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Vår dato: 23.03.2020 Vår referanse: 202010233-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 09.03.2020 Deres referanse:    Tore Forbord 

 

Fylkeskommunens uttalelse - oppstart av planarbeid 
endring av reguleringsplan for Risnes-Nesset - Hitra 

kommune 

 

Vi viser til deres oversendelse av 09.03.2020. 

Hensikten med planarbeidet er bla. fortetting med flere hyttetomter og naust, kjøreveg 

frem til tomtene samt en rekke større og mindre endringer av en gjeldene plan vedtatt 

26.04.2010. 

 

Eiendommen 23/29 er regulert til byggeområde, herberge og bevertning i gjeldende 

plan. Det går ikke klart frem av oppstartsvarsel. Vi oppfatter at området skal reguleres 

til næringsbebyggelse der det legges til rette for utvidelser. Det er tidligere gitt tillatelse 

til tilbygg til lagerbygg, planering og fylling. Tillatte tiltak tas inn i planendringen. Videre 

tas fremtidige behov for bedriften inn i planendringen. 

 

Fritidsbebyggelse 

Byggegrense mot sjø bør trekkes slik at det ikke tillates ny bebyggelse nærmere sjøen 

enn eksisterende bebyggelse. En eventuell fortetting av hytteområdet skal så langt vi 

kan se skje i bakenforliggende områder.  

 

Områdene ned mot sjøen bør betraktes som ferdig utbygd. Det at det vurdere å være 

behov for restriksjoner på ferdsel i perioder av året på holmene/svabergene vest for 

småbåthavna ut fra hensyn til fugler i hekketida, bør styrke dette synet. 

 

Kulturminner eldre tid - automatisk fredete kulturminner 

Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet i 

forbindelse med tidligere plan for området i 2005. Det ble da kontrollregistrert et 

gravfelt med Askeladden id 9035 og en gravrøys med Askeladden id 28426. Begge 

disse kulturminnene er lagt til bevaring hensynssone H570 i gjeldende reguleringsplan 

for Risnes – Nesset. Planområdet som nå er aktuelt ligger innenfor gjeldende 

plangrense, men utenfor området med kulturminner. Det ble i 2005 gjennomført en 

visuell registrering med prøvestikking innenfor resten av planområdet, men det ble ikke 

gjort ytterligere funn av automatisk fredete kulturminner. Vi oppfatter dermed at den 

registreringen som ble gjennomført i 2005 er god nok og vi tror det er liten sjanse for 

at det skal dukke opp ytterligere kulturminner i området. Det vises til den generelle 

aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.  
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Med hilsen 

 

 

 

Vigdis Espnes Landheim     Tore Forbord 

Seksjonsleder       rådgiver 

 

Kontaktpersoner: Kulturminner, Anne Haug tlf 74175143 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Uttalelse til varsel om oppstart - endring av reguleringsplan for Risneset - 
Nesset - Hitra 23/4 m.fl. 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte 
reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 
 
Overordnede føringer 
Det varsles oppstart av endring av gjeldende reguleringsplan for Risnes/Nesset, vedtatt i 2010. 
 
Landbruk  
Når planen sendes på høring, må virkningene for landbruket og kulturlandskapet være beskrevet. Vi 
viser for øvrig til vårt innspill om parsellhager, som er gjengitt i referatet fra oppstartsmøtet. 
 
Klima og miljø 
Deler av reguleringsplanen ligger innenfor 100-metersgrensa mot sjø. Planforslaget må redegjøre 
for hvordan det forholder seg til Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 
langs sjøen. Det vil være viktig å tenke over arealdisponeringen for å hindre økt privatisering av 
strandsonen og det må vises hvordan det vil sikres tilgjengelighet til strandsonen for allmenheten. 
 
Om utvidelse av kai gir flere båtplasser, er dette positivt såfremt de også gjøres tilgjengelig for andre 
utenfor planavgrensningen. 
 
