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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 
Eksisterende plan for området er reguleringsplan 1617_R0036 Risneset-Nesset. 

Målsetting med arbeidet er grovt sett todelt:  
- Flere endringer og oppdatering av den delen av planen som gjelder gbnr 23/4, 23/38 

samt hytteeiendommer innenfor området. Det gjelder bl.a. endringer av naustområde 
N1, tilrettelegge for fellesarealer ved småbåthavna SB1, justere veitrasé ved gbnr 23/15, 
tilrettelegge for parsellhage, fortette med flere hyttetomter og justere veiføringer, utvide 
område for næring øst for tiltakshavers våningshus ved å legge til rette for å ta ut mer 
masse og regulere området næring for framtidig etablering av båtlager. Samt regulere 
større småbåthavn for å ivareta behovet til båtplasser i området. 

- Omregulere gbnr 23/29 (landbase Lerøy Midt) til næringsformål og legge til rette for 
utvikling ved mulighet for utvidelse av kai østover, samt planering og fylling for å få 
muligheten til å oppføre flere bygg og skaffe parkeringsareal på egen tomt.  

 
I tillegg skal den delen av reguleringsplanen som endringen omfatter få en generell oppdatering iht 

plan- og bygningsloven av 2008, samt regulert byggegrense mot sjø.  

Planen fremmes i ett alternativ. 

 
Flyfoto med planavgrensning 
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1.2 Om forslagsstiller 
Fagkyndig: 

Organisasjonsnummer 990 958 246  

Firma Kystplan AS 

Adresse Postboks 4, 7239 Hitra 

E-post kystplan@kystplan.no  

Telefon nummer 90 64 86 45 

Kontaktperson Siri Vannebo 

Tiltakshavere: 

Organisasjonsnummer 976203976 

Firma Nesset Kystnæring AS 

Adresse Risnesveien 35, 7250 Melandsjø 

E-post ivar.nesset@wendia.no  

Telefon nummer 95 90 35 50 

Kontaktperson Ivar Grong Nesset 

  

Organisasjonsnummer 985848718 

Firma Lerøy Midt AS 

Adresse Industriparkveien 31, 7246 Sandstad 

E-post sven.amund.fjeldvaer@leroymidt.no   

Telefon nummer 90772905 

Kontaktperson Sven Amund Fjeldvær 

2 PLANOMRÅDET 

2.1 Beskrivelse av området og dagens status  
Planområdet ligger på Nesset ca. 3,5 km vest for Melandsjøen i Hitra kommune. 

Adkomst til planområdets østlige del er via Risnesveien. Vestlige del har adkomst via Straumanveien. 

 
Oversiktskart 

mailto:kystplan@kystplan.no
mailto:ivar.nesset@wendia.no
mailto:sven.amund.fjeldvaer@leroymidt.no
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Kart med planavgrensning 

Store deler av området er i dag regulert til fritidsformål, men de fleste hyttetomtene er ubebygde. 

Gårdstunet på eiendommen ligger på gbnr 23/4. Hovedbygningen er registrert som grunneieres 

sekundærbolig og har vært brukt til fritidsformål av grunneier, men det drives også 

næringsvirksomhet herfra knyttet til hytteområdet i regi av Nesset Kystnæring AS. Grunneier har 

tattt stedet i bruk som bolig og flyttet til stedet sommeren 2022. 

I område mot nordøst har Lerøy Midt AS landbase for akvakulturanlegg. 

 
Kartutsnitt med eiendomsgrenser og eksisterende reguleringsplan 
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Utbygging av småbåthavna er påbegynt ved at østre molo er etablert. Risnesveien og Straumanveien 

er eksisterende veier i området. 

2.2 Planstatus 
Kommuneplanens arealdel angir at eksisterende reguleringsplan i området gjelder.  

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 

 

Eksisterende plan for området er reguleringsplan 1617_R0036 Risneset-Nesset. 

Kun den vestligste delen av denne reguleringsplanen endres. 
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Gjeldende planstatus for planområdet og tilgrensende eiendommer 

Vi er ikke kjent med at det pågår annet planarbeid i nærområdet. 

 

2.3 Kartgrunnlag 
Digitale kartdata (FKB) er kjøpt hos Ambita Infoland 02.01.2020. Det er kjøpt nytt eiendomskart (FKB) 

fra Ambita Infoland den 26.03.2021 pga. at det er opprettet nye eiendommer i løpet av 2020. 

Det er ikke foretatt endringer i kartgrunnlaget. 
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2.4 Eiendomsforhold 

2.4.1 Eiendomskart 

 
Bildet viser eiendomsforholdene og planavgrensningen 

 

Bildet viser kart over de naboer som har fått tilsendt varsel. Grønn=tiltakshaver. Rød=naboer 
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2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 

 

Naboliste 
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3 PLANFORSLAGET 
 

 
Plankartet 

Hensikten med planen er grovt sett todelt:  
- Flere endringer og oppdatering av den delen av planen som gjelder gbnr 23/4. Det 

gjelder bl.a. flere endringer av naustområde N1, tilrettelegge for fellesarealer ved 
småbåthavna SB1, justere veitrasé ved gbnr 23/15, tilrettelegge for parsellhage, fortette 
med flere hyttetomter og justere veiføringer, utvide område for masseuttak øst for 
gården ved å legge til rette for å ta ut mer masse og regulere området til masseuttak / 
lager/næring for framtidig båtlager. Samt regulere større småbåthavn for å ivareta 
behovet til båtplasser i området. 

- Omregulere gbnr 23/29 til næringsformål og legge til rette for utvikling ved å utvide kai 
østover, samt planering og fylling for å få muligheten til å oppføre flere bygg og skaffe 
parkeringsareal på egen tomt.  

