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Kommunedirektørens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Nesset 
med plan-ID 202003, datert 07.11.2022 med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser ut til 
høring og offentlig ettersyn i 6 uker på følgende vilkår: 
 

1. En forutsetter at kommentarer som er nevnt under samlet vurdering blir innarbeidet i 
planforslag og bestemmelser før egengodkjenning. 

2. En forutsetter at merknader som er kommet inn i løpet av høringsperioden blir vurdert og 
eventuelt innarbeides i planforslag og bestemmelser før egengodkjenning. 

3. Planforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg gjøre 
skal alle parter og tilgrensende naboer tilskrives. 

4. Administrasjonen pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte. 
 

Utvalg for Plan, Landbruk og Miljøs behandling av sak 121/2022 i møte den 14.12.2022: 

Behandling  

Som innstillinga - Enstemmig 

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for 

Nesset med plan-ID 202003, datert 07.11.2022 med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser ut 

til høring og offentlig ettersyn i 6 uker på følgende vilkår: 

1. En forutsetter at kommentarer som er nevnt under samlet vurdering blir innarbeidet i 

planforslag og bestemmelser før egengodkjenning. 

2. En forutsetter at merknader som er kommet inn i løpet av høringsperioden blir vurdert og 

eventuelt innarbeides i planforslag og bestemmelser før egengodkjenning. 



 

 

3. Planforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg gjøre 

skal alle parter og tilgrensende naboer tilskrives. 

4. Administrasjonen pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte. 

 
 
 
Ingjerd Astad Solvor Sundet 
Kommunedirektør Leder PLM 
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7 Vedlegg 11 Marin naturmangfoldvurdering.pdf  
8 Vedlegg 12 Tomtevurderingsskjema 05112022.pdf  
9 Vedlegg 1 Sammenstilling høringsuttalelser.pdf  
10 Vedlegg 2 Alle uttalelser.pdf  
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13 Vedlegg 5 Naturmangfoldloven vurdering.pdf  
14 Vedlegg 6 Landskap og 100 m.pdf  
15 Vedlegg 7 VA-skisse.pdf  
16 Vedlegg 8 Temakart byggegrenser.pdf  

 
 
  



 

 

Sammendrag 
Planforslaget omfatter endring av reguleringsplanen for Risneset – Nesset (PlanID 1617_R0036), 
deler av gnr 23, bnr 4, 29 m fl., vedtatt 24.06.2010. Den eksisterende reguleringsplanen for området 
omfatter 29 tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt et næringsområde, 
småbåthavn osv. Planforslaget omfatter fortetting med flere fritidsboligtomter (totalt 37 tomter for 
fritidsbebyggelse, der to av tomtene kan bebygges med inntil 4 små hytter), bilveiadkomst frem til 
tomtene, utvidelse av småbåthavn mm., samt en oppdatering av plandokumentene i henhold til 
dagens lovverk. 
 
Det er gjennomført flere grundige gjennomganger og tilbakemeldinger knyttet til planforslaget. Det 
er gjennomført en del endringer i planmaterialet med bakgrunn i vurderingene.  
 
Det ble den 21.09.2022 fattet vedtak i utvalg for plan, landbruk og miljø, sak 84/22, hvor 
planforslaget ble sendt i retur og begrunnet med at det var behov for flere endringer før 
planforslaget kunne legges til offentlig ettersyn og høring. Dette med bakgrunn i at planforslaget 
hadde store mangler knyttet til hensynet til landskapet og omgivelsene (terrenginngrep), samt 
hensynet til strandsonen og strandsoneforvaltningen. Den 07.11.2022 mottok Hitra kommune 
reviderte dokumenter, plandokumentasjonen anses etter revidering å være av et slikt omfang og en 
slik kvalitet at det vurderes å være tilstrekkelig for utlegging til offentlig ettersyn. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte vil kommunedirektøren tilrå overfor utvalg for plan, landbruk og miljø at 
planforslaget med tilhørende bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn. 
 