Fylkesmannen ser på det som positivt om det legges inn restriksjoner på ferdsel i perioder av året på 
holmene/svabergene vest for småbåthavna ut fra hensyn til fugler i hekketida. 
 
Det må vurderes om fritidsboligene blir støy- eller støvutsatt fra vegtrafikk eller masseuttak. Gitt 
masseuttakenes plassering vil det være viktig å begrense lengden på driften av dette for å unngå 
konflikt med omkringliggende fritidsbebyggelse i størst mulig grad. 
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Samfunnssikkerhet 
Den eksisterende ROS analysen må oppdateres dersom endringen av reguleringsplanen vil få 
betydning for risiko og sårbarhet i området. Analysen bør også omfatte områder som allerede er 
utbygd og/eller regulert dersom disse områdene tidligere ikke er analysert. 
 
Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de opplysningene 
som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse 
når planen sendes på høring.  

 Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og viktige 
regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å benytte seg av regionalt 
planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på 
postmottak@trondelagfylke.no. 

 Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta kontakt 
med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og justisavdelingen. 
Se kontaktliste.  

 Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi minner om 
at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket Trøndelag på e-
post: plantrondelag@kartverket.no 

 
 
 
Med hilsen 
 
Tor Sæther (e.f.) 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Elisabeth Varsi Stubbrud 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Saksbehandlere: 
Kommunal og justis: Elisabeth Varsi Stubbrud – 73 19 91 55 
Klima og miljø: Vegar Christoffersen Walsø – 73 19 92 62 
Landbruk: Laila Marie Sorte – 73 19 92 87 
Samfunnssikkerhet: Lars Petter Løkken – 74 16 81 76 
 
 
 
 
Kopi til: 
Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Torunn Moltumyr / 93213486 20/56286-4    26.03.2020 

     

      

Fv. 6456 Hitra kommune - Oppstartvarsel planarbeid endring av 

reguleringsplan for Risneset - Nesset - Svar fra Statens vegvesen 

Vi viser til deres oversendelse datert 09.03.2020. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-

retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 

nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss 

videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport. 

 

Bakgrunnen for saken er ønske om mange ulike endringer i vestre del av eksisterende 

reguleringsplan. Plangrensen er endret i forhold til eksisterende plan.  

 

Som statlig sektormyndighet har Statens vegvesen et selvstendig ansvar for å koordinere 

trafikksikkerhetsarbeidet for å bedre sikkerheten i vegtransporten, og i lys av dette være en 

pådriver for at alle aktører bidrar til å oppfylle nullvisjonen og nasjonale målsettinger. Vi har 

derfor følgende kommentarer til planforslaget: 

 Adkomst til planområdet er i dag via Straumanveien og Risnesveien som er private veger 

som kobler seg til fv. 6456 i eksisterende avkjørsler. Straumanveien ligger innenfor 

planområdet og det må vurderes om krav til sikt er oppfylt ved avkjørsel til fylkesvegen, 

se krav i håndbok N100 for sikt og geometrisk utforming av avkjørsel. 
 

Når det gjelder vegforhold for øvrig, viser vi til egen uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune. 

Vurderinger av trafikksikkerhet og framkommelig knyttet til fylkesveg er fra årsskiftet 

Trøndelag fylkeskommunes ansvarsområde. Statens vegvesen vil imidlertid fortsatt kunne 

bistå med vår kompetanse i lys av vårt sektoransvar for vegtrafikk.  

 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61414
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Statens vegvesen gjør også oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de 

opplysningene som framkommer av oppstartsvarselet. Vi vil komme tilbake med en endelig 

uttalelse når planen sendes på høring. 

 

  

 

Transportforvaltning midt 1 

Med hilsen 

 

 

 

June Stubmo 

Seksjonsleder Torunn Moltumyr 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Endring av 

reguleringsplan for Risneset-Nesset, GBnr 23/4 m.fl. - Hitra kommune 

Vi viser til varsel om oppstart datert 09.03.20. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

      

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no.  

