstilt, 
imøtekommende 
og kan leve seg inn i 
innbyggernes behov

opptatt av å finne 
ressurser hos alle, 
bringe mennesker 
sammen i fellesskap, 
fasilitere og støtte

Fremtidskommunen Hitra
Kommunene må drives annerledes i fremtiden for å møte de samfunnsutfordringene 
som vi står ovenfor. Oversikten nedenfor setter ord på noen av endringene. I alle nivå 
er samskaping vesentlig.

Kommuneplanens arealdel som plattform for samskaping  
og grunnlag for fremtidskommunen Hitra
Kommuneplanens samfunnsdel er den tekstlige delen av kommuneplanen. Denne 
trekker opp mål og strategier i et langsiktig perspektiv. Gjeldende samfunnsplan har 
også klare arealstrategiske mål som bærer relevans i forhold til fremtidsperspekti-
vet. Disse er oppsummert under:

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

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

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

Det er viktig å utvikle en arealdel som gir tydelig utviklingsretning for å kunne ha 
en forutsigbar drift av Hitra, men samtidig ha nok åpning for å slippe til innovasjon 
gjennom samfunnets utviklingskrefter.

Samskaping er en form for samarbeid
Ikke alt samarbeid er samskaping, men all samskaping er samarbeid

”Samskaping er når offentlige organisationer skaber og udvikler velfærdsløsninger 
sammen med innbyggere, virksomheder og civilsamfundsmæssige foreninger og lag”

 ▪ samskaping er ikke samarbejde!
 ▪ der skabes løsninger sammen med, og ikke for innbyggeren!

Jens Ulrich, VIA
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Arealprinsipper og hovedgrep
Samlet sett har det ved denne revisjonen av kommuneplanens arealdel i Hitra 
kommune blitt foretatt følgende endringer i arealbruken:

1. Etablering av felles kommuneplanens arealdel for nye Hitra kommune
2. Innføring av marint verneområde og justering av formål i sjø, eks skytefelt, farled, 

gytefelt
3. Gjennomgang av alle bolig-/fritidseiendommer i LNF(R) og inntegning av formål 

rundt disse
4. Inntegning av byggegrense mot sjø
5. Inntegning av idrettsanlegg (nåværende).
6. Inntegning av kirkegårder (nåværende).
7. Gjennomgang og oppheving av gamle strandplaner
8. Gjennomgang av avsatt areal fra tidligere vedtatte kommuneplaner som ikke er 

videreutviklet. Uttak av områder ut fra oppsatte kriterier.
9. Nye arealer for næringsutvikling. Videreutvikle næringsknutepunktene som 

er etablert. Knytte næringsområdet på Jøsnøya sammen med den nye delen av 
kommunen, «på tvers av leia».

10. Utvikle kystlandsbyen Fillan.
11. Justering av områdene avsatt til kombinerte formål. Uttak av dyrket mark inne i 

kombinerte formål.
12. Nye områder for bolig.
13. Nytt sett med planbestemmelser.

Det har i arbeidet med planen vært viktig å:

A. Styre etter tydelige, bærekraftige hovedgrep i arealplanleggingen
 ▪ Vektlegge utbygging av infrastruktur i hele kommunen. De store 

infrastrukturene som havn, næringsområder og hovedveger skal danne 
ryggraden i kommunens vekstområder.

 ▪ Bolig- og næringsvekst konsentreres rundt eksisterende tettsteder og 
med fokus på aksen FV714.

 ▪ Introdusere sirkulær tankegang i planleggingen
B. Legge tydelige rammer for attraktiv tettstedsvekst og fortette med kvalitet

 ▪ Kommunen består av flere tettsteder med sterk historie og identitet –
fokus på tilpasset vekst og en variasjon av funksjoner innen både fritid 
og arbeid

 ▪ Utvikle Kystlandsbyen med storfamiliefellesskap og småbebyggelse
 ▪ Nok areal avsatt til offentlige formål, eks skole, omsorg og barnehage
 ▪ Fortetting med kvalitet skal ta hensyn til historie, kulturmiljø, landskapets 

estetikk og funksjonelle behov.
C. Tilrettelegge et bredt utvalg av næringsområder og lokaliseringsmuligheter

 ▪ Vurdere sjøarealenes fremtidspotensiale
 ▪ Legge til rette for eksisterende næringsaktører, og stimulere til vekst i 

nye næringer
 ▪ Tilrettelegge for videre utvikling av Hitra industripark og kysthavn.
 ▪ Arbeide med mulighetsrommet ny kommune gir
 ▪ Arbeide for næringsutvikling ut over havbruk, motvirke sårbarhet
 ▪ Definere havbruk i forhold til diversifisering av egnethet i forhold til ulike 

arter
D. Legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagen

 ▪ Ta vare på og videreutvikle områder for idrett og friluftsliv
 ▪ Arbeide for mangfold av møteplasser
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Årlig tilflytting i 
gruppen 
20-44: 
20

Årlig fødselstall 
opp 10 % – fra 

50 til 55

Kompetanse
-samfunnet 

Hitra

Kysten og 
havet er 
framtida 

Samhandling: 
frivillighet –
kommune -

næringsaktører 

Bredde i  
bolig- og 
boformer

Mestring, 
mangfold, 
muligheter  

Infrastruktur;  
bredbånd og 

mobil

Identitet: 
(Kystlands-

byer) 

Vårt Hitra 2030
Næringsattraktivitet 
Bostedsattraktivitet 

Årlig økning av 
nye 

arbeidsplasser: 
25

Forsterke og utvikle: 

Målsettinger:  

Kultur som 
virkemiddel

Vi skaper 
og forteller 
historiene  

Kontinuerlig 
forbedring 

Fra fokus 
på alder til 
fokus på 

helse

Rekruttere 
og 

beholde

Næringer-
utvikling og 

-arealer 
Grønn 
Hitra

Bærekraft, 
i alt vi gjør… 

Våre verktøy; 
slik gjør vi det 

Strategi 2030
Strategi 2030 er oppsummert i figuren under. Med utgangspunkt i samfunnsplanens 
mål er gjennom utviklingsarbeid, utarbeidet et målbilde. Her synliggjøres 
målsettingene vi har. Strategien gir oss et felles bilde på hva vi skal jobbe mot, hva 
vi skal forsterke og utvikle, hva vi skal prioritere for å oppnå det og hvilke målbare 
effekter det skal ha.

Dette kan oppsummeres i de 3 A’er: attraktivitet – attraktivitet – attraktivitet – for 
næring, bosted og besøk. Sentralt i dette står bærekraft i alt vi gjør. 

De målbare effektene er økte fødselstall, økt tilflytting i aldersgruppen unge voksne 
og økt antall arbeidsplasser.

Arealplanprosessen skal bygge opp under dette, og være et verktøy for oppnåelse av 
målsettingene. Figuren under viser målsettinger, fokusområder og verktøy i arbeidet.

Figur 1: Målbildet Vårt Hitra 2030
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Vår Bærekraft
Hitra – Trøndelag – Norge – Verden – Norge – Trøndelag – Hitra

I vår forståelse av bærekraft legger vi: Den lokale kraften som ligger i mennesker, miljø 
og økonomi, og som gir oss mulighet til å vokse i balanse med natur- og ressursgrunnlag.
Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle 
gode løsninger lokalt – som også bidrar globalt. Lokal handling er avgjørende for å nå 
de globale målene.

Figur 2: FNs bærekraftsmål

Figur 3: Sammenhengen mellom de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling

Illustrasjon: Bly 

 

 

 
 

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan 
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe klimaendringene innen 2030. 

 

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs 17 bærekraftsmål skal være det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er derfor viktig 
at målene blir en tydelig del av grunnlaget for Hitra sin samfunns- og arealplanlegging. 
Bærekraftig utvikling inndeles i tre dimensjoner: miljø, sosiale forhold og økonomi. 
Samarbeid er en forutsetning for å lykkes med de tre dimensjonene. Bærekraftig 
utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, og i fremtiden, 
uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. Les mer om målene på nett.

En bærekraftig samfunnsutvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov 
uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine 
behov. For å ivareta en bærekraftig utvikling må det i planarbeid tas hensyn til alle tre 
bærekraftsområdene; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. I arbeidet med ny 
arealdel er sammenhengen mellom disse tre områdene vektlagt, og det er arbeidet 
med tydelig innhold i Hitra kommune sin bærekraft.

Sosiale forhold

 Økonomi        Miljø og klima 

Omstilling til en sirkulær økonomi er viktig i denne sammenhengen. Sirkulær økonomi 
skal bidra til å redusere tap av naturressurser, nå vedtatte klima- og miljømål og FNs 
bærekraftsmål, og samtidig bidra til verdiskaping, langsiktig konkurranseevne og 
sosial rettferdig omstilling. Kommunens rolle som samfunnsutvikler, planmyndighet, 
eier av bygg, tjenesteleverandør og innkjøper er viktig i dette arbeidet. 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
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ØKONOMI

SAMFUNN

KLIMA 
OG MILJØ

MULIGHETER

MANGFOLD

MILJØ

Figur 4: Modell for bærekraftig utvikling (Kilde: Stockholm Resilience Center, 2016/Utsira kommune)

Bærekraft for klima og naturmiljø
Hitra kommune vil i sin arealforvaltning legge til rette 
for å ivareta balanse mellom bruk og vern av naturmiljø 
og samtidig redusere klimagassutslippene i kommunen. 
Et vesentlig verktøy er å redusere transportbehov. 
Dette gjelder for både land og sjøareal. Det å planlegge 
for knutepunkt både når det gjelder næringsutvikling 
og bosetting, vil bidra til å redusere klimagassutslipp, 
lokal luftforurensning og arealbruk til trafikk.

I en kommune som Hitra, hvor befolkningen også 
bor spredt, er en viktig del av bærekraftig mobilitet 
også å legge til rette for utskifting av kjøretøy- og 
farkostparken til nullutslippskjøretøy eller biogass. Et 
variert nærings og arbeidsliv vil redusere innbyggernes 
behov for å pendle eller reise langt til og fra arbeid, så 
det er viktig å legge til rette for variert næringsaktivitet 
i flere deler av kommunen.

En bærekraftig arealutvikling forutsetter at vi 
prioriterer å bruke allerede bebygde og utnyttede 
arealer på en bedre måte, før nye uberørte arealer tas i 
bruk. Dette vil redusere arealkonflikter mellom bruk og 
vern i sjø og på land.

I driften av arealene i sjø er det viktig å ha søkelys på 
en miljøvennlig drift av arealene og sørge for at klima- 
og energivennlige løsninger blir prioritert. Større 
næringsområder orientert i knutepunkt, har fortsatt 
fokus i ny arealplan for Hitra. Dette gir også grunnlag 
for å kunne innføre sirkulær tankegang innad og mellom 
de ulike næringsområdene. 

Miljø = Miljømessig bærekraft
Kommunen må forvalte arealene slik at økosystemene, 
evnen til å opprettholde artsmangfold og 
økosystemtjenester sikres. Innenfor kommunens 
ansvarsområde vil dette blant annet si å bidra til å redusere 
utslipp av klimagasser og miljøgifter og ta vare på verdifulle 
naturressurser og matjord.

Mangfold = Sosial og kulturell bærekraft
Utdannelse og tilhørighet til lokalsamfunnet er viktig. 
Kommunen må jobbe for god folkehelse, helsefremmende 
omgivelser og bidra til mindre forskjeller og utenforskap. 
Videre har kommunen et ansvar for at alle får mulighet 
til å mestre hverdagen, utnytte sine ressurser og delta i 
samfunnet. 

Muligheter = Økonomisk bærekraft
Et trygt og godt arbeidsliv der flest mulig kan være i arbeid 
er grunnleggende viktig. Å legge til rette for utvikling av 
næringsliv, utdanning og forskning er sentralt i denne 
sammenhengen. Det er også viktig at alle som ønsker det, 
får mulighet til å bidra i lokalsamfunnet. Kommunen må også 
sørge for at det brukes mindre råvarer og at avfall, utslipp og 
energibruk reduseres
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Det å arbeide mot en videreutvikling av allerede etablerte sjønære næringsområder 
i Hitra som sirkulære næringsparker, vil kunne styrke regionen og supplere trøndersk 
næringsliv ytterligere. Hitra industripark og kysthavn og Ulvan industriområde er to 
av industriområdene som er egnet til en slik videreutvikling. Det og også ha fokus 
på mulig etablering av marine næringsparker i tilknytning til disse, vil kunne være en 
fremtidig mulig utnyttelse. Det legges derfor fortsatt vekt på flerbruksområder i sjø 
for å ha mulighet for å tilrettelegge for denne type utvikling.

Marine næringsparker er når to eller flere marine næringsaktiviteter finner sted 
innenfor samme område eller på samme fysiske plattform.