  



 

 

Bakgrunn for saken 
Kystplan as v/Siri Vannebo, Torget 3, 7240 Hitra, søker på vegne av tiltakshaver Nesset Kystnæring as 
v/Ivar Grong Nesset, om tillatelse til igangsetting av endring av reguleringsplanen for Risnes/Nesset, 
deler av gnr 23, bnr 4, 29 m fl. 

 

Saksopplysninger 
Hitra kommune har mottatt privat forslag til endring av reguleringsplan for Risnes/Nesset. 

I søknaden anføres følgende:  

«Målsetting med arbeidet er grovt sett todelt: Flere endringer og oppdatering av den delen av planen 
som gjelder gbnr 23/4. Det gjelder bla flere endringer av naustområde N1, tilrettelegge for 
fellesarealer ved småbåthavna SB1, justere veitrase 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.  

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

 

 

 
Dagens arealstatus  

Området omfattes av reguleringsplan 1617_R0036 Risneset-Nesset. Gjeldende regulert område – 
med en del utfordringer (se neste avsnitt). Noen eksisterende hyttetomter innenfor planen er bebygd, 
men det er mange ubebygde tomter. Vedtatt og gjeldende reguleringsplan for Risnes/Nesset – 
egengodkjent av Hitra kommune i 2010.  



 

 

 
Endringene gjelder  

Naustområdet N1: endring i både innhold og antall naust. Det er ønskelig å tilrettelegge for totalt 10 
naust, 6 av disse inndelt med 4 sjøboder, 4 av naustene som enkeltnaust. Plasseringen på 
naustområdet ønskes justert noe østover, slik at det oppnås bedre forbindelse til småbåthavna osv. 
Ønskelig å tilrettelegge for fellesareal/benker osv i forbindelse med småbåthavna SB1. Svabergene 
vest for småbåthavna brukes mye av fugl, og grunneier ønsker at det skal være restriksjoner på 
ferdsel i dette området i hekketida. Parkeringsplassen P7: størrelsen av denne skal vurderes.  

 
Veitraseen vest for 23/15 skal justeres litt vestover, for å gi noe større rom for 23/15 (svært trangt for 
bygningen her).  
 
Helt sørvest i planområdet ligger et lite LNF-område der det er landbruksareal som er i drift pr i dag. 
Dette arealet ønskes opparbeidet til parsellhager for området.  
 
Det er ønskelig å fortette med noen flere tomter i område liggende bort fra sjøen. Det presiseres at 
det vil være viktig å legge vekt på terrengtilpasning og å unngå silhuetteffekt og store terrenginngrep 
ved plassering av tomter og bygninger.  
 
Noen veiføringer må justeres litt for bedre tilpasning til terrenget (for å unngå store terrenginngrep). 
Område avsatt til masseuttak (der det allerede er tatt ut masse – i samsvar med tillatelse) ønskes 
utvidet samt å omregulere til næringsformål (båthotell/lager). Dette vurderes å være et godt egnet 
sted for dette, skjermet og vil bidra til forskjønning av dette området.  
 
Byggegrense mot sjø legges inn, slik at en unngår at alle tiltak er avhengig av dispensasjon. 
 
Lerøy Midt har tidligere fått tillatelse til tilbygg til lagerbygg, planering og fylling. Tillatte tiltak tas inn 
i planendringen. Videre tas fremtidige behov for bedriften inn i planendringen:  

• Ytterligere sprengning av berg og fylling i fjæra for opparbeidelse av ytterligere areal.  
• Legge til rette for utvidelse og/eller nytt, større lagerbygg.  
• Utvidelse og forsterkning av kai (østover).  
• Legge til rette for tomteopparbeidelse på utfylt område i fjæra for evt. bygg/lager/garasje og 

mulighet for å bygge på senere planert område i retning eksisterende flytebrygge.  
• Legge til rette for parkering på planert område 

 



 

 

 

 

 

Planstatus 
 
Det er reguleringsplan for Risnes/Nesset, egengodkjent i 2010, som gjelder i område. Det er den 
vestlige delen av planen som foreslås endret. 
 

      
Figur 1: Utsnitt gjeldende plan for Risnes/Nesset    Figur 2: Plankart i planforslaget  

 
  



 

 

Forholdet til strandsonen og strandsoneforvaltningen 
Planområdet omfatter område som i dag er regulert til fritidsbebyggelse og store deler ligger 
innenfor 100-metersbeltet. 
 