 
I tillegg skal den delen av reguleringsplanen som endringen omfatter få en generell oppdatering iht. 

plan- og bygningsloven av 2008, samt regulert byggegrense mot sjø.  

 

 

 

Nesset 
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3.1 Planens intensjon 
Hensikten med planen kan deles i tre: 

a) Hytteområdet i vest: 

- Gjeldende reguleringsplan har 29 hyttetomter i den delen av planen som endringen 

gjelder. Forslag til ny plan har totalt 37 hyttetomter. Størrelsen på alle nye tomter 

(dvs. tomter som ikke er oppmålt og fradelt) er inntil 1 daa.  

- Alle hytter har maks mønehøyde 5 m over eksisterende gjennomsnittlig terreng. 

- Naustområdet utvides for å tilby sjøbod (en sjøbod utgjør en ¼ av en naustbygning) 

til alle hyttene ved småbåthavna. Alle tomtene skal ha mulighet for båtplass i 

småbåthavna. Samtidig vil eksisterende hyttebebyggelse og boliger i området tilbys 

båtplass i havna. 

- Mulighet for biladkomst til alle hytter.  

- Intensjonen er å gjøre inngrepet i landskapet og terrenget så begrenset som mulig. 

Det er lagt vekt på å fortsatt ha friluftsområder imellom hyttetomtene, både for å gi 

mulighet for ferdsel til fots, og for at området fortsatt skal ha samme uttrykk som i 

dag selv med en fortetting av 8 flere hyttetomter. 

b) Området omkring gårdstunet på gbnr 23/4: 

- Område for næring (tidligere regulert masseuttak) utvides for å gi plass til framtidig 

båtlager, og området kan planeres til kote + 3 moh. 

- Legger til rette for å føre opp ny bygning med mønehøyde inntil 12 moh. til 

erstatning for eksisterende uthus. Den nye bygningen vil ha lager og garasje i 1. 

etasje, og kontor og leilighet i 2. etasje. 

c) Næringsområde i øst (landbase som brukes av Lerøy Midt): 

- Reguleres til næringsformål. 

- Gir mulighet til å utvide kai inntil 10 m mot øst. 

- Området kan planeres til kote + 2,5 moh. 

- Utnyttingsgraden økes til BYA 70% for å gi rom for framtidig utvikling av landbasen. 

d) Småbåthavna. Småbåthavna ble regulert i den gjeldende planen. Østre molo er bygd. I løpet 

av prosessen med å planlegge fortsatt utbygging av småbåthavna, har grunneier konkludert 

med at gjeldende avgrensing for småbåthavna ikke er stor nok til å få etablert ei 

hensiktsmessig småbåthavn. Det er behov for å utvide havna. Dette gjøres ved at vestre molo 

flyttes ca 20 m mot vest og forlenges ca 30 m mot nord. Det er også nødvendig å skjerme 

havna for vind og bølger fra vest/nordvest. Dette løses ved at vestre molo bygges i vinkel 

som omslutter selve småbåthavna. I tillegg er det nødvendig å forlenge østre molo ca 12 m 

mot nord iht gjeldende plan for å få ei tilfredsstillende småbåthavn. Utvidelsen av 

småbåthavna vil gi plass til ca 40 båter. 
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3.2 Planavgrensning 
Planavgrensningen følger i hovedsak avgrensning for sørvestlige del av eksisterende reguleringsplan. 

Men det er gjort justeringer der hensikten åpenbart har vært å følge eiendomsgrensene. 

Eiendomsgrenser pr 26.03.2021 er lagt til grunn.  

Mot øst følger den eiendomsgrensen til gnr. 23 bnr. 4 og 29 mot gnr. 22 bnr. 9. Planendringen 

omfatter m.a.o. ikke den delen som ligger på gbnr 22/9. 

3.3 Reguleringsformål 

3.3.1 Bebyggelse og anlegg 

3.3.1.1 Fritidsbebyggelse (1120) 

Fritidsbolig i en etasje m/hems. Mønehøyde fra gjennomsnittlig eksisterende terreng 5,0 m.   

Fortrinnsvis bygg som trappes etter terrenget. 

Uthus kan settes opp på tomta, inntil 1 m fra tomtegrense. 

Begrensinger på farger og type tak materiell. Bebyggelsen skal ha saltak eller pulttak. Tillatt utnytting 

er 40% BYA, men ikke større enn: 

m2 BYA = 200 
m2 

FB2, FB9, FB15, FB17, FB25, FB27, FB30, FB31, FB32, FB33, FB34 

m2 BYA = 250 
m2 

FB1, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FB10, FB12, FB13, FB14, FB16, FB18, FB19, 
FB22, FB23, FB24, FB26, FB28, FB29 

m2 BYA = 160 
m2 

FB8, FB11 

m2 BYA = 170 
m2 

FB35, FB36, FB37 

m2 BYA = 320 
m2 

FB20, FB21 

 

For tomter større eller lik 900 m2 kan hytte være inntil 120 m2, og uthus inntil 40 m2.  
For tomter mindre enn 900 m2 kan hytte kan være inntil 90 m2. og uthus inntil 30 m2.  
Hytte tillates oppført i flere volumer.  

Det er to tomter (FB20 og 21) som kan bebygges med inntil fire små hytter samlet inntil 140 m2, og 

uthus samlet inntil 25 m2 på hver av de to tomtene. Disse to tomtene er tenkt for små familiehytter 

på felles tomt.  

For tomtene FB35-37 er det egne bestemmelser for størrelse på bebyggelsen, mønehøyde uthus, og 

maks kotehøyde for møne hytte. Dette på grunn av tilpasning til terrenget.  

 
Parkering på egen tomt, unntatt for FB7, FB8 og FB11 som skal parkere på P2, samt FB 20 og 21 som 
skal parkere på P4. 
 
Se vedlegg 12 Tomtevurderingstabell. 
 

