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Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan 

for Storhaugen, deler av gnr 92, bnr 1 
 

 
Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. 

Teknisk komite 2015-2019 09.05.2017 57/17 

Kommunestyret 2015-2019 01.06.2017 42/17 

Kommunestyret 2015-2019 22.06.2017 65/17 

 

Vedlegg:  

1 Reguleringsplankart, illustrasjonsplan, reguleringsbestemmelser, VA-beskrivelse og VA-plan 

2 Notat – Kotehøyder i Fillan sentrum 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret 2015-2019 - 22.06.2017  

Behandling: 

Hege Lie Rønningen fremmet på vegne av AP, V, SV og Krf følgende forslag til tillegg i punkt 3 

med nytt punkt b. 

3. Følgende rekkefølgekrav tas inn som første avsnitt i reguleringsbestemmelsens §7.1: 

 a) Breddeutvidelse av Vikanveien med tilhørende fortau og annen veggrunn må være 

privatrettslig avklart før første byggetillatelse gis innenfor boligområdet. 

 b) Det skal monteres støyskjerming på nordøstsiden av Vikanveien fra krysset mot gnr 

92 bnr 23 videre mot adkomstveien til Storhaugen og opp forbi gnr 92 bnr 26 

For øvrig som rådmannens innstilling. 

 

Lars P. Hammerstad (SP) fremmet følgende nytt pkt. 3. c: 

 c) Det forutsettes opparbeidet gangsti til utkikkspunktet på Storhaugen. 

 

Det ble votert slik: 

Pkt. 1 i teknisk komite sin tilrådning ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2 i teknisk komite sin tilrådning ble enstemmig vedtatt 

Pkt. 3 i teknisk komite sin tilrådning ble enstemmig vedtatt. 

b) fremmet i møtet ble vedtatt mot 2 stemmer 

c) fremmet i møtet ble vedtatt mot 2 stemmer 

Pkt. 4. i teknisk komite sin tilrådning ble enstemmig vedtatt 

Pkt. 5. i teknisk komite sin tilrådning ble enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §12-12 og 

naturmangfoldlovens §7, reguleringsplanen og VA-planen for Storhaugen, gnr. 92, bnr. 1 m fl, på 

følgende vilkår: 

1. Med bakgrunn i gjennomført stedsanalyse for Fillan sentrum i regi av Pir 2, tas 

Fylkesmannens merknad delvis til følge. Boligområde B1 beholdes, men høyden på den 

sørligste blokka innenfor området reduseres med en etasje. Dette for å ivareta landskapet 

og høydedragets funksjon som utkikkspunkt. Reguleringsbestemmelsenes §4.1 endres til 

følgende: «Boligfelt B1. Innenfor felt B1 tillates oppført to separate leilighetsbygg med 

min. 5,0 m avstand. Det nordlige leilighetsbygget tillates i tre etasjer i tillegg til 

parkering i sokkel, mens det sørlige leilighetsbygget tillates i to etasjer i tillegg til 

parkering i sokkel. Maks kotehøyde c1 (gesimshøyde)=c+45,0m. Parkering skal dekkes 

med min. en plass pr boenhet i sokkel.» 

2. Antall boenheter innenfor området reduseres noe som følge av dette, og 

reguleringsbestemmelsenes §3.5 endres dermed til følgende: «Planområdet skal 

inneholde minimum 47 boenheter totalt. (…)» 

3. Følgende rekkefølgekrav tas inn som første avsnitt i reguleringsbestemmelsenes §7.1; 

a) «Breddeutvidelse av Vikanveien med tilhørende fortau og annen veggrunn må være 

privatrettslig avklart før første byggetillatelse gis innenfor boligområdet.» 

b) Det skal monteres støyskjerming på nordøstsiden av Vikanveien fra krysset mot gnr 

92 bnr 23 videre mot adkomstveien til Storhaugen og opp forbi gnr 92 bnr 26 

c) Det forutsettes opparbeidet gangsti til utkikkspunktet på Storhaugen. 

4. Følgende endringer gjøres i beskrivelsen til VA-planen: 

 I avsnitt Hovedtrasé vann- og avløpsledninger tilføyes følgende: «Påkopling av vann i 

krysset med ny kum etter anvisning av Hitra kommune.» 

 I avsnitt Vann tilføyes følgende: «Eksisterende dimensjon er DN160mm.» 

 I avsnitt Spillvann endres siste setning til følgende: «Ledningsanlegget må videreføres 

fram til tilkobling eksisterende anlegg for videreføring til eksisterende slamavskiller 

og videre til resipient.»  

 I avsnitt Overvann tilføyes følgende: «Lokal overvannshåndtering. Takvann til 

overflaten der det er ok, veigrøfter som fordrøyning etc. Dette for å begrense 

problemer i forhold til nedstrøms ledningsanlegg.» 

 Som følge av innstillingens pkt 1 endres avsnitt Bygning 1 og 2 til å omfatte 15 

leiligheter. 

5. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent 

vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret 2015-2019 - 01.06.2017  

Behandling: 

Hege Lie Rønningen (AP) fremmet på vegne av AP, V, SV, Krf, og MDG følgende forslag: 

 Saken utsettes. 

 

Ved votering ble utsettelses forslaget vedtatt mot 6 stemmer. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 
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Saksprotokoll i Teknisk komite 2015-2019 - 03.04.2017  

Behandling: 

Det ble votert slik: 

Første avsnitt ble enstemmig vedtatt 

Pkt. 1 i rådmannens innstilling fikk 4 stemmer for og en stemme mot 

Pkt. 2 i rådmannens innstilling fikk 4 stemmer for og en stemme mot 

Pkt. 3 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

Pkt. 4 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

Pkt. 5 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Tilrådning: 

Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §12-12 og 

naturmangfoldlovens §7, reguleringsplanen og VA-planen for Storhaugen, gnr. 92, bnr. 1 m fl, på 

følgende vilkår: 

1. Med bakgrunn i gjennomført stedsanalyse for Fillan sentrum i regi av Pir 2, tas 

Fylkesmannens merknad delvis til følge. Boligområde B1 beholdes, men høyden på den 

sørligste blokka innenfor området reduseres med en etasje. Dette for å ivareta landskapet 

og høydedragets funksjon som utkikkspunkt. Reguleringsbestemmelsenes §4.1 endres til 

følgende: «Boligfelt B1. Innenfor felt B1 tillates oppført to separate leilighetsbygg med 

min. 5,0 m avstand. Det nordlige leilighetsbygget tillates i tre etasjer i tillegg til 

parkering i sokkel, mens det sørlige leilighetsbygget tillates i to etasjer i tillegg til 

parkering i sokkel. Maks kotehøyde c1 (gesimshøyde)=c+45,0m. Parkering skal dekkes 

med min. en plass pr boenhet i sokkel.» 