Kilde: Senter for hav og Arktis - Marine Næringsparker

Økonomisk og sosial bærekraft
Hvilke valg Hitra kommune tar som planmyndighet og arealforvalter, har stor 
betydning for vår økonomiske bærekraft. Vi må i forvaltningen avveie ulike hensyn, 
og gjøre prioriteringer som er nødvendig for å sikre en samfunnsøkonomisk effektiv 
utvikling av offentlig infrastruktur og tjenestetilbud. 

Hitra kommune er stor i flatemål med tettsteder og bygder. Vi har i dag et 
innbyggertall på litt over 5000 innbyggere og for å møte fremtiden er vi avhengige 
av å sikre tilflytting. Hitra kommune er avhengig av en bærekraftig infrastruktur, 
og etablering og vedlikehold av infrastruktur er kostbart. Sosial infrastruktur som 
skoler, idrettsanlegg og helsetjenester, og teknisk infrastruktur som gang- og 
sykkelveier og vann- og avløpsanlegg er utfordrende i en kommune som Hitra. Dersom 
veksten og ressursene spres jevnt utover i kommunen, kan det være vanskeligere 
å oppnå en samfunnsøkonomisk effektiv utvikling av offentlig infrastruktur og 
tjenestetilbud. Hovedgrepet i arealplanen er å la de store infrastrukturene som havn, 
næringsområder og hovedveger skal danne ryggraden i kommunens vekstområder. 
Bolig- og næringsvekst konsentreres rundt eksisterende tettsteder og med fokus 
på aksen FV714. Dette vil samtidig ha verdi for områdene rundt, fordi det muliggjør å 
opprettholde flere tilbud i kommunen som helhet, og totalt sett et bedre tilbud til alle 
innbyggere. Fortetting og transformasjon kan bidra til å supplere sentrumsområdet 
Fillan med tjenester og kvaliteter som ikke finnes i dag.

www.havarktis.no

Marine næringsparker
– nye muligheter for samhandling til havs

MAI 2022
Skrevet av Bjørn Hersoug og 

Eirik Mikkelsen for Senter for hav og Arktis

http://: https://www.havarktis.no/files/Marine-Næringsparker_rapport.pdf
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«Diœcesis Trundhemiensis pars australis»
av Svein Bertil Sæther

Et av de flotteste gamle karta der Hitra har ei sentral og tydelig plassering heter 
«Diœcesis Trundhemiensis pars australis». Det er latin og betyr «Den sørlige delen 
av Trondheim bispedømme». Kartet er et typisk hollenderkart. Det er tegna av den 
nederlandske kartografen Jan Jansson (1588-1664), eller Johannes Janssonius, som 
han kalte seg på latin. Han kan ha tegna dette kartet før 1650, og det vart trykt første 
gangen midt i 1660-åra i et kjempesvært atlas på elleve store bind med navnet «Atlas 
Major». Nederlenderne var ledende innen kartografi på 15- og 1600-tallet, og det 
hadde nok å gjøre med deres solide posisjon innen sjøfart. Skipsførerne hadde behov 
for gode kart.

La oss så se litt på dette kartet og finne ut hva det har å fortelle oss: 
Først navnet: Når det kalles «sørlige delen» er forklaringa egentlig grei. På 
1600-tallet strakte Trondheim bispedømme seg fra og med Romsdalen til og 
med Finnmark. Kartet viser området fra Giske og Godøya på Sunnmøre til og 
med Bjugnfjorden. Dette er så absolutt den sørlige delen av dette langstrakte 
bispedømmet.

Hva er det så dette kartet har fokus på? Uten tvil: Skipsleia. Den er tydelig markert 
heile veien, med navn og øyer og til og med små skjær. Også fjordene innover 
fastlandet har navn, tett i tett. Og når vi har passert Edøya og Ramsøyfjorden og Aure 
på innsida og kommer nordover Trondheimsleia, hva er det da som dukker opp på 
kartet? Store Hitra i heile sin lengde på yttersida med Verøya («Waerholm») lengst 
sør. På innsida finner vi Dromnes og Taftøyan. Passert Magerøya kommer en til 
Terningen («Taerling») og Hemnskjela. På sjølve Hitra står det tre namn: Lusoey (det 
skal nok egentlig stå Iusoey, og det er naturligvis Jøsnøya), Sandsta (Sandstad) og 
Diepsond (Djupsundet). Djupsundet var ei kjent og god nødhavn ved Leia om uværet 
plutselig kom på. Deretter kommer vi til Leksa og Nordleksa, passerer Garten og 
Storfosna («Fossen») og er så oppe ved Bjugnholmen («Bungholm»). Vi legger merke 
til at kartograf Jansson ikkje har vært så nøye med plasseringa av Odden, Veidholmen 
og Brattværet. Og på yttersida av Hitra har han plassert «Smullen», altså Smøla. 
Frøya har han ikke brydd seg om, men Fjellværsøya ligger stor og mektig mellom 
Hitra og Tarva. 

Budskapet i dette kartet handler altså om trygg ferdsel langs skipsleia, men mer 
enn det. Hvorfor hadde nederlenderne interesse av dette området på 1600-tallet? 
Svaret er trelast. Den mektige sjøfartsnasjonen Nederland hadde et umettelig behov 
for trelast til både hus- og skipsbygging. Mange steder i Norge stod skogen heilt 
nede i fjæra kysten rundt på 1400-tallet, lett å få tak i når en kom sjøvegen. I 1500-
åra vart Sør- og Vestlandskysten snauhogd. På 1600-tallet stod Nordvestlandet og 
Trøndelag for tur. Dette kartet er en veiviser for trelastskutene fra Nederland. Dette 
bekreftes av tre detaljer i kartet: To personnavn står oppført: «Herr Christen op 
Oere» og «Herr Michel op Hem». Dette var sokneprestene i Aure og Hitra prestegjeld. 
Hemne var anneks under Hitra prestegjeld på denne tida, og soknepresten, Mikkel 
Kristensen, ville heller bo på Kjørse enn på Dolm, først og fremst fordi han dreiv 
med utstrakt trelasthandel med nederlenderne. Det samme gjorde soknepresten i 
Aure. Mange plasser ved fjordene og oppover ved elvene finner vi ordet «Zagh» eller 
«Zaghe». Her var det altså sagbruk. I området rundt Åstfjorden finner vi tre slike. 
Når Fjellvær og Fjellværsøya er så tydelig markert på kartet, så er det nærmest å 
oppfatte som en advarsel. For hvem bodde her? Jo, ingen ringere enn kongens fogd. 
Skatteoppkreveren sjøl. Den karen måtte trelasthandlerne forholde seg til, så da var 
det naturligvis greit å vite hvor han oppholdt seg. 

Til høyre:  Diæcesis Trundhemiensis pars australis, 
Jan Jansson
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Om planprosessen
Organisering av arbeidet
Kommunedirektøren er ansvarlig for utrednings-
arbeidet og Kommunedirektørens ledergruppe (SLG) 
er administrativ styringsgruppe for prosessen. Hitra 
formannskap er utvalg med politisk hovedansvar for 
kommuneplanens arealdel. Utvalg for plan, landbruk og 
miljø (UPLM) er referansegruppe.

Kommunedirektøren har opprettet prosjekt- og 
faggrupper som har stått for praktisk gjennomføring 
av planarbeidet.

Medvirkning
I prosessen er Hitra kommune sin hjemmeside, avis og 
sosiale medier brukt for å informere om planarbeidet. 
Det er i prosessen lagt inn en lang periode for offentlig 
ettersyn på 3 måneder. Dette for å også avholde 
medvirkningsprosess også i denne perioden.

Hitra formannskap, og utvalg for plan, landbruk og 
miljø (UPLM) har vært involvert i planarbeidet gjennom 
samlinger/arbeidsmøter med ulike temaer. Det er også 
avholdt felles arbeidsmøter med Hitra ungdomsråd 
(HUR). Det har vært sammenfallende arbeidsprosesser 
med Strategi for Naturmangfold og Plan for klima 
og miljø for å sikre at tema som har betydning for 
kommuneplanen i disse prosessene.

Det er avholdt møte med workshop mellom Hitra 
kommunestyre og næringslivet i Hitra. 

Resultat fra arbeidsprosessene er tatt inn i 
kommuneplanens arealdel på ulike nivå.

Kart over tettbebyggelser i Fosen på 1800-tallet tegnet av Johan G. Foss 
(Kilde: Nytt om Gammelt)
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Forslag til  ny plan
Ny kunnskap
Det er innhentet ny kunnskap både i tiden før plan-
prosessen og underveis i planprosessen. Det er lagt 
vekt på fremstillingsmåter og presentasjoner som 
fremmer forståelse for kommuneplanens arealdel.

Hitra i  Tall – dagens situasjon
Hitra i Tall er en del av det overordnede kunnskaps-
grunnlaget til kommunen, og er grunnlag for Hitra 
kommune sitt arbeid med overordnet og langsiktig 
planlegging. Statistikkheftet har som mål å gi overblikk 
over utviklingstrekk og status for kommunen. Heftet 
inkluderer en rekke indikatorer for befolkning, skole 
og utdanning, arbeids- og næringsliv og status for 
kommunen. For å sikre en bærekraftig og ønsket 
utvikling, må vi tilpasse politikk og virkemidler til de 
ulike områdene.

Hitra i tall gir oss mulighet til å måle oss selv 
gjennom tid. Ved å sammenligne tallenes utvikling, 
vil vi kunne se hvor treffsikre målsettingene våre er.

Statistikkdokumentet revideres hvert år, og det 
ble gjennomført revisjon i forkant av arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. Det er statistikken i 
dette heftet som legges til grunn for vurderingene 
i kommuneplanens arealdel, og det henvises til 
dokumentet i sin helhet for innsikt i tall og fortellinger.

Hitra i tall

Hitra
kommune

2021

Figur 5: Hitra i tall 2021

Aktiv forvaltning av marine ressurser
Prosjektet Aktiv forvaltning av marine ressurser- 
Frøya og Hitra ble formelt startet opp høsten 2017. 
Den overordnete målsetningen med prosjektet var 
å etablere en solid kunnskapsplattform for å sikre 
marine verdier og verdiskapingsmuligheter. 

Et viktig element i arbeidet var å styrke 
grunnlagsdataene. Dette for å ha grunnlag for en 
mer kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen og 
studere effekten av menneskelig påvirkning på marine 
bestander ved bruk av soneforvaltning.

I 2019 ble det publisert 
en arbeidsrapport for 
prosjektet (Kleiven mfl. 
2019). I rapporten ble det 
presentert strøm- og 
eksponeringsmodeller, 
naturtypedata, 
gytefeltkartlegging, 
marine grunnkart, målarter, 
innsamlede biologiske data 
og en brukerundersøkelse, 
se nettsiden for detaljer.

Prosjektet ble avsluttet i 2020. Det har i forlengelsen 
av kartleggingsarbeidet, vært arbeidet for å kunne 
etablere et marint bevaringsområde. Dette vil kunne 
legge grunnlag for langtidsovervåkning av lokale 
ressurser og styrke kunnskapsgrunnlaget for en 
bærekraftig forvaltning av lokale fiskeriressursene i 
Hitra og i regionen for øvrig. Gjennom arbeidet med 
kommuneplanens arealdel, er det utpekt et marint 
verneområde i sjø i Hitra.

RAPPORT FRA

HAVFORSKNINGEN

NR. 2021-14

AKTIV FORVALTNING AV MARINE RESSURSER -

FRØYA OG HITRA

Sluttrapport

Alf Ring Kleiven, Sigurd Heiberg Espeland, Guldborg Søvik, Jon Albretsen, Portia Joy Nillos

Kleiven, Fabian Zimmermann, Ellen Sofie Grefsrud, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen (HI)

og Ola Vie (Guri Kunna VGS / Trøndelag fylkeskommune)

Figur 6: Tetthetskart for fiske, ikke skalert for areal. Mørk rød er 
de mest populære fiskeplassene, mens blå er de minst populære 

fiskeplassene.

2 - Datainnsamling

2.1 Brukerundersøkelse

Et viktig arbeid i prosjektet har vært å kartlegge og verdisette fiskeområder, både for yrkesfiske, turistfiske og

fritidsfiske. Dette ble utført i samarbeid med University of California, Santa Barbara, som har utviklet det web-baserte

kartleggingsverktøyet «Seasketch» (www.seasketch.org). Dette kan brukes både for å kartlegge bruk og for å analysere

mulige bevaringsområder. Brukerne kan selv gå inn på nettsiden, fylle ut skjema og markere sine fiskeplasser. Denne

muligheten ble markedsført bredt på Facebook og i lokalaviser. Det var derimot utfordrende å få mange til å fylle ut

skjemaene. Sommeren 2018 ble det leid inn to studenter som intervjuet turistfiskebedrifter og også markedsførte

undersøkelsen på Hitra og Frøya. Sommeren 2019 ble det også leid inn 2 studenter som hovedsakelig intervjuet

yrkesfiskere.

