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Oppstartsmøte 
 

Detaljregulering for  
Tuvnes-Storheia 

 
Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 
(planforskriften) 
 
Dato: 28.10.2019 
 

1. Ansvarlige 

Fagkyndig 

Firma KONTUR AS 

Organisasjonsnummer 989 513 435  

Adresse Strandgata 13c 

Postnummer 2815 

Poststed Gjøvik 

Telefonnummer 94 19 30 56  

E-post Morten.lokken@kontur.as    firmapost@kontur.as 

Kontaktperson for 
prosjektet hos 
fagkyndig 

Morten Løkken 

Fagkyndig har møteplikt på forhåndskonferanse og oppstartmøte.   

Forslagsstiller (øvrige deltakere fylles ut på punkt 18) 

Firma/privatperson Vikan Settefisk AS / Frode Reppe AS 

Organisasjonsnummer 989 513 435  

Adresse Tuvnesveien 9 

Postnummer 7270 Dyrvik 

Poststed Frøya 

Telefonnummer 72 44 55 41  

E-post vikan@vikan.no 

Kontaktperson for 
prosjektet hos 
forslagsstiller 

Frode Reppe / Britt-Åse Skarsvåg 

 
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
mailto:Morten.lokken@kontur.as
mailto:firmapost@kontur.as
mailto:vikan@vikan.no
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2. Eiendomsopplysninger 

Gårds- og 
bruksnummer(e) 

12/1, 11/21, 12/3, (11/21) 

Adresse/stedsnavn Tuvnesveien, Storheia 

Eiers navn  

3. Formålet med planen, jf. § 1, andre ledd, bokstav a) 

 

Formålet med plane er å utvide næringsarealet for Vikan Settefisk AS. For å imøtekomme nye 
krav til settefiskproduksjon og samtidig ha muligheten til å bidra med næringsareal i en 
bransje, som krever rask omstilling og store arealer. I et logistikk- og miljøperspektiv er det 
ønskelig å utvide næringsarealer i nærheten av eksisterende anlegg. Det skal også avsettes 
arealer til en ny havn for å betjene næringen på lokasjonen, men også andre 
samarbeidspartnere på Frøya med behov. 

 

 

4. Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer, jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke overordnede 
planer gjelder for 
planområdet, hvilke 
føringer gir de, og i 
hvilken grad vil den 
nye planen følge 
opp disse føringene? 

Kommunedelplan for Frøya – under revidering, vedtatt for delområde 
N2 23.10.2019. 

Innspill er sendt, positivt vedtak i FOR 28.08.2018.  

Området er i dag regulert til LNF.  

Regionale planer: 

- Felles fylkesplan 2009-2012 

- Kulturminner i Sør Trøndelag 

- Klima og energi i Sør Trøndelag 

Statlige føringer: 

- Differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

- ATP 

 

 

5. Gjeldende og igangsatte reguleringsplan(er), jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke 
reguleringsplaner 
gjelder for 
planområdet, hvilke 
føringer gir de, og i 
hvilken grad vil den 
nye planen følge 
opp disse føringene? 

 

Kommuneplan for Frøya. Området var tidligere regulert til LNF.  
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6. Redegjørelse for planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor 
planområdet, jf. § 1, andre ledd, bokstav b) 

Planområdet ligger på gnr/bnr 12/1, 12/3 og 11/21. Det er flere eiendommer som blir berørt, 
hovedsakelig fritidseiendommer. Planområdet består av berg/svaberg, myr og lav vegetasjon. Ingen 
ferskvannskilder i planområdet. Adkomst er via Tuvnesveien, det planlegges for ny adkomstveg til 
planområdet. Et nytt næringsareal vi få virkninger utenfor planområdet, trafikken vil øke, men det 
avhenger av hva slags næring som blir etablert. Det er ikke sannsynlig at næringen som etableres vil 
medføre forhøyet støynivå i noen sørlig grad. Utkast til bebyggelse er forsøkt skjermet av 
eksisterende terreng. Eiendom 12/11 vil bli berørt med tanke på utsikt østover og opplevelsen av 
aktivitet med ny «nabo». Etableringen er i hundremetersbelte til sjø. Planen vil tilrettelegge for 
opprettelse av arbeidsplasser og en havn kan skape positive ringvirkninger til flere næringsdrivende 
på Frøya.  