2. Antall boenheter innenfor området reduseres noe som følge av dette, og 

reguleringsbestemmelsenes §3.5 endres dermed til følgende: «Planområdet skal 

inneholde minimum 47 boenheter totalt. (…)» 

3. Følgende rekkefølgekrav tas inn som første avsnitt i reguleringsbestemmelsenes §7.1; 

«Breddeutvidelse av Vikanveien med tilhørende fortau og annen veggrunn må være 

privatrettslig avklart før første byggetillatelse gis innenfor boligområdet.» 

4. Følgende endringer gjøres i beskrivelsen til VA-planen: 

 I avsnitt Hovedtrasé vann- og avløpsledninger tilføyes følgende: «Påkopling av vann i 

krysset med ny kum etter anvisning av Hitra kommune.» 

 I avsnitt Vann tilføyes følgende: «Eksisterende dimensjon er DN160mm.» 

 I avsnitt Spillvann endres siste setning til følgende: «Ledningsanlegget må videreføres 

fram til tilkobling eksisterende anlegg for videreføring til eksisterende slamavskiller 

og videre til resipient.»  

 I avsnitt Overvann tilføyes følgende: «Lokal overvannshåndtering. Takvann til 

overflaten der det er ok, veigrøfter som fordrøyning etc. Dette for å begrense 

problemer i forhold til nedstrøms ledningsanlegg.» 

 Som følge av innstillingens pkt 1 endres avsnitt Bygning 1 og 2 til å omfatte 15 

leiligheter. 

5. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent 

vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 
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Innstilling: 

Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §12-12 og 

naturmangfoldlovens §7, reguleringsplanen og VA-planen for Storhaugen, gnr. 92, bnr. 1 m fl, på 

følgende vilkår: 

1. Med bakgrunn i gjennomført stedsanalyse for Fillan sentrum i regi av Pir 2, tas 

Fylkesmannens merknad delvis til følge. Boligområde B1 beholdes, men høyden på den 

sørligste blokka innenfor området reduseres med en etasje. Dette for å ivareta landskapet 

og høydedragets funksjon som utkikkspunkt. Reguleringsbestemmelsenes §4.1 endres til 

følgende: «Boligfelt B1. Innenfor felt B1 tillates oppført to separate leilighetsbygg med 

min. 5,0 m avstand. Det nordlige leilighetsbygget tillates i tre etasjer i tillegg til 

parkering i sokkel, mens det sørlige leilighetsbygget tillates i to etasjer i tillegg til 

parkering i sokkel. Maks kotehøyde c1 (gesimshøyde)=c+45,0m. Parkering skal dekkes 

med min. en plass pr boenhet i sokkel.» 

2. Antall boenheter innenfor området reduseres noe som følge av dette, og 

reguleringsbestemmelsenes §3.5 endres dermed til følgende: «Planområdet skal 

inneholde minimum 47 boenheter totalt. (…)» 

3. Følgende rekkefølgekrav tas inn som første avsnitt i reguleringsbestemmelsenes §7.1; 

«Breddeutvidelse av Vikanveien med tilhørende fortau og annen veggrunn må være 

privatrettslig avklart før første byggetillatelse gis innenfor boligområdet.» 

4. Følgende endringer gjøres i beskrivelsen til VA-planen: 

 I avsnitt Hovedtrasé vann- og avløpsledninger tilføyes følgende: «Påkopling av vann i 

krysset med ny kum etter anvisning av Hitra kommune.» 

 I avsnitt Vann tilføyes følgende: «Eksisterende dimensjon er DN160mm.» 

 I avsnitt Spillvann endres siste setning til følgende: «Ledningsanlegget må videreføres 

fram til tilkobling eksisterende anlegg for videreføring til eksisterende slamavskiller 

og videre til resipient.»  

 I avsnitt Overvann tilføyes følgende: «Lokal overvannshåndtering. Takvann til 

overflaten der det er ok, veigrøfter som fordrøyning etc. Dette for å begrense 

problemer i forhold til nedstrøms ledningsanlegg.» 

 Som følge av innstillingens pkt 1 endres avsnitt Bygning 1 og 2 til å omfatte 15 

leiligheter. 

5. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent 

vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 
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Bakgrunn for saken: 
Eggen arkitekter har på vegne av Vikantoppen AS levert inn planforslag for ny plan for Storhaugen. 

Det ble avholdt oppstartmøte den 17.10.2014 og igangsettingstillatelse ble gitt 18.11.2014 i sak 

142/14. 

 

Saksopplysninger: 
Vikantoppen AS v/ Roar Sivertsen ønsker å få utarbeidet en helhetlig plan for utbygging av boliger i 

det omsøkte området. Området ligger i dag i område avsatt til arealformålet LNF. Det er ikke satt 

krav om planprogram for området, men i og med at området ikke ligger inne i kommuneplanens 

arealdel som utbyggingsområde, er det i igangsettingstillatelsen satt krav om en forenklet 

konsekvensutredning. Utredningen må blant annet belyse hensynet til kulturminner og konsekvenser 

for artsmangfold i området (ihht naturmangfoldloven), landskap og trafikkforhold. 

 

Planen vil også omregulere en del av Vikan boligfelt (Rb_30,vedtatt 09.02.2006) for å sikre atkomst. 

Gjeldende formål her er bolig og friluftsformål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planområdet ligger rett sørøst for Fillan sentrum, tilhørende Fillan sentrum. 