3.3.1.2 Næringsbebyggelse (1300) 

To områder.  
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BN1 er landbase Lerøy Midt. Området kan planeres til kote +2,5. Byggehøyde 9 m over 

gjennomsnittlig planert terreng. Minste kotehøyde gulv kote + 3 moh. for bygg som ikke tåler 

vanninntrengning. Utnyttingsgrad 70% BYA. Bebyggelsen skal ha saltak. 

BN 2 er næringsområde for framtidig båtlager. Området kan planeres til kote 3 moh. Maksimal 

møne/gesimshøyde er 14 moh. Utnyttingsgrad inntil 80 % BYA. Bebyggelsen skal ha saltak og bygges 

med 2-3 møner. 

3.3.1.3 Andre typer bebyggelse og anlegg (1500) 

Dette er område for ilandføring av vann til felles vannforsyningsanlegg, og plass for 

båtutsett/lundbru. Hitra kommune har overtatt vannforsyningsanlegget fra 01.01.2022. 

3.3.1.4 Småbåtanlegg (1587) 

I disse områdene kan det bygges moloer for småbåthavna SH. 

3.3.1.5 Småbåtanlegg (1588) 

Dette er område for trekai tilknyttet en eksisterende sjå/brygge. 

3.3.1.6 Naust/sjøhus (1589) 

Fire områder. 

UNB B/K er område foran eksisterende brygge/sjå der det tillates bygd støttemur anlagt på svaberget 

med tredekke. Oppføring av støttemuren er gjennomført som sikringstiltak/bølgebryter for å 

beskytte uteområdet ved bolighuset mot stormflo og uvær. 

UNB1 er en eksisterende brygge/sjå tilhørende gbnr 23/4. 

UNB2 er område for 4 naust og 8 sjøhus for hyttene i planen. Fire naust kan bygges i vest, inn mot 

skråningen, 40 m2 (8m x 5m). Sjøbodene kan inndeles i 4 boder. Disse skal bygges mot øst og lenger 

unna sjøen, og skal være 40 m2 (8m x 5m). Naust og sjøhus skal bygges iht. til retningslinjer for 

byggeskikk og tradisjoner i kystsonen. 

BUN3 er et eksisterende naust som disponeres av gbnr 23/19. 

3.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3.3.2.1 Veg (2010) 

To områder. 

SV1 er eksisterende vei til eiendommer øst i planområdet. Regulert i opparbeidet bredde 3 m. 

SV2 er veiene vest i planområdet. Adkomst til de fleste hyttetomtene. Regulert bredde 4,0 m inkl. 

skulder.  

3.3.2.2 Parkering (2080) 

Det er regulert fire parkeringsområder i planen.  
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P er parkering for tomtene BFR 5 og 6, det kan etableres 3 p-plasser. Plassen kan også opparbeides til 

bruk for slambil som snuplass/oppstillingsplass, og som hente-/bringeplass til naust/sjøboder og 

småbåthavn. 

P2 er parkering for tomtene FB7, FB8 og FB11. Maks 2 p-plasser pr tomt. 

P3 er parkering for brukere av båtutsett/lunnebru (område ABA båtutsett). Det er tillatt med felles 

slamavskiller innen området. 

P4 er parkering for tomtene FB20 og FB21. Det tillates inntil 8 p-plasser i området. 

3.3.3 Grønnstruktur 

3.3.3.1 Turvei (3031) 

Eksisterende sti reguleres til turvei for å legge til rette for ferdsel fra hytteområdet til naustområdet. 

Stien skal også brukes som adkomst fra P2 til FB7. 

3.3.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

3.3.4.1 LNF-formål (5100) 

Område L1 er området omkring næringsområdet BN2. 

Område L2 gjelder gbnr 23/4 og er det gamle gårdstunet med bebyggelse og omkringliggende areal. 

Utnytting er 25% BYA. Tradisjonell fargesetting på hovedhus. Innen L2 er det et 

bestemmelsesområde der ny bygning er oppført iht gitt tillatelse med mønehøyde inntil 12 moh. som 

har lager og garasje i 1. etg, og kontor og leilighet i 2. etg. Den nye bygningen erstatter en bygning 

som er revet iht gitt tillatelse.  

3.3.4.2 Jordbruk (5111) 

Dette arealet tillates benyttet til parsellhage for hyttetomtene. Det tillates oppført hageboder i 

området, og området kan gjerdes inn. 

3.3.4.3 Friluftsformål (5130) 

Det er regulert friluftsformål i alle områder mellom hyttetomtene. I område FL1 tillates et 

eksisterende naust (gbnr 23/20), samt at det tillates slamavskiller ved naustområdet UNB2. 

3.3.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

3.3.5.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) 

Dette er sjøområdet foran BN1 og skal brukes i tilknytning til næringsvirksomheten. Inngrep i 

sjøbunnen skal begrenses på grunn av skjellsand- og kamskjellforekomster. 

3.3.5.2 Småbåthavn (6230) 

Småbåthavna er regulert som i den gamle planen. Det skal være en båtplass pr fritidstomt, og totalt 

ca 40 båtplasser. Alle tomtene skal ha mulighet for båtplass i småbåthavna. Samtidig vil alle 
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eksisterende hyttebebyggelse og boliger i området tilbys båtplass i havna. Det kan mudres innenfor 

området. 

3.3.5.3 Friluftsområde i sjø og vassdrag (6710) 

Dette formålet utgjør resten av sjøarealene i planen. 

3.3.5.4 Bestemmelsesområde #2 

Innenfor dette området kan det anlegges flytebrygge med landgang. Det kan være to båtplasser her, 

og disse skal disponeres av eiendommen gbnr 23/4. Dette området har vært brukt som båtplass for 

gården i generasjoner. 