 
Figur 3: Utsnitt av kart hvor gult illustrerer 100-metersbeltet. 
 
I henhold til retningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen ligger Hitra under områder 
med mindre press på arealene (sone 3), og bygging i strandsonen er ikke i strid med retningslinjer så 
lenge det tillates av kommunen etter konkret vurdering ut fra lokale forhold. Det planlegges flere 
områder avsatt til fritidsboligformål enn tidligere, men størstedelen av fortettingen planlegges 
utenfor 100-metersbeltet. Det er lagt inn byggegrense mot sjø som ikke er lagt nærmere enn 
eksisterende bebyggelse. 
 
 
Planbeskrivelsen 
Planbeskrivelsen omfatter de relevante tema for planen. 
 
Formålet med planen er oversiktlig opplistet og deles opp i formål for hytteområde i vest, område 
rundt gårdstunet gnr 23 bnr 4, næringsområde i øst, samt småbåthavn. 
 
 
Konsekvensutredning 
Planforslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning. Enkelte konsekvenser av forslaget er utredet 
i planbeskrivelsen punkt 5 basert på innspill ved planoppstart.  
 
 
ROS-analyse 
Oppsummering og konklusjon av ROS-analyse fremgår i planbeskrivelsen punkt 5.7 og er vedlagt i sin 
helhet i vedlegg 3 til planbeskrivelsen. 
 
 
Krav til fremstilling av arealplaner 
Leveranse av plandokumenter, plankart og SOSI-fil er i henhold til gjeldende produktspesifikasjoner 
og tekniske krav. 
 
Krav til digital leveranse av reguleringsplaner: 
 



 

 

Feil plan-ID er påført plandokumentene, dette må rettes opp. Planen har fått kommunal plan-ID: 
202003. Bestemmelser om planens innhold og fremstilling jf. kart- og planforskriften § 9, og 
vedlegg I og II, samt NPAD del 1, 2 og 3. Arealplanen skal bestå av (minimumskrav): 
 

• Plankart med tegnforklaring og påskrifter. 
• Bestemmelser, samt illustrasjoner som er gjort juridisk bindende gjennom bestemmelse 
• Planbeskrivelsen som var grunnlaget for planens endelige vedtakelse, jf. pbl. § 4-2. 

 
Planforslaget tilfredsstiller de nasjonale kvalitetskravene til en digital reguleringsplan iht. plan- og 
bygningsloven (§ 12-11). Leveranse av plandokumentene er vurdert å være i henhold til gjeldende 
produktspesifikasjoner og tekniske krav. Plankartet er levert på gjeldene SOSI-format (4.5), som har 
blitt kontrollert og importert i kommunens planbase. Plandokumentene og kartet er tilgjengelig i 
Hitra kommune sitt interne planregister og blir offentlig og nasjonalt tilgjengelig gjennom 
synkronisering med Kartverket (Geonorge). 
 
Plankart og dokumenter vil bli offentlig tilgjengelig på følgende portaler: 
 
Planregister: arealplaner.no 
 
Kommunekart: https://kommunekart.com/klient/hitra/publikum?urlid=8a00e3ab-5c40-4443-
964dabdbda1bff22  
 
 
Medvirkning 
Det ble gjennomført varsling og kunngjøring av planoppstart 09.03.2020 (kunngjøring i lokalavisa 
Hitra-Frøya 13.03.2020). 
 
Som følge av dette ble det mottatt forhåndsuttalelser til planoppstarten. De viktigste er gjengitt og 
kommentert i planbeskrivelsen punkt 4.2, sammenstilling med forslag til løsning fra Kystplan ligger i 
vedlegg 1, samtlige innspill er gjengitt i vedlegg 2 til planbeskrivelsen. 
 
