Hitra kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Utvalg for plan, landbruk og miljø

Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus
Dato:
21.04.2021
Tidspunkt: 14:00 – 18:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
John Lernes
Leder
Arnt Julius Breivoll
Nestleder
Erlend Broholm
Medlem
Tor Johan Sagøy
Medlem

Representerer
AP
AP
SV
UAV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Guro-Karoline Aabakken
Medlem
Arnt Magne Flesvik
Medlem

Representerer
R
SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Inge Dahlø
Guro-Karoline Aabakken
May Elise Jamtøy Stolpnes
Arnt Magne Flesvik
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Solvor Sundet
Kommunalsjef Plan, Landbruk og Miljø
Trine Beheim
Landbruksrådgiver
Bjarne Nygård
Politisk sekretær

Representerer
V
SP

May Elise Jamtøy Stolpnes (SP) deltok via Teams.
Otto J. Lien (PP) deltok ikke i møtet. Utvalget telte dermed 6 av 7 representanter.
Innkalling var utsendt 14.04.2021. Det fremkom ingen merknader.
Utvalget startet med befaring klokken 14:00, før behandling av sakslisten.
Behandling av sakslisten begynte klokken 16:00.
Saksdokumenter i PS 56/21, 63/21 og 64/21 ble ettersendt 16.04.2021.
PS 65/21 utgår siden klagen ble trukket.
Det ble også ettersendt RDS (Referat Delegerte Saker) fra 45/21 til 68/21, og RS (Referat Saker)
fra 9/21 til 13/21 den 16.04.2021.
PS 61/21 ble behandlet først. Deretter ble sakene behandlet i stigende rekkefølge.

Saksliste
Utvalgssaksnr.

Sakstittel / Innhold
Saker til behandling

PS 53/21

Søknad om tiltak gnr 84 bnr 87. Dispensasjon fra pbl
§1-8

PS 54/21

Klagebehandling - Søknad om fradeling av parsell fra
gnr 14, bnr 6, samt oppføring av bolig på parsellen.
Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vikstrøm og
pbl §1-8

PS 55/21

Søknad om tiltak gnr 89 bnr 2. Dispensasjon fra
strandplanen for Stenkløv

PS 56/21

Søknad om tiltak gnr 76, bnr 1. Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og pbl §1-8

PS 57/21

Søknad om tilbygg til bolig på gnr. 69, bnr. 181 dispensasjon fra reguleringsplan og pbl § 1-8

PS 58/21

Klagebehandling - søknad om oppføring av
tomannsbolig på gnr. 69, bnr. 21. Dispensasjon fra
reguleringsplan.

PS 59/21

Klagesak - pålegg om retting og tvangsmulkt eiendommen gnr 45 bnr 3. Ny behandling

PS 60/21

Klagesak - pålegg om retting og tvangsmulkt eiendommene 45/3 og 45/25. Ny behandling.

PS 61/21

Beitebruksplan for Hitra kommune 2021 - 2025

PS 62/21

Tilsagn på økonomisk støtte fra kommunelat viltfond
for oppføring av viltgjerde som tiltak mot beiteskade

PS 63/21

Mandat for håndtering av fallvilt i Hitra kommune

PS 64/21

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - dispensasjon fra
reguleringsplan og pbl § 1-8 - gnr. 207, bnr. 36

PS 65/21

Klagebehandling - Søknad om tiltak gnr 92, bnr 36 m
fl. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Fillan
sentrum og Vikan nord - saksdokumenter ettersendes

PS 66/21

Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Delegerte saker

RDS 45/21

Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr
96, bnr 1, tomt 28 - oppføring av enebolig og garasje

RDS 46/21

Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr
250, bnr 18 - oppføring av midlertidig anleggsvei på
gnr. 250, bnr. 4 samt planering av fritidstomt og
nedlegging av stikkledning vann.

