
Endring av reguleringsplan Nesset, Hitra kommune 

Samling av informasjon for å vurdere grunnforhold 

 

Bakgrunn 
Kystplan AS er engasjert av Nesset Kystnæring AS og Lerøy Midt AS til å gjennomføre planprosess for 

endring av reguleringsplan for Risneset-Nesset, Hitra kommune. Ved oppstartsvarsel av planarbeidet 

mottok vi følgenede uttalelse fra Kystverket:  

«Det forutsettes at forholdet til skredfare avklares ifbm planarbeidet og gjennomføres i tråd med 

kravene i pbl § §4-3, 28-1 og TEK17 kap.» 

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 tilrår de 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.  

- 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.  
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Beskrivelse/illustrasjon av område og topografi 
 

  

Figur 1. Ortofoto fra https://kommunekart.com/ og kart fra https://kart.finn.no 

 

 

 

Figur 2. Utsnitt fra http://3d.kommunekart.com/  
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Figur 3. Utsnitt av sjøkart fra www.norgeskart.no 

 

 

Figur 4. Utsnitt fra www.kommunekart.no. Markering av langgrunna. Se også sjøkartet i figur 3 
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Figur 5. historisk oversikt over området. Flybilder fra https://kart.finn.no 
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Figur 6. høydeprofiler fra https://hoydedata.no/LaserInnsyn/ 
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Figur 7. Løsmassemektighet. Utsnitt fra http://geo.ngu.no/kart/losmasse 

 

  

Figur 8. utsnitt fra http://geo.ngu.no/kart/losmasse 
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Figur 9. Berg i dagen – fra ortofoto og observasjoner på stedet 
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Vannstand/stormflo 

 

Figur 10. Vannstandsskisse fra www.sehavniva.no. Høydesystem NN2000 
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Figur 11. Vannstandsskisse fra www.sehavniva.no. Høydesystem sjøkartnull0 
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