  

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

 

 

 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:nve@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef 

Tormod Gilberg Hagerup 

Rådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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AAMHTESE/SAK MIJ VUESUEHT./VÅR REF. DIJ VUESIEHT./DERES REF. BIEJJIE/DATO 

20/1169 - 2 20/8166  20.03.2020  

 

Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel - Endring av 

reguleringsplan for Risneset-Nesset, Hitra Kommune 
 
Vi viser til deres brev av 09.03.2020.  
Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår 
reindrift forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt. 
 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske 
kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til 
planforslaget. 
 
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. 
Vi foreslår følgende tekst: 

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle mistenke funn av 

kulturminner, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og 

fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 

annet ledd. Dette må videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket. 
 
Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge 
kml. § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. 
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse fra 
Trøndelag fylkeskommune. 

Heelsegh/Med hilsen 
 
 
 
Andreas Stångberg Harald Bugge Midthjell 
fágajođiheaddji/fagleder Raeriestæjja/Rådgiver 
 
 
Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Åejviedåastoje / Hovedmottaker:    
Kystplan AS Postboks 4 Fillan 7239 HITRA 

 
Kopiija / Kopi til:    
Trøndelag Fylkeskommune Fylkets hus 7735 Steinkjer 

 
   

 

Påastesijjie/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Aamhtsreerije 

saksbehandler 

Harald Bugge Midthjell 

Tel: +47 78 47 40 33 



 
 
 

Regionkontor Midt-Norge 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

KYSTPLAN AS 
Postboks 4 Fillan 
7239 HITRA 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2020/886-2 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Børre Tennfjord 

Dato: 
10.03.2020 

Uttalelse til varsel om planarbeid for endring av reguleringsplan for Risneset-
Nesset i Hitra Kommune - Trøndelag fylke. 
 
Kystverket har mottatt varsel om planoppstart og endring av reguleringsplan for Risneset-
Nesset i Hitra kommune.  
I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 er det varslet igangsetting av arbeid med 
detaljreguleringsplan Risneset-Nesset og Kystplan AS er engasjert av tiltakshaverne Nesset 
Kystnæring AS v/Ivar G Nesset og Lerøy Midt AS v/Sven A Fjeldvær til å utarbeide en 
endring av gjeldende reguleringsplan. 
 
Planavgrensningen og hensikt 
Planavgrensningen følger eksisterende reguleringsplan med unntak av den delen av planen 
som ligger i nordøst, der ny plangrense følger eiendomsgrensen til gnr.23, bnr.4 og gnr.23, 
bnr.29. Eksisterende atkomstveg er inkludert i planavgrensningen. Varslingen omfatter ca. 
125 daa, herav ca. 40 daa sjøareal. 
Formålet med planen er å legge til rette for utvidet naustområde med noen flere 
naust/sjøboder i naust. Det vil også i planarbeidet bli vurdert en justering av eksisterende 
biloppstillingsplass/parkering, tilkomstveier til hytter og tilhørende tomtestørrelser og 
fortetting av antallet tomter mv. Forslagsstiller ønsker en planutvikling som avklarer behovet 
og sikrer areal til flere bygg og tilhørende parkeringsplasser i havna.  
Det er i varselet gitt til kjenne at Hitra kommune vurderer at tiltaket ikke utløser krav om 
konsekvensutredning og påfølgende planprogram. 
Det er gjennomført oppstartsmøte med Hitra kommune den 20.desember 2019 og 
kommunen har godkjent oppstart av varslet regulering. 
 
Våre innspill og kommentarer 
Kystverkets anliggende er først og fremst koblet til sjøarealer i planer og de sjønære arealene 
som kan sies å påvirke den ferdselsmessige tilstanden. Både våre generelle og spesifikke 
kommentarer til planarbeid, er knyttet til slike forhold. 
Vi ser av varselet og skissert planområde, at dette har liten virkning for statlig etablerte 
anlegg og installasjoner og et generelt forhold til Kystverkets forvaltningsansvar i sjøområdet. 