Totalt ble det gjennomført 38 intervjuer av yrkesfiskere, 34 for fritidsbruk, 11 turistfiskebedrifter og 5 innenfor annen

næring, totalt 88 intervjuer. Data ble analysert på to måter: i) ikke skalert for areal: viser områdene der flest har tegnet

inn fiskeområde (Figur 1) og i) skalert for areal: Fiskere som har tegnet inn små områder medfører at områdene får

høyere verdi enn for fiskere som har tegnet inn store områder (Figur 2). Kartene for all samlet aktivitet er gitt i figur 1 og

2. Kart som viser aktivitet for yrkesfiske, fritidsfiske og turistfiske er vist i vedlegg.

Figur 1. Tetthetskart for fiske, ikke skalert for areal. Mørk rød er de mest populære fiskeplassene, mens blå er de minst

populære fiskeplassene.

Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra
2 - Datainnsamling
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Figur 7: Sjøkrepsområde inntegnet ved intervju med 
Hitra og Frøya fiskarlag

Figur 10. Sjøkrepsfiskeområde på Frohavet inntegnet ved intervju med Hitra og Frøya Fiskarlag.

Bilder fra forsøksfiske etter sjøkreps om bord på skoleskipet «Fru Inger» ved Guri Kunna VGS.

I 2019 ble teinene til Guri Kunna VGS benyttet, da innkjøpte teiner ikke var ferdig rigget. Teinene til skolen har lenker

på 60 teiner. Skolen agnet opp og satte teinene fredag 4. oktober. Teinene som ble røktet tirsdag 15. oktober 2019 (tre

lenker), hadde derfor stått ute i 12 dager, mens de som ble røktet torsdag 17. oktober (tre lenker), hadde stått ute i 14

dager. Agn var «modnet» fiskeavkapp av ymse arter. Det ble montert en temperaturlogger på alle teinelenkene, inne i

Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra
2 - Datainnsamling
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https://www.hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/86/2021/11/Hitra-i-tall-2021_web.pdf
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-14
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Figur 12: Kartutsnittet viser områder med høy produksjon av planteplankton

Figur 11: Kartutsnittet viser gode områder for taredyrking merket grønt.

Evaluering av sjøareal i  Hitra
Det er gjort en analyse av Hitra kommune sitt tilgjengelige sjøareal og en oversikt over 
hvordan dette henger sammen med landbasert infrastruktur. Analysen er gjennomført 
av SINTEF. Det er produsert kartlag som viser temperatur, vannstrøm, vind, områder 
med høy produksjon av plateplankton, områder med produksjon av dyreplankton og 
gode områder for taredyrking.

Temakartene er lagt inn i digitalt kartinnsyn merket Temakart KPA 2022 og er inkludert 
i temaheftet Bærekraftig næring i sjø.
 
Øvrige nylig vedtatte planer med betydning for arealdelen
Hitra kommune har flere planer som har betydning for forståelsen for 
arealforvaltningen. Disse er oppsummert i planprogram for prosessen. De som er 
nylig vedtatt omfatter:

 ▪ Kommunedelplan for kulturminner
 ▪ Kommunedelplan for idrett og friluftsliv
 ▪ Strategi for naturmangfold
 ▪ Hovedplan for vannforsyning
 ▪ Plan for digital infrastruktur

Innspill  fra private
Kommunen har mottatt 59 innspill. Innspillene omfatter både ønsker om å ta i bruk 
arealer til nye formål og bevare eksisterende arealformål fra tidligere planer. 

Innspill om ny arealbruk i forhold til gjeldende planer er konsekvensutredet. De fleste 
endringer om tilbakeføring til LNF(R) og ikke kartfestede innspill, er ikke utredet. 
Innspill som ikke er utredet, framgår av dokumentet Konsekvensutredning og ROS-
analyse.

Endringer initiert av Hitra kommune
Hitra kommune har foreslått 13 endringer i arealdelen etter helhetlig vurdering 
av områdene. Det er foreslått 3 nye boligområder, 1 nytt område for kombinert 
bebyggelse og anlegg, 2 hensynssoner for drikkevannkilder, 4 nye næringsområder, 1 
nytt område for masseuttak, 1 nytt område for LNF(R) med spredt bolig-, fritids- og 
næringsbebyggelse og 1 nytt naturområde i sjø.
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Kystlandsbyen Fillan
Ved sjøen i Fillan ligger et av Hitra kommune sine beste tomteområder – Vikan. Her har 
Hitra kommune avholdt åpen idekonkurranse i 2022.

Målet var å invitere til helhetlig og nyskapende tenking, for å konkretisere mulighetene 
som ligger i Vikan. Det kom gode og varierte innspill fra ni forslagstillere. Dette gir 
et godt underlag til diskusjonen rundt hvordan vi kan oppnå et attraktivt og aktivt 
kommunesenter hvor Vikan knytter sentrum mot sjøen, hvilke funksjoner området bør 
fylles med og hvilke fysiske rammer som kan gi oss en ny og fremtidsrettet definisjon 
av vår kystlandsby.

Hensikten med konkurransen var å få definerte fremtidsbilder for området som 
videre gir gode helhetlige løsninger med utgangspunkt i stedets potensiale. Se Hitra 
kommune sin hjemmeside for konkurranseforslag og vurderinger.

Hitra kommune ønsket svar på følgende overordnede spørsmål i konkurransen

 ▪ Hvordan kan Vikan transformeres til kystlandskapets moderne ansikt?
 ▪ Hvordan ta vare på vår tradisjonell kultur, men ha formingsblikket rettet mot 

fremtiden?
 ▪ Hvilke kvaliteter bør vektlegges i formingen av møteplasser i området?
 ▪ Hvordan skape et attraktivt sted å bo med en variasjon av funksjoner, og 

utadrettede førsteetasjer som bidrar til liv i området gjennom døgnet?
 ▪ Hvordan skape et attraktivt område, og med rom for godt naboskap mellom 

de daglige brukerne?
 ▪ Hva er gode bærekraftige og miljøvennlige løsninger i området?
 ▪ Hva er god universell utforming for området?
 ▪ Hvordan kan vi legge opp til sambruk og flerbruk

Konkurransen har gitt underlag et nytt lokalt utgangspunkt for forståelse for 
stedsattraktivitet i Hitra og i steder utenfor sentrale strøk. Konkurransen setter 
søkelys på hvordan fremtidens kystarkitektur kan se ut, og i forlengelsen av arbeidet 
med kommuneplanens arealdel vil det bli utviklet en ny byggeskikksveileder for 
kystarkitektur i Hitra med bakgrunn i nettopp denne kunnskapen.

Figur 10: Konkurranserapporten

VÆR PÅ FILLANPERSPEKTIV FRA GATEN

Framtidens kystlandsby 
Fillan sentrum møter sjøen

Åpen idékonkurranse

Hitra
kommune

https://www.hitra.kommune.no/samfunnsutvikling/arkitektkonkurransen-framtidens-kystlandsby/ 
https://www.hitra.kommune.no/samfunnsutvikling/arkitektkonkurransen-framtidens-kystlandsby/ 
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Opplevelsesnæring i arealplan
Opplevelsesdrevet turisme omhandler blant annet kulturopplevelser, matopplevelser 
og naturopplevelser, og er definert som: turisme som kombinerer fysisk aktivitet, 
kulturell utforskning og naturopplevelser (Kilde: Norsk reiselivsnæring og ATTA – 
Adventure Travel Trade Association).

 
Figur 8: Sentrale sammenhenger og komponenter i  

internasjonal adventure-turisme 

Et kjennetegn ved den opplevelsesbaserte turismen i Hitra og andre steder, er at den 
bygger på stedlige ressurser, dvs. stedegen kultur, natur og dyreliv. Det er den helhetlige 
opplevelsen som er essensen i opplevelsesturismen, og når stedlige ressurser I Hitra 
tas i bruk til næringsvirksomhet, må dette gjøres på en på en langsiktig og bærekraftig 
måte.

Men det er et paradoks at opplevelsesnæringa

1. som er en av våre viktigste næringer, …
2. og som har naturen, landskapet og kulturmiljøene som viktige ressurser,

samtidig medvirker lite i prosessene hvor det bestemmes hvordan naturen, 
landskapet og kulturmiljøene skal forvaltes.

Det er viktig at opplevelsesnæringa får satt ord på hva sine interesser knyttet 
til arealene er, og at dette stedfestes i kart. Denne kartleggingen er også viktig å 
se i sammenheng med attraktivitetsparametre i Hitra. Det som er attraktivt for 
besøkende, er også med stor sannsynlighet viktig for fastboende.

For å sikre denne kunnskapen er det i samarbeid med NORD universitet, 
gjennomført en arbeidsprosess med representanter fra Hitra næringsforening og 
opplevelsesnæringa i Hitra, hvor det er utarbeidet et temakart som viser områdene 
som er vesentlige for næringa og som også er viktige for oss som samfunn.

  

Figur 9: Sentrale sammenhenger og komponenter i internasjonal adventure-turisme. 
Kilde: Adventure Travel Association

https://www.adventuretravelnews.com/research-reveals-adventure-travelers-primarily-motivated-by-transformation
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Til høyre:  Faksimile fra Øymagasinet Havbruk 2022
 Kilde: Lokalavisa Hitra-Frøya

Lokaliteter som ikke er påført i HF sin oversikt  
er markert med lilla figur.

Havbrukslokaliteter i Øyregionen
av Svein Bertil Sæther

De aller fleste som bor i Hitra kommune i dag, veit om havbruksnæringa. De fleste 
veit også en god del om hva denne næringa har betydd for utviklinga i Hitra og vår 
region gjennom de seineste 50 åra, og de veit noe om hva denne næringa betyr for 
oss i dag, blant anna for sysselsetting, folketallsutvikling og samfunnsliv. Samtidig er 
det mange som reiser spørsmål: Er havbruksnæringa, med sine mange tilgrensende 
virksomheter, blitt for mektig? Har den vokst oss over hodet? Er vi blitt så avhengige 
av denne næringa at den har gjort oss sårbar? Tar den rett og slett for mye plass, 
både reint fysisk og i utviklinga av lokalsamfunnet vårt?

Kartet «Havrukslokaliteter i Øyregionen», utarbeidd av lokalavisa Hitra-Frøya ved 
Lars Otto Eide og Hasse Lossius, tar tak i flere sider ved dette temaet. I tillegg 
berører det et annet fagfelt, som neppe verken aktørene i havbruksnæringa eller 
journalistene i lokalavisa har hatt i tankene.

Et raskt blikk på kartet forteller oss hvor omfattende havbruksnæringa virkelig er 
i regionen vår i dag. Mange blir både stolte og glade over det de ser. Vi er ledende i 
Norge, vi har solide aktører som gjennom årtier har utvikla denne næringa, og bidratt 
sterkt til å skape det nye Hitra. Mengde er styrke. Det gir oss trygghet og tru på 
framtida. 

Andre ser annerledes på det. Gjennom dette kartet får de bekrefta det de er 
skeptiske til og kanskje til og med har frykta: Havbruksnæringa bandlegger store 
deler av sjøareala våre. Hvor skal fiskerne drive si næring? Hva med fritidsbrukerne, 
både de fastboende og de tilreisende? Må de gamle, gode fiskegrunnene vike for 
storkapital og pengemaskiner? 

Jo, dette kartet åpner for debatt. Det gir nyttig kunnskap og gode argumenter, både 
for de som vender tommelen opp og for de som vender den ned. Men dette kartet 
og teksten som hører til, er – trulig ganske utilsikta – en kulturformidler. På kartet 
finner vi plasseringa av lokalitetene, og ved sida av står navna på dem, rundt 70 navn 
i alt. Havbruksnæringa har ikke falt for fristelsen til bare å tildele et nummer på 
lokalitetene sine. De har tatt i bruk de gamle, nedarva navna og gitt dem nytt liv i en ny 
funksjon. Mange av disse navna kan være hundrevis av år gamle. De er en kulturskatt, 
som stod i fare for å bli glømt. Dette kartet viser at gammel kystkultur går godt i hop 
med den nye.
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De siste ti årene har salget av laks fra Trøndelag doblet 
seg, og Frøya og Hitra har stått for rundt tre fjerdedeler 
av denne produksjonen. Frøya kommune har desidert 
størst lakseproduksjon.

I denne oversikten vises oppdrettsanleggene som ligger 
innenfor grensene til Frøya og Hitra kommuner, og tillatt 
kapasitet i tonn.

I dag har oppdrettsanleggene i Frøya kommune tillatel
ser til å ha maks 147.160 tonn laks i merdene til enhver 
tid. I tillegg har Frøya tillatelser for 6.720 tonn torsk. Her 

er det også en økende produksjon av tare. Oppdretts 
anleggene i Hitra kommune har tillatelser for 99.840 
tonn laks. 