Planområdet er på 25,6 daa og avgrenses av eiendomsgrenser. Mot nord og delvis øst ligger 

Vikanveien med tilliggende eneboliger, mot sør ligger Øvre Oldervikvei med tilliggende eneboliger, 

mot vest skjermer Storhaugen for sentrumsbebyggelsen. 

Arealet er ikke bebygd, og består av bergknauser med og uten lyng, litt myr, spredt vegetasjon med 

kratt og småtrær. 

Det planlegges en utbygging på minimum 53 boenheter fordelt på to delområder.  
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Til sammen reguleres 10,45 daa til bolig i planen. Dette gir en minimums utnytting på 2,1 boliger pr 

daa for planen som helhet og 5,1 boliger pr daa regulert boligareal. 

Laveste gulv på grunn legges på ca kote 30, så det er ikke fare for havstigning. 

Det er ikke rasfare i området da det er fjell/ berg opp i dagen. 

Det er ikke kjent at det er forurensning i grunnen da området ikke har vært bebygd tidligere. 

Det er ingen bekker gjennom planområdet. 

VA-plan er utarbeidet. Området har ikke landbruksverdi. 

 

Saksbehandlers vurdering ved utlegging til 1. gangs offentlig ettersyn: 

Generelt 

Krav i igangsettingen er fulgt opp i hovedtrekkene i planforslaget. 

 

Kulturminner: 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innen området, og det er fra 

Fylkeskommunens side vurdert å være relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt 

med slike. 

 

Naturmangfold: 

Det er ikke spesielle registreringer i området og det henvises til vedlagte vurdering for 

detaljer. Det er ikke funnet andre arter eller naturtyper innenfor planområdet. 

 

Rekreasjonsverdi 

Området er svært sentrumsnært, og har rekreasjonsverdi i kraft av det. I Miljødirektoratets 

naturbase er Storhaugen registrert som kartlagte friluftslivsområder. Det er også regulert til 

LNF i overordnet plan. Eksisterende stier ser ut til å gå på toppen av Storhaugen som 

utsiktspunkt. Hensynet til dette er søkt ivaretatt i planforslaget. 

 

Stedets karakter 

Planområdet har en flott beliggenhet med gode solforhold og sjøutsikt. Området er svært 

sentrumsnært, men visuelt skjermet av Storhaugen slik at det fremstår som skjermet og rolig. 

Tomta er kupert med Storhaugen i vest og har et flatere og lavere parti i øst. Utsikt mot sjø er 

hovedsakelig mot øst, slik at utsikt og sol ikke er sammenfallende. Omkringliggende 

bebyggelse er frittliggende eneboliger. 

 

Trafikkforhold 

Det må etableres ny atkomstvei inn til området fra Vikanveien. Vikanveien er smal fra krysset 

mot Vikaholmveien, og både kryss og vegbredde må utbedres for å kunne ta trafikk fra 

ytterligere minimum 53 boliger. Vikanveien må oppgraderes slik at den fyller kravet til 

atkomstvei. Dette betyr radius 9,0 m i kryss og min. 4,0 m asfaltert bredde og 0,5 m 

grusskulder. 

 

Vianova har laget en trafikkanalyse for Fillan sentrum datert 30.06.2015. Trafikkanalysen 

viser at god trafikkavvikling er mulig i området, selv med full utbygging som valgte 

parameter. Det vil bli nødvendig med noen omreguleringer av trafikken i sentrumsområdet, 

samt oppgraderinger av utforming av kryss og avkjørsler. Det anbefales at det reguleres til 

enveiskjøring fra Sentrumsgata frem til krysset mellom Skolegata og Vikaholmveien. I tillegg 

er det foreslått to nye gangfelt og opprydding i parkeringssituasjonen. 

 

Annen infrastruktur 

Det er utarbeidet VA-plan for området som er vedlagt komplett planforslag. 

 

Annen risiko og sårbarhet: 
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Utbyggingen vil ha stor påvirkning på landskap. Det er gjort tiltak for tilpasning og lagt til 

rette for sentrumsnær utbygging med relativt stort volum og høy tetthet. Storhaugen beholdes 

regulert til friluftsformål. 

 

Radon: 

Store deler av Fillan sentrum i tillegg til Fjellværøya og Frøya ligger nå avmerket på 

miljostatus.no med høy aktsomhet for radon. Det er vanskelig å si hva dette innebærer uten 

konkrete tall. TEK 10 setter uansett krav til Radonsperre og -brønn i alle nybygg, og sammen 

med krav til luftskifte ved balansert ventilasjon må man anta at det ikke er noe problem i 

praksis for nybygg. Dette er uansett forhold som gjelder Fillan generelt. 
 

ROS-analyse: 

Innsendt ROS-analyse vurderes som tilstrekkelig for utlegging av planforslaget. 

 

Estetikk: 

Det vurderes at planen kan legge ut til offentlig ettersyn uten at det tas inn endrede 

bestemmelser.  

 

Utover dette vurderes det forelagte forslaget til reguleringsplan og VA-plan å være 

tilstrekkelig og av en slik kvalitet at det kan legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og 

bygningslovens krav. 

 

--------------------------------------------------- 
 

Saken ble behandlet i teknisk komité 28.06.16, sak 87/16 med vedtak om at saken skulle legges ut til 

offentlig ettersyn.  

 

Vedtaket ble oversendt sektormyndigheter, naboer og andre berørte parter 29.06.2016. Vedtaket ble 

kunngjort 01.07.2016 og saken ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 01.07.2016 til 23.08.2016. 

Følgende merknader er mottatt i perioden: 

 
Dok

nr 
Høringsuttalelser Rådmannens faglige vurdering av 

merknaden i forhold til plankart 

og bestemmelser utlagt på 

offentlig ettersyn: 
 Øvre Vikan veilag v/Jorun Pedersen har i brev av 18.08.2016.. 

følgende merknader: 

«Øvre Vikan Veilag vil med dette brevet få presisert noen 

innvendinger vi har til reguleringsforslaget av Storhaugen. 

