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Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. 

Teknisk komite 2015-2019 03.04.2017 41/17 

 

Vedlegg:   

Saksprotokoll i Teknisk komite 2015-2019 - 03.04.2017  

Behandling: 

 

Vedtak: 

Teknisk komite tilrår at det igangsettes endring i reguleringsbestemmelsene for Fillan sentrum, 

på følgende vilkår: 

1. Bestemmelsene for arealformålet allmennyttig / bolig endres, slik at krav til utforming 

angis i form av utnyttelsesgrad, kotehøyde, bygningenes høyde, takform mm. 

2. Det forutsettes at effektiv og høy arealutnyttelse legges til grunn for endringen i 

reguleringsbestemmelsene. 

3. Det settes krav til at berørte parter i området blir tatt inn i planprosessen ved endring 

av bestemmelser. Samtidig med annonsering av igangsetting sendes brev til berørte 

parter. 

4. Endringen i bestemmelser skal støttes opp med illustrasjoner i form av 

perspektivskisser og/eller fotomontasjer. 

5. Det presiseres at tilrådingen til 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 tilrår at det igangsettes endring i reguleringsbestemmelsene for Fillan sentrum, 

på følgende vilkår: 

6. Bestemmelsene for arealformålet allmennyttig / bolig endres, slik at krav til utforming 

angis i form av utnyttelsesgrad, kotehøyde, bygningenes høyde, takform mm. 

7. Det forutsettes at effektiv og høy arealutnyttelse legges til grunn for endringen i 

reguleringsbestemmelsene. 

8. Det settes krav til at berørte parter i området blir tatt inn i planprosessen ved endring 

av bestemmelser. Samtidig med annonsering av igangsetting sendes brev til berørte 

parter. 

9. Endringen i bestemmelser skal støttes opp med illustrasjoner i form av 

perspektivskisser og/eller fotomontasjer. 

10. Det presiseres at tilrådingen til 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 

Hitra kommune, Rådhusveien 1, 7240 Hitra, søker om igangsetting av endring av 

reguleringsbestemmelsene for Fillan sentrum.  

 

Bestemmelsene søkes endret for følgende 2 områder avsatt til arealformålet allmennyttig/bolig; 

 

 

 
Område 1: tomt sør for Mediahuset                                  Område 2: Kjerkbakken (del av eiendommen gnr 91, bnr 3) 

 (eiendommen gnr 92, bnr 57) 
 

Det er i begge disse områdene omsøkt en utbygging av boligprosjekter. 

 

Saksopplysninger 

Reguleringsplanen for Fillan sentrum ble vedtatt egengodkjent av kommunestyret i 2008. 

 

Arealformål i de to ovennevnte områdene er allmennyttig/bolig. I bestemmelsene er det angitt 

følgende knyttet til utbygging i dette området: 

 

§1.2 Bygningens størrelse, form og utseende i områder utenom felt A, B, C, D og E 
1.2.3  Bygg skal oppføres i 2 etasjer, evt. med sokkel der terrenget tillater det. Mindre deler 

av bygning kan oppføres i 3 etasjer. 

1.2.4 Bygningene skal ha skråtak, med tilstrekkelig fall for tekking med takstein. Deler av 

bygning kan ha flatt tak. 

1.2.5 Bebyggelsen skal gis en god form og materialbruk. Utvendig farge, også farge på tak, 

skal godkjennes av kommunen. Det skal ved søknad om oppføring av nybygg legges 

ved nødvendig illustrasjonsskisse som viser bebyggelsens forhold til terreng og 

nabobygninger. Det skal legges stor vekt på estetikk i bygningsutformingen. 

 

Bestemmelsene til reguleringsplanen mangler nærmere angivelse av krav til utforming av 

bebyggelse i områdene, dvs utnyttelsesgrad, høyde på bygg, kotehøyde osv. Det er kun benyttet 

høydeangivelse i form av etasjer. 

 

For reguleringsplaner utarbeidet etter 1997 skal høydeangivelse for bygninger oppgis med kote 

eller meter, jfr TEK 97 §3-9. Angivelsene av høyde som fremgår av reguleringsplanen er derfor 

ikke gyldige. 
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En reguleringsplan må med bakgrunn i dette angi en grad av utnytting for å danne grunnlag for 

utbygging. Sentrumsplanen mangler derfor rettslig virkning som grunnlag for ytterligere 

utbygging i områdene avsatt til allmennyttig/bolig. Arealformålet er fortsatt gjeldende.  

 

Med bakgrunn i dette har man pr i dag ikke hjemmel for utbygging av disse arealene. 

 

Det fremmes derfor søknad om å igangsette endring av reguleringsbestemmelsene, slik at 

områdene kan bygges ut til det regulerte arealformålet. Dette gjøres for å gi forutsigbarhet for 

fremtidig utnyttelse av arealene.  

 

Vurdering 

Områdene er avsatt til formålet allmennyttig / boliger, og boligprosjekt er således i samsvar med 

formålet. Områdene er avsatt til utbyggingsformål, men reguleringsplanen mangler bestemmelser 

knyttet til høyde og utforming, samt utnyttelsesgrad. For at områdene skal kunne bygges ut må 

dette på plass, og bestemmelsene må endres mht dette, for å oppnå forutsigbarhet knyttet til 

rammene for utbygging. 

 

Hitra har press på sentrumsområdet og det er viktig med effektiv og høy arealutnyttelse i disse 

områdene. Dette må legges til grunn for endringen i reguleringsbestemmelsene. 