Midt-Norge
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Våre kommentarer til arbeidet med avgrensning og arealtilpassing av reguleringsfeltet er 
derfor en blanding av faglige råd og noen av en mer generell karakter. 
Vi har med visning til varslet oppstart og plantiltak, ingen kommentarer til reguleringens 
avgrensning og arealtilpassing. 
 
Oppstartsmeldingen  
Vi har gått gjennom oppstartsmeldingen for reguleringsprosessen og selve varselet er 
meddelt i henhold til plan og bygningslovens §12-8 og er en relativt kortfattet beskrivelse av 
planområdets avgrensning og status, hensikten med planen, samt kontaktinformasjon 
vedrørende det kommende planarbeidet.  
Varselet fremstår som avgrenset, men likevel karakterisert som en normal oppstart for en 
reguleringsprosess og dekker følgelig de kravene man har til et kommunisert planinitiativ og 
en organisert gjennomføring.   
Det har vært gjennomført et formelt oppstartsmøte med kommunen den 20.desember 2019 
og det foreligger et referatet fra dette, oppdatert den 16.01.2020. Vi registrerer at kommunen 
har gitt oppstarttillatelse fattet i medhold av plan- og bygningslovens §12-8.  Samlet sett 
dekker de innsendte dokumentene de relevante kravene man har for gode vurderinger 
omkring utarbeidelsen av kommende detaljregulering.  
Merknad;  Det vurderes at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning eller 

planprogram og at en utfyllende planbeskrivelse med ROS-analyse skal gi en 
dekkende beskrivelse av planarbeidet, planen og virkningene av denne.   

Utover de beskrevne og foreslåtte hovedprioriteringene, foreligger det foreløpige bare noen 
fåtalls illustrerte skisser til avgrensning og tilpasning mot andre planer. Vi regner med at 
planutkastet ved kommende høringer vil fortsette å være entydig avgrenset og at arealets 
utforming er på plass, samt formålsbestemt.  
Vi har ingen ytterligere kommentarer til planens melding om oppstart. 

Generelle bindinger  
Reguleringen må innrette seg til grenseflaten mot sjø i de Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (FOR-2011-03-25-335). Reguleringen er 
i en viss grad bundet til å følge kommuneplanens arealdel, for det som gjelder hovedformål 
mv. 

Lov om havner og farvann 
Kystverket ønsker å informere om Lov om havner og farvann av 01.01. 2020. Loven medfører 
en viss endring i kommunenes forvaltningsansvar og myndighet innenfor egne sjøområder, 
jf. §§5 - 9 i ny lov.   
Vi gjør også oppmerksom på at tiltak og etableringer i eller i nærheten av sjø, krever egne 
tillatelser etter havne- og farvannslovens §14. Utfylling i sjø og strandsonearronderinger er 
eksempel på tiltak som krever tillatelse til etablering etter havne og farvannsloven. 

Plan- og bygningsloven 
Generelt ber man om at det blir tatt hensyn til trygge og farbare sjøareal og viser til plan- og 
bygningslovens § 11.7 pkt. 6 og § 11.11 pkt. 3 og 6, som omhandler forutsetninger for 
arealformål i sjø eller de tilgrensende strandsonearealene.  
Kystverket er hovedsakelig interessert i sikkerhet og fremkommelighet på sjøen, samt det å 
ivareta intensjonen med statens forvaltningsinteresser. Eventuelle planformål som 
vanskeliggjør Kystverket sine forvaltningsoppgaver på dette området, vil kunne føre til 
innsigelse. 
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Planverktøy 
Kystverket vil foreslå at man benytter KystInfo, Kystverkets eget planleggingsverktøy og 
karttjeneste, som er å finne på http://www.kystverket.no. Her finner man sjøkart med aktuell, 
oppdaterte og sjørelaterte opplysninger. Informasjonen på sjøkarta vil kunne være en tilvekst 
til planarbeidet og informerer om viktig element for ferdsel på sjøen, som f.eks. 
navigasjonsinstallasjoner (lykter, blinker, merker, bøyer, staker), farleder, moloer, 
ankringsområder, sjøkabler, sjøledninger m.v. 
Det er etter det vi ser av varselet en mindre del av sjø- og strandsoneareal som blir foreslått 
regulert. Verdien av KystInfo og ekstraherte data derfra, vil måtte settes inn i en 
sammenheng og aktualiseres proporsjonalt. 