Lukket

RDS 47/21

Melding om delegert vedtak - igangsettingstillatelse 4
gnr 125, bnr 1 - innvendige arbeider, bygningsmessige
arbeider og tekniske fag

RDS 48/21

Melding om delegert vedtak - Utslippstillatelse fra
minirenseanlegg gnr. 78, bnr 17

RDS 49/21

Melding om delegert vedtak - endring av gitt tillatelse
gnr 93, bnr 117 - boligen trekkes to meter bort fra
hovedveien samt at de to bodene blir slått sammen

RDS 50/21

Melding om delegert vedtak - rammetillatelse gnr 93,
bnr 77 - riving av deler av eksisterende bygg og
oppføring av tilbygg til brannstasjon samt innvendige
og utvendige arbeider på eksisterende bygg.

RDS 51/21

Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr
84, bnr 35 - bruksendring fra enebolig med sokkel til
enebolig.

RDS 52/21

Igangsetting - reguleringsplan og VA-plan for Jektvika
- Faksvågsjøen, deler av gnr 45, bnr 14 m fl. PlanID
5056_202101

RDS 53/21

Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr
93, bnr 87

RDS 54/21

Melding om delegert vedtak - igangsettingstillatelse
gnr 106, bnr 26 - oppføring av tilbygg til bolig

RDS 55/21

Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr
124, bnr 70 - riving av uthus og oppføring av anneks

RDS 56/21

Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr
88, bnr 26 - oppføring av enebolig og garasje

RDS 57/21

Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr
104, bnr 65 - oppføring av fritidsbolig

RDS 58/21

Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr
22, bnr 214 - oppføring av vinterhage

RDS 59/21

Søknad om endring av tillatelse gnr 250 bnr 25.
Dispensasjon fra reguleringsplanen for Bystingen
hytteområde

RDS 60/21

Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr
68, bnr 148 - oppføring av fritidsbolig og bod

RDS 61/21

Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr
120, bnr 3 - oppføring av driftsbygning

RDS 62/21

Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak 68,
bnr 144 - oppføring av fritidsbolig og bod

RDS 63/21

Tillatelse til å felle grågås som gjør skade

RDS 64/21

Melding om delegert vedtak - utslippstillatelse gnr 22,
bnr 51

RDS 65/21

Søknad om tiltak gnr 207, bnr 73. Dispensasjon fra
reguleringsplanen for Rottem

RDS 66/21

Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr
68, bnr 146 - oppføring av fritidsbolig

RDS 67/21

Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr
46, bnr 6 - omdisponering av område

RDS 68/21

Søknad om tiltak gnr 22, bnr 8. Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og pbl §1-8

RS 9/21

Høring - Utredning om organisering av
luftambulansetjenesten

RS 10/21

Statsforvalterens klagebehandling - dispensasjon fra
kommuneplan - ettergodkjenning av platting ved
naustet - landgang og flytebrygge - Hitra 69/29

RS 11/21

Endelig vedtatt og publisert forskrift om
farvannsavgift i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
med tilhørende kommuner.

RS 12/21

Varsel om retting -varslingsrutiner for iskast ved 11
vindkraftverk

RS 13/21

Statsforvalterens vedtak i klagesak - dispensasjon endring av tillatelse til adkomstvei - Vorpbukta - Hitra
204/94 - kommunens vedtak oppheves