For flere av de større oppdrettsselskapene er produksjo
nen mye større. Salmar, MOWI, og Lerøy Midt har egne 
slakterier i Øyregionen, som også slakter laks fra mange 
av sine oppdrettsanlegg som ligger i andre kommuner i 
Møre og Trøndelag. Måsøval har også flere oppdretts
anlegg utenfor kommunen. Erviks Laks og Ørret og 
Knutshaugfisk driver noen av sine tillatelser i samdrift 
med andre oppdrettsselskap i andre kommuner.  

Oppdrettsnæringen i Øyregionen har vært Norges  
ledende havbruksregion siden starten i 1970

Ervik Laks og Ørret/Drift
1 Oløya N 2860

2 Lyngvær Ø 2 1560

3 Raskjæret 2080

4 Aursøysva 2860

5 Ervik drift settefisk 

6 Kamhomen 2860

7 Seiballskjæret 2340

Knutshaugfisk
1 Hallarvik 2340

2 Rauodden 2340

3 Ilsøya Ø 1560

4 Flesa 1560

Leica (tare)

1 Kallholmen 77 DA

2 Langøy Sør 40 DA

3 SynstøyBremøya 40 DA

Lerøy Midt
1 Langskjæra 2 4680

2 Langskjæra 5460

3 Hofsøya 7020

4 Omsøyholman 6240

5 Edøya 2 3120

6 Edøya 3900

7 Reitholmen 5460

8 Ulværholmen 3120

9 Badstuvika 5460

10
Lerøy Midt avd.  
produksjon og  
administrasjon

11 Fugløya 6240

12 Storskogøya 6240

13 Ringholmen 7020

Norcod (torsk)

1 Pålskjæra 1560

2 Skogsøya 1560

3 Jamnungen 3600

Mowi
1 Osholmen 3120

2 Svellungen 3120

3 Varden 7020

4 Heggvika 3900

5 Korsholman 3120

6 Lille Torsøy 7020

7 Tennøya 6240

8 Munkskjæra 3120

9 Valøyan 6240

10 Kveitskjæret 6240

11 Mannbruholmen 7020

12 Grøttingsøy 7020

13 Slettholmene 3120

14 MOWI Ulvan slakteri 

Måsøval
1 Flatøyan 3120

2 Fjølværet Ø 3900

3 Langøya Kvaløya 2340

4 Lamøya 3120

5 Bukkholmen S 3900

6 Måøydraga 2340

7 Espnestaren 4680

8 Fagerholmen 3120

9 Ilsøya 2 3120

10 Skjelvika settefisk 

11 Laksåvik settefisk 

Seaweed Solutions (tare)

1 Måsskjæra 330 DA

2 Taraskjæra 320 DA

3 Landanlegg 

Sintef Ocean (tare)

1 Skarvøya 300 DA

Vikan Settefisk
1 Vikan Settefisk 

SalMar
1 Hallarøy V 2340

2 Sørøyflesa 1560

3 Håbranden 6240

4 Salatskjæra 6240

5 Kattholmen 4680

6 Kattholmen 2 3120

7 Olausskjæret 3120

8 Rataren 2 5460

9 Rataren 5460

10 Ruggstein 6240

11 Ørnøya 4680

12 Ørnøya 2 3900

13 SalMar administra
sjon og slakteri 

14 Singsholmen 7020

15 Værøya Ø 4680
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Formål Antall dekar

Akvakultur 1 565 298

Andre typer bebyggelse og anlegg 19 095 865

Boligbebyggelse 3 063 282

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 590 948 746

Drikkevann 215 161

Farleder 0

Ferdsel 590 807

Fiske 975 011

Forretninger 8 073

Friluftsområde 5 991 882

Friområde 1 353 645

Fritids- og turistformål 46 153

Fritidsbebyggelse 4 688 394

Grav- og urnelund 0

Havn 32 605

Idrettsanlegg 303 106

Kombinert bebyggelse 5 374 209

Kombinerte formål i sjø og vassdrag 138 678 299

LNF(R) 626 527 642

LNF med spredt bolig/næring/fritid 294 829

LNF med spredt fritidsbebyggelse 22 514

LNF med spredt næring 4 337 414

LNF med spredt boligbebyggelse 0

Naturområde 0

Næringsvirksomhet 1 322 295

Offentlig eller privat tjenesteyting 25 227

Råstoffutvinning 1 120 419

Sentrumsformål 14 105

Skytefelt 76 029 962

Småbåthavn 913 313

Samferdsel (Veg og teknisk infrastruktur) 2 744

Hensynssone Antall dekar

11 Mindre utbyggingstiltak ↑↓
110  Nedslagsfelt drikkevann 38 884 403

190  Andre sikringssoner 2 511 518

360  Skytebane 428 956

370  Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) 2 253 249

380  Sone for militær virksomhet 26 807 985

530  Hensyn friluftsliv 1 439 653

550  Hensyn landskap 11 033 684

560  Bevaring naturmiljø (Gytefelt, Låssettinger mm) 140 588 208

570  Bevaring kulturmiljø 42 287 519

720  Båndlegging etter lov om naturvern 40 986 435

730  Båndlegging etter lov om kulturminner 153 934

740  Båndlegging etter andre lover 167 880

910  Reguleringsplan skal fortsatt gjelde 67 069 104

Arealregnskap, eksisterende planer
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Formål Antall dekar

Akvakultur 2 176 222 ↑

Andre typer bebyggelse og anlegg 19 182 221 ↑

Boligbebyggelse 4 218 379 ↑

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 439 885 988 ↓

Drikkevann 1 083 013 ↑

Farleder 23 738 883 ↑

Ferdsel 142 707 311 ↑

Fiske 975 011 =

Forretninger 7 350 ↓

Friluftsområde 5 991 882 =

Friområde 1 294 806 ↓

Fritids- og turistformål 123 457 ↑

Fritidsbebyggelse 3 083 741 ↓

Grav- og urnelund 15 991 ↑

Havn 24 142 ↓

Idrettsanlegg 334 194 ↑

Kombinert bebyggelse 4 362 694 ↓

Kombinerte formål i sjø og vassdrag 158 344 442 ↑

LNF(R) 606 080 854 ↓

LNF med spredt bolig/næring/fritid 989 366 ↑

LNF med spredt fritidsbebyggelse 131 789 ↑

LNF med spredt næring 1 144 143 ↓

LNF med spredt boligbebyggelse 2 118 630 ↑

Naturområde 56 538 679 ↑

Næringsvirksomhet 1 542 401 ↑

Offentlig eller privat tjenesteyting 108 956 ↑

Råstoffutvinning 723 588 ↓

Sentrumsformål 5 623 ↓

Skytefelt 28 079 967 ↓

Småbåthavn 1 013 796 ↑

Samferdsel (Veg og teknisk infrastruktur) 35 009 ↑

Hensynssone Antall dekar

11 Mindre utbyggingstiltak 958 ↑

110  Nedslagsfelt drikkevann 81 907 341 ↑

190  Andre sikringssoner 0 ↓

360  Skytebane 428 956 =

370  Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) 0 ↓

380  Sone for militær virksomhet 54 676 003 ↑

530  Hensyn friluftsliv 1 439 653 =

550  Hensyn landskap 11 042 296 ↑

560  Bevaring naturmiljø (Gytefelt, Låssettinger mm) 207 682 780 ↑

570  Bevaring kulturmiljø 14 715 982 ↓

720  Båndlegging etter lov om naturvern 42 142 214 ↑

730  Båndlegging etter lov om kulturminner 153 934 =

740  Båndlegging etter andre lover 167 880 =

910  Reguleringsplan skal fortsatt gjelde 41 950 558 ↓

Arealregnskap, ny plan
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Boligareal avsatt i  dagens kommuneplanens arealdel (KPA)  
og i  gjeldende reguleringsplaner

Arealregnskap og forholdet til  områder som ikke er realisert fra  
eldre kommuneplaner

Det er flere områder som ikke er realisert fra vedtak i eldre kommuneplaner. Dette 
betyr at områdene kun er avsatt til fremtidig formål, men at det ikke er utarbeidet 
reguleringsplan eller startet utbygging i områdene. Det er en klar forventning når 
kommunen vedtar å ta inn utbyggingsområder at det igangsettes arbeid innenfor 
disse områdene. Når dette så ikke skjer, er det nødvendig å foreta en evaluering av 
om områdene fremdeles bør ligge i arealplan. Det er gjort en grundig gjennomgang 
over tilgjengelig areal i allerede godkjente kommuneplaner for Hitra. Dette omfatter 
også kommuneplanens arealdel for Snillfjord som dekker det arealet som nå er slått 
sammen med Hitra. Tallene er gjeldende pr 01.04.2022.

Fakta rundt arealbruk og allerede godkjent areal oppsummeres i påfølgende sider. 
Det presiseres at tallene under er omtrentlige, da arealene er målt manuelt.

Oversikten viser at det ikke mangler areal til hovedformålene bolig, fritid og næring. 
Det er ut fra denne oversikten ikke grunnlag for å si at det er mangel på areal og 
dermed ta nytt areal inn.

Det er derimot et spørsmål om områdene er avsatt på riktig sted. Ut fra bærekraften i 
arealbruk, altså balansen av bruk og vern i Hitra kommune sine areal, er det nødvendig 
å vurdere hva vi bør ta ut av areal som ikke er utviklet, før vi tar nytt areal inn.

Det er derfor gjort en gjennomgang av tidligere kommuneplaner for Hitra og Snillfjord. 
Dette for å identifisere områder som har ligget inne i kommuneplanens arealdel lenge 
uten at områdene er utviklet. Det er ut fra dette definert fire hovedprinsipper for 
uttak av områder.

Arealregnskap - nødvendig begrunnelse for ny arealbruk
Hovedhensikten med et arealregnskap er å vise hva som fins av 
tilgjengelige utbyggingsmuligheter i områder som allerede er planmessig 
tilfredsstillende avklart.

Ved å sammenholde dette med forventet utvikling og sammensetning i 
befolkningen, samt forventet arealbehov til blant annet næringsutvikling, 
kan kommunen avklare det reelle behovet for å legge ut nye arealer til ulike 
utbyggingsformål.
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Næringsareal avsatt i  dagens kommuneplanens arealdel (KPA)  
og i  gjeldende reguleringsplaner

Fritidsboligareal avsatt i  dagens kommuneplanens arealdel (KPA) 
og i  gjeldende reguleringsplaner
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Gnr Bnr Områdenavn Areal (daa) 
omtrentlige mål

Arealformål 
eksisterende plan

Nytt 
arealformål

Merknad

7 2 Øverdalen 83,4 daa Fritid LNFR

23 3
Melkstadvatnet 303,2 daa

Fritid LNFR

23 26 Fritid LNFR

28 3 Stamnes, Hestnes 232,1 daa Fritid LNFR Tilstøtende hensynsområde bevaring naturmiljø (gyteområde i sjø)

28 7
Stamneset, Hestnes 35,9 daa

Fritid LNFR

28 11 Fritid LNFR

32 5 Kvernaelva, Straum 11 daa Næring, turisme LNFR

36 5 Helgebostad 156,7 daa Næring LNFR Tilstøtende hensynsområde bevaring naturmiljø

45 8 Buttersvågen, Grefsnes 185,5 daa Fritid LNFR

46 1 Svankilen 31,6 daa Fritid LNFR

56 1 mfl. Ramsøya 47,4daa Råstoffutvinning FFNF Råstoffutvinning i sjø, hensysnområde bevaring kulturmijlø (Kvenværsøyene-Bispøyan)

57 2 Hernes 372,7 daa Råstoffutvinning LNFR

58 2 Kjevika, Hernesfjorden 99 daa Næring LNFR

59 2 Trollholmen, Kjeøya 59,3 daa Råstoffutvinning FFNF Råstoffutvinning i sjø, tilstøtende hensysnområde bevaring kulturmijlø (Kvenværsøyene-
Bispøyan) og hensynsområde bevaring natumiljø (gyteområde)

60 1
Lydalsvågen

Fritid LNFR

60 4 65,5 daa Fritid LNFR

60 4 Andersskogan 204,4 daa Fritid LNFR

60 4 Vågen, Andersskogan 6,9 daa Næring LNFR

61 1 Ramsøys 123,5 daa Råstoffutvinning FFANF Råstoffutvinning i sjø, tilstøtende hensynsområde bevaring natumiljø (gyteområde)

64 6 Engvikvågen, Forsnes 32,6 daa Fritid LNFR

69 1 Sommerstad, Ulvøya 33,6 daa Fritid LNFR

75 1 Sørbotn, Fjellværsøya 22,6 daa Bolig LNFR

75 1 Sørbotn, Fjellværsøya 32,5 daa Fritid LNFR Delvis innenfor sikringssone nedslagsfelt drikkevann

78 18 Stranda, Fjellvær 107,6 daa Bolig LNFR

105 3 Ulværet 10,1 daa Bolig LNFR

105 3 Ulværet 12,3 daa Fritid LNFR

116 12 Tjærevågen, Nordvika 33,9 daa Fritid LNFR Tilstøtende hensynsområde bevaring naturmiljø (gyteområde i sjø)

120 29 Springarvika, Nordvika 133,6 daa Fritid LNFR Tilstøtende hensynsområde bevaring naturmiljø (gyteområde i sjø)

130 1

Korshamna, Kvammen 906,3 daa

Fritid LNFR

130 5 Fritid LNFR

130 6 Fritid LNFR

Oversikt over områder som er tatt ut
Følgende prinsipp er lagt til grunn for uttak av områder:

 ▪ Områder som er tatt inn i KPA Hitra 2009 og i KPA Snillfjord 2007.
 ▪ Områder som ikke er strategisk viktig for utvikling.

