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Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. 
Teknisk komite 2015-2019 30.04.2019 52/19 

 
Vedlegg:  
1 Søknad om igangsetting av planarbeid datert 11.04.2019, behandling av igangsettingssøknad 

i 2018 (sak 12/18) 
  

Saksprotokoll i Teknisk komite 2015-2019 - 30.04.2019  
Behandling: 
Geir Samdahl (FRP) fratrådt og Synnøve Hanssen (PP) tiltrådte møte igjen. 
Teknisk komite er dermed fulltallig. 
 
Vedtak: 
Teknisk komite finner å kunne tilrå at det igangsettes planarbeid med endring av 
reguleringsplanen for Strømsvika, eiendommen gnr 17, bnr 9 m fl, på følgende vilkår: 
 

1. Det må gjennomføres en grundig planprosess som legger til rette for en fremtidsrettet 
reguleringsplan for arealutnyttelsen i området, og en prosess som legger til rette for god 
dialog og medvirkning for alle parter, ihht planstrategi beskrevet i søknaden. 

2. Det forutsettes at krav til reguleringsarbeid, §1.5 i nylig vedtatte bestemmelser som følger 
kommuneplanens arealdel, tilfredsstilles. Det må gjennomføres oppstartmøte for å 
avdekke hvilke utredninger som er nødvendig å gjennomføre.  

3. Alle reguleringsplaner til behandling skal fremstilles etter reglene i ”nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister”. 

4. For områder som skal utbygges med vann- og avløpsordning, skal det utarbeides en vann- 
og avløpsplan med bestemmelser iht. krav i forskriftene. Grunnlaget for plana skal være 
utarbeidet av en fagperson innen VAR-feltet og leveres digitalt på SOSI-format iht. 
gjeldende SOSI-standard ved innleveringstidspunktet. Separat behandling av vann- og 
avløpsplan vil utløse ny sak med full offentlig høring. 

5. Det settes krav til at alle berørte parter i området blir tatt inn i planprosessen ved 
utarbeidelse av plan og bestemmelser. Samtidig med annonsering av igangsetting sendes 
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brev til berørte parter. Kopi av brev til berørte parter og vurdering av evt. merknader 
leveres sammen med planforslaget. 

6. Et planforslag som leveres til politisk behandling skal inneholde: 
 Forslag til reguleringsbestemmelser i RTF-format. 
 Et fullstendig plankart med tegnforklaring mv i PDF-format. 
 Plankart med tegnforklaring mv i papirform: 2 eksemplarer, nedfotografert til A3-

format. 
 Plandata i gjeldende SOSI-format. 
 Basiskart i gjeldende SOSI-format i den grad det er gjort tilleggsmålinger. 
 Rapportfil fra SOSI-kontroll som dokumenterer at alle innleverte data er feilfrie. 

7. Som en del av en leveranse skal det følge dokumentasjon på at innholdet i planforslaget 
er i samsvar med den nasjonale produktspesifikasjonen: En rapportfil for at utført kontroll 
viser at filen er feilfri. Leveranser som ikke tilfredsstiller kravene, vil bli returnert 
forslagsstiller. Fristen på 12 uker, jf. plan- og bygningslovens §12-11, løper ikke før det 
er levert et datasett som tilfredsstiller kravene fullt ut. 

8. Kvittering for innkjøp av kartgrunnlag som benyttes i planprosessen skal vedlegges ved 
innlevering av planmateriale, og det skal identifiseres hvilket kartgrunnlag som er 
benyttet. 

9. Kartet skal ha høydekoter på 1 m. Hvis det ikke eksisterer, må det bestilles gjennom 
kommunen. Kommunen og tiltakshaver bærer kostnadene med en halvpart hver hvis 
kartgrunnlag må opparbeides. 

10. Kommunen krever at kartgrunnlag er oppdatert, for eksempel i forhold til skylddelinger/ 
tomtegrenser, veier, stier, bygninger osv. 

11. Plankartet skal ha opprinnelsesdato, ekvidistanse, rutenett m/koordinatverdier, samt 
opplysning om benyttet koordinatsystem. 

12. Planen skal støttes opp med illustrasjoner i form av perspektivskisser og/eller 
fotomontasjer av hele eller deler av planen. 