Havnivåstigning/stormflo 
I planarbeidet må man se om det er behov for vurderinger omkring samfunnssikkerhet og 
forurensningsfare knyttet til ulykker/uhell i de tilstøtende sjøområdene og hva de påregnelige 
konsekvensene vil være for næringsinteresser, samfunn og natur. En analyse må vise hva 
en endret arealbruk vil ha og si for omgivelsene, men også på hvilken måte omgivelsene vil 
påvirke arealbruken i planområdet. 
Kartverkets innsynsløsning https://www.kartverket.no/sehavniva viser framtidig estimert 
havnivåstigning med stormflo, for de aller fleste tettstedene langs hele kysten. For Hitra er 
for eksempel 200-års stormflo med havnivåstigning (gitt fortsatt høye globale CO2-utslipp) 
stipulert til kote 2,66 meter mot slutten av dette århundret (uten bølgepåvirkning). 
Vi ser for oss en risikovurdering i tilknytning til fremtidig stormflo, kombinert med ekstrem 
sjøgang og hvordan disse momentene vil påvirke nyetableringer og omgivelsene innenfor 
planområdet. Det bør settes kriterier og krav i planens nye bestemmelser, slik at 
naturpåvirkninger ikke blir et kritisk moment på installasjoner i anleggenes levetid. I denne 
sammenheng vises det også til kommuneplanens arealdel med tilhørende vedtekter, der 
generelle funksjonskrav vedrørende byggehøyder langs sjø er tatt inn. Disse momentene 
bør ivaretas gjennom planforslaget. 
For å unngå å bygge seg inn klimaproblemer, anbefales det både i ovennevnte veileder 
H5/18 og i de Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 av 
14.05.2019, at det er de høye utslippstallene som skal legges til grunn for arealplanleggingen 
i kommunene. For tiltak som ligger i umiddelbar nærhet til- eller i sjø og som ikke er konstruert 
for overflomming, anbefaler vi at det derfor reguleres inn en minimum kotehøyde gulv 
(NN2000) på 3,0 m, gjerne noe høyere for å unngå skader og ødeleggelse. 

Skredfare i sjø 
Vi forutsetter at forholdet til skredfare avklares i forbindelse med planarbeidet og 
gjennomføres i tråd med kravene i PBLs §§4-3, 28-1 og TEK 17, kap.7: 
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17 

Det har inntruffet en rekke undersjøiske kvikkleireskred og uheldige hendelser i Midt-Norge, 
som følge av gravearbeider og utfyllinger i og mot sjø de senere årene. Dette viser oss at 
det kan være betydelig skredfare forbundet med utgravinger, fyllinger og mudringer også i 
sjø. Før denne type arbeider kan iverksettes, må det gjennomføres en skredfare- og 
geoteknisk vurdering av tiltaket av fra en fagkyndig. 
Dersom det ønskes utført sjø- eller strandutfyllinger i forbindelse med feltetableringen, må 
det gjennomføres en fareutredning som avklarer skredfaren. Utredningene bør gjennomføres 
på et slikt detaljeringsnivå at de tilfredsstiller kravene om sikker byggegrunn i TEK/PBL. 
Vi ber om at kommentarene blir tatt med i det videre arbeidet så langt det er relevant for 
planleggingen og at avklaringer i forhold til planmessige mangler blir gjennomført.  
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Utover dette har vi ingen andre innspill eller kommentarer til varslet reguleringsoppstart. 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Børre Tennfjord 

regiondirektør sjefingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Hitra kommune Trøndelag - Uttalelse til varsel om oppstart av 

planarbeid for detaljreguleringsplan for Risneset-Nesset gnr23 bnr4 

mfl  

 

Vi viser til oversendelse datert 09.03.2020 med varsel om oppstart av arbeid med 

detaljreguleringsplan for Risneset-Nesset, gnr. 23, bnr. 4 med flere i Hitra 

kommune.  