  

https://kommunekart.com/klient/hitra/publikum?urlid=8a00e3ab-5c40-4443-964dabdbda1bff22
https://kommunekart.com/klient/hitra/publikum?urlid=8a00e3ab-5c40-4443-964dabdbda1bff22


 

 

Faglig vurdering 
 
Konsekvenser for nærmiljø og landskapsbilde 
 
I planforslaget forslås det større areal til fritidsbebyggelse enn det som er avsatt i gjeldende 
reguleringsplan. I gjeldende plan er det regulert inn 29 fritidsboligtomter. I planforslaget er det 
regulert 37 fritidsboligtomter. For to av tomtene kan det etableres 4 små enheter på hver. 
 
Utvidelsen foreslås i hovedsak i den sørlige delen av planområdet utenfor 100-metersbeltet. 
 
Det er i hovedsak arealer regulert til jord- og skogbruksformål i gjeldende plan som foreslås endret til 
fritidsbebyggelse. Det er registrert 7,6 daa fulldyrka jord og 3,2 daa innmarksbeite. Alle teiger 
bortsett fra den sørligste teigen med 3 daa fulldyrka jord er gjengrodd. Sistnevnte reguleres til 
jordbruk. Deler av sitkateig på 3,2 daa blir berørt av terrengarbeid for næringsområde BN2. 
 
Landskapet ligger eksponert til og terrenget er stedvis kupert og bratt. Det er tatt høyde for dette i 
reguleringsbestemmelser og plankart. Det vises for eksempel til punkt 3.1 bokstav e i bestemmelsene 
som sier at  
 
«Nye tiltak skal, i utforming og plassering på tomta, være tilpasset terrenget på en slik måte at uttak 
og forflytting av masser minimeres, og slik at eksisterende terreng og vegetasjon i størst mulig grad 
bevares. Retningsgivende skal være at større forstøtningsmurer, oppfyllinger og terrengendringer 
bør unngås. Terrengtilpasning skal ved byggesøknad dokumenteres med detaljer terrengsnitt som 
viser eksisterende og nytt terreng.»  
 
Det er også foreslått bestemmelser om estetikk på ny bebyggelse som er tilpasset landskap og 
eksisterende bebyggelse. I plankartet er det lagt inn byggegrense mot bratt terreng. Landskapssnitt 
ligger vedlagt planbeskrivelsen i vedlegg 9. 
 
I planforslaget er det vektlagt at ny bebyggelse og terrenginngrep ikke skal være synlig fra sjøen, 
dette skal ivaretas ved høydebegrensinger på bygninger og plassering som forholder seg til terrenget.  
 
For område FB9 tillates uthus i to etasjer, med anneks og uteoppholdsareal i 2. etasje, se 
reguleringsbestemmelsene punkt 3.1.1. Anneks og uthus skal ikke være en ekstra bruksenhet. Dette 
vil kunne forringe utsikten til tomtene i bakkant og harmonerer ikke med definisjon av verken uthus 
eller anneks og vil derfor komme i konflikt med byggeskikk og estetikk. 
 
 
Konsekvenser for rekreasjon og friluftsliv 
 
Det er planlagt en relativt tett bebyggelse sør i planområdet, dette medfører mindre tilgjengelig 
grøntareal enn tidligere. Ideelt kunne enkelte av fritidsboligtomtene vært avsatt til fordel for mer 
grøntareal, areal til opphold og ferdsel. 
 
 
Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø 
 
Fylkeskommunen har tidligere gjennomført arkeologisk registrering av planområdet i 2005. Det ble 
da kontrollregistrert et gravfelt med Askeladden id 9035 og en gravrøys med Askeladden id 28426, 
disse er underlagt hensynssone i gjeldende reguleringsplan. Planforslaget berører ikke disse 
kulturminnene. Det er registrert en SEFRAK-bygning i området. Det ble gjennomført visuell 
registrering med prøvestikking innenfor planområdet i 2005 uten at det ble gjort funn av automatiske 



 

 

fredete kulturminner innenfor det aktuelle området. Det vurderes lite sannsynlig for store 
konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø som følge av planforslaget. 
 

 
Figur 4: Utsnitt viser lokaliteter og sikringssoner øst for planavgrensningen, samt SEFRAK-bygning innenfor planforslaget 

 
Det følger av reguleringsbestemmelsene punkt 2 bokstav e at arbeid må stanses dersom det i løpet 
av bygge og anleggsarbeid blir oppdaget gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i 
området. 
 