Saker til behandling
PS 53/21 Søknad om tiltak gnr 84 bnr 87. Dispensasjon fra pbl §1-8
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 21.04.2021
Behandling:
Utvalget befarte det aktuelle området før møtet.
Arnt Julius Breivoll (AP), Tor Johan Sagøy (Uavh.) og May Elise Jamtøy Stolpnes (SP) fremmet
følgende forslag
1. Det gis medhold i søknad på dispensasjon fra pbl § 1-8 til ettergodkjenning av endret
plassering for fritidsbolig på eiendommen gnr 84, bnr 87, som omsøkt.
2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at
hensynet til byggeforbudet i 100-metersbeltet ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å
innvilge dispensasjon til det omsøkte tiltakene. og det foreligger klar overvekt av
hensyn som taler for å kunne innvilge den omsøkte dispensasjonen.
3. Ved en søknad om ettergodkjenning av tiltak skal en legge til grunn at tiltaket ikke er
utført. Strandsonebestemmelsen sier at det skal tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser ved utbygging i
strandsonen. Naturmiljøbegrepet omfatter også biologisk mangfold. Hadde en søknad
om endret plassering kommet i forkant av bygging, så ville søknaden blitt godkjent ut
ifra følgende vurdering:
a. Endringen av plassering er i samsvar med grunneiers samtykke.
b. Plasseringen i terrenget er mindre skjemmende enn i opprinnelig plan, og
minsket heller ikke allmennhetens tilgang til strandsonen.
c. Hensyn til strandsonen er ivaretatt.
4. Saken anses som tilstrekkelig belyst ihht naturmangfoldlovens §7.
Forslaget ble nedstemt. Forslaget fikk 3 stemmer. Innstillingen fikk 4 stemmer siden
møteleders stemme teller dobbelt ved stemmelikhet. Følgende representanter stemte for
forslaget fremmet i møte:
Tor Johan Sagøy (Uavh.)
May Elise Jamtøy Stolpnes (SP)
Arnt Julius Breivoll (AP)
Innstillingen ble dermed vedtatt med møteleders dobbeltstemme.
Vedtak:
1. Det gis avslag på søknad om dispensasjon fra pbl §1-8 til ettergodkjenning av endret
plassering for fritidsbolig på eiendommen gnr 84, bnr 87, som omsøkt.
2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at
hensynet til byggeforbudet i 100-metersbeltet blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge
dispensasjon til det omsøkte tiltakene, og det foreligger ikke klar overvekt av hensyn
som taler for å kunne innvilge den omsøkte dispensasjonen. Bakgrunn for vedtaket er
også at det vil skape presedens i forhold til behandlingen av tilsvarende saker.
3. Saken anses som tilstrekkelig belyst ihht naturmangfoldlovens §7.

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 24.03.2021
Behandling:
John Lernes fremmet utsettelsesforslag slik at utvalget kan befare området før saken
behandles.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes slik at utvalget kan befare det aktuelle området før de behandler saken.
Innstilling:
1. Det gis avslag på søknad om dispensasjon fra pbl §1-8 til ettergodkjenning av endret
plassering for fritidsbolig på eiendommen gnr 84, bnr 87, som omsøkt.
2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at
hensynet til byggeforbudet i 100-metersbeltet blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge
dispensasjon til det omsøkte tiltakene, og det foreligger ikke klar overvekt av hensyn
som taler for å kunne innvilge den omsøkte dispensasjonen. Bakgrunn for vedtaket er
også at det vil skape presedens i forhold til behandlingen av tilsvarende saker.
3. Saken anses som tilstrekkelig belyst ihht naturmangfoldlovens §7.

PS 54/21 Klagebehandling - Søknad om fradeling av parsell fra gnr 14, bnr 6, samt oppføring
av bolig på parsellen. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vikstrøm og pbl §1-8
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 21.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble vedtatt med 5 stemmer for og 1 stemme imot. Arnt Julius Breivoll (AP) stemte
imot innstillingen.
Vedtak:
1. Hitra kommune imøtekommer ikke klagen fra Mathias Bremvåg, på vedtak 530/20D,
fattet av administrasjonen på delegert myndighet fra utvalg for plan, landbruk og miljø
02.02.2021.
2. Hitra kommune kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter som ikke lå til grunn
for vedtak 530/20D.
3. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §1-9 og forvaltningslovens §33.
4. Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.
Innstilling:
1. Hitra kommune imøtekommer ikke klagen fra Mathias Bremvåg, på vedtak 530/20D,
fattet av administrasjonen på delegert myndighet fra utvalg for plan, landbruk og miljø
02.02.2021.
2. Hitra kommune kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter som ikke lå til grunn
for vedtak 530/20D.
3. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §1-9 og forvaltningslovens §33.
4. Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.