3.3.6 Hensynssoner 

3.3.6.1 Bevaring naturmiljø (560) 

Dette er et område med nes, holmer og skjær vest for småbåthavna og naustområdet. Benyttes mye 

av fugl. På grunneiers initiativ legges det en hensynssone her for å sikre fuglene prioritet. 

3.3.6.2 Frisiktsone (140) 

Frisiktsone mot fylkesveg er regulert med størrelse 6 m x 105 m iht. veinormalene. Fartsgrense 80 

km/t. Stoppsikt iht. «lokal veg», og ÅDT i avkjørsel > 50. 
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Om planprosessen 
- Oppstartsmøte 20.12.2019 

- Vedtak om igangsetting 27.02.2020 

- Utsendt på foreløpig høring til naboer og sektormyndigheter 09.03.2020 

- Kunngjøring i Lokalavisa Hitra-Frøya 13.03.2020 

I referatet fra oppstartsmøtet har Hitra kommune skrevet at det ikke er krav om 

konsekvensutredning for dette planarbeidet. 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kort oppsummert de 

viktigste problemstillingene som er adressert i høringen/offentlig ettersyn: 

Statlige og regionale myndigheter:  

Fylkeskommunen 

Ber om at det ikke tillates ny bebyggelse nærmere sjøen enn eksisterende bebyggelse.   

Kommentar: Det er ikke lagt inn ny bebyggelse nærmere sjøen enn eksisterende bebyggelse. Det 

tillates flere naust/sjøhus bak småbåthavna, og det gis anledning til utbygging på næringsområdet i 

øst. Ut over det er det ikke ny bebyggelse nærmere sjøen.  

Statsforvalteren 

Virkninger for landbruk og kulturlandskap må beskrives. 

Det må vurderes om fritidsboligene blir støyutsatt fra trafikk eller masseuttak, og lengden på 

masseuttaksperioden må begrenses. 

Oppdatere ROS-analyse. 

Kommentar: Virkninger på landbruk og kulturlandskap er gjort i kapittel 5.2 og 5.10. 

Støyvurdering er gjort i kapittel 5.11. 

ROS-analyse ligger som vedlegg 3. 

Statens vegvesen 

Må vurdere om krav til sikt er oppfylt ved Straumanveien. 

Kommentar: Det er regulert inn frisiktsone 6 m x 105 m. Se kapittel 5.16. 

 

NVE 

Innspillet omhandler ikke tema som er relevante i dette planarbeidet. 

Mattilsynet 
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Ber om at flere forhold vedr. drikkevannsforsyningen avklares. 

Kommentar: Privat vannledning og kommunalt vann. Se avklaringer i kapittel 5.15. 

Kystverket 

Må beskrive hvordan stormflo i kombinasjon med ekstrem sjøgang vil påvirke nyetableringer. 
Utfyllinger i sjø eller strand må avklares ift. skredfare. 
 
Kommentar: Dette er også en del av NVE sitt ansvar og vil bli besvart under kapittel 5.8.2. 

Fiskeridirektoratet 

Tiltak i sjø må vurderes ift. påvirkninger for gytefelt, kamskjellforekomst, skjellsand og marint miljø. 

Konsekvenser for marint biologisk miljø må vurderes. 

Kommentar: Påvirkninger på arter/naturtyper er beskrevet i kapittel 5.9. Vurdering etter 

naturmangfoldloven ligger i vedlegg 5. 

Organisasjoner: Ingen organisasjoner har fremmet merknader til planen. 

Kommunale myndigheter:  

Dersom man regulerer områder for fritidsbebyggelse uten å dele inn i tomter, må bestemmelsene 

stille krav om detaljert situasjonsplan for området før fradeling av enkelttomter kan gjennomføres. 

Viktig å unngå silhuetteffekt og store terrenginngrep. 

Kommentar: Det er tatt inn bestemmelser som sikrer dette. 

Private parter:  

Nabo Erik Aune vil ikke at hans eiendom berøres av endringer, samt at tinglyste rettigheter ikke 

innskrenkes. 

Kommentar: Eiendommen eller rettigheter berøres ikke. 

Nabo Eyvind Risnes aksepterer ikke utfylling i bukta. Ny bebyggelse på 22/9 blir ikke pent og kommer 

i konflikt med naustområdet på 22/9 og med dragerutlegg for småbåter i bukta. Uklar grense i sjø 

mellom 22/9 og 23/29. Det er gravminner på 22/9. 

Kommentar: Planen viderefører størrelse på areal i bukta som kan fylles fra gjeldende plan. Det 

tillates ny bebyggelse på 23/29, men ikke med høyere møne enn 9 m (som er den generelle tillatte 

høyden i plan- og bygningsloven). Sjøarealet i bukta berøres ikke utover det som er tillatt i gjeldende 

plan. Planen berører ikke areal på 22/9. Eiendomsgrensen i bukta der det kan fylles, er vist som 

nøyaktig i seeiendom.no.  
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5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

5.1 Krav til KU 
Planen utløser ikke krav til KU. Men noen temaer utredes grundigere basert på innspill man mottok 

ved planoppstart. 

5.2 Landskap og 100 m-beltet 
Det er utarbeidet en analyse av landskapet og tiltak i 100 m-beltet. Denne er vedlagt, se vedlegg 6. 

Området er småkupert og egna for utbygging. 
 
Vei: Nye veier ligger på det småkuperte platået. De legges slik at det fører til minst mulig 
terrenginngrep. Alle veiskråninger må plastres med jord før det gis ferdigattest. 
 