 
Konsekvenser for natur og miljø 
 
Det er gjennomført en undersøkelse basert på naturmangfoldloven §§ 8 – 12 søk i offisielle databaser 
på internett vedrørende registreringer med hovedvekt på rødlistede arter, vernede områder, viktige 
naturtyper og viktige miljøregistreringer.  
 
Det var ikke funn i kategorien kritisk truede arter innen en radius på ca. 1,5 km fra 
planavgrensningen. Det var heller ingen registreringer av sterkt truede eller sårbare arter innenfor 
planavgrensningen. Storspove har en lokal tilstedeværelse, men reguleringsendringen vurderes ikke 
å ha noen negativ innvirkning på dette, ifølge vurderingen i planbeskrivelsens vedlegg 5. Totalt 
vurderes planforslaget å ha liten negativ innvirkning med hensyn til naturmangfold så lenge føre-var-
prinsippet legges til grunn.  
 
Det anbefales å ikke utføre arbeider i sjø medio januar til og med april i tillegg til at tiltak gjøres for å 
hindre spredning av partikler i sjøen under arbeid. I tillegg frarådes utstrakt arbeid på land under 
hekke og yngletiden i april til og med juli. Dette er  
 
Dette skal ivaretas i reguleringsbestemmelsenes fellesbestemmelser, punkt 2. 
 
Ifølge naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 - 12 vurderes ved utøving av offentlig 
myndighet i alle saker som berører naturmangfoldet. Hitra kommune har etter en gjennomgang av 
tilgjengelig informasjon ingen indikasjoner på viktig biologisk mangfold utenom det beskrevet i 
plandokumentasjonen innenfor planområdet. Kravet til kunnskapsnivået rundt arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand synes å være oppfylt for tiltakene 



 

 

beskrevet og § 9 i naturmangfoldloven om føre-var-prinsippet kommer ikke til anvendelse. 
Kommunen finner det ikke rimelig å kreve ytterligere utredninger av naturverdier, og 
beslutningsgrunnlaget anses som godt nok for å kunne fatte vedtak i denne saken. 

 

Konsekvenser for samfunnssikkerhet og beredskap 

 
Grunnforhold og skred 
Det er laget et notat som vurderer grunnforholdene i planområdet i vedlegg 4 til planbeskrivelsen, i 
planbeskrivelsen punkt 5.8.2 er oppsummeringen gjengitt. Bakgrunnen for dette er at det planlegges 
en utfylling for parkeringsplass i bukta som ligger sør-øst for næringsområdet innenfor eiendommen 
gnr. 23, bnr. 29. Kystverket har forespurt avklaring av skredfare. Konklusjonen av notatet er at fylling 
og utvidelse av kai bør være gjennomførbart forutsatt tilfredsstillende prosjektering. 
 
På bakgrunn av resultatene som fremkommer av tilgjengelig planmateriale og kartdatabaser, 
vurderes hensynet til grunnforhold og skred ivaretatt i planforslag og bestemmelser. 
Beslutningsgrunnlaget anses som godt nok for å kunne fatte vedtak i denne saken.  

 

Konsekvenser for teknisk infrastruktur 

Vann, avløp og overvann 
Det er offentlig vannforsyning i området, avløp fra området blir privat. VA-skisse ligger i vedlegg 7 til 
planbeskrivelsen. Det er gitt et rekkefølgekrav i punkt 9 i reguleringsbestemmelsene om at 
vann/avløpsplan må foreligge før det gis byggetillatelse, planen må sikre tilfredsstillende vanntrykk til 
den enkelte tomt, i tillegg skal planen vurdere slokkevann. Det er tatt hensyn til at mye berg i 
området kan føre til en del overvann, det planlegges derfor gode veigrøfter og drenering. Hensyn til 
vann og avløp anses som tilstrekkelig ivaretatt for å fatte vedtak. 