PS 55/21 Søknad om tiltak gnr 89 bnr 2. Dispensasjon fra strandplanen for Stenkløv
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 21.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det gis dispensasjon fra strandplanen for Stenkløv til etablering av bilveg frem til
fritidsboligen gnr 89, bnr 32, som omsøkt.
2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at
hensynet bak strandplanen for Stenkløv ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge
dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at det omsøkte tiltaket ikke berører
landbruksdrift i området, at det allerede er etablert kjerreveg frem til eiendommen,
og at tiltaket kan gjennomføres uten omfattende terrenginngrep.
3. Saken anses som tilstrekkelig belyst i henhold til naturmangfoldlovens §7, ettersom
det er gjort oppslag i naturbase og rødliste uten at det er gjort konkrete funn.
Innstilling:
1. Det gis dispensasjon fra strandplanen for Stenkløv til etablering av bilveg frem til
fritidsboligen gnr 89, bnr 32, som omsøkt.
2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at
hensynet bak strandplanen for Stenkløv ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge
dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at det omsøkte tiltaket ikke berører
landbruksdrift i området, at det allerede er etablert kjerreveg frem til eiendommen, og
at tiltaket kan gjennomføres uten omfattende terrenginngrep.
3. Saken anses som tilstrekkelig belyst i henhold til naturmangfoldlovens §7, ettersom det
er gjort oppslag i naturbase og rødliste uten at det er gjort konkrete funn.

PS 56/21 Søknad om tiltak gnr 76, bnr 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl
§1-8
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 21.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det gis avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
til bruksendring av driftsbygningen, tilhørende ombygging/tilbygg og
avkjørsel/parkering, på gnr 76, bnr 1, som omsøkt. Vedtaket gjøres i medhold av planog bygningslovens §19-2, og begrunnes med at hensynet til kommuneplanens
arealdel og pbl §1-8 blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge den omsøkte
dispensasjonen, og det foreligger ikke klar overvekt av hensyn som taler for å kunne
innvilge den omsøkte dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at den omsøkte
bruksendringen kommer i konflikt med landbruksinteressene i området, at hensynet
bak landbruksformålet vil bli vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen innvilges,
samt at tiltaket vil bidra til privatisering av strandsonen i området. Bakgrunn for
vedtaket er også at hensynet til presedens må tillegges stor vekt i denne saken,
ettersom behandlingen av denne saken vil skape presedens for andre tilsvarende
saker.
2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 til oppføring av trapp
på nordsida av våningshuset, trapper og terrengarbeider på sørsida av våningshuset.
Vilkår for vedtaket er at terrengarbeidene begrenses til de områdene som allerede er
tatt i bruk og opparbeidet til boligformål (eksisterende plen og gårdsplass). Vedtaket
gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at hensynet til
kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge
dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at tiltakene utføres i område som allerede er
tatt i bruk til boligformål, og som derav ikke vil være til ulempe for
landbruksinteressene i området. Tiltakene vil heller ikke ha negativ konsekvens for
strandsonen i området eller allmennhetens tilgjengelighet til dette området.
3. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 til flytting av avkjørsel
til våningshuset, samt etablering av parkeringsareal til våningshuset. Vilkår for
vedtaket vil være at det omsøkte parkeringsarealet begrenses til å dekke
parkeringsareal til 2, maks 3 biler, samt at arealet begrenses til det sørligste området
av det omsøkte, slik at det blir liggende i bakkant av eksisterende naust. Vedtaket
gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at hensynet til
kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge de
omsøkte tiltakene. Dette med bakgrunn i at tiltakene utføres i område som allerede
er tatt i bruk til boligformål, og som derav ikke vil være til ulempe for
landbruksinteressene i området. Tiltakene vil heller ikke ha negativ konsekvens for
strandsonen i området eller allmennhetens tilgjengelighet til dette området.
4. Saken anses som tilstrekkelig belyst ihht naturmangfoldlovens §7, og vedtaket antas å
ikke ha vesentlige konsekvenser for naturmangfoldet i området.