 ▪ Områder som ikke henger sammen med tilgrensende områder/ gir potensiale for fortetting.
 ▪ Områder som perforerer landskap/ naturverdier – gir negativ konsekvens for dette.
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Grunneieres rettigheter
Knyttet til  areal i  planer
Utdrag fra O.J. Pedersens ”Plan og bygningsrett”

således i utgangspunktet ikke gjenstand for domstolsprøving - se Rt. 2007 s. 281 (39) 
(Barka). Det domstolene kan prøve, er lovmessigheten av planvedtaket, f.eks. om den 
planlagte utnyttelsen av området strider mot rettsvirkningene av planen slik den er 
gjengitt gjennom planformålene.
 Det er lovens forutsetning at kommunene ivaretar regionale og statlige mål, 
interesser og oppgaver - se § 11-1 annet ledd. Men noen egentlig plikt følger ikke av 
bestemmelsen, men et utkast i strid med regionale og statlige interesser risikerer 
å bli møtt med innsigelse etter § 11-16. I så fall løftes kompetansen til å vedta eller 
endre arealplanen opp til departementet. Dersom det ikke kommer innsigelse, og 
kommunestyret skulle vedta en plan i strid med nasjonale interesser eller regional 
plan, kan departementet ifølge § 11-16 tredje ledd endre planen. Men i så fall skal 
kommunen underrettes innen tre måneder.

(...)

8  Endring og oppheving av reguleringsplan 
8.1 Den frie endringsretten

Det står reguleringsmyndighetene fritt å oppheve sitt vedtak slik at planen ikke lenger 
har rettsvirkninger. Tilsvarende står det reguleringsmyndighetene fritt i å endre 
planen slik at den gis et annet innhold. Ene te begren ning i reguleringsmyndighetenes 
kompetanse er at vedtaket må være saklig begnmnet i reguleringsmessige hensyn. 
Kommunestyret står like fritt til å oppheve og endre en reguleringsplan som til å 
vedta en ny plan. Det kreves ikke at det foreligger ærlige grunner, eller at forholdene 
har endret seg. Tidsmomentet er heller ikke avgjørende. Det er tilstrekkelig at 
kommunestyrerepresentantene har endret syn eller at det etter et valg er kommet 
nye representanter om er annerledes på arealdisponeringen i området.
 Den om har fått sin eiendom regulert til for eksempel forretningsformål, kan 
ha en forventning om å få bygge i samsvar med reguleringen. Men noen velervervet 
rett som ikke kan tas fra ham, får han først når han har fått byggetillatelse - se Rt. 2002 
s. 683 (Vassøy).

Kilde: O.J Pedersens «Plan og bygningsrett»

Grunneier har ikke noen «velervervet rett som ikke kan tas fra ham» før 
det er gitt byggetillatelse. Avveining og prioritering av interesser ligger til 
kommunestyrets frie skjønn, også uavhengig av tidsaspektet.

4  Vedtakelse og endring av arealdelsplan uten innsigelse
4.1  Kommunestyrets rett til å bestemme innholdet

Kommunene står i utgangspunktet fritt til å bestemme innholdet i kommuneplanens 
arealdel. Tilsvarende står de fritt til å endre og oppheve en vedtatt arealplan.
 Selv om kompetansen til å vedta kommuneplanens arealdel med 
rettsvirkninger ligger hos kommunestyret, følger det av kontradiksjonsprinsippet at 
den arealbruk som blir vedtatt, må ha vært på høring og vært utlagt til offentlig ettersyn. 
Det skyldes at de som berøres av vedtaket, skal ha hatt anledning til å komme med 
sine motforestillinger. Dersom dette ikke er gjort, foreligger det saksbehandlingsfeil 
som kan lede til at planendringen blir helt eller delvis ugyldig. Kommunestyret er ikke 
bundet til å vedta kommuneplanen i samsvar med det utkast som har vært utlagt til 
offentlig ettersyn, men dersom det er tale om avvik og valg av alternativer som ikke 
har vært lagt ut til offentlig ettersyn, er det nødvendig med ny utleggelse, jf. Ot.prp. nr. 
32 (2007-2008) s. 226 og NOU 2003: 14 s. 315.
 Hvis det gjelder mindre endringer som berører en avgrenset krets av 
rettighetshavere, kan det være tilstrekkelig å varsle disse og gi dem anledning 
til å uttale seg Ifølge pbl. § J 1-15 før te ledd annet punktum kal saken returneres til 
administrasjonen dersom kommunestyret vil treffe vedtak om en ”bruk av arealer” 
som ikke har vært gjort til gjenstand for høring under planbehandlingen. Det samme må 
gjelde dersom kommunestyret ønsker å endre en hensynssone eller en bestemmelse 
som påvirker bruken. Det er bare de deler av planen hvor det ikke har vært høring, om 
må sendes tilbake til adm:inistra jonen. Planen for øvrig kan kommunestyret vedta 
med rettsvirkning. For de deler av planen som sendes tilbake, 1113 administrasjonen 
forberede ny sak. Er endringene av en slik karakter at de faller inn under reglene i § 
4-1 om planprogram, må et slikt utarbeides etter § 11-13. Deretter må planutkastet 
sendes på høring og offentlig ettersyn av de endringene kommunestyret ønsker å 
gjøre. Endelig må det utarbeides et saksfremlegg etter § 1 1-14 som legges frem for 
kommunestyret - se pkt. 4.3.
 Hvis det knytter seg interessekonflikter til arealbruken, for eksempel 
mellom ve.meinteresser og utbyggingsinteresser, ligger avveiningen og prioriteringen 
J11ellom interessene til kommunestyrets frie skjønn. Både valg av arealplanformål og 
hvilke områder som skal omfattes, faller inn under forvaltningens frie skjønn, og er 
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Utskiftingskartet fra Nordbotn
av Svein Bertil Sæther

Kart kan ha mange forskellige funksjoner. Det kan være så enkelt som å fortelle deg 
hvor du er og hvor du skal, og i tillegg gi deg informasjon om hvordan du enklest eller 
raskest kan komme deg dit du vil. Men kart kan også ha ei heilt anna hensikt. Ei av 
disse er utskiftingskarta. 

På 1800-tallet og litt utover 1900-åra skjedde det som blir kalla «det store 
hamskiftet» i Norge. Det handla om hvordan samfunnet vårt i løpet av en mannsalder 
eller to endra seg fra et tusenårig førindustrielt samfunn til et meir eller mindre 
moderne industrisamfunn. På alle samfunnsområder førte det til endringer, ikke 
minst i primærnæringer som fiske og landbruk. 

Landbruket på vår del av kysten vart opp gjennom hundreåra drevet på samme måte 
som på Vestlandet og i Nord-Norge. På de fleste gårdene var det flere bruk med 
fellestun og teigblanding. I det gamle samfunnet, med driftsmetoder som knapt nok 
endra seg gjennom hundrevis av år, fungerte dette bra, men da den nye tida gjorde 
sitt inntog, måtte det radikale endringer til. De små jordteigene med forskjellige eiere 
lå som et lappeteppe rundt husa på gårdene. De måtte samles, slik at brukerne fikk 
sammenhengende jordstykker, kunne ta i bruk moderne landbruksredskaper og få ei 
mer effektiv drift av jorda si.

Og dermed begynte det omfattende og tidkrevende arbeidet med utskifting av 
innmarka på nesten hver eneste gård – også på Hitra. Det var mange ting å ta hensyn 
til, blant anna areal, bonitet og plassering. Hus og gjerder måtte flyttes, og brukerne 
måtte føle seg rettferdig behandla og bli enige. Det var ikke alltid så enkelt.
Det kanskje aller viktigste arbeidsredskapet i en utskiftingsprosess var sjølve 
utskiftingskartet, sammen med den lista over teiger som kartet refererte til. 
På gården Nordbotn på Fjellværsøya vart det gjennomført utskifting på innmarka 
i åra 1883-1885. Det var fire bruk på gården. Under gården lå to husmannsplasser. 
Innmarka var delt opp i mer enn 300 større og mindre teiger, som lå blanda om 
hverandre. Under utskiftinga måtte jordskifteretten først bestemme areal og bonitet 
på hver enkelt teig, og deretter var det å sette sammen teigene, slik at innmarka for 
hvert bruket vart samla i ett jordstykke. 

Kartet og lista over teiger på Nordbotn er overmåte interessant, ikke minst fordi 
en akkurat på denne tida hadde en utskiftingsformann som i tillegg til å nummerere 
teigene også brukte de gamle navna rundt om på innmarka for å identifisere hver 
enkelt teig. Dette har ført til at vi for Nordbotn har bevart mengder av navn fra 
innmarka. De var kjent i 1880-åra, men er glømt i dag. Ved hjelp at dette flotte kartet 
er vi i dag i stand til å plassere de gamle navna på rett sted. 

Her har vi fått et godt eksempel på hvordan et kart ofte kan gi oss mer kunnskap 
enn det som var den egentlige hensikten, altså et tilleggsbudskap. Og ikke bare 
det, utskiftingskartet og teiglista nettopp for gården Nordbotn kommer med 
opplysninger som løser ei gåte i Hitras historie tilbake på 1200-tallet. Men det er ei 
anna historie......

Til høyre:  Utskiftingskart fra Nordbotn
Kilde: Digitalarkivet

https://media.digitalarkivet.no/view/58622/269 
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Oppheving av gamle strandplaner
Hele eller deler av eldre strandplaner foreslås opphevet. Planene er i strid med 
dagens regelverk for bygging , og også i flere tilfeller i konflikt med terrenghensyn og 
naturmangfolds- og kulturminneverdier. Planene er opphevet i planforslaget. Tomter 
som ligger i strandsonen og som medfører store terrenginngrep eller er i konflikt med 
registrerte naturmangfolds- eller kulturverdier, er erstattet med LNF-formål. Øvrige 
områder enn inntegnet med respektive formål.

Over: Eksempel utsnitt fra Strandplan Selvåg.
Under: Plankart i samme område etter endring i nytt forslag til plankart.

Plan-ID Plannavn Vedtatt Lenke arealplaner.no

5056_S_08A Strandplan 
Kvammen - mindre 
endring

23.08.2005 www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/308 

5056_S_08 Strandplan 
Kvammenområdet

11.11.1983 www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/307

5056_S05 Strandplan 
Balsnesaunet

11.11.1983 www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/305

5056_S_10 Strandplan Mastad 11.09.1980 www.arealplaner.no/hitra5056/warealplaner/310 

5056_S_15 Strandplan Selvåg 18.10.1979 www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/315

5056_S_13 Strandplan Stene 12.10.1978 www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/313

5056_S_11 Strandplan Naustvik 19.01.1978 www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/311 

5056_S_14 Strandplan Stenkløv 06.10.1977 www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/314 

5056_S_09 Strandplan Kjevik/
Melkvik-området

25.08.1977 www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/309 

5056_S_01 Strandplan Akset 
(Fjellværøya)

06.06.1977 www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/301 

5056_S_02 Strandplan 
Bispøyan

05.12.1972 www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/302 

http://www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/308 
http://www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/307
http://www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/305
http://www.arealplaner.no/hitra5056/warealplaner/310 
http://www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/315
http://www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/313
http://www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/311 
http://www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/314 
http://www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/309 
http://www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/301 
http://www.arealplaner.no/hitra5056/arealplaner/302 
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Om planforslaget
Plandokumentene 
Planforslaget består av følgende dokumenter:

Dokument Kommentar til dokumentet

Planbeskrivelse Dokumentet beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, 
samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for 
planen.

Plankart Plankartet viser arealformål og hensynssoner i kommuneplanens 
arealdel. Arealformål og hensynssoner er tegnet i basiskartet 
etter nasjonale standarder hjemlet i plan- og bygningsloven og 
kartforskriften.

Planbestemmelser Planbestemmelser gir utfyllende bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel. Planbestemmelser gir mer detaljerte føringer for arealbruk, 
og utfyller og presiserer de arealformålene som angis i planen.

Planbestemmelsene har blant annet regler om utforming av bygninger 
eller anlegg, rekkefølgebestemmelser om at visse tiltak må være 
utført før området kan bebygges, utnyttelsesgrad for arealer, 
byggegrenser, miljøkrav, parkering mv.