 

Først og fremst må vi påpeke at vi stiller oss kritisk til en såpass 

stor bygningsmasse det her søkes om, med tanke på den store 

økning av trafikkbildet denne vil medføre først og fremst for 

Vikanveien. Slik vi ser det har også trafikkbildet gjennom sentrum 

allerede fatt en kraftig økning med tanke på Vikaholm veien og 

videre adkomst til Vikantoppen med et betydelig antall nye 

boenheter der i senere tid. I så måte finner vi det mere 

hensiktsmessig og forsvarlig å ta inn adkomstveien til Storhaugen 

via sørsiden, hvorpå en ikke trenger å belaste trafikkbildet 

ytterligere gjennom Sentrum. 

 

Om så skulle bli at Storhaugen skulle få adkomst via Vikanveien, 

vil vi som veilag legge fram noen krav til denne adkomstveien. 

 Veien fra krysset til Vikaholmveien og opp til 

byggefelt MÅ ha to kjørefelt (6m) og utrustes med 

 

 

 

 

 

I planbeskrivelsen utarbeidet av 

Eggen Arkitekter står det følgende: 

«Vikanveien skal opprustes slik at 

den tilfredsstiller krav til atkomstvei 

med fortau fra kryss med ny 

atkomstvei og fram til 

Vikaholmveien. Dette kostes av 

utbygger.» Dette vurderes å være 

tilfredsstillende. 

 

Det er utført trafikkanalyse i regi av 

ViaNova i området, og de 

konklusjonene som ble trukket der 

vil bli fulgt opp i konkrete tiltak for 

å bedre trafikkforholdene i sentrum 

fremover. Blant annet har forslag til 
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gangvei utenom det, for å opprettholde og ivareta 

trafikksikkerheten. 

 Støyskjerming må monteres på nord siden av 

Vikanveien fra krysset mot 92-23, så videre opp 

nyveien til adkomst Storhaugen og forbi 92-26. 

 Ny dekket fra Vikaholmveien å opp til Storhaugen 

kostes i sin helhet av utbygger , hvilket også gjelder 

videre vedlikehold av veien i ettertid fram til 

adkomst. 

 

Veilaget ønsker og få svar på disse punktene innenfor en frist satt 

til 06.09.2016. 

 

Utover dette vil vi i veilaget som beboere i Vikan påpeke at det 

som så langt er framkommet av skriv og plantegninger, er av en 

noe uklar tekst (bla. Antall og høyde) og har lite/dårlige 

beskrivende tegninger for hvordan utbygger mener bygningsmasse 

blir seende ut. Med andre ord for diffust til at en kan forholde seg 

videre seriøst til det. Det burde også kun henvises til en et maks 

antall istedenfor minimum. 

 

Med dette mener vi at utbygger burde komme med et mye mere 

beskrivende og tilfredsstillende skriv på tiltenkt utbygging, før en 

burde kunne legge ut reguleringsforslaget til offentlig ettersyn med 

gitt høringsfrist? 

 

Vi må også kunne utdype at denne typen bebyggelse som det 

henvises/antydes til i et allerede tradisjonelt byggefelt, vil framstår 

skjemmende og lite estetisk korrekt. I så måte stiller vi oss 

utenforstående til at ikke Storhaugen reguleres til eneboliger, 

hvilket heller ikke ville bydd på videre utfordringer for allerede 

eksisterende vei.» 

å innføre enveiskjøring fra 

sentrumsgata frem til krysset 

mellom Skolegata og 

Vikaholmveien vært ute til offentlig 

ettersyn. 

 

 

 

 

Materialet utlagt til offentlig 

ettersyn vurderes å være 

tilstrekkelig. 

 

Utforming av de ulike byggene vil 

nabovarsles på søknadstidspunktet 

ihht plan- og bygningslovens krav. 

 

I forhåndsuttalelse ved varsel om 

oppstart av planen uttalte FMST: 

«Fylkesmannen er opptatt av 

effektiv arealbruk for å redusere 

presset mot omkringliggende 

landbruks- og naturområder i et 

langsiktig perspektiv. (…) Det må 

innarbeides minimumskrav til 

utnyttelsen i 

reguleringsbestemmelsene.» 

 

 

 Fylkesmannen i Sør- Trøndelag har i brev av 19.08.2016 

følgende merknader: 

«Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til 

uttalelse. Under følger innspill til planen fra Fylkesmannens 

fagavdelinger: 

 

Overordnede føringer 
Området er vist til LNF-område i kommunedelplan for Fillan. 

Foreslått arealbruk er bolig og friluftsområde. Boligformålet er i 

strid med overordnet plan. 

 

Landbruk og bygdeutvikling 
Våre merknader fra tidligere i planprosessen er godt ivaretatt i det 

oversendte materialet. Reguleringsbestemmelsene sikrer minimum 

antall boenheter innenfor planområdet. Det er også sikret at det ved 

trinnvis utbygging skal vises hvordan dette kravet følges opp i 

videre søknad om tiltak. Dette er svært positivt. 

 

Miljøvern 
Det er positivt at det i et slikt sentrumsnært boligområde legges opp 

til en høy utnytting av arealene. Samtidig er det en utfordring å 

ivareta verdiene i det åpne landskapet, som en viktig del av 

grønnstrukturen i kommunesenteret. 

 

Store deler av reguleringsforslag Storhaugen er i kommunedelplan 

avsatt som LNF og i vår uttalelse til oppstartmelding har 

Fylkesmannen uttalt at LNF-området bør bevares som friområde. 

Fylkesmannen påpeker at det er uheldig dersom det åpnes for en 
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praksis hvor det planlegges utbygging i områder som ikke er 

vurdert i overordnet plan, fordi en slik praksis over tid fører til 

undergraving av gjeldende arealplaner og kommunens helhetlige 

utbyggingsstrategi. 

 

I område Bl i planen foreslås det 2 boligblokker eller rekkehus på 

inntil tre etasjer. Bl er plassert i et område som er registrert som 

viktig friluftsområde (nærturterreng). Dagens bruksfrekvens er 

ganske stor, området er godt egnet til ulike aktiviteter og har god 

tilgjengelighet for allmenheten. Kommunen har et hovedansvar for 

å sikre friluftslivsinteressene i områder som er viktige for 

friluftslivet. Slike nærområder er viktige å ivareta som en verdi for 

innbyggere og tilreisende. I kommunedelplanen er det avsatt rikelig 

med areal til boliger i nord, sør og vest for Fillan sentrum. 