Tomteplassering: Tomtene som er synlige fra sjøen er de samme som i gjeldende plan. Dvs. at 
fortettingen er lagt sør i planområdet, på platået som ikke er synlig fra sjøen. For alle hyttetomtene 
er mønehøyden redusert i forhold til gjeldende plan, fra 6 til 5 meter. Det er også gjort en 
innstramming i bestemmelsene om at mønehøyde måles fra gjennomsnittlig eksisterende terreng og 
ikke fra ferdig planert terreng. Dette bidrar også til at hyttene blir lavere i terrenget. Det er i tillegg 
lagt inn ekstra begrensinger på tomtene FB35-37. Disse tomtene er forholdsvis bratte, og her er det 
både tatt inn begrensinger på grunnflate hytte og uthus, samt at mønehøyden på uthus er redusert 
sammenlignet med resten av området, og mønehøyden på hytta må ligge under en definert 
kotehøyde. Dette er gjort for at hyttene skal være tilpasset landskapet. I dette området kan tomtene 
planeres maks ± 1 m fra eksisterende terreng. 
 
Næringsområde for båtlager: Her bør bebyggelsen dekke skjæring i bakkant. 
 
Naustrekke/sjøhus m/boder: Disse utformes på tradisjonelt vis iht. byggeskikkveileder i kystsonen. 
 
Når det gjelder bruken av området, ser man at fortettingen ikke skiller seg ut fra 

utbyggingsmønsteret i nærområdet, slik at fortettingen kan ses på som en naturlig utvidelse av dages 

fritidsformål. De øvrige områdene i planendringen har bare mindre justeringer som ikke avviker 

særlig fra gjeldende plan.» 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Terrenget vil bli lite endret og landskapet vil bli lite påvirket. Nye hytter blir liggende lenger unna 
sjøen enn eksisterende hytter og veger. Det samme med nye veger. Øvrige endringer av planforslaget 
er minimale. Småbåthavna utvides. Naustområdet ved småbåthavna er regulert fra før. Dette 
justeres i utstrekning og beliggenhet for å få plass til flere sjøhus m/boder. Antall naust skal være fire, 
og det skal være inntil 32 sjøboder i til sammen 8 sjøhus av samme størrelse som naust. 
Næringsområde for båtlager er i område der det allerede er tatt ut masse. Dette området utvides 
bakover/mot sør. Næringsområde for landbase endrer ikke størrelsen på utfylling i sjø (inne i bukta) i 
forhold til gjeldende reguleringsplan. Nytt tiltak er utvidelse av kai mot øst, samt høyere 
utnyttingsgrad i området.  
 
Planendringen gir endringer i strandsonen og 100-metersbeltet, men endringene fører ikke til at det 
reguleres nye formål i sammenlignet med gjeldende reguleringsplan. Unntaket er området BN1 som 
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endrer formål fra herberge/bevertning til næring (landbase). Den delen av strandsonen som ikke er 
bebygd pr i dag eller som ikke er regulert til utbygging i gjeldende plan, er fortsatt regulert som 
friluftsformål og kan ikke bebygges.    
 

 
Illustrasjon som viser hytteområdet sett fra nordvest. Illustrasjon laget av On Arkitekter 

 
 

 
Illustrasjon som viser båtlager i område BN2 samt nytt garasjebygg med anneks i område L2. Illustrasjon laget 
av On Arkitekter 
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5.3 Byggeskikk og estetikk 
Eksisterende forhold: 
I området er det bebyggelse av forskjellig karakter, men mest tradisjonelle bygg. 
Ved sjøen er det naust og brygger som også er i tradisjonell stil. Fargevalget er rød.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Kommunens retningslinje for Naust/sjøhus følges. 
Fritidsboliger skal ha jordfarger og takmaterialet må være av typen matt, slik at man unngår 
glinsende materiell. Bestemmelsene om utforming av hyttene er strammet inn sammenlignet med 
gjeldende plan med unntak av takform som er endret til både saltak og pulttak (tidligere kun tillatt 
saltak). Mønehøyde er redusert og mønehøyde skal måles fra gjennomsnittlig eksisterende terreng. 

5.4 Småbåthavn 
Eksisterende forhold: 
I den gjeldende planen er det regulert småbåthavn i sjøen og det kan etableres to moloarmer. Den 

østre moloarmen er etablert.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Småbåthavna utvides. Moloer må utvides for å gi plass til ei småbåthavn som er stor nok til å dekke 

behovet for hytteområdet. Dette gjelder uavhengig av om hytteområdet fortettes eller ikke. 

Småbåthavna er som tidligere i hovedsak tiltenkt hytter og eiendommer innen planområdet, men det 

kan tilbys båtplass til andre i området. Det planlegges ca 40 båtplasser. Parkeringsplassen i bakkant i 

gjeldende plan utvides og kan brukes ved bringing av tyngre varer til naust, lager i sjøbod eller til 

småbåthavn. 

Det skal ikke være drivstoffylling eller vedlikehold av båter i denne småbåthavna. Som i den 

gjeldende planen, kan det etableres moloer i småbåthavna. Den østlige moloen er allerede bygd. 

Molo bygges som rausmolo/stabla molo av stein. Flyteanlegg inne i havna forankres på land, i molo 

eller med lodd i sjøen. 

 
Illustrasjon som viser ny småbåthavn. Illustrasjon laget av On Arkitekter 
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5.5 Universell utforming 
Man vil følge retningslinjene for universell utforming. Område er kupert noe som vil legge noen 
begrensinger. 

5.6 Byggegrenser 
Det er laget et temakart som viser byggegrense mot sjø og mot fylkesvegen. Se vedlegg 8. 

 
Bildet viser byggegrensene som er regulert i planen 
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Byggegrensen mot sjø ligger stort sett i formålsgrensen til byggeformålene.  

Uthus på fritidstomtene kan plasseres 1 m fra nabogrensen. Mot fylkesveien er det 15 m fra 

vegmidte. 

For eksisterende hyttetomter som er bebygd, er byggegrensen 4 m, men der eksisterende 

bebyggelse ligger nærmere tomtegrensa tangerer byggegrensa nærmeste bygning/bygingsdel. 