13. Det skal innleveres to representative terrengsnitt gjennom planområdet i passende 
målestokk med bygninger volummessig inntegnet med maks høyde og takvinkel jf. 
reguleringsbestemmelsene. 

14. Det settes krav om arealoppgave, hva er dyrket og hva er beite osv. Det skal leveres kart 
som visualiserer markslag i planområdet i forhold til planlagte formål. Dvs. at kun 
formålsgrenser og planens begrensning tegnes med DMK i bakgrunnen. 

15. Tiltakshaver pålegges å oversende forslag til reguleringsplan til Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune som forhåndsvurderer planforslaget med hensyn på blant annet 
kulturminner. Kommunen vil tidligst kunne ta planforslaget opp til behandling og 
utlegging til offentlig ettersyn etter at det foreligger en uttalelse fra Fylkeskommunen og 
evt. fra Vitenskapsmuseet i forhold til krav om undersøkelser for marin arkeologi. Kopi 
av følgebrev og innsendt kart sendes til kommunen samtidig. 

16. Planforslag som ikke fullt ut tilfredsstiller kravene over, vil bli avvist. Ved mindre avvik 
kan det bli gitt en frist på å utbedre manglene. 

17. Igangsettingsvedtakets gyldighet settes til 3 år fra vedtaksdato. Planmateriell skal da være 
levert kommunen for utlegging til offentlig ettersyn. 

18. Det presiseres at igangsetting av planarbeid ikke må oppfattes som noen form for 
forhåndsgodkjenning av planforslaget og dets innhold. 

 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8, 12-10 og 12-11, 
samt kart- og planforskriften. 
 
Enstemmig. 
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Innstilling: 
Teknisk komite finner å kunne tilrå at det igangsettes planarbeid med endring av 
reguleringsplanen for Strømsvika, eiendommen gnr 17, bnr 9 m fl, på følgende vilkår: 
 

1. Det må gjennomføres en grundig planprosess som legger til rette for en fremtidsrettet 
reguleringsplan for arealutnyttelsen i området, og en prosess som legger til rette for god 
dialog og medvirkning for alle parter, ihht planstrategi beskrevet i søknaden. 

2. Det forutsettes at krav til reguleringsarbeid, §1.5 i nylig vedtatte bestemmelser som følger 
kommuneplanens arealdel, tilfredsstilles. Det må gjennomføres oppstartmøte for å 
avdekke hvilke utredninger som er nødvendig å gjennomføre.  

3. Alle reguleringsplaner til behandling skal fremstilles etter reglene i ”nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister”. 

4. For områder som skal utbygges med vann- og avløpsordning, skal det utarbeides en vann- 
og avløpsplan med bestemmelser iht. krav i forskriftene. Grunnlaget for plana skal være 
utarbeidet av en fagperson innen VAR-feltet og leveres digitalt på SOSI-format iht. 
gjeldende SOSI-standard ved innleveringstidspunktet. Separat behandling av vann- og 
avløpsplan vil utløse ny sak med full offentlig høring. 

5. Det settes krav til at alle berørte parter i området blir tatt inn i planprosessen ved 
utarbeidelse av plan og bestemmelser. Samtidig med annonsering av igangsetting sendes 
brev til berørte parter. Kopi av brev til berørte parter og vurdering av evt. merknader 
leveres sammen med planforslaget. 

6. Et planforslag som leveres til politisk behandling skal inneholde: 
 Forslag til reguleringsbestemmelser i RTF-format. 
 Et fullstendig plankart med tegnforklaring mv i PDF-format. 
 Plankart med tegnforklaring mv i papirform: 2 eksemplarer, nedfotografert til A3-

format. 
 Plandata i gjeldende SOSI-format. 
 Basiskart i gjeldende SOSI-format i den grad det er gjort tilleggsmålinger. 
 Rapportfil fra SOSI-kontroll som dokumenterer at alle innleverte data er feilfrie. 

7. Som en del av en leveranse skal det følge dokumentasjon på at innholdet i planforslaget 
er i samsvar med den nasjonale produktspesifikasjonen: En rapportfil for at utført kontroll 
viser at filen er feilfri. Leveranser som ikke tilfredsstiller kravene, vil bli returnert 
forslagsstiller. Fristen på 12 uker, jf. plan- og bygningslovens §12-11, løper ikke før det 
er levert et datasett som tilfredsstiller kravene fullt ut. 