 

7. Redegjørelse for planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak, jf. § 1, andre ledd, 
bokstav c) 

Det foreslås å benytte xxxx m² til næringsareal. Xxxx m² er avsatt til vegareal. Xxx m² avsatt til 
havn. Xx m² til parkering.  Det er ikke planlagt offentlig veg, men dette bør diskuteres med tanke på 
bruken av et eventuelt nytt kaiområde.  

 
 
 

8. Redegjørelse for utbyggingsvolum og byggehøyder, jf. § 1, andre ledd, bokstav d) 

Det bør legges opp til høy utnyttelsesgrad, da med høye krav til estetikk. Det bør satses på å skape 
et næringsareal som er effektivt og rasjonelt, men også tiltalende å betrakte fra noe avstand og å 
oppholde seg i. Byggehøyder må jobbes med slik at bygningsmassen ikke blir overveldende i forhold 
til naturen/landskapet. Nye flater som veger, parkering og transport/lager-områder må som best det 
lar seg gjøre ikke førhøyes i forhold til landskapet og bygningsmasser.  

 
 

9. Redegjørelse for funksjonell og miljømessig kvalitet, jf. § 1, andre ledd, bokstav e) 

Næringsarealet skal utformes slik at drivstofforbruk, kostnader til oppvarming og drift- vedlikehold 
minimeres. Det bør legges inn rekkefølgebestemmelser som krever tegninger og detaljerte planer for 
kostnadseffektiv intern logistikk og drift. Når et såpass stort området beslaglegges må det være for å 
skape og etablere med et svært langsiktig perspektiv. Med det menes det at området ikke skal 
bygges og etableres på en slik at måte et det enkelt skal kunne tilbakeføres til naturtilstand, derfor 
må andre kvaliteter sikre fremtidig drift og aktivitet.  

 
 

10. Redegjørelse for tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser, 
jf. § 1, andre ledd, bokstav f) 

Oppsummert i tidligere punker.  
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11. Redegjørelse for vesentlige interesser som blir berørt av planinitiativet, jf. § 1, 
andre ledd, bokstav h) 

 
 
 
 
 
 
 

12. Redegjørelse for hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom 
å forebygge risiko og sårbarhet, jf. § 1, andre ledd, bokstav i) 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Redegjørelse for hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som 
skal varsles om planoppstart, jf. § 1, andre ledd, bokstav j) 

 
Naboer etter utvidet naboliste  

Kystverket 

Fylkesmannen og Fylkeskommunen 

Beredskapsavdelinger i kommunen og luftambulanse 

Hitra kommune 

Næringsråd Orkdalsregionen 

 
 

14. Redegjørelse for prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte 
fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte, jf. § 1, andre 
ledd, bokstav k) og planforskriften § 2, andre ledd bokstav a) 

 
Det bør etableres mulighet for og medvirkning til utforming og bruk av havn sammen med lokal 
næring og næringsråd.  
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15. Vurdering om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt, jf. § 1, andre ledd, bokstav l)  

15a) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding, jf. KU-forskriften § 6 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav a)? 
Begrunnelse:  
Det foreligger revidert kommuneplan for området. Planen er tiltenkt 
næringsarealer og næringsdrift som ikke krever dispensasjoner med vesentlig 
påvirkning fra tidligere eller eksisterende overordnede planer.  
Planforslaget legger ikke opp til skadelige terrenginngrep. Bygging og 
regulering vil ikke medføre vesentlige miljømessige inngrep. 
 