5.7 Risiko- og sårbarhet 
Det er utarbeidet en ROS-analyse med tilhørende analyseskjema. Se vedlegg 3. 

Konklusjon: 

 
- Hendelse 8 vind: Bygninger og installasjoner må ta hensyn til vindbelastning. Tiltak: Teknisk 

forskrift styrer kravet til byggets utførelse i forbindelse med byggesak.  
- Hendelse 6 stormflo: Planområdet ligger sjønært. Lavereliggende områder utsatt for 

stormflo. Tiltak: Fastsette reguleringsbestemmelser som enten sikrer minimum kotehøyde på 
gulv iht. kommuneplanen Hitra, eller bestemmelser som sikrer at bygg tåler 
sjø/oversvømmelse. Småbåthavna må utformes/dimensjoneres for å tåle bølgepåvirkning var 
vest-sør-vest og vest.  

- Hendelse 12 naturtype: Småbåthavna kan komme i berøring av et større område for 
skjellsand (Rundt Hitra). Det samme gjelder kai og fylling ved landbasen. Tilsvarende gjelder 
kamskjellforekomst (Hitra nordvest). Tiltak: Fosen Plan og Miljø har gjort en vurdering av 
marint naturmangfold. Se vedlegg 11. Vurderingen konkluderer med at det er ikke påkrevd 
med tiltak..  

- Hendelse 16 grunnvannstand: To åpne brønner i området. Tiltak. Sikres (gjerdes inn).  
- Hendelse 1 steinsprang, fallfare: Løse steiner kan ramle ned etter sprenging. Høy skjæring 

etter sprenging. Tiltak: Kontrollere skjæring for løse steiner etter sprenging. Vurdere i 
byggesak om det er behov for sikring.  

- Hendelse 2 masseras, leirskred: Det er bløte masser nord i Straumanveien. Ikke dokumentert 
kvikkleire innen områder. Tiltak: gjøre en innledende vurdering av grunnforholdene ved 
utfyllingsområdet.  

- Hendelse 43 forurensning i sjø: Ved bruk av båter i småbåthavn og ved landbasen kan det 
skje mindre søl med olje og drivstoff. Tiltak: det skal lages driftsrutiner/oppslag  

 

5.8 Naturfare 

5.8.1 Havnivåstigning og stormflo 
Viser til ROS-analyse, vedlegg 3.  
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Havnivåstigning, middelvann 2090 Stormflo 2090 

Områdene ved sjøen i øst tilrettelegges for utvikling av eksisterende virksomhet. Det legges også til 

rette for naust og sjøboder. Begge områdene ligger utsatt til, særlig for stormflo, i aktsomhetskart, 

GisLink. Byggene på næringsområdet er planlagt med innvendig gulv på kote + 3 moh. Naust og 

sjøboder, og evt. andre bygninger/bygningsdeler som skal ligge under kote 3 må konstrueres for å 

tåle påvirkning fra sjøvann. Støttemuren i område ved sjåen er også et tiltak for å sikre våningshuset 

med hage mot stormflo jf. erfaringer fra stormen Dagmar. 

5.8.2 Grunnforhold 
Det er laget et notat som vurderer grunnforholdene i planområdet. Se vedlegg 4. 

«Oppsummering:  

Planendringen skal legge til rette for utfylling innenfor eiendommen gbnr 23/29, i bukta som ligger 

sørøst for landbasen til Lerøy, samt utvidelse østover av Lerøys kai. Utfyllingen planlegges brukt til 

parkering for bedriftens egne ansatte. 

Parkeringsplass må ligge i sikkerhetsklasse F2 for flom/stormflo etter TEK17, dvs. 20 års gjentak 

legges til grunn ved prosjektering. Fra Kartverkets vannstandstabeller (www.sehavniva.no), ser man 

at vannstand er +1,77 for returperiode på 20 år. Med anbefalt sikkerhet for 

landheving/havnivåstigning tilrås det klimapåslag slik at anbefalt kote for planlegging er +2,42. 

Når det gjelder Kystverkets innspill om avklaring av skredfare, er dette selvsagt relevant. I dette 

notatet foretas en gjennomgang av faktisk situasjon, og inntrykket er at fylling i bukta og utvidelse av 

kai bør være fullt gjennomførbart så lenge det prosjekteres tilfredsstillende. Dette ivaretas ifm. 

byggesøknad. 

- Utfylling skjer i fjæra som er tørrlagt ved fjære sjø. Anlegget vil være svært oversiktlig under 

utførelsen. Det er ikke snakk om en tradisjonell sjøfylling der man har den ekstra risikoen ved 

å jobbe under vann/ «jobbe i mørket». 

- Bukta er grunn. Iht. sjøkartet tørrfaller området for fylling på fjære sjø. Dette ser man også 

på ortofoto.  

- Sjøen i området der forlengelsen av kaia planlegges, er dypere. Men her er det ikke snakk om 

fylling. Kaia forankres i berg med pæler.  

http://www.sehavniva.no/
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- Fyllinga planlegges benyttet til parkering. Det vil derfor ikke være problematisk at stormfloa 

kan gå inn på fyllinga. Adkomstveien til 23/29 ser ut til å ligge på kote +2. Fyllinga kan 

etableres på samme nivå som veien. Fylling må konstrueres for å tåle oversvømmelse. 

- Fyllinga inkl. fyllingsfoten må dersom ikke annet avtales med berørte grunneiere, forholde 

seg innenfor gbnr 23/29 (Lerøys eiendom). 

- Grunnforholdene er ikke påvist. Det er svært grunnlendt i området jf. løsmassekart. 

- Det er ikke registrert kvikkleiresoner i nærheten.» 