8. Kvittering for innkjøp av kartgrunnlag som benyttes i planprosessen skal vedlegges ved 
innlevering av planmateriale, og det skal identifiseres hvilket kartgrunnlag som er 
benyttet. 

9. Kartet skal ha høydekoter på 1 m. Hvis det ikke eksisterer, må det bestilles gjennom 
kommunen. Kommunen og tiltakshaver bærer kostnadene med en halvpart hver hvis 
kartgrunnlag må opparbeides. 

10. Kommunen krever at kartgrunnlag er oppdatert, for eksempel i forhold til skylddelinger/ 
tomtegrenser, veier, stier, bygninger osv. 

11. Plankartet skal ha opprinnelsesdato, ekvidistanse, rutenett m/koordinatverdier, samt 
opplysning om benyttet koordinatsystem. 

12. Planen skal støttes opp med illustrasjoner i form av perspektivskisser og/eller 
fotomontasjer av hele eller deler av planen. 
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13. Det skal innleveres to representative terrengsnitt gjennom planområdet i passende 
målestokk med bygninger volummessig inntegnet med maks høyde og takvinkel jf. 
reguleringsbestemmelsene. 

14. Det settes krav om arealoppgave, hva er dyrket og hva er beite osv. Det skal leveres kart 
som visualiserer markslag i planområdet i forhold til planlagte formål. Dvs. at kun 
formålsgrenser og planens begrensning tegnes med DMK i bakgrunnen. 

15. Tiltakshaver pålegges å oversende forslag til reguleringsplan til Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune som forhåndsvurderer planforslaget med hensyn på blant annet 
kulturminner. Kommunen vil tidligst kunne ta planforslaget opp til behandling og 
utlegging til offentlig ettersyn etter at det foreligger en uttalelse fra Fylkeskommunen og 
evt. fra Vitenskapsmuseet i forhold til krav om undersøkelser for marin arkeologi. Kopi 
av følgebrev og innsendt kart sendes til kommunen samtidig. 

16. Planforslag som ikke fullt ut tilfredsstiller kravene over, vil bli avvist. Ved mindre avvik 
kan det bli gitt en frist på å utbedre manglene. 

17. Igangsettingsvedtakets gyldighet settes til 3 år fra vedtaksdato. Planmateriell skal da være 
levert kommunen for utlegging til offentlig ettersyn. 

18. Det presiseres at igangsetting av planarbeid ikke må oppfattes som noen form for 
forhåndsgodkjenning av planforslaget og dets innhold. 

 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8, 12-10 og 12-11, 
samt kart- og planforskriften. 
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Bakgrunn for saken 
Kystplan as v/May Andreassen, Storhaugveien 8, 7240 Hitra, søker på vegne av tiltakshaver 
Hitra Marine as v/Sigbjørn Johansen, om tillatelse til endring i reguleringsplanen for Strømsvika, 
gnr 17, bnr 9 m fl. 
 
Reguleringsplanen for Strømsvika ble vedtatt i mars 2009, sist endret via 
egengodkjenningsvedtak i Hitra kommunestyre 9/16, 04.02.2016. 
 

 
 
Figur: gjeldende reguleringsplan for Strømsvika 
 
Det ble også søkt om igangsettingstillatelse til endring av reguleringsplanen i januar 2018, og da 
ble følgende vedtak fattet i teknisk komite 27.02.2018, sak 12/18 (i sin helhet vedlagt som 
vedlegg til saksfremlegget): 
 

Teknisk komite frarår igangsetting av planarbeid med endring av reguleringsplanen for 
Strømsvika, eiendommen gnr 17, bnr 9 m fl. Dette med bakgrunn i kjente 
interessekonflikter i området.  
Hvis tiltakshaver allikevel velger å sette i gang planarbeidet må følgende vilkår følges: 
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Pkt 1. Det må gjennomføres en grundig planprosess som legger til rette for en 
fremtidsrettet reguleringsplan for arealutnyttelsen i området, og en prosess som legger til 
rette for god dialog og medvirkning for alle parter. 
Pkt 18. Det presiseres at igangsetting av planarbeid ikke må oppfattes som noen form for 
forhåndsgodkjenning av planforslaget og dets innhold. 