Parkering og adkomst 
Det er to adkomstveier inn til planområdet, Risnesveien og Straumanveien, begge beholdes. Det er 
lagt opp til parkering på parkeringsplasser markert i plankart og andre på egen tomt, da skal være 
minst to per eiendom. Det er planlegges to nye parkeringer i hytteområdet. Parkering er løst 
gjennom plankart og reguleringsbestemmelser. 
 
 
Konsekvenser for universell utforming 
 
Det legges til grunn i planbeskrivelsen punkt 5.5. at retningslinjene for universell utforming skal 
følges. Videre at området er kupert, noe som vil legge noen begrensninger.  
 
 
Konsekvenser for bokvalitet, og barn og unges interesser 
 
I eksisterende plan er det ikke lagt til rette for lekeplasser eller liknende for barn og unge. I ny plan er 
dette heller ikke foreslått, men en sosial møteplass ved småbåthavna. Barn og unges interesser 
berøres i liten grad av planforslaget. 
 
 
Konsekvenser for trafikksikkerhet 



 

 

I anleggsperioden vil det bli økt trafikk og det vil være nødvendig med tett dialog med eiere av 
eksisterende eiendommer langs Risnesveien og Straumanveien før og under anleggsperioden. 
 
Det er regulert inn frisiktsone ved Straumanveien som er dimensjonert etter veinormalene, med 
fartsgrense 80 km/t på fylkesveien og ÅDT i avkjørsel > 50. 
 
 
Konsekvenser for støy 
 
Det er ikke registrert støyende virksomhet i nærheten av planområdet i dag. I forbindelse med 
gjennomføring av planen vil det i anleggsfasen forekomme terrengarbeid med sprenging og trafikk. 
Sprenging først og fremst ved opparbeiding av næringsområde BN2. Støyretningslinjene skal følges i 
anleggsfasen. Ellers er det ikke vurdert at planforslaget vil føre medføre økt støy av betydning. 
 
 
Samlet vurdering 

Det er gjennomført flere grundige gjennomganger og tilbakemeldinger knyttet til planforslaget. 
Planforslaget er komplettert med manglende dokumentasjon, og det er gjennomført en del 
endringer i planmaterialet med bakgrunn i vurderingene. Kommunedirektørens vurdering er at det er 
tilstrekkelig til å legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Store deler av planforslaget ligger innenfor 100-metersbeltet til sjø. Ved siste revidering av 
plandokumentasjonen er byggegrensene for tomtene/utbyggingsområdene i strandsonen justert slik 
at de ikke ligger nærmere sjøen enn eksisterende bygg/anlegg. Videre er veitrase i forkant av tomt 
FB7 tatt ut og erstattet med turveg. 
 
Planforslaget tilsier fremdeles en økning i antall tomter i forhold til gjeldende plan for området. 
Antall fritidsboligtomter i gjeldende plan for planområdet er 29 tomter. I nytt forslag til plan er det 
lagt inn 37 fritidsboligtomter. For to av disse nye tomtene kan det etableres 4 små enheter på hver. 
Dette tilsier at det totalt i forslag til ny reguleringsplan er lagt inn 43 fritidsboligenheter og er å anse 
som en relativt omfattende fortetting i området. Det oppfordres til å se på muligheten for å få til 
større/flere områder for grøntareal, areal til opphold og ferdsel. 
 
Det er i reguleringsbestemmelsene punkt 3.1.1 tillatt for område FB9 uthus i to etasjer, med anneks 
og uteoppholdsareal i 2. etasje. Dette vil kunne forringe utsikten til tomtene i bakkant og harmonerer 
ikke med definisjon av verken uthus eller anneks og vil derfor komme i konflikt med byggeskikk og 
estetikk. Denne bestemmelsen fjernes før andregangsbehandling. 
 
PlanID må rettes opp i plandokumentasjonen, til PlanID 202003. 
 
For øvrig vurderes plandokumentasjonen å være av et slikt omfang og en slik kvalitet at det vurderes 
å være tilstrekkelig for utlegging til offentlig ettersyn. 
 
En vil ut ifra det ovennevnte overfor utvalg for plan, landbruk og miljø tilråde at planforslaget med 
tilhørende bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget skal oversendes 
sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg gjøre skal alle parter og tilgrensende naboer 
tilskrives. Administrasjonen pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte. 
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