Innstilling:
1. Det gis avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 til
bruksendring av driftsbygningen, tilhørende ombygging/tilbygg og avkjørsel/parkering,
på gnr 76, bnr 1, som omsøkt. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens
§19-2, og begrunnes med at hensynet til kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 blir
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge den omsøkte dispensasjonen, og det foreligger ikke
klar overvekt av hensyn som taler for å kunne innvilge den omsøkte dispensasjonen.
Dette med bakgrunn i at den omsøkte bruksendringen kommer i konflikt med
landbruksinteressene i området, at hensynet bak landbruksformålet vil bli vesentlig
tilsidesatt dersom dispensasjonen innvilges, samt at tiltaket vil bidra til privatisering av
strandsonen i området. Bakgrunn for vedtaket er også at hensynet til presedens må
tillegges stor vekt i denne saken, ettersom behandlingen av denne saken vil skape
presedens for andre tilsvarende saker.
2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 til oppføring av trapp på
nordsida av våningshuset, trapper og terrengarbeider på sørsida av våningshuset. Vilkår
for vedtaket er at terrengarbeidene begrenses til de områdene som allerede er tatt i
bruk og opparbeidet til boligformål (eksisterende plen og gårdsplass). Vedtaket gjøres i
medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at hensynet til
kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge
dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at tiltakene utføres i område som allerede er tatt
i bruk til boligformål, og som derav ikke vil være til ulempe for landbruksinteressene i
området. Tiltakene vil heller ikke ha negativ konsekvens for strandsonen i området eller
allmennhetens tilgjengelighet til dette området.
3. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 til flytting av avkjørsel til
våningshuset, samt etablering av parkeringsareal til våningshuset. Vilkår for vedtaket vil
være at det omsøkte parkeringsarealet begrenses til å dekke parkeringsareal til 2, maks
3 biler, samt at arealet begrenses til det sørligste området av det omsøkte, slik at det
blir liggende i bakkant av eksisterende naust. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og
bygningslovens §19-2, og begrunnes med at hensynet til kommuneplanens arealdel og
pbl §1-8 ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge de omsøkte tiltakene. Dette med
bakgrunn i at tiltakene utføres i område som allerede er tatt i bruk til boligformål, og
som derav ikke vil være til ulempe for landbruksinteressene i området. Tiltakene vil
heller ikke ha negativ konsekvens for strandsonen i området eller allmennhetens
tilgjengelighet til dette området.
4. Saken anses som tilstrekkelig belyst ihht naturmangfoldlovens §7, og vedtaket antas å
ikke ha vesentlige konsekvenser for naturmangfoldet i området.

PS 57/21 Søknad om tilbygg til bolig på gnr. 69, bnr. 181 - dispensasjon fra reguleringsplan og
pbl § 1-8
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 21.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanens utnyttelsesgrad jf. § 1.1.3 og pbl. § 1-8, for
omsøkte tilbygg på eiendommen gnr. 69, bnr. 181.
2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at
hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt som følge av dispensasjonen.
Fordelene anses som klart større enn ulempene. Det vises i sin helhet til begrunnelse
gitt under vurdering.
3. Saken anses som tilstrekkelig belyst iht. naturmangfoldlovens §7, ettersom det er
gjort oppslag i naturbase og rødliste uten at det er avdekket viktige naturverdier i det
omsøkte området som har konsekvenser for vedtaket.
Innstilling:
1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanens utnyttelsesgrad jf. § 1.1.3 og pbl. § 1-8, for
omsøkte tilbygg på eiendommen gnr. 69, bnr. 181.
2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at
hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt som følge av dispensasjonen.
Fordelene anses som klart større enn ulempene. Det vises i sin helhet til begrunnelse
gitt under vurdering.
3. Saken anses som tilstrekkelig belyst iht. naturmangfoldlovens §7, ettersom det er gjort
oppslag i naturbase og rødliste uten at det er avdekket viktige naturverdier i det
omsøkte området som har konsekvenser for vedtaket.