Fylkesmannen anser disse områdene til å være gode alternativer for 

å dekke boligbehovet. Bebyggelse i areal satt av som LNF i 

overordna plan er uheldig og Fylkesmannen anbefaler at 

byggeområdet Bl tas ut av planen. Hvis Bl beholdes bør det 

vurderes å senke høyden på bygningen med en etasje for å ivareta 

det åpne landskapet og høydedragets funksjon som utkikkspunkt. 

 

Foreslått område for parkering tar mye areal i planen. Område f_Pl 

kunne vært utnyttet til et romslig felles uteoppholdsareal, noe som 

vil øke bokvaliteten i prosjektet. I sentrumsområdet bør 

parkeringskjeller vurderes framfor bakkeparkering. Gjesteparkering 

kan løses på bakkeplan, men bør legges nært innkjørsel til 

boligområdet. En felles parkeringskjeller vil redusere behovet for 

interne veier, og bedre trafikksikkerheten i området. Nærhet til 

sentrum kan redusere bilbruken. Fylkesmannen anbefaler at det tas 

inn bestemmelser som sikrer at mesteparten av parkeringen legges i 

parkeringskjeller. For eksempel kan følgende bestemmelser 

benyttes: 

Parkeringskjeller skal være felles for boliger i planområdet. 

Det skal etableres minimum 0,8 parkeringsplasser per 70m 2 BRA 

eller per boenhet. Det skal være minst 5 % parkeringsplasser for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Det skal etableres minimum 2 sykkelparkeringsplasser per 70m 2 

BRA eller per boenhet. 

 

Overvannshåndtering 

Området ser ut til å ha en del mindre myrområder og utbygging kan 

medføre negative konsekvenser for både nye og eksisterende 

boliger ved ekstrem nedbør. Det er viktig at tiltak for å unngå 

vannskader ved store nedbørmengder innarbeides i planen. 

 

Barn og unge og sosial og helse 
En utbygging som skissert vil redusere det sentrumsnære 

rekreasjonsområdet Storhaugen. Dette er uheldig og gir et mindre 

areal for uorganisert lek og aktivitet for barn og unge og svekker 

turmulighetene. En del av området er sikret for friluftsformål og 

skal fortsatt være tilgjengelig. 

 

Trafikk og trafikksikkerhet er et sentralt tema og fremstår godt 

utredet. Konsekvenser av trafikk og tiltak for sikring av myke 

trafikanter er knyttet til områder utenfor planens avgrensning. 

Kommunen og øvrige veimyndigheter oppfordres til å følge opp 

anbefalingene som er gitt. 

 

Samfunnssikkerhet 
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Fylkesmannen minner om at tilgjengelighet for utrykningskjøretøy 

bør avklares med brannvesenet. I henhold til veiledning til tekniske 

krav til byggverk (TEK 10) § 11-17, skal behovet for kjørbar 

atkomst til og rundt byggverk og oppstillingsplasser avklares med 

brannvesenet mht. veiens minste kjørebredde, maksimal stigning, 

minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk mv. 

 

Universell utforming 
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et 

ansvar for å ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har 

inngått avtale med fylkeskommunen om at de ivaretar universell 

utforming i uttalelser til plansaker. 

 

Fylkesmannens konklusjon 
Fylkesmannen fremmer ikke vilkår for egengodkjenning til 

reguleringsplanen. 

Fylkesmannen fremmer følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

Område Bl bør tas ut av planen. Dersom Bl beholdes bør 

byggehøyden reduseres med en etasje. 

Det bør tas inn bestemmelser som sikrer felles parkeringskjeller for 

bebyggelse innenfor planområdet. 

 

Det er ikke mottatt innspill fra andre statlige sektoretater til 

planforslaget.  

Det er ikke mottatt merknader fra 

Brannsjefen knyttet til oversendt 

planforslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med bakgrunn i gjennomført 

stedsanalyse for Fillan sentrum i 

regi av Pir 2, tas Fylkesmannens 

merknad delvis til følge. B1 

beholdes, men høyden på den 

sørligste blokka innenfor området 

reduseres med en etasje. Dette for å 

ivareta landskapet og høydedragets 

funksjon som utkikkspunkt. 

Reguleringsbestemmelsenes §4.1 

endres til følgende: «Boligfelt B1. 

Innenfor felt B1 tillates oppført to 

separate leilighetsbygg med min. 5,0 

m avstand. Det nordlige 

leilighetsbygget tillates i tre etasjer i 

tillegg til parkering i sokkel, mens 

det sørlige leilighetsbygget tillates i 

to etasjer i tillegg til parkering i 

sokkel. Maks kotehøyde c1 

(gesimshøyde)=c+45,0m. Parkering 

skal dekkes med min. en plass pr 

boenhet i sokkel.» 

 

Dette gir konsekvenser for antall 

boenheter innenfor området, som 

med dette reduseres til 47 boenheter. 

Reguleringsbestemmelsenes §3.5 

endres dermed til følgende: 

«Planområdet skal inneholde 

minimum 47 boenheter totalt. (..)» 

 

Det er lagt opp til at parkeringen 

innenfor område B1 dekkes i 

parkeringsgarasje. Dette reduserer 

parkeringsarealet på bakkeplan 

betraktelig, og vurderes å være 

tilstrekkelig. 

 Sør- Trøndelag fylkeskommune har i brev av 11.07.2016 

følgende merknader: 

«Deres oversendelse av 29.06.2016. 

Hensikten planen er å regulere til boligbygging, 

rekkehus/leilighetsbygg. Planområde skal inneholde minimum 53 

boenheter. 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune er positiv til fortetting i Fillan 

sentrum. Selve Storhaugen foreslås regulert til friluftsformål. 
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Planforslaget synes ikke å komme i vesentlig konflikt med 

allmenne friluftsinteresser. 