5.8.3 Vind og nedbør 
Området er vindutsatt, og tiltakene i planen må ta hensyn til vindbelastning. Dette ivaretas av krav i 

byggesaksforskriften. Området er ikke spesielt belastet med nedbør, men på grunn av at området 

består stort sett av bart berg, må man påregne noe overflatevann. Man må ta hensyn til at overvann 

fra området ikke graver seg vannveier i områder der det ikke ønskes. 

5.9 Naturmangfoldloven 
Det er foretatt en vurdering iht naturmangfoldloven av firma Rose Haugen. Se vedlegg 5. Det er også 

gjort en vurdering av naturmangfold i sjø av Fosen Plan og miljø, se vedlegg 11. 

Konklusjon i rapporten fra firma Rose Haugen: 

«Totalt sett vurderes det til at denne detaljreguleringen for Risneset- Nesset vil ha liten negativ 

påvirkning for både enkelt arter, økosystem, vern og naturtyper så fremt «føre var» benyttes. 

Anbefaler at det ikke utføres arbeide i sjø i medio januar tom. april, og at tiltak gjøres for å 

hindre spredning av partikler i sjøen under arbeid, samt at utstrakt arbeid på land under hekke- 

og yngletiden, i april tom. juli frarådes.» 

Konklusjon i rapporten fra firma Fosen plan og miljø: 

Reguleringsendringen anses ikke å ha negative konsekvenser for marint naturmangfold eller marine 

naturressurser. 

Det er tatt inn bestemmelser som styrer tidspunkt for arbeid i sjøen utenom 15. januar til 30. april, 

bruk av arbeidsmetoder som hindrer spredning av partikler ved arbeid i sjøen (f.eks. siltskjørt), samt 

at langvarig, støyende arbeid på land ikke foretas i hekke-/yngletiden. 

5.10  Landbruk og andre naturressurser 
Eksisterende forhold: 

Planforslaget berører noe jordbruksareal. Og noe barskog (sitkagran) av middels bonitet, 3,2 daa. 

Ingen andre naturressurser. 
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Bildet viser utsnitt fra Kilden NIBIO AR5.  

Det er registrert 7,6 daa fulldyrka jord og 3,2 

daa innmarksbeite.  

Det er bare teigen med 3 daa fulldyrka jord som 

fremstår som jordbruksareal pr i dag. De øvrige 

teigene er gjengrodd. Et av områdene nærmest 

sjøen er tatt i bruk til VA-anlegg. 

Endringer/konsekvenser av planforslaget: 

Teigen på 3 daa fulldyrka jord reguleres til 

jordbruk, og kan benyttes som dyrkningsparsell 

for hyttene. Deler av sitkateigen berøres av 

terrengarbeid for næringsområde BN2. 

 

5.11 Folkehelserelaterte tema 
Forurensning 

Det er ikke registrert grunnforurensning i eller i nærheten av planområdet iht. 
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/. Man har heller ikke lokalkunnskap om at det har 
vært forurensende virksomhet innen planområdet. Planforslaget viderefører tidligere regulert 
småbåtanlegg i sjøen, men det skal ikke være båtpuss eller drivstoffylling, så planen vil ikke føre til 
forurensning. Det skal heller ikke være forurensende virksomhet på noen av næringsområdene BN1 
Og BN2. 
Elektromagnetiske felt 
Tensio eier en 24 kV luftledning i området, men denne berører ikke planområdet. 
Radon 
Området er registrert i aktsomhetskartet for Radon med lav aktsomhet. Bygninger for opphold skal 
uansett ha radonsperre. 
Støy og støv 
Det er verken støyende eller støvende virksomheter i eller i nærheten av planområdet i dag. Ved 
gjennomføring av planen vil det i anleggsfasen forekomme terrengarbeid inkl. sprenging og trafikk. 
Sprenging vil først og fremst være i forbindelse med opparbeiding av næringsområde BN2. Stein 
herfra kan brukes til etablering av vestre molo i småbåthavna SH. Det er aktuelt å benytte mobilt 
knuseverk for å kunne benytte steinmassene lokalt. Det er søkt om å ta ut stein i området, men 
søknaden ligger på vent i påvente av godkjent reguleringsplan. 
Tiltak: støykravene i støyretningslinjen gjøres gjeldende for anleggsfasen. 
Anleggsperioden 
Under anleggsperioden må det tas hensyn til trafikkforholdene, eksisterende veiers veistandard samt 
støv og støy. Dette legges inn i bestemmelsene.  
Tilgang til friluftsområder og rekreasjon 
Det er svært gode muligheter til turer både på land og til sjøs i dag. Planen bedrer muligheten ved at 
det legges til rette for en sosial møteplass ved småbåtanlegget. Flere sjøboder i nærheten av 
småbåthavna legger også til rette for økt bruk av sjøen som rekreasjonsområde.  

3 daa 

1,4 daa 

0,6 daa 

0,6 daa 

0,5 daa 
0,9 daa 

1,4 daa 

1,8 daa 

0,6 daa 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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5.12  Barns interesser 
Eksisterende forhold: 

Området er ikke lagt til rette med tanke på lekeplasser eller lignende for barn og unge. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planen legger til rette for flere hyttetomter, og sosial møteplass ved småbåthavna. Barn og unges 

interesser berøres ikke eller får en liten forbedring.  

 

5.13  Friluftsliv 
Eksisterende forhold: 

 

Det er registrert flere svært 

viktige friluftsområder i 

nærheten av planområdet, 

men ingen blir berørt. 

Kilde: GisLink. 

.  

 

 
Bildet viser strandsonen i området. Kilde GisLink 
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Strandsonen er allerede berørt av tiltak. Det foreslås ingen nye tiltak i strandsonen, men utvidelse av 

tiltak som allerede er regulert innenfor 100-metersbeltet i gjeldende plan.  Områder som ikke er 

berørt av utbyggingstiltak i gjeldende plan (dvs. de vestlige delene av planen) er fortsatt regulert til 

friluftsformål med unntak av område for båtstø/lunnbru og ilandføring av vann (ABA). 