 

Ja: ☐ Nei:☐ 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav b) 
Begrunnelse: 
 
 
 
 
 
 

Ja: ☐ Nei:☐ 

15b) Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn, jf. KU-forskriften § 8 

Faller inn under kriteriene i § 8, 1. ledd bokstav a) 
Begrunnelse:  
 
 
 
 
 
 

Ja: ☐ Nei:☐ 

15c) Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig 
myndighets vurdering etter § 11 eller § 12, jf. KU-forskriften § 9 

 
 
 
 
 

15d) Forslagsstillers foreløpige vurdering av om planen eller tiltaket kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter KU-forskriften § 10 

 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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15e) Beskrivelse av opplegget for arbeidet fram til en konsekvensutredning 
foreligger, jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

16. Bekreftelser 

☐ Fagkyndig bekrefterå være kjent med de(n) gjeldende reguleringsplanen(e) og 
kommuneplanen for området 

 

Tema Kommentarer 

Er området utsatt for flom, 
ras eller usikre grunnforhold?  
☐ Ja  ☐ Nei 
 

 

Berører forslaget viktig natur? 
☐ Ja  ☐ Nei 
 

 

Er området utsatt for støy 
eller annen forurensing? 
☐ Ja  ☐ Nei 
 

 

Er det forurenset grunn i 
området? 
☐ Ja  ☐ Nei 
 

 

Berører forslaget kjente 
kulturminner/kulturmiljø? 
☐ Ja  ☐ Nei 
 

 

Er det behov for 
rekkefølgebestemmelser for å 
løse utfordringer utenfor 
planområdet? 
☐ Ja  ☐ Nei 
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Har forslagsstilleren behov for 
å inngå utbyggingsavtale? 
☐ Ja  ☐ Nei 
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17. Annet 

Hvilke hovedut-
fordringer har 
prosjektet? 

Tidsbruk; det er interesse for å etablere næring på planlagte arealer. 
Reguleringen har ventet på nylig vedtatt kommuneplan, dette er en 
utfordring, se vedlagte forslag til fremdriftsplan. Det kan være 
trafikale utfordringer, men dette er teknisk løsbart.  

 
 
 

Kommenter kort forhold 
som kan være viktige 
for å gjennomføre 
planen. 

Tillit mellom involverte parter er alltid svært viktig for å få et resultat 
som alle kan stå inne for, uten kompromisser som fører til negativ 
omtale. Det må være enighet om målet for planen.  

 

Overordnet 
framdriftsplan for 
planen inkludert behov 
for senere dialogmøter 
mellom kommunen og 
forslagsstiller, jf. 
planforskriften § 2, 
andre ledd bokstav f) og 
g) 

 Forhåndskonferanse og befaring ble gjennomført 2. oktober 2018.  

  

Oppfølgingsmøte ble avholdt 14.08.2019. 

Hva ønsker 
forslagsstiller at 
kommunen skal bidra 
med underveis i 
planarbeidet? Jf. 
forskriften § 2, andre 
ledd bokstav e) 
 

 

Ønsker forslagsstiller 
parallell prosess plan og 
byggesak, jf.plan- og 
bygningsloven § 12-15? 
Jf. planforskriften § 2, 
andre ledd bokstav d) 

Det er i utgangspunktet ikke ønskelig med parallell prosess på plan og 
bygg, heller ikke på veganlegget. Det kan være at veganlegg med havn 
bør kjøres samtidig hvis det ikke legger for sterke føringer på 
utformingen på resten av arealet.  

Spørsmål som forslagsstilleren ønsker avklart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lovdatahttps/lovdata.no/NL/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-15
https://lovdatahttps/lovdata.no/NL/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-15
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18. Øvrige deltakere på oppstartsmøtet 

Opplysninger om deltaker 3 

Firma  

Navn  

E-post  

Telefon  

Opplysninger om deltaker 4 

Firma  

Navn  

E-post  

Telefon  

Opplysninger om deltaker 5 

Firma  

Navn  

E-post  

Telefon  

19. Vedlegg 

Forslag til planavgrensing (pdf og sosi-fil) 

Illustrasjoner 

Skisse av plangrepet 

Prinsippsnitt 
 