 

 

Formål og planstatus 

Formålet med detaljreguleringsplanen er blant annet å endre arrondering av 

regulert naustområde, samt å legge til rette for flere naust og sjøboder. Det skal 

også reguleres byggegrense mot sjøen og legges til rette for utvidelse østover av 

kai, samt vurderes behov for bilvei, flere parkeringsplasser og oppføring av flere 

bygg etc. Vedtatt vann- og avløpsplan skal oppdateres iht. ny reguleringsplan. I 

kommuneplanens arealdel er planområdet i sjø avsatt med hensynssone 

«friluftsområde sjø/vassdrag». 

Varslingen omfatter et areal på 125 daa, herav 40 daa i sjø.  

 

 

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen 

fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge, og er ansvarlig for forvaltningen av de 

levende marine ressursene. Vår oppgave i arbeidet med marin arealforvaltning 

er å ivareta fiskeri- og havbruksnæringens interesser i planprosesser i 

kystsonen, herunder ivaretakelse av marint biologisk mangfold, ved å tilstrebe 

en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 

 

 Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Midt     

Saksbehandler: Astri Kristin Strøm 

Telefon: 99481003 

Vår referanse: 20/4015 

Deres referanse:  

Dato: 17.03.2020 

 

 

Kystplan AS 

Att:  Tone Sandvik 

Postboks 4 Fillan 

7239 HITRA 

 



 

Vår referanse: 20/4015 

Side: 2/3 

Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse interessene i det regionale og 

lokale planarbeidet. 

 

 

Uttalelse fra Fiskeridirektoratet region Midt 

 

Fiskeriinteresser 

I Fiskeridirektoratet sin kartlegging av kystnære fiskeridata er det registrert 

passive felt for fiske etter torsk med garn og krabber med teiner like utenfor 

planområdet.  

 

Fiskeridirektoratets kartlegging av kystnære fiskeridata finnes på vår nettside 

med adresse: https://www. fiskeridir.no/Kart 

 

Akvakultur 

Det er ikke registrerte akvakulturlokaliteter i nærheten til det planlagte 

reguleringsområdet.  

 

Marint biologisk mangfold  

Havforskningsinstituttet registrerte i 2019 et gytefelt for torsk cirka 300 meter 

mot øst utenfor planområdet. Gytefeltet er klassifisert som lokalt viktig. I 

Naturbase er det registrert en større kamskjellforekomst og en 

skjellsandforekomst like utenfor planområdet. Både den større 

kamskjellforekomsten og skjellsandforekomsten er verdivurdert som svært 

viktig.  

 

 

Oppsummering  

Havforskningsinstituttet har registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk øst for 

reguleringsområdet. Det er også registrert en større kamskjellforekomst og en 

skjellsandforekomst like utenfor planområdet. Dersom det skal gjennomføres 

tiltak i sjø i forbindelse med reguleringsarbeidet, som utfylling, sprenging, 

mudring eller pæling, må dette vurderes spesielt i forhold til mulige uheldige 

påvirkninger for gytefeltet, kamskjellforekomsten, skjellsandforekomsten og det 

marine milø generelt. Avbøtende tiltak må om nødvendig iverksettes. Dette kan 

blant annet være at det skal brukes siltskjørt/-gardin eller tilsvarende for å 

hindre/redusere spredning av partikler under utfylling, at fyllmasser legges ut 

skånsomt og eventuelt at utfylling av masser ikke skal skje i gyteperioden for 

torsk.        