PS 58/21 Klagebehandling - søknad om oppføring av tomannsbolig på gnr. 69, bnr. 21.
Dispensasjon fra reguleringsplan.
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 21.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommune imøtekommer ikke klagen fra Arc arkitekter, mottatt 04.03.2021, på
vedtak 34/21D, fattet administrativt på delegert myndighet fra Utvalg for plan, landbruk
og miljø den 11.02.2021.
2. Hitra kommune kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter av en slik art at det gir
grunnlag for å endre syn i saken.
3. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 33.
4. Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse
Innstilling:
1. Hitra kommune imøtekommer ikke klagen fra Arc arkitekter, mottatt 04.03.2021, på vedtak
34/21D, fattet administrativt på delegert myndighet fra Utvalg for plan, landbruk og miljø
den 11.02.2021.
2. Hitra kommune kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter av en slik art at det gir
grunnlag for å endre syn i saken.
3. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 33.
4. Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse

PS 59/21 Klagesak - pålegg om retting og tvangsmulkt - eiendommen gnr 45 bnr 3. Ny
behandling
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 21.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommune imøtekommer ikke klagen fra Hjørdis Helsø på vedtak om pålegg om
retting og vedtak om tvangsmulkt av 04.11.20.
2. Hitra kommune kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter av en slik art at det
gir grunnlag for å endre syn i saken.
3. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 32 og
forvaltningsloven § 33.
4. Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig klagesaksbehandling.
Innstilling:
1. Hitra kommune imøtekommer ikke klagen fra Hjørdis Helsø på vedtak om pålegg om
retting og vedtak om tvangsmulkt av 04.11.20.
2. Hitra kommune kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter av en slik art at det
gir grunnlag for å endre syn i saken.
3. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 32 og forvaltningsloven
§ 33.
4. Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig klagesaksbehandling.

PS 60/21 Klagesak - pålegg om retting og tvangsmulkt - eiendommene 45/3 og 45/25. Ny
behandling.
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 21.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommune imøtekommer ikke klagen fra Hjørdis Helsø på vedtak om pålegg om
retting og vedtak om tvangsmulkt av 04.11.20.
2. Hitra kommune kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter av en slik art at det
gir grunnlag for å endre syn i saken.
3. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 32 og
forvaltningsloven § 33.
4. Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig klagesaksbehandling.
Innstilling:
1. Hitra kommune imøtekommer ikke klagen fra Hjørdis Helsø på vedtak om pålegg om
retting og vedtak om tvangsmulkt av 04.11.20.
2. Hitra kommune kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter av en slik art at det
gir grunnlag for å endre syn i saken.
3. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 32 og forvaltningsloven
§ 33.
4. Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig klagesaksbehandling.

PS 61/21 Beitebruksplan for Hitra kommune 2021 - 2025
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 21.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg for plan, landbruk og miljø vedtar å legge ut forslag til temaplan Beitebruksplan for
Hitra kommune 2021-2025 til offentlig høring.
Innstilling:
Utvalg for plan, landbruk og miljø vedtar å legge ut forslag til temaplan Beitebruksplan
for Hitra kommune 2021-2025 til offentlig høring.