Konsekvensutredning Konsekvensutredningen skal bidra til at virkningene for miljø og 
samfunn blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når det tas 
stilling til om tiltaket skal gjennomføres. Konsekvensutredninger 
klargjør virkningen av planen og tiltak som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn.

Hitra i Tall 2021 Hitra i tall 2021 er et statistikkhefte med målsetting om å gi overblikk 
over utviklingstrekk og status for kommunen. Hitra i tall 2021 viser 
en rekke indikatorer for befolkning, skole og utdanning, arbeids- og 
næringsliv, klima og energi, samferdsel, kultur og folkehelse. Hitra i 
tall 2021 er en del av kommunens overordnede kunnskapsgrunnlag og 
er underlag for arbeidet med overordnet og langsiktig planlegging slik 
som kommuneplanens arealdel.

Kartkompendium Temahefte som samler temakart (DOK-datasett) som er relevante 
for konsekvensutredningen. Formålet er å øke forståelsen for og 
sammenhengen mellom datasettene. Det er inkludert digital lenke for 
hver kartside.

Bærekraftig næring i sjø Heftet er utarbeidet ut fra å kunne bidra til en start på felles 
forståelse for bærekraften i vår del av sjøarealene. Heftet er utviklet 
for oss alle, og er et vedlegg til Hitra i Tall og kommuneplanens 
arealdel. Det gir ingen fasit, men kan gi refleksjon og virke som et 
demokratisk dokument i forvaltningen mot mer bærekraft i sjø.

Temakart – 
Opplevelsesnæringen

Temakart utarbeidet i samarbeid med opplevelsesnæringa, 
for dokumentasjon av denne næringen sine arealinteresser. Et 
kjennetegn ved den opplevelsesbaserte turismen er at den bygger på 
stedlige ressurser, dvs. stedegen kultur, natur og dyreliv. De samme 
ressursene har stor betydning for lokal bostedsattraktivitet.
Noen eksempler på hva kartet omfatter: Viktige fiskeområder for 
turister og hyttefolk, viktige turområder på land og på sjøen, attraktive 
bygningsmiljø og kulturmiljø, fine landskap og utsikter, naturperler.

Temakart – Gode 
tareproduksjonslokaliter

Temakart utarbeidet i samarbeid med SINTEF. Kartet viser hvilke 
områder som er best egnet for dyrking av tare og andre mikroalger i 
Hitra.

Temakart – 
dyreplanktonproduksjon

Temakart utarbeidet i samarbeid med SINTEF. Kartet viser hvilke 
områder som har størst produksjon av dyreplankton i Hitra.

Temakart - 
planteplanktonproduksjon

Temakart utarbeidet i samarbeid med SINTEF. Kartet viser områder 
som har størst produksjon av planteplankton i Hitra. Det er tilgang på 
næringssalt og lys som er to av de viktigste forutsetningene.
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Arealbruk på kommuneplankartet
Karttekniske vurderinger 
Kommuneplankartet er konstruert i forhold til Felles kartdatabase (FKB). FKB er basis 
geodata (grunnkart) som er tilpasset bruk i målestokk 1:500 til 1:30 000.  
Dette betyr at: 

 ▪ Kommuneplankartet har svært stor nøyaktighet i forhold til terrengdetaljer som 
f.eks kystlinje

 ▪ Kommuneplankartet angir arealbruken mer detaljert enn det som ville vært 
naturlig dersom man hadde brukt en grovere grunnkartserie som for eksempel 
N50. 

 ▪ Med en så stor kommune som Hitra er et detaljert kommuneplankart mindre 
egnet til å vise hovedtrekkene i arealbruken på en oversiktlig måte. Selv om 
det er produsert statiske kart for vedtak og arkivering, forutsettes det at 
kommuneplankartet hovedsakelig skal brukes i digitale programmer med 
mulighet for zooming og oppslag mot egenskapsdata.

Arealbruksstatus – Nåværende og framtidig 
Det vi har vurdert som eksisterende eller tidligere godkjent arealbruk er angitt som 
«nåværende», og endringene i forhold til tidligere kommuneplaner er dermed ikke 
synliggjort direkte i plankartet. 

Reelle endringer i arealbruken, som er tatt inn i kommuneplanens arealdel som følge 
av interne eller eksterne innspill, er angitt som «framtidig» og er dermed synliggjort i 
plankartet. De endringene som innebærer nye byggeområder er også omfattet av KU/
ROS. Der bolig-, fritid- eller næringsarealer er endret til LNF(R), er LNF(R)-formålet 
angitt som «framtidig» for å synliggjøre endringen.

Hovedtrekk og viktige hensyn i arealdisponeringen
Folkehelse
Det ventes en økning av unge med sammensatte omsorgsbehov, og en økning av antall 
eldre. En slik utvikling vil kreve ny bruk av teknologi, et aktivt fokus på forebygging 
i folkehelsearbeidet og et åpent samarbeid mellom familie, kommune, næringsliv og 
frivilligheten. Hensyn til folkehelse er gjort både i vurderingen av enkeltinnspill og ved 
inntak av planbestemmelser.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Hitra kommune har en overordnet helhetlig ROS analyse. Denne er brukt som grunnlag 
i arbeidet med arealdelen. Men for å sikre god sammenheng og forståelse, er det valgt 
å utrede samfunnssikkerhet i kommunen områdevis både med tanke på risiko- og 
sårbarhet og med tanke på konsekvensutredning av enkeltområder. Det er valgt å 
avgrense på valgkretsnivå. Dette nivået gir underlag forgrundig innsikt i hva som er 
muligheter og utfordringer for hver krets og for Hitra kommune som helhet. Det er 
videre identifisert hovedtrekk for samfunnssikkerhet for hver av kretsene. Disse blir 
tatt inn ved revidering av helhetlig ROS for Hitra.

Hovedtema som utpeker seg
 ▪ Kraftig vind, ekstremvær
 ▪ Stormflo og havnivåstigning
 ▪ Fare for skog og lyngbrann
 ▪ Overvann ved utbygging
 ▪ Flomfare lags vassdrag
 ▪ Skred i bratt terreng
 ▪ Kvikkleireskred

Sjøområder, havbruk og fiske

Kombinerte formål - FFNF/ FFANF
Det er av stor betydning både regionalt, nasjonalt og lokalt at man legger til rette for 
en god forvaltning av sjøområdene på Hitra. Arealforvaltningen i sjø bygger videre 
på de to forrige planenes arealbruk. I akvakulturloven § 15 a) fastsettes vilkåret om 
at tillatelse til akvakultur ikke kan gis i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og 
bygningsloven. Slik arealavklaring skjer normalt på kommuneplannivå. Det er derfor 
viktig å definere rammene for akvakultursatsingen i Hitra gjennom kommuneplanens 
arealdel. Det er definert relativt store arealer der akvakulturanlegg kan etableres.  
Før etablering av akvakulturanlegg må det gjennomføres ordinær søknadsprosess.
Kombinert formål i sjø benyttes sammen med bestemmelser som åpner for 
akvakulturlokalisering innenfor området. Det er ikke benyttet kombinert formål med 
akvakultur der det er direkte konflikt med andre viktige interesser, slik som kjente 
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gyteområder, farleder og naturmangfold. Fordelen med å benytte kombinert formål 
framfor akvakulturformålet er at det gir en viss fleksibilitet fram til man har konkrete 
søknader og får detaljerte informasjon om for eksempel strøm og bunnforhold.

Målet er å legge til rette for bærekraftig næringsutvikling i sjø for fremtiden. 
Havbruksnæringen inneholder lagt flere aktører enn kun oppdrett. Dette er forsøkt 
belyst i dokumentet Bærekraftig næring i sjø. Dyrking og høsting av tare er en av 
næringene vi ser kan ha vekstpotensial i Hitra. Tareskogen er oppvekstområde for 
yngel og har et stort mangfold av arter, slik som krepsdyr, bløtdyr og alger som også 
kan være viktig for annet naturmangfold. Selv om ikke alt areal kan høstes på grunn 
av naturgitte forhold, kan det dermed være behov for å skjerme nærmere angitte 
områder for tarehøsting av hensyn til naturmangfold, fiske, friluftsliv og andre hensyn 
som for eksempel kulturminner. Det er skjermet flere områder gjennom bruk av 
hensynssone bevaring naturmiljø med forbud mot taretråling. 

Utsnittsområde som viser eksempel på hensynssone bevaring naturmiljø

Kartutsnitt som viser forslag til marint verneområde i sjø

Tang og tare faller inn under havressursloven og forvaltningsansvaret er lagt til 
Nærings- og fiskeridepartementet med Fiskeridirektoratet som utøvende organ. 
Forskrift om høsting av tang og tare regulerer driften av områdene. Det er ikke eget 
underformål for høsting av tang og tare i kart- og planforskriften. Det er mulig å bruke 
hovedformålet bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone som i 
prinsippet åpner opp for alle typer tiltak. Som en viltlevende marin ressurs vil uttak 
av tare i prinsippet også kunne vises som arealformålet fiske. I Hitra er det valgt å 
videreføre flerbruksformålene FFNF (fiske, ferdsel, natur og friluftsliv) og FFANF 
(fiske, ferdsel, akvakultur, natur og friluftsliv).

Naturområde i sjø – Grønnholmråsa naturområde
Det er tatt inn et område til naturområde i sjø hvor målet er marint vern, på bakgrunn 
av arbeidet med prosjektet Aktiv forvaltning av marine ressurser, se informasjon 
om prosjektet i kapittel om ny kunnskap. Området er gitt navnet Grønnholmråsa 
naturområde.

Feltnavn i 
plankart

Gnr/Bnr Områdenavn Arkivnr. Areal (km2) 
målene er 

omtrentlige

VO1 27/4 mfl Grønnholmråsa 
naturområde

Foreslått av Hitra 
kommune (HK*)

15,8 km2

Feltnavn og nummerering
Alle feltnavn og nummerering av disse er gjennomgående brukt i 
planbeskrivelse og konsekvensutredning. Dette gjør at områdene er lett å 
finne igjen mellom dokumentene.
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Kartutsnitt som viser farled og farledsareal i sjø

Utsnitt som viser inntegnet byggegrense mot sjø (tegnet rødt i utsnittet) ved Vaslag

Forsvarets skyte- og øvingsfelt i Trøndelag

Sone for militær aktivitet
Areal til skytefelt i sjø er justert, jf. forslag til nye avgrensinger av dette fra Forsvaret, 
se illustrasjonene under. Områdene kan fortsatt brukes til sivil aktivitet som farled, 
fiske og friluftsliv, men ikke samtidig med militær aktivitet. Sivil aktivitet må rette seg 
etter anvisning fra Forsvaret.

Under tidsrommet skyteøvelsene pågår vil Forsvarets virksomhet ekskludere annen 
ferdsel. Praktisk sett vil sikkerheten ved gjennomføring av øvelser ivaretas gjennom 
faste rutiner for varsling av sjøfarende og av lufttrafikk.

Farledene er tegnet inn med hoved- og biled, og farledsarealets utstrekning er tegnet 
inn med respektivt formål. Farledsarealet viser i hvilket areal båtene manøvrerer i. 
Eksisterende oppdrettsanlegg er lagt inn som formål i plankartet. Dette på bakgrunn 
av at selv om oppdrettsanlegg flyttes pga. brakklegging/soneinndeling, ligger 
fortøyninger som oftest permanent. Lokalitetene blir opprettholdt og er avsatt til 
dette formålet.
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Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
Formålet er i plankartet brukt for å fremheve store viktige vannforekomster. Dette 
er først og fremst et kartografisk grep fordi plankartet for mange blir mer oversiktlig 
når store viktige vannforekomster fremstår med blå farge. Vannobjekter som er 
synliggjort er havflate, innlandsvann over 100 daa og hovedelver. 

Det er altså ikke noen direkte sammenheng mellom hvilke vassdrag som vises på 
plankartet med formålet «bruk og vern…» og hvilke vassdrag det refereres til i 
bestemmelser om byggegrenser. Diverse underformål av «bruk og vern…» er benyttet 
der dette er naturlig. Underformålet «Småbåthavn» omfatter havneareal både på land 
og i sjø. I noen tilfeller er også naust tatt med innenfor formålet.

Strandsone og småbåthavn
Hitra kommune har en lang og attraktiv strandsone. Byggeforbudet i 100-metersbeltet 
langs sjøen i §1-8 i Plan- og bygningsloven gjelder generelt. 100-metersbeltet er 
av nasjonal interesse, og bygging der skal bare tillates etter en konkret vurdering 
ut fra lokale forhold. I samsvar med Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen, gis Hitra kommune mulighet til å inkludere 
100-metersbeltet langs sjøen i sin helhetlige utviklingsstrategi. 