 

Som resultat av fortetting i området øst for sentrum er det forventet 

at flere skolebarn vil ha sentrumsområdet som en del av sin 

skoleveg. Derfor er det viktig med en trygg forbindelse for myke 

trafikanter mellom boligområdene i øst og skolen i vest for Fv 714. 

Det er gjennomført en trafikkanalyse som viser at god 

trafikkavvikling er mulig i området, selv med full utbygging. 

Analysen gir en god oversikt over faremoment og foreslår mulige 

tiltak, bl.a i fht skilting, trafikkregulerende tiltak og oppmerking av 

gangfelt. Det er behov for strengere regulering for bruk av 

vegarealene i sentrum, strengere regulering, i form av mulighet for 

sanksjoner, fysisk stenging etc. 

 

Vikanvegen skal i flg reguleringsbestemmelsene utbedres og 

breddeutvides fra kryss med Naustvegen og til kryss med f_KV1 

før første ferdigattest kan gis. Hitra kommune bør vurdere om flere 

av de forslåtte tiltakene i trafikkanalysen skal følges opp med 

rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. 

 

Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 

kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på 

noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse 

arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

 

Vilkår for egengodkjenning: 
Ingen, men Hitra kommune bør vurdere om flere av de forslåtte 

tiltakene i trafikkanalysen skal følges opp med rekkefølge-

bestemmelser i reguleringsplanen, jfr kommentarene over.» 

 

 

 

Det er utført trafikkanalyse i regi av 

ViaNova i området, og de 

konklusjonene som ble trukket der 

vil bli fulgt opp i konkrete tiltak for 

å bedre trafikkforholdene i sentrum 

fremover. Blant annet har forslag til 

å innføre enveiskjøring fra 

sentrumsgata frem til krysset 

mellom Skolegata og 

Vikaholmveien vært ute til offentlig 

ettersyn. 

 

Reguleringsbestemmelsene setter 

rekkefølgekrav knyttet til utbedring 

og breddeutvidelse av Vikanvegen. 

Utover dette ligger de foreslåtte 

tiltakene i trafikkanalysen utenfor 

planområdet, og det vurderes derfor 

ikke som hensiktsmessig å følge opp 

med ytterligere rekkefølgekrav til 

gjennomføring av disse. 

 

 

 

 

 

 

 Hitra kommunen v/ driftsavdelingen har i brev av 22.07.2016 

følgende merknader: 

«I henhold til vårt ansvarsområde vann og avløp, vil vi komme med 

følgende innspill: 

 Drikkevann: Drikkevannsforsyningen for Fillanområdet er 

av god kvalitet og har en god drift med tanke på 

leveringssikkerhet. Problemstillingen kan være i forhold til 

kapasitet med tanke på videre utbygginger i Fillan 

forsyningsområde. Pr i dag tar vi i perioder ut maksimal 

råvannsmengde av hva vi har konsesjon til. Dette er ikke et 

akutt problem, men vi ønsker at dette blir med i vurderingen 

i fremtidige utbygginger i forsyningsområdet. Videre må 

kapasiteten på ledningsnettet i forsyningsområdet vurderes. 

En nettanalyse for forsyningsområdet må foretas med tanke 

på kapasitet, brannvann mv. Denne analysen vil vise hvor 

eventuelle utfordringer i ledningsnettet ligger med tanke på 

utbedringer av kapasiteten. 

 Avløp: Innen rensedistriktet for denne utbyggingen har vi 

slamavskillere som renseinnretning. Disse er dimensjonert 

for en vis mengde påkoblinger i rensedistriktet. Før nye 

tilkoblinger skjer må man få på plass en oversikt over 

eksisterende antall påkoblinger og ut fra dette vurdere om 

man må utvide rensekapasiteten før nye 

tilkoplinger(utbygginger) skjer. Disse vurderingene var ment 

tatt opp i hovedplan avløp og vannmiljø som vil starte opp i 

2017. Skulle disse nye utbyggingene skje før dette må man 

fremskynde dette registreringsarbeidet. Dette er viktig i 

forhold til de krav som kommunen må overholde når det 

gjelder utslipp av avløpsvann. 

 

 

 

 

Se merknader til VA-bestemmelsene 

i løpet av 2. gangs offentlig ettersyn. 
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 Overvann: Overvanndisponeringen i området bør sees 

sammenheng med hvordan nedstrøms forholdene er 

dimensjonert og løst for å ta imot disse vannmengdene. Vi 

vet at nedbørintensiteten vil øke fremover og at dette vil bli 

meget viktig med tanke på å kunne klare å håndtere dette for 

Fillan og andre områder i Hitra kommune. Nasjonalt har 

dette fått et stort fokus og konsekvensene for kommunene er 

meget tydelige i forhold til flom og oversvømmelser.  

 

Vi mener at en totalvurdering av drikkevann, avløp og 

overvannshåndteringen bør vurderes samlet før nye større 

utbygginger foretas i Fillan tettsted. En konsekvensanalyse av disse 

utfordringene vil sikkert være nyttig for å kunne sikre gode 

løsninger sett i et lengre tidsperspektiv.» 

 Jorun Pedersen har i brev av 23.08.2016 følgende merknader: 

«Utbyggingen vil ha stor betydning på landskapet, så tiltak som vi 

har måtte forholde oss til i tidligere byggeprosesser bør 

opprettholdes. Dette for eksempel at hus/leiligheter må skytes ned i 

terrenget for at de ikke skal ruve og ikke høyere en 1,5 etg, som ble 

satt hardt ned på tidligere. Også utsende på bebyggelse har stor 

betydning og bør opprettholdes. 

I tegningene som er lagt frem synes jeg ikke slikt er tilpassende i 

landskapet. 

 

Det er flere typer måse på storhaugen, disse er det flest av der 

byggetrinn 1 og 2 er inntegnet, det ønskes at måsen skal bevares. 

Jeg mener byggetrinn 1 bør strykes både grunnet hekkeplass og for 

landskapets betydning. 

Veg: Terrenget er veldig kupert og det må bli stor synlighet i 

terrenget? Fartsdumper må inn for og senke fart, dette sees godt 

skulle ha vært ellers i Vikan. 