 
Saksopplysninger 
I søknaden anføres følgende: 
«Bakgrunn 
Hitra Marina er i vekst. Nå ønsker bedriften å utvide ved å ta i bruk mer av eiendommen. For å 
oppnå dette må det utarbeides en reguleringsplan. 
 
Historikk 
Det er tidligere gitt positivt vedtak på byggesøknad om nytt bygg og utfylling i sjø. Dette vedtaket 
ble påklaget. Konsekvensene ble at fylkesmannen opphevet vedtaket, med anbefaling om å endre 
dagens reguleringsplan. 
 
Hitra Marina AS søkte om oppstart av planarbeid på eiendommen i 2018. Saken ble behandlet 
01.03.2018 i sak nr. 2015/924, hvorpå det ble gitt negativ tilbakemelding fra det politiske miljøet. 
Dette på bakgrunn av at det forefinner kjente interessekonflikter i området. 
 
Søknad om igangsetting 
Hitra Marina ønsker å fremme en ny søknad om igangsetting. Nå med flere og mer utfyllende 
opplysninger. I område interessekonflikter i området, det må tas på alvor. 
Det er en kjent sak at reguleringsplanprosesser kan brukes for å avdekke og løse konflikter. Om 
en planprosess vil løse konfliktene i dette området er uvist, men det er en fin måte å få belyst 
begge sider av saken på for så å kunne fremme eventuelle løsninger/tiltak. 
 
For å skape tillit til prosessen er det viktig at man har en godt gjennomtenkt planstrategi. Denne 
planstrategien bør være vedtatt, slik at alle parter blir trygge på arbeidsmåten. Dette forplikter 
partene til å følge en plan. 
 

  
Figur 2 viser planlagte tiltak 
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Planstrategi 
Kystplan foreslår følgende planstrategi: 

1. Søknad om igangsettning. 
2. Hvis positivt vedtak, starte den lovpålagte planprosessen. 
3. Sende utfyllende brev til naboer/berørte parter. Brevet skal minst innholde: 

• Hvordan planprosessen skal utføres. 
• Plassering av fremtidig bygg. 
• Forventet byggehøyde. 
• Tanker rundt støy og visuell forurensing. 
• Utfylling i sjø og hva som er tanken for dette arealet. 

4. Brev til sektormyndighetene med samme utfyllende brev som til naboer/berørte parter. 
5. Kunngjøring i avisa. 
6. Åpen dag, møte med konsulent 

• Hensikten er at naboer/berørte parter kan komme til konsulent for å legge frem 
sine synspunkter på saken. I etterkant må de vurdere skriftlig merknader til saken. 

7. Utarbeidelse av planforslag 
• Rapporter/utredninger lages i forhold til sektormyndighetenes krav. 
• Støymålinger blir utført. 

8. Viktige tema i beskrivelsen: 
• De nye tiltakenes påvirkning på eksisterende bebyggelse 
• Støy og støv 
• Visuell forurensing 
• Silhuett 
• Utfylling i sjø 
• 100-metersbeltet 

9. Utarbeide kart og bestemmelser. 
10. Levering av forslag til kommunen. 

 
På bakgrunn av overnevnte, søkes det herved om igangsetting av regulering på eiendommen gnr. 
17 bnr. 9 m.fl.» 
 
Vurdering 
Reguleringsplanen for Strømsvika har nettopp vært gjenstand for revidering, sist vedtatt i 2016. 
Det må påpekes at det er uheldig at det gjennomføres stadige endringer i plangrunnlaget, da dette 
skaper liten forutsigbarhet for alle parter.  
 
I forbindelse med sist gjennomførte revidering av planen ble det avdekket en del 
interessekonflikter i området, og det forutsettes at planprosessen legger til rette for en god dialog 
og medvirkning for alle parter ved gjennomføring av nok en planendring. 
 