I de nasjonale planretningslinjene er Hitra definert i sone 3 i forhold til utbyggingspress 
og verneverdier, hvor presset på kyst-/strandsonearealet vurderes å være mindre. 
Dette innebærer at kommunen kan vedta planer som legger opp til utbygging til ulike 
formål også i 100-metersbeltet. Noen byggetiltak må naturligvis ligge i eller i nærheten 
av strandsonen, slik som naust og flytebrygger. Det er inntegnet byggegrense mot sjø 
for alle områder som har allerede etablert bebyggelse. Det er gjort en faglig vurdering 
ved inntegning av byggegrense for å ivareta allmennhetens tilgang til strandsonen 
i hvert enkelt tilfelle. Det er også vurdert terrenginngrep og behov for ivaretakelse 
av terreng der dette kan være nødvendig. Det er gjort konsekvensutredning på 
områdenivå for byggegrense mot sjø.

Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF(R))
Hitra kommune skal fortsette arbeidet for å opprettholde gode vilkår for landbruksdrift 
i kommunen. I områder for kombinerte formål er jordbruksareal tatt ut av formålet 
og definert som LNF(R). Alle innspill er vurdert opp mot landbruksressursen. De 
samlede virkningene av arealplanen på landbruksressursen er oppsummert i 
konsekvensutredningen.

LNF(R) med spredt bolig
Områder med spredt grendestruktur er gjennomgått. For at LNFR spredt bebyggelse 
skal være riktig arealformål må områdets overveiende karakter være åpen og ikke 
tett bebygget.Det er tatt utgangspunkt i veilederen Planlegging for spredt bolig-, 
fritids- og næringsbebyggelse i LNF(R). 

Det er inkludert nye områder med med LNF(R) med spredt bolig på eksempelvis Utset, 
Børøsund, Stakkvika, Olderøya, Helgebostad, Forsnes og deler av Nordbotn.

Spredt bebyggelse i  LNF(R)
Det er en stor andel eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse på etablerte eiendommer 
i LNF(R) områder. Det har til nå vært et dispensasjonskrav til endringer på disse 
eiendommene. For å bidra til enklere saksbehandling og likebehandling av bolig- og 
fritidseiere i Hitra, er det i nytt forslag til plan inntegnet formål til bolig eller fritidsbolig 
på disse eiendommene. Formålene er avgrenset etter tomtegrensene, med maksimal 
utstrekning på 1 daa. Det er i tillegg gjort terrengvurderinger hvor utfordrende, bratt 
eller eksponert terreng er holdt utenfor formålet. Det er gjort konsekvensutredning 
på områdenivå for spredt bebyggelse i LNF(R).

Feltnavn i 
plankart

Gnr/Bnr Områdenavn Arkivnr. Areal (daa) 
målene er 

omtrentlige

SB1 2/4 Glørstad 2021/3203-67 6 daa

SB4 67/1 Herøya 2021/3203-72 4 daa

Feltnavn i 
plankart

Gnr/Bnr Områdenavn Arkivnr. Areal (daa) 
målene er 

omtrentlige

L1 15/1 mfl Stakkvika, 
Dolmsundet

2021/3203-60 88 daa

L2 36/1 mfl Helgebostad 2021/3203-41 og 42 450 daa

L3 64/1 mfl Forsnes Foreslått av HK 265 daa

L4 75/5 Snellvika, Nordbotn 2021/3203-40 11 daa

L5 76/1 og 50 Nordbotn 2021/3203-68 32 daa

L6 114/1 mfl Børøsundet, 
Hestvika

2021/3203-56 7 daa

L8 130/3 Athammaren, 
Korshamna

2021/3203-55 141 daa
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Over: Kartutsnitt som viser areal avsatt LNF(R) med spredt bolig, næring, fritid på Forsnes
Under: Utsnitt som viser inntegnet bolig- og fritidsformål i LNF(R) områder i Ulvvågen

Natur, idrett og friluftsliv
Det er noen områder som ligger inne med hensynssone «Særlige hensyn til friluftsliv, 
landskap, naturverdier mv.» fra forrige plan. Disse områdene er videreført i nytt 
planforslag. Eksisterende idrettsanlegg og skytebaner er lagt inn i plankartet.

Over: Kartutsnitt som viser Hensynssone friluftsliv på Hemnskjela
Under: Kartutsnitt som viser dyrket mark som er tilbakeført til LNF(R) rundt Norddolmvågen

Feltnavn i 
plankart

Gnr/Bnr Områdenavn Arkivnr. Areal (daa) 
målene er 

omtrentlige

FT1 48/2 Gjørenvatnet, 
Kvenvær

2021/3203-46 60 daa



Planbeskrivelse - Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 39

Områder for bebyggelse og anlegg
Bolig
Det henviser til tidligere oppsatte oversikter over boligreserver i Hitra, og fakta 
knyttet til temaet i Hitra i Tall.

Det er avsatt store reserver for framtidig boligbygging. Det kan anslagsvis bygges flere 
nye boenheter innenfor planavklarte områder. I dette utbyggingspotensialet ligger det 
muligheter for utvikling av områder for eneboliger, konsentrert småhusbebyggelse 
som tomannsboliger og rekkehus, og for blokkbebyggelse. Mange av de avsatte og 
regulerte områdene har vært tilgjengelig lenge, og ingen utvikling har skjedd. Andre 
er igjen avhengig av rekkefølgekrav som ikke er oppfylt, eks utbygging av gang- og 
sykkelveg. Noen deler av kommunen opplever fraflytting. De unge flytter kanskje for 
å ta utdanning, og mange eldre ønsker å flytte i leilighet for å få en mer lettstelt bolig. 
Det å ha tilgang på ulike boligtyper, tilpasset mennesker i alle situasjoner og livsfaser, 
er viktig for å motvirke fraflytting.

Følgende områder er tatt inn som fremtidig boligformål:

Feltnavn i 
plankart

Gnr/Bnr Områdenavn Arkivnr. Areal (daa) 
målene er 

omtrentlige

F1 16/1 Eidestranda, 
Dolmsundet

2021/3203-16 233 daa

B4 71/2 Dalen, Knarrlagsund 2021/3203-17 45 daa

B6 87/208 Langfjæra, Ansnes 2021/3203-43 0,6 daa

B7 91/3 Fillneset, Fillan 2021/3203-48 63 daa

B8 92/5 Oldervikneset, Fillan 2021/3203-58 16,5 daa

B9 104/1 Storvika, Tranvikan 2021/3203-44 77 daa

B14 122/3 mfl Øra, Sandstad 2021/3203-47 60 daa

B16 203/145 mfl Sunde boligfelt Foreslått av HK 57 daa

B18 17/1 Øvervågen, Dolmøya Foreslått av HK 43 daa

B19 87/182 Saga, Ansnes Foreslått av HK 8,6 daa

Feltnavn i 
plankart

Gnr/Bnr Områdenavn Arkivnr. Areal (daa) 
målene er 

omtrentlige

F4 22/39 Skaret, Melandsjø 2021/3203-19 36 daa

Feltnavn i 
plankart

Gnr/Bnr Områdenavn Arkivnr. Areal (daa) 
målene er 

omtrentlige

B5 87/19 Sandvika, Ansnes 2021/3203-32 12 daa

B17 204/97 Ørnhaugen/
Stranden, 
Hemnskjela

2021/3203-23 2,2 daa

K1 122/5, 27 og 
301

Sandstadvika Foreslått av HK 127 daa

Kombinerte formål
Det er tatt inn og justert avgrening av kombinert formål i områder som bærer preg av 
å være mindre tettsteder/ grender. Dette omfatter:

 ▪ Ansnes – Jektvika
 ▪ Stranden, Hemnskjela
 ▪ Sandstadvika (Hitra camping og Sandstadmoen)
 ▪ Nordbotn

I tillegg er følgende områder tatt inn som kombinertformål:

Fritidsboliger
Det er en svært stor arealreserve avsatt til fremtidig fritidsboligutbygging. 
Evalueringen av plan viste at det ikke er vesentlig behov for nye fritidsboligområder.

Kartutsnitt som viser området Øra på Sandstad som  er tilgrensende et større boligområde og 
kombinertformål for Sandstadvika
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Offentlig eller privat tjenesteyting 
Skoler og barnehager inngår i dette formålet. Det er ikke vist nye områder for 
barnehager eller skoler. Institusjoner inngår også i formålet. Det er ikke vist nye 
områder for helsesenter/ institusjoner.

Over: Kartutsnitt som viser område for masseuttak ved Lauvåsen
Under: Kartutsnitt som viser nytt næringsareal i Slåttavika

Råstoffutvinning 
Lokal tilgang til byggeråstoffer er viktig samtidig som ressurser og uttak må sees i et 
regionalt perspektiv. Det er mottatt flere innspill på nye områder for råstoffutvinning. 
Det er gjort en vurdering av hvert enkelt område i konsekvensutredningen. Det er 
foreslått tatt inn ett nytt område for masseuttak ved Lauvåsen.

Næring/forretning/kontor/vindkraft
For utvikling i sysselsetting om sammensetning av næringsliv, henvises det til 
temaet i Hitra i Tall. Det er vektlagt utbygging av infrastruktur i hele kommunen. De 
store infrastrukturene som havn, næringsområder og hovedveger danner ryggraden 
i kommunens vekstområder. Det er satt søkelys på videre tilrettelegging rundt Hitra 
industripark og kysthavn. Her er det tatt inn to nye næringsområder på land, samt 
avsatt område i sjø. Det er også tatt inn hensynssone bevaring naturmiljø for å sikre 
et område med rent sjøvann, benevnt sjøvannsbrønn. Det å ha næringsareal med 
ulike kvaliteter som bygger opp rundt hverandres drift, vil kunne bidra til en sterkere 
mulighet for sirkulære løsninger. Det er også viktig å ha næringsareal på begge siden 
av skipsleia. Det er derfor lagt inn en utvidelse av næringsområdet i Slåttavika.

Tilgang på energi er viktig i forbindelse med det grønne skifte. Hitra vindpark har 50 
turbiner som har en årlig produksjon på 450 GWh. Hva som er behovet for fornybar 
kraft i framtida, er ukjent og helt avhengig av fremtidige prosesser. Behovet for 
store regulerte næringsarealer er helt avgjørende for å tiltrekke aktører innenfor det 
grønne skiftet. Det legges ikke inn nye areal for vindkraftproduksjon i ny arealdel.

Feltnavn i 
plankart

Gnr/Bnr Områdenavn Arkivnr. Areal (daa) 
målene er 

omtrentlige

O1 51/1 og 3, 53/6 Hitra leirskole, 
Skårøya

2021/3203-64 40 daa

Feltnavn i 
plankart

Gnr/Bnr Områdenavn Arkivnr. Areal (daa) 
målene er 

omtrentlige

M3 89/1 og 5 Lauvåsen, Fillan Foreslått av HK 337 daa

Feltnavn i 
plankart

Gnr/Bnr Områdenavn Arkivnr. Areal (daa) 
målene er 

omtrentlige

N5 32/12 Straumfjorden, 
Straum

2021/3203-37 4 daa

N6 32/47 Eintrøa, Straum 2021/3203-59 4 daa

N7 59/2 Kjeøya, Kvenvær 2021/3203-57 9 daa

N8 91/1 Fillaunet, Fillan 2021/3203-25 33 daa

N12 122/8 mfl Hitra Industripark 
Nord, Sandstad

Foreslått av HK 435 daa

N13 122/289 mfl Vollaveien, Sandstad Foreslått av HK 73 daa

N14 203/3 og 93 Slåttavika, Sunde Foreslått av HK 64 daa
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Kommunaltekniske anlegg 
Mulige framtidige grunnvannskilder er sikret med sikringssoner.

Kartutsnitt som viser område avsatt til sjøvannsbrønn

Kartutsnitt som viser sikringssone rundt vannkilde Sagvatnet

Kartutsnitt som viser avgrensing av sone for militær virksomhet

Kartutsnitt som viser hensynssone for bevaring av kulturmiljø i Vaslag og Vingvågen

Hensynssoner og båndleggingssoner
Sikrings-, støy og faresone
Det er avgrenset faresone for militær virksomhet ut fra Forsvarets skyte og øvingsfelt 
i sjø.

Bevaring av kulturmiljø 
Det er videreført hensynssone rundt viktige landskaps og kulturmiljøverdier.

Feltnavn i 
plankart

Gnr/Bnr Områdenavn Arkivnr. Areal (km2) 
målene er 

omtrentlige

V1 Flere Nedbørsfelt 
Sagvatnet

2021/3203-6 26,3 km2

V2 Flere Nedbørsfelt 
Stikdalsvatnet

2021/3203-6 26 km2
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Festung Hemnskjel
av Svein Bertil Sæther

I krig og konflikt har kart alltid hatt stor betydning. Det kan dreie seg om planlegging 
av framrykking eller tilbaketog, om situasjonsbeskrivelser og strategiske valg eller 
om historiske beskrivelser av krigens gang. Mange kart har et militært opphav, og 
innen militæret har profesjonelle kartografer spilt en viktig rolle.