PS 62/21 Tilsagn på økonomisk støtte fra kommunelat viltfond for oppføring av viltgjerde
som tiltak mot beiteskade
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 21.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg for plan, landbruk og miljø innvilger et tilskudd på 15 000,- til hjortegjerde på
Helgebostad hagebruk gnr 34 bnr 5 i Hitra kommune.
Søknaden innvilges med følgende vilkår;
1. Tilskudd utbetales mot dokumenterte kostnader
2. Tilskuddet dekkes av kommunalt viltfond, ansvar 4761
3. Tilsagnet står ved lag tilsagnsåret og påfølgende kalenderår
4. Det skal leveres inn dokumentasjon på beiteskade forårsaket av hjortevilt og estimert
økonomisk tap som følge av beiteskader
5. Det skal leveres inn en kortfattet rapport senest et år etter byggeprosjektets slutt som
beskriver resultatet
Hjemmel for vedtaket er Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og
fellingsavgift for elg og hjort, og Vedtekter for viltfond i Hitra kommune.
Innstilling:
Utvalg for plan, landbruk og miljø innvilger et tilskudd på 15 000,- til hjortegjerde på
Helgebostad hagebruk gnr 34 bnr 5 i Hitra kommune.
Søknaden innvilges med følgende vilkår;
1. Tilskudd utbetales mot dokumenterte kostnader
2. Tilskuddet dekkes av kommunalt viltfond, ansvar 4761
3. Tilsagnet står ved lag tilsagnsåret og påfølgende kalenderår
4. Det skal leveres inn dokumentasjon på beiteskade forårsaket av hjortevilt og estimert
økonomisk tap som følge av beiteskader
5. Det skal leveres inn en kortfattet rapport senest et år etter byggeprosjektets slutt som
beskriver resultatet
Hjemmel for vedtaket er Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og
fellingsavgift for elg og hjort, og Vedtekter for viltfond i Hitra kommune.

PS 63/21 Mandat for håndtering av fallvilt i Hitra kommune
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 21.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg for Plan, landbruk og miljø vedtar mandat med instruks og oppdragsavtaler for
håndtering av fallviltet i Hitra kommune
Innstilling:
Utvalg for Plan, landbruk og miljø vedtar mandat med instruks og oppdragsavtaler for
håndtering av fallviltet i Hitra kommune

PS 64/21 Søknad om tilbygg til fritidsbolig - dispensasjon fra reguleringsplan og pbl § 1-8 gnr. 207, bnr. 36
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 21.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det gis dispensasjon fra regulert byggegrense jf. pbl § 1-8, for omsøkte tilbygg på
eiendommen gnr. 207, bnr. 36.
2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at
hensynet bak byggeforbudet i 100-metersbeltet og hensynene i lovens
formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt som følge av dispensasjonen.
Fordelene anses som klart større enn ulempene. Det vises i sin helhet til begrunnelse
gitt under vurdering.
3. Saken anses som tilstrekkelig belyst iht. naturmangfoldlovens §7, ettersom det er
gjort oppslag i naturbase og rødliste uten at det er avdekket viktige naturverdier i det
omsøkte området som har konsekvenser for vedtaket.
Innstilling:
1. Det gis dispensasjon fra regulert byggegrense jf. pbl § 1-8, for omsøkte tilbygg på
eiendommen gnr. 207, bnr. 36.
2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at
hensynet bak byggeforbudet i 100-metersbeltet og hensynene i lovens
formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt som følge av dispensasjonen.
Fordelene anses som klart større enn ulempene. Det vises i sin helhet til begrunnelse
gitt under vurdering.
3. Saken anses som tilstrekkelig belyst iht. naturmangfoldlovens §7, ettersom det er gjort
oppslag i naturbase og rødliste uten at det er avdekket viktige naturverdier i det
omsøkte området som har konsekvenser for vedtaket.