Som nevnt ble det ved behandling av søknad om igangsettingstillatelse til endring av 
reguleringsplanen i februar 2018 frarådd igangsetting av planarbeid i teknisk komite. Dette med 
bakgrunn i de kjente interessekonfliktene i området.  
Det ble presisert ved samme behandling av dersom tiltakshaver likevel setter i gang planarbeidet 
må følgende vilkår følges: 

Pkt 1. Det må gjennomføres en grundig planprosess som legger til rette for en 
fremtidsrettet reguleringsplan for arealutnyttelsen i området, og en prosess som legger til 
rette for god dialog og medvirkning for alle parter. 
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Pkt 18. Det presiseres at igangsetting av planarbeid ikke må oppfattes som noen form for 
forhåndsgodkjenning av planforslaget og dets innhold. 

 
Kystplan skisserer i søknaden en strategi for å imøtekomme presiseringen i pkt 1 ovenfor, knyttet 
til å tilrettelegge for god dialog og medvirkning for alle parter. Med dette vurderes vilkåret i siste 
del av pkt 1 å være imøtekommet. 
 
Det forutsettes i tillegg at det gjennomføres en grundig planprosess som legger til rette for en 
fremtidsrettet reguleringsplan for arealutnyttelsen i området, slik at en unngår hyppige endringer 
av plangrunnlaget. 
 
Det forutsettes at krav til reguleringsarbeid, §1.5 i nylig vedtatte bestemmelser som følger 
kommuneplanens arealdel, tilfredsstilles. Det må gjennomføres oppstartmøte for å avdekke 
hvilke utredninger som er nødvendig å gjennomføre.  
 
Alle arealplaner til behandling i Hitra kommune skal fremstilles etter reglene i nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan_og_bygningsloven/kart--
ogplanforskriften-.html?id=570324 
 
Hitra kommune forvalter alle sine arealplaner i digitalt format. Private forslag til detaljregulering 
jf. plan- og bygningslovens §12-3, skal leveres etter gjeldende standard. Regelverket i SOSI er 
eneste tillatte metode. Det er gjeldende versjon på tidspunktet planen tas til behandling, som til 
enhver tid gjelder. SOSI finnes her: http://intranett.statkart.no/SOSI.b7C_wlnG1s.ips. 
 
Som en del av en leveranse skal det følge dokumentasjon på at innholdet i planforslaget er i 
samsvar med den nasjonale produktspesifikasjonen: en rapportfil for at utført kontroll viser at 
filen er feilfri. Kontroll kan utføres v.h.a Statens Kartverks SOSI-kontroll: 
http://www.statkart.no/Ny+versjon+av+SOSI-vis+-+SOSI-kontroll.d25-SwtHS5a.ips 
 
Leveranser som ikke tilfredsstiller kravene, vil bli returnert forslagsstiller. Fristen på 12 uker, jf. 
plan- og bygningslovens §12-11, løper ikke før det er levert et datasett som tilfredsstiller kravene 
fullt ut. Planlegger skal identifisere hvilket kartgrunnlag som er benyttet i arealplanprosessen. 
Dette kan, jf. Kart- og planforskriften §9, sjette ledd, gjøres på to måter: 

 Ved å opplyse om hvilket kartgrunnlag som er benyttet som basiskart (Dette er aktuelt 
når det er kommunens kartgrunnlag som benyttes). 

 Ved å la basiskartet følge leveransen, korrekt kodet etter reglene i SOSI (Dette er 
aktuelt dersom det er samlet inn tilleggsdata.) 

 
Dersom planen grenser opp mot en eksisterende plan, skal planutkastet ha en avgrensning som 
faller sammen med dennes dersom det ikke kan påvises at den er feil. Hitra kommune vil stille 
nødvendige data om tilgrensende planer til rådighet. 
 
Matrikkeldata inngår i det kommunale kartgrunnlaget. I en detaljregulering skal grenser mv. som 
skal videreføres i planen, være identisk med dem i matrikkelen. 
 
Alle objekt som inngår i detaljplanen skal ha en geometrisk presisjon på samme nivå som 
basiskartet. Alle plandata skal leveres i UTM-Euref89 sone 32 (koordinatsystem 22 i SOSI) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan_og_bygningsloven/kart--ogplanforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan_og_bygningsloven/kart--ogplanforskriften-.html?id=570324
http://intranett.statkart.no/SOSI.b7C_wlnG1s.ips
http://www.statkart.no/Ny+versjon+av+SOSI-vis+-+SOSI-kontroll.d25-SwtHS5a.ips