Ingen annen del av dagens Hitra kommune har ei krigshistorie som kan sammenlignes 
med Hemnskjela. Da verdenskrigen 1939-45 kom til Norge i 1940, bodde det rundt 
250 mennesker på Hemnskjela. I 1941 rykka tyskerne inn på øya, slik at det etter hvert 
kom mer enn 500 tyske soldater og rundt 80-90 russiske krigsfanger og bosatte seg 
her. De gjorde den vesle øya ved Trondheimsleia om til en eneste stor festning, som 
hadde som oppgave å kontrollere skipsleia i vår del av landet. Dette var «Festung 
Hemnskjel».

Planlegginga av «Festung Hemnskjel» begynte alt sommeren eller hausten 1940. Da 
dukka det opp ei gruppe tyske soldater på Hemnskjela, som i slutta tropp marsjerte 
inn over øya mens de sang tyske sanger. At dette fikk trauste hemnskjelinger til å 
rette ryggen og stirre forundra midt under høyonna, er lett å forestille seg. Etter 
noen dager forlot tyskerne øya, men folket på Hemnskjela hadde ingen grunn til å 
puste letta ut. Dette var bare begynnelsen. Oppdraget til de syngende soldatene i 
1940 var å kartlegge øya grundig, slik at festningsanlegg og soldatenes innkvartering 
og velferdsbehov kunne tegnes inn og planlegges i detalj (se boka «Krigen på 
Hemnskjela» av Knut og Ragnar Volden). Dette tyske besøket resulterte blant anna i 
ei handtegna kartskisse, som i all sin enkelhet oppfylte hensikten. Det er den skissa vi 
ser her.

Hemnskjela vart sjølve hovedkvarteret for de tyske befestningene på vår del av 
kysten under okkupasjonen 1940-45. Sammen med artillerigruppa i Kristiansund 
skulle Hemnskjela med sine tre fort, ha ansvaret for å forsvare området mot 
eventuelle angrep fra de allierte. I 1944 lå i alt 12 kystbatterier underlagt Hemnskjela. 
Blant disse var Storfosna, Leksa, Hoøya ved Uthaug og Hovde på Brekstad. Også 
Titran lå under Hemnskjela, fram til batteriet her vart lagt ned i 1944 og flytta til 
Skardsøya, som også vart underlagt Hemnskjela. 

Da tyskerne kom til Hemnskjela i 1941, begynte ei storstilt bygging av kanonstillinger, 
bunkere og ulike installasjoner på de tre forta, som vart etablert her. I tillegg måtte 
det settes opp bygninger av ulike slag til soldater og krigsfanger, blant annet 
boligbrakker. Mange av soldatene, særlig offiserene, overtok vånigshus rundt om på 
øya og tvangsflytta de som bodde der. Åtte familier måtte bare flytte frå hus og heim, 
mens andre fikk tildelt to-tre rom i huset sitt da tyskerne overtok resten. 

Likevel: Det utvikla seg etter hvert et bra forhold mellom okkupanter og okkuperte på 
Hemnskjela. Mange av soldatene var ikke glade for det de var med på. De sakna ofte 
familiene sine, og trivdes særlig med å møte barn og unge. Og etter som tida gikk, 
vente de seg til hverandre, lærte hverandre bedre å kjenne. Slik fikk krigen et slags 
menneskelig ansikt på Hemnskjela, og det skjedde ingen direkte krigshandlinger 
her under okkupasjonen. Dette til tross: Det er underlig å tenke på at denne enkle 
kartskissa, som ikke engang er tegna i målestokk – «Skizze ohne Maszstab» - bidro 
til å prege hemnskjelingenes dagligliv tungt, både gjennom krigens år og i mange år 
etterpå. 
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Festung Hemnskjel, lånt med tillatelse fra Ragnar Volden. ‘
Fra boka “Krigen på Hemnskjela” side 20, av  Knut og Ragnar Volden
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Samlet vurdering
Etter utredningstema i konsekvensutredningen
De samlede virkningene av planen sett i lys av også andre planlagte, eksisterende og/
eller vedtatte planer eller tiltak i influensområde skal vurderes, jf. KU-forskriften § 
21. De samlede virkningene av all ny arealbruk i en kommuneplan kan gå langt utover 
kommunens egne områder. I arbeidet med kommuneplanens arealdel er perspektivet 
å se Hitra som en del av regionale, nasjonale og internasjonale forhold.

Grunnforhold, terreng og lokalklima
Planen legger ikke opp til endringer som forringer grunnforhold, terreng eller 
lokalklima, derimot vil uttak av de områdene som er foreslått betraktelig forbedre 
dette hensynet.

Naturmangfold
I vurdering av innspillene er naturmangfoldsverdiene gitt høy verdi. Det er ikke tatt inn 
nye områder som forringer naturmangfoldet.

Det er lagt vekt på å videreføre hensynssoner for kulturmiljø, friluftsliv og 
naturmangfold, noe som bidrar til å styrke naturmangfoldet i planen. I tillegg er 
flere områder tatt ut slik at man totalt sett får en vesentlig bedring av hensynet til 
naturmangfold. Det er også tatt inn et område for marint vern. Dette er også et ledd i 
en bedre og mer balansert forvaltning av naturmangfoldet i Hitra.

Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap
Temaet er hensyntatt i ny plan og tillagt stor vekt. Det er ikke inntatt innspill som 
skader eller ødelegger kjente kulturminner eller kulturmiljø. Det er også innarbeidet 
planbestemmelser som forsterker hensynet til landskap og terreng i nye utbygginger.

Friluftsliv og grøntstruktur
Temaet er hensyntatt i ny plan. Ingen av innspillene som er foreslått innarbeidet i 
kommuneplanens arealdel utfordrer viktige områder til friluftsliv eller grøntstruktur 
på en uheldig måte.

Forurensning (Støy-, grunn-, luft- og vannforurensning)
Temaet er hensyntatt i ny plan. Det er spesielt større innspill om uttak om 
mineralressurser som utfordrer temaet. Det er tatt hensyn til temaet ved forslag til 
plassering av nytt uttak for mineralressurser i plan. Det er også satt strenge krav for å 
unngå forurensing i planbestemmelsene i planforslaget.

Vann og vassdrag
Temaet er hensyntatt i ny plan. Ingen av endringene som er gjort i planforslaget 
utfordrer temaet negativt.

Strandsone ved sjø, herunder konsekvenser for havner, fiskeplasser, 
farleder, kaste- og låssettingsplasser eller tilgjengelighet generelt i 
strandsonen
Temaet er hensyntatt i ny plan og tillagt stor vekt. Det er ikke inntatt innspill som skader 
eller ødelegger kjente verdier i sjø. Det er inntatt to sjønære næringsområder. Disse 
er lagt som utvidelse av eksisterende områder og medfører således ikke vesentlig 
forringelse av tilgjengeligheten i strandsonen. Det er gjort store endringer i gamle 
strandplaner samt tatt ut flere eldre områder som ikke er utbygd. Det er også lagt 
inn byggegrense mot sjø, noe som sikrer forutsigbarhet for utviklingen i strandsonen 
i større grad enn hva som er tilfelle ved dispensasjonsbehandling. Totalt vurderes 
samlet virkning for tema strandsone vesentlig forbedret i planforslaget.

Jord- og skogbruk
Temaet er hensyntatt i ny plan og tillagt stor vekt. Det er ikke kommet innspill som 
er i konflikt med skogbruk. De fleste innspillene som er vurdert å være i konflikt 
med landbruksressurser er tatt ut eller endret slik at de ikke kommer i konflikt med 
f.eks. dyrket og dyrkbar mark. I to tilfeller er innspillene tatt inn. Innspillene omfatter 
bolig- og næringsområde på Sandstad. Det er et minimum av landbruksareal som går 
tapt på grunn av innspillene som er foreslått innarbeidet i arealplanen. I områder for 
kombinerte formål er jordbruksareal tatt ut og tilbakeført til LNF(R). Totalt vurderes 
samlet virkning for tema jord- og skogbruk som forbedret.

Sosial infrastruktur
Med begrepet Sosial infrastruktur menes skole, barnehage, helsetjenester/-
institusjoner med mer. Det er lagt vekt på å fremme bebyggelsesstrukturer som 
kan motvirke utenforskap og heller er inkluderende arenaer. Dette er lagt inn i 
planbestemmelsene.

Teknisk infrastruktur (vei og vann)
Temaet er hensyntatt i ny plan og tillagt stor vekt. Alle innspill er vurdert opp mot 
temaet. Det er ikke tatt inn innspill i plan som medfører negativ konsekvens for 
teknisk infrastruktur. Det er vektlagt bruk av rekkefølgebestemmelser der dette er 
nødvendig.
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Transportbehov, energibruk, energiløsninger og klima
Det er lagt vekt på å fremme bebyggelsesstrukturer som er knyttet opp mot 
hovedfartsårene jf. mål i kommuneplanens samfunnsdel. Alle innspill er vurdert 
i forhold til trafikksikkerhet. Det er lagt vekt på forholdet til myke trafikanter og 
mulighet for tilrettelegging av adkomst for disse til fots mot bl.a. skole. Forholdet til 
trafikksikkerhet er også ivaretatt gjennom planbestemmelser. Det er ikke inntatt nye 
store infrastrukturtiltak i planen. Samlet virkning for temaet vurderes ikke endret i 
forslag til ny plan.

Barn og unges oppvekstsvilkår
Det er ikke lagt opp til endringer i plan som forringer barn og unges oppvekstsvilkår.

Virkninger over landegrensen
Det er ikke lagt opp til endringer i plan som har virkninger over landegrensen.

Samfunnssikkerhet/ beredskap (fareområder, naturfare og ulykker)
Alle innspillene som ligger i områder med kjent høy risiko for naturfare , ulykker eller 
sårbarhet er ikke tatt inn i forslaget til ny arealplan. De innspillene som er tatt inn i 
forslaget til ny arealplan og som ligger i områder innenfor potensielt eller teoretisk 
rasutsatt område skal det foretas en geologisk vurdering av før reguleringsplan eller 
tiltak blir godkjent.

Det er i arbeidet med planforslaget gjort en vurdering på om registrerte 
storulykkebedrifter skal legges inn i plankartet. Det er valgt å ikke ta dette inn da 
dette er vurdert til å øke risikoen for uønskede hendelser.

Det er flere områder som er registrert med høy aktsomhet for radon. 
Planbestemmelsene vurderes å ivareta kravet til utredninger i detaljplanleggingen i 
forhold til dette.

Det vurderes derfor til at forslaget til ny arealplan ikke medfører økt risiko og 
sårbarhet i Hitra kommune.

Samfunnskostnader
Alle innspill er vurdert opp mot samfunnskostnader. Det vurderes ikke at det oppstår 
økte samfunnskostnader som følge av nytt forslag til plan.

Kommuneplanens samfunnsdel
Alle innspill er vurdert opp mot attraktivitetsparametrene i kommuneplanens 
samfunnsdel. Det vurderes at planforslaget bygger opp under Hitra kommune sine mål 
om å bli mer attraktiv som bosted, for bedrifter og for besøk. Det er avsatt arealformål 
som er balansert opp mot vekstbehovet som Hitra har innen bolig, næring og besøk 
samtidig som det er tatt bærekrafthensyn i arealforvaltningen.

Folkehelse
Alle innspill er vurdert i forhold til folkehelse. Det er i planen lagt vekt på vurderinger 
opp mot trafikksikkerhet, tilrettelegging for lekeplasser og at det settes av arealer 
for utøvelse av friluftsliv for å nevne noe. Det vurderes at det ikke er inntatt områder 
som forringer folkehelseparametrene i den nye planen.

Vurdering av virkninger ved samlet arealbruksendring
Endringene som er foreslått gjennom rulleringen av kommuneplanens arealdel bygger 
på Hitra kommune sine målsettinger gitt i kommuneplanens samfunnsdel fra 2014. 
Gjennom vurderingen av innspillene har man vurdert dem opp mot virkemidlene som 
går frem av kommuneplanens samfunnsdel. En fornuftig arealutvikling er en sentral 
forutsetning for attraktivitet, bolyst og livskvalitet. Det er også sterk vektlegging på 
bærekraft i arealbruken og at dette synes i forholdet mellom bruk og vern i Hitra.

Forvaltingen i areadelen vurderes til å være med å styrke Hitra kommune som 
attraktiv kommune å bosette seg i. Det er et spredt geografisk utvalg av fremtidige 
boligområder med attraktiv beliggenhet, og det kan etableres ulike boligtyper som 
kan møte fremtidens behov.

Det er lagt vekt på fortsatt vekst for næringslivet i kommunen både på land og til 
sjøs, og at verdien av areal for rekreasjon fortsatt skal være et allment gode for både 
fastboende og besøkende. Det er lagt inn forenklinger som kan bidra til fortetting i 
eksisterende boligområder.

Virkningene for kommuneplanens arealdel som helhet, viser de overordnede 
virkningene av planforslagets konsekvenser for ulike utredningstema. Detaljene må 
komme gjennom reguleringsplanarbeid og saksbehandling i den enkelte sak.
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