 
Bildet viser tilgjengelig strandsone i 2020. Kilde: GisLink 

Det foreslås ingen nye tiltak i tilgjengelige strandområder (lysegrønne områder), med unntak av at 

småbåthavna utvides.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Strandsonen som er regulert til friluftsformål i gjeldende plan opprettholdes som friluftsområde. Her 

er det fint å gå langs fjæra. Det legges til rette for sjørelatert friluftsliv ved sjøboder og småbåtanlegg. 

Parkering ved naustområdet kan brukes ved transport av tyngre varer til båthavna. Allmennheten 

kan bruke Risnesveien og Straumanveien for å gå eller sykle og ha tilgang til strandområdet vest i 

planen. 

5.14 Kulturminner - fornminner 
Eksisterende forhold: 

Planen berører ingen forminner. Det er et Sefrak-registrert bygg innen planområdet (våningshuset på 

gbnr 23/4. Sefrak betyr «Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge». Dette er et 

landsomfattende register over Norges eldre bygningsmasse. 
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Bildet viser fornminner og Sefrak-bygg 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planen har ingen konsekvenser for kultur- eller fornminner. 

5.15 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende: 

Det har vært privat vannforsyning i området helt til nå. Hitra kommune har lagt vannledning i sjøen 

med landtak i Gautvika, og i privat regi (Hopsjø-Småge vannlag) ble det bygd distribusjonsnett som 

dekker planområdet og områder utenfor. Hitra kommune overtok anlegget fra Hopsjø-Småge 

vannlag fra 01.01.2022. 

Avløp i området er privat via slamavskiller og ut i sjø. 

Overvann går i terrenget. 

Det er en 24 kV ledning utenfor planområdet. 

5.15.1 Eksisterende private brønner i området 
Det er to private brønner i området. Disse tas ut av bruk og hyttene får kommunalt vann via nytt 

privat distribusjonsnett (Hopsjø – Småge Vannlag SA).  
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Bilde som viser hvor brønnene ligger 

5.15.2  Vannforsyning 
Hitra kommune har lagt fram vann via sjøledning til området. Ilandføring ved Gautvika. Herfra er det 

under bygging privat distribusjonsnett til eksisterende og nye hytter i området, samt andre i 

nærområdet. Hitra kommune har vedtatt å overta anlegget fra Hopsjø-Småge vannlag fra 

01.01.2022. Det er mottatt plan over vannforsyning fra Småge Drift. Denne er lagt til grunn i vann- og 

avløpsplan, vedlegg 7. 

5.15.3  Avløp 
Avløp fra området blir privat. Man legger opp til å samle avløp fra flest mulig hytter til ny og større 

slamavskiller i Gautvika. Derfra utslipp i sjøen. Man velger også å kunne etablere en mindre 

slamavskiller vest for naustrekka (UNB2), innenfor friluftsformålet. Her er det mulig å komme til med 

slamtømming via Risnesveien og parkeringen P. Utslippsledning i sjøen. Det ble satt ned en ny 

slamavskiller på gbnr 23/4 ved etablering av leilighet/kontor i bygg i bestemmelsesområde 1. Denne 

har eget avløp til sjø. Ellers ingen endringer i avløpsanlegg. Se vedlegg 7. 

5.15.4  Overvann 
Overvann er planlagt ført til grunnen. Det er mye berg i området, og det kan skape en del overvann. 

Det er derfor viktig med gode veigrøfter og drenering, og unngå at vannet tar seg veier ned mot 

områder der det kan gjøre skade. 
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Bildet viser naturlige veier for overvann 

5.16  Trafikkforhold 
Eksisterende: 

Det er to adkomstveier inn til planområdet.  

Risnesveien betjener landbasen, gårdstunet på gbnr 23/4 inkl. virksomhet som drives herfra, 

adkomst til parkering v/naustrekka/småbåtanlegget, adkomst for slamtømming vest for naustrekka, 

tre familiehytter, samt flere eiendommer fra fylkesveien og fram til plangrensa. 

Straumanveien betjener hytteområdet, og noen få eiendommer vest for plangrensa. 

Det er etablert parkering nord for gbnr 23/32, og i området der det er tatt ut masse på gbnr 23/4. 

Det foreligger en avtale med Lerøy om parkering her inntil Lerøy får etablert parkering på egen 

eiendom (23/29). Gbnr 23/4 parkerer på egen tomt. 

Begge disse veiene opprettholdes. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Parkeringsplassen på 23/4 fjernes på sikt når gbnr 23/29 har etablert parkering på egen tomt. 

Parkering nord for gbnr 23/32 utvides noe for å kunne brukes ved transport av tyngre varer til 

småbåthavna/sjøbodene, samt ved slamtømming. To hytteeiendommer som benytter denne 

parkeringen i dag, skal fortsatt kunne benytte den (FB 5 og 6). 
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Det etableres to nye parkeringer i hytteområdet. P2 etableres mellom to eksisterende hytter gbnr 

23/10 og 23/20 for å sikre disse fortsatt parkeringsplass. P4 er ny og skal brukes av FB 20 og 21. 

Det er regulert veier til hyttene i den gjeldende reguleringsplanen. Disse veilinjene flyttes noe for å 

tilpasses fortettingen.  

Trafikkmengde: I anleggsperioden vil det bli noe økt trafikk, men i og med at det er fritidsboliger så er 

belastningen mindre. Det vil særlig være viktig å ha tett dialog med eiere av eksisterende 

eiendommer langs Risnesveien og Straumanveien, før og under anleggsperioden. 

Frisikt: Det er regulert inn frisiktsone ved Straumanveien. Denne er dimensjonert etter veinormalene, 

med fartsgrense 80 km/t på fylkesveien og ÅDT i avkjørsel > 50. 

 