PS 65/21 Klagebehandling - Søknad om tiltak gnr 92, bnr 36 m fl. Dispensasjon fra
reguleringsplanen for Fillan sentrum og Vikan nord - saksdokumenter ettersendes
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 21.04.2021
Behandling:
Klagen ble trukket i forkant av møtet.
Vedtak:
Ingen vedtak

PS 66/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 21.04.2021
Behandling:
Møtesekretær leste opp møteprotokollen for dagens møte.
Vedtak:
Møteprotokollen ble enstemmig vedtatt.

Delegerte saker
RDS 45/21 Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 96, bnr 1, tomt 28 - oppføring
av enebolig og garasje
RDS 46/21 Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 250, bnr 18 - oppføring av
midlertidig anleggsvei på gnr. 250, bnr. 4 samt planering av fritidstomt og nedlegging av
stikkledning vann.
RDS 47/21 Melding om delegert vedtak - igangsettingstillatelse 4 gnr 125, bnr 1 - innvendige
arbeider, bygningsmessige arbeider og tekniske fag
RDS 48/21 Melding om delegert vedtak - Utslippstillatelse fra minirenseanlegg gnr. 78, bnr
17
RDS 49/21 Melding om delegert vedtak - endring av gitt tillatelse gnr 93, bnr 117 - boligen
trekkes to meter bort fra hovedveien samt at de to bodene blir slått sammen
RDS 50/21 Melding om delegert vedtak - rammetillatelse gnr 93, bnr 77 - riving av deler av
eksisterende bygg og oppføring av tilbygg til brannstasjon samt innvendige og utvendige
arbeider på eksisterende bygg.
RDS 51/21 Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 84, bnr 35 - bruksendring fra
enebolig med sokkel til enebolig.
RDS 52/21 Igangsetting - reguleringsplan og VA-plan for Jektvika - Faksvågsjøen, deler av gnr
45, bnr 14 m fl. PlanID 5056_202101
RDS 53/21 Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 93, bnr 87
RDS 54/21 Melding om delegert vedtak - igangsettingstillatelse gnr 106, bnr 26 - oppføring av
tilbygg til bolig
RDS 55/21 Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 124, bnr 70 - riving av uthus og
oppføring av anneks
RDS 56/21 Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 88, bnr 26 - oppføring av
enebolig og garasje
RDS 57/21 Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 104, bnr 65 - oppføring av
fritidsbolig
RDS 58/21 Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 22, bnr 214 - oppføring av
vinterhage
RDS 59/21 Søknad om endring av tillatelse gnr 250 bnr 25. Dispensasjon fra
reguleringsplanen for Bystingen hytteområde
RDS 60/21 Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 68, bnr 148 - oppføring av
fritidsbolig og bod

RDS 61/21 Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 120, bnr 3 - oppføring av
driftsbygning
RDS 62/21 Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak 68, bnr 144 - oppføring av
fritidsbolig og bod
RDS 63/21 Tillatelse til å felle grågås som gjør skade
RDS 64/21 Melding om delegert vedtak - utslippstillatelse gnr 22, bnr 51
RDS 65/21 Søknad om tiltak gnr 207, bnr 73. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Rottem
RDS 66/21 Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 68, bnr 146 - oppføring av
fritidsbolig
RDS 67/21 Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 46, bnr 6 - omdisponering av
område
RDS 68/21 Søknad om tiltak gnr 22, bnr 8. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl
§1-8
RS 9/21 Høring - Utredning om organisering av luftambulansetjenesten
RS 10/21 Statsforvalterens klagebehandling - dispensasjon fra kommuneplan ettergodkjenning av platting ved naustet - landgang og flytebrygge - Hitra 69/29
RS 11/21 Endelig vedtatt og publisert forskrift om farvannsavgift i Kristiansund og Nordmøre
Havn IKS med tilhørende kommuner.
RS 12/21 Varsel om retting -varslingsrutiner for iskast ved 11 vindkraftverk
RS 13/21 Statsforvalterens vedtak i klagesak - dispensasjon - endring av tillatelse til
adkomstvei - Vorpbukta - Hitra 204/94 - kommunens vedtak oppheves