 

Ved alle eventuelle tiltak i sjø må konsekvensene for marint biologisk mangfold 

vurderes, og om nødvendig må avbøtende tiltak fastsettes i planbestemmelsene. 

   
 



 

Vår referanse: 20/4015 

Side: 3/3 

Fiskeridirektoratet region Midt har ut over dette ingen ytterligere merknader til 

varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Risneset-Nesset, gnr. 

23, bnr. 4 med flere i Hitra kommune.  
 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef 

 

Astri Kristin Strøm 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Dato:  24.03.2020 
Vår ref:  20/00942-2 
Deres ref:     

 

Svar til varsel om oppstart med endring av reguleringsplan for 
Risneset-Nesset gbnr 23/4 m.fl i Hitra Kommune. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 9. mars 2020. 
 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut 
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av 
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av endring for 
Risneset-Nesset gbnr 23/4 m.fl.  
 
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre 
fagområder kan bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring 
og offentlig ettersyn. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonssjef rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Håvard Hammerstad 
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 Vår dato 

22.04.2020 
Vår referanse 

2020/9140/STNO 
NTNU Vitenskapsmuseet 

Institutt for arkeologi og kulturhistorie 
Deres dato 

09.03.2020 
Deres referanse 

 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 TRONDHEIM 

E-post: Erlings Skakkes gate 47 B +47 73 59 21 45 Staale Normann 

postmottak@museum.ntnu.no  

http://www.ntnu.no    Tlf: +47 73 59 22 53 

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 
 

 

Kystplan 

Postboks 4 

7239 HITRA 

 

   

Marinarkeologisk uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med 
endring av reguleringsplan for Risneset-Nesset gnr 23 bnr 4 m. fl., 
Hitra Kommune 
 

NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 09.03.2020, i e-post fra Kystplan AS, ovennevnte sak til 

uttalelse vedrørende eventuell konflikt med kulturminner under vann. Saken er behandlet med 

bakgrunn i Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50. 

 

Kystplan AS varsler, på vegne av tiltakshavere Nesset Kystnæring AS og Lerøy Midt AS, om 

oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Risneset-Nesset, eiendommene gnr 23 bnr 4 

med flere i Hitra kommune.  

 

Dersom reguleringsplanen åpner for inngrep i sjø eller vassdrag i form av mudring eller annen 

graving, utfylling, moringer, pæling eller annet, kan det påregnes at NTNU Vitenskapsmuseet vil 

kreve å gjennomføre en marinarkeologisk befaring på stedet, avhengig av tiltakets art og omfang, jf. 

kulturminneloven § 9. Hensikten med en slik befaring er å avklare hvorvidt nevnte inngrep kan skade 

fredede eller vernede kulturminner under vann eller i strandsonen. Kostnadene i forbindelse med 

slike befaringer må i henhold til kulturminneloven § 10 bæres av tiltakshaver. 

 

Vi ber om at tiltakene i sjø blir nøye beskrevet i det videre planarbeidet, med hensyn til materialbruk, 

alle inngrep i sjø (mudring, dumping, fylling etc.) og reelle dimensjoner (herunder fyllingsfot for 

eventuelle utfyllinger), og at dette tydelig fremkommer på kartmaterialet. 

NTNU Vitenskapsmuseet takker for varselet og ber om å få oversendt 1. utkast av reguleringsplanen 

med reguleringsbestemmelser og kartmateriale, til uttalelse når dette foreligger. 

 

 

Med hilsen  

 

Staale Normann 

Saksbehandler 

 

 



2 av 2 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 

22.04.2020 
Vår referanse 

2020/9140/STNO 

 

Kopi: Trøndelag fylkeskommune 
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siri@kystplan.no

Fra: Trond Erik Aune <trond.aune@vectronbiosolutions.com>
Sendt: onsdag 1. april 2020 18:20
Til: siri@kystplan.no
Emne: Ang. Risneset/Nesset

Hei, 
 
Jeg er sønn av Erik Aune som eier en hyttetomt på Nesset på Hitra.  
 