Hva med støy? Blir veien sprengt ned mye? Støydemping? Ønsker 

mer og bedre informasjon om veien som skal ligge bak min garage. 

Som jeg ser så skal veien være 8 meter bak min grense? Nedfelt i 

landskapet? 

 

Fra forrige innspill stilte jeg spørsmål om eventuell mulighet for og 

kjøpe til tomt, dette har jeg ikke fått noe svar på. 

Ang. kollektorslangen så vil jeg ha en nærmere dialog hvordan 

dette skal gjøres så snart som mulig. 

Stusser fortsatt på høyde som ble etterspurt tidligere da det ble satt 

hardt ned på dette da vi bygde grunnet ruving i terreng. 

 

Det ønskes et informasjonsmøte for alle i Vikan så snart som 

mulig.» 

Det er gjort endringer i omfanget av 

utbygging før planforslaget ble lagt 

ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Det 

stilles i tillegg krav om at den 

sørligste blokka innenfor område B1 

reduseres med en etasje, for å sikre 

blant annet betydningen for 

landskapsformasjonen i bakkant. 

 

 

Det foreligger ingen registreringer i 

naturbase knyttet til sårbar natur 

eller spesielle arter i dette området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette vurderes å være et 

privatrettslig forhold som må rettes 

til grunneier. 

 

 

 

 

 

 Arne Selmer og May Britt Sollie har i brev av 22.08.2016 

følgende merknader: 

«Vi ønsker først og fremst å ytre skuffelse over at Storhaugen ble 

omregulert fra å være friluftsområde. Det er bl.a. et berikende 

dyreliv med fugler som fortrenges pga byggingen. Det 

fremkommer ikke at det er gjort noen utredning av dette i 

reguleringsforlaget. Der står det bare at det er mose/lyng. Vi ønsker 

at det på riktig tidspunkt blir gjort en utredning av dette. Spesielt 

med tanke på svært høy tetthet av reproduserende sjøfugler som 

hekker i hele området som er tiltenkt bygging. Å ha fuglelivet så 

nært innpå eget hjem var en av mange grunner til å kjøpe enebolig 

nettopp her. Kommunen har et ansvar i å ivareta sjøfuglebestanden 

som er sterkt truet. Dette spesielt med tanke på at 

sjøfuglebestanden er redusert med 30% de siste 10 årene. Foruten 

sjøfuglene er Storhaugen beriket med mange hekkende småfugler. 

 

 

Det foreligger ingen registreringer i 

naturbase knyttet til sårbar natur 

eller spesielle arter i dette området.  
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Det er synd om ikke kommunen ser viktigheten av å bevare dette. 

Kort oppsummert krever vi en kartlegging av plante, dyre og 

fuglelivet før eventuelt godkjenning av byggesøknad. 

Vi ønsker en fullstendig redegjørelse av saksgangen fra oppstart. 

Har det vært noen møter om dette før 03.10.2014? Evt hvem var til 

stede? 

 

Etter telefonisk kontakt(desember 2014) med arealplanlegger i 

kommunen blir vi forespeilet at om det skal bygges blir det ikke 

over 2 etg. I deres reguleringsforslag fremkommer muligheten for 

at det bygges 3 etg? Kan dere være mer presis på hva som tenkes? 

Plantegningene er lite illustrative og teksten er komplisert som 

videre gjør det vanskelig å få et helhetlig bilde av hvordan det i 

realiteten tenkes. Man burde kunne forvente en enklere beskrivelse 

av størrelse og utseende på boligkompleksene. F.eks er bygning nr 

7 tenkt å være med? 

Dere har gjort en evaluering av solforhold. De er tatt senest 

klokken 18:00. Hva med etter det? Slik det ser ut mister vi og flere 

i byggefeltet den kveldsolen vi har i dag. Hvorfor er ikke dette 

illustrert? 

 

Hvorfor ikke vurdere å utvide Fillan i stede for å bygge massivt på 

ett sted? Viser til bygging på Vikantoppen. Skal ikke kommunen 

begynne å tenke litt utenfor sentrum? Fillan har mange potensielle 

områder som ikke rammer etablerte boligfelt. I tillegg til byggingen 

på Storhaugen har Tobb fått tillatelse til å sette opp tre store 

bygninger på andre siden av haugen som i tillegg gjør utbyggingen 

på Storhaugen veldig massiv. Det er synd å se hvis ingen ivaretar 

det lille som er igjen av natur i sentrum 

 

Vi har investert mye i eneboligen med tilhørende tomt som taper 

sin verdi til å bygge enebolig på pga at det bygges to store 

boligkomplekser tett inntil tomtegrensen. Vi mister muligheten for 

å kunne ha en skjermet uteplass samt at bygningene blir stilt slik at 

det også blir innsyn inne i huset. Totalt sett så blir det ett enormt 

verdigtap og liten trivsel for vår del. 

 

Vi kan ikke forstå at Hitra kommune godtar denne utbyggingen. 

Hele prosjektet fremstår som en overdimensjonert bygningsmasse 

uten respekt for tidligere etablerte boliger. Som i dette tilfelle 

rammes et helt byggefelt som har investert mye for å trives i Fillan. 

 

Vi håper at den overdrevne utbyggingen på Storhaugen blir stoppet 

og at dere vil være imøtekommende med å evaluere forslagene om 

at bygningene trekkes mer tilbake og å flytte parkeringen foran 

bygningene med en støy/skjermvegg mot etablert bebyggelse. Samt 

mulighet for veirett fra nybebyggelse til tomten vi har bak huset 

hvor vi har muligheten til å bygge en mer skjermet bolig. 

 

Vi ønsker også at ansvarlige i kommunen møter borettslaget for en 

grundig gjennomgang om plassering, størrelser på hus og 

utseende.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang og høyde av bebyggelsen er 

endret etter første gangs offentlig 

ettersyn. Når saken fremmes til 

merknadsbehandling og 

egengodkjenning er det kun den 

nordligste blokka innenfor B1 som 

har 3 etasjer i tillegg til 

parkeringssokkel. 