Min far har sendt meg informasjon om det oppstartede planarbeidet for området og bedt meg om å kontakte dere. 
 
Av tilsendt kart kan det se ut som planlagt område delvis overlapper med min fars tomt, i grense mot nordøst. Jeg 
ser fra pkt 12 i endringen av reguleringsplanen, at kommunen "krever at kartgrunnlag er oppdatert, for eksempel i 
forhold til skylddelinger/ tomtegrenser, veier, stier, bygninger osv." Det er selvsagt viktig for min far at hans tomt 
ikke berøres av de planlagte endringene. Vi imøteser oppdatert kart der det ikke er overlapp. 
 
Likeledes har vi, i henhold til Skylddelingsforretningen fra da min far kjøpte tomten av Gudmund Nesset, rett til vei 
til tomten, rett til båtfeste, og rett til tilgang til brønn på hovedbruket. Planlagt trasé for vei til min fars tomt følger 
av topografiske hensyn Olvikbekken, og deler av denne traseen blir nå liggende under det omregulerte arbeidet og 
muligens komme i konflikt med tomt 21 og 22 på de nye plantegningene. Det er selvsagt viktig at disse tinglyste 
rettighetene heller ikke innskrenkes av omreguleringen, og vi imøteser informasjon om hvordan dette skal 
håndteres. 
 
Nå er det slik at min far ikke har tenkt å bygge hytte på tomten og han kan være interessert i å selge den, f. eks til 
tiltakshaverne, dersom det er interesse for dette. 
 
Mvh 
Trond Erik 
 
--  
Dr. Trond Erik Vee Aune, CEO  
Vectron Biosolutions AS  
Uglavegen 93 
7025 Trondheim; NORWAY  
Phone: +47 95027449  
www.vectronbiosolutions.com  



KYSTPLAN 

7240 HITRA 

 

MERKNAD VEDR. VARSEL OM ENDRING AV REG.PLAN RISNES/NESSET DATERT 09.03.20 

 

 

Henviser til tilsendt varsel den 9/3-20 om oppstart av planarbeid for endring av reg.plan 

Risnes/Nesset. Jeg er eier av gnr 22/9 som grenser til Lerøy sin eiendom 23/29 i området. 

 

Jeg har følgende kommentar til planforslaget: 

Lerøy søkte i februar 2019 om diverse endringer på sin eiendom gnr 23/ 29 og 34. Dette ble 

vel godkjent. Jeg fikk nabovarsel om dette den 5.feb 2019 og hadde ingen merknader. Det 

ble her godkjent en mindre utfylling vest i Risnesbukta for planering av parkeringsplass. Se 

figur 1 under. 

 

Nytt planforslag i samme område ble mottatt fra Kystplan datert 09.03.20. Her er det 

planlagt mye mere utfylling i Risnesbukta enn det som ble godkjent i 2019. Se figur 2 under.  

Dette kan jeg ikke akseptere av følgende grunner: 

1. Estetisk blir Risnesbukta ødelagt dersom det skal fylles ut mer enn tidligere godkjent.  

2. Evt. oppføring av lagerbygg, garasjer osv. på en ekstra stor utfylling vil ikke bli noe 

pent syn og kommer for tett innpå min eiendom 22/9. 

3. Dette kommer i konflikt med godkjent naustområde på gnr 22/9 

4. Dette kommer også i konflikt med flere dragerutlegg for småbåter i bukta. 

5. Grensen i sjø mellom 22/9 og 23/29 er vel også litt uklar. 

 

Kan også nevne at på 22/9 Risnes er det flere gravminner fra bronse- eller jernalder som er 

fredet. Det er derfor ikke ønskelig med store inngrep i naturen i området. 

 

Jeg ber om at det blir tatt hensyn til mine synspunkter i den videre behandling av planen. 

 

 

Trondheim 25.mars 2020 

Eyvind Risnes 



 

 

 

 