 

 

 

 

 

 

Utbygging av sentrumsnære 

boligområder er viktig å tilrettelegge 

for i et bærekraftig perspektiv. Det 

vurderes da som et riktig prinsipp å 

ta utgangspunkt i høy 

utnyttelsesgrad og stor fortetting. 

 

Ved en utvidelse av Fillan – for å 

tilrettelegge for boliger – kreves det 

utbygging av gang/sykkelveg langs 

fylkesveien, noe som er en 

utfordring med tanke på Sør-

Trøndelag Fylkeskommunes 

finansiering.  

 Brynjar Hassel har i brev av 21.08.2016 følgende merknader: 

«Ser med forundring at det IKKE skal anlegges fortau på den delen 

av Vikanveien som blir berørt av utbyggingen på Storhaugen. Dette 

er den veibiten som får desidert størst trafikkbelastning etter 

utbyggingen. 

 

Etter utlegging til første gangs 

offentlig ettersyn er det regulert inn 

fortau langs Vikanveien forbi kryss 

til ny adkomstvei Storhaugen, i 

tillegg til at det er tatt inn 

bestemmelser knyttet til etablering 
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Veien benyttes av mange fotgjengere og som del av skolevei, så 

behovet for fortau på veien er helt klinkende klart. Finner det da 

meget urimelig og betenkelig at fotgjengeres sikkerhet blir på en 

uproffesjonell måte satt til side og begrunnet med at: 

"Breddeutvidelsen et fortau innebærer vil føre til langt større 

terrenginngrep med fylling/skjæring...." 

 

Stiller også krav om at det anlegges fartsdumper på den berørte 

delen av Vikanveien. Dette er i særdeleshet viktig på langstrekket 

på oversiden av de to firemannsboligene!»  

av fartshumper. Dette vurderes å 

være tilstrekkelig. 

 Statens vegvesen har i brev av 27.07.2016 følgende merknader til 

planforslaget: 

«Det ønskes regulert et område til bolig og tilhørende 

infrastruktur, øst i Fillan sentrum. 

 

Tiltaket er ikke i tråd med overordnet plan, hvor området er avsatt 

til LNF. Det ønskes regulert et område for inntil 60 boliger, hvor 

man regner 3,5 bilturer pr boenhet pr døgn. Dette vil gi en ÅDT på 

190-210. På samrådsmøtet i april 2015 stilte Statens vegvesen krav 

om at det ble laget en trafikkanalyse for Fillan sentrum, da det var 

flere større boligområder under planlegging, noe som ville få 

konsekvenser for et allerede trafikalt presset sentrum. Vedlagt 

reguleringsplanen ligger en trafikkanalyse utført av Vianova, men 

vi kan ikke se at noen av konklusjonene derfra er videreført i 

reguleringsplanen. Vi er imidlertid kjent med at Hitra kommune er 

i gang med en regulering av enveiskjøring i Fillan sentrum, noe vi 

håper vil bidra til økt trafikksikkerhet i området, sammen med nye 

gangfelt og en opprydding i parkeringssituasjonen. 

 

Når Fillan sentrum fortettes i øst, er det forventet at flere skolebarn 

vil ha sentrumsområdet som skoleveg, og det er viktig at Hitra 

kommune sørger for trygge forbindelser mellom boligområdene og 

skolen som ligger vest for Fv 714. Statens vegvesen mener at 

kommunen her må sørge for at enveisreguleringen og de nye 

gangfeltene er på plass før boligområdet på Storhaugen bygges ut. 

Dette må formuleres som en rekkefølgebestemmelse til planen. 

 

Videre mener vi at det bør reguleres fortau langs både KVl og 

KV2, for å sikre de myke trafikantene. I den forbindelse bør det 

lages en rekkefølgebestemmelse som sier at fortauet skal være 

opparbeidet før første bolig får brukstillatelse. 

 

Faglig råd: 

Kvl og KV2 bør reguleres med fortau, og det bør lages en 

rekkefølgebestemmelse som sier at fortauet skal være opparbeidet 

før første bolig får brukstillatelse. 

 

Vilkår for egengodkjenning: 

Vilkår for egengodkjenning er fremmet av Statens vegvesen som 

sektormyndighet på trafikksikkerhet og er hjemlet i 

Vegtrafikklovens §l. 

- Før boligfeltet bygges ut, må nye enveisreguleringer, gangfelt og 

opprydding i parkeringssituasjonen være gjennomført. Dette på 

grunn av trafikksikkerheten til myke trafikanter. Dette må sikres 

gjennom rekkefølgebestemmelse til planen. 

 

Vi minner om at hvis vilkår for egengodkjenning ikke blir 

imøtekommet, er det å regne som en innsigelse til planforslaget. 

Statens vegvesen ber også om at våre faglige råd redegjøres i 

kommunens vurdering av innspill og merknader til planen.» 

 

 

Se merknad fra Statens vegvesen i 

forbindelse med andre gangs 

offentlig ettersyn, der 

tilbakemeldingen er moderert til kun 

å være faglige råd – ikke vilkår for 

egengodkjenning. 
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De mottatte merknadene ble oversendt tiltakshaver/konsulent, og Hitra kommune mottok nytt 

planforslag 15.11.2016, der man på bakgrunn av de mottatte merknader har gjort en del endringer i 

planforslaget: 

 «All bebyggelse innen B2 er redusert til to etasjer med skrå takflater som saltak eller pulttak. 

Dette er gjort for bedre tilpasning til omgivelser. For delfelt B1 er nordre grense trukket 

tilbake ca 17 m. Bebyggelsen er beholdt i tre etasjer i tillegg til parkeringssokkel. Vi mener 

bebyggelsen står godt inn mot Storhaugen. Dersom feltet skal bebygges bør det bygges så 

mye at det kan forsvare kostnader, og at man får fylt opp parkering i sokkel. Tre etasjer innen 

delfelt B1 bidrar til å opprettholde nødvendig tetthet i området. Krav til parkering i sokkel 

reduserer omfang av bakkeparkering. 

 Krav til tetthet er endret fra minimum 53 boenheter til minimum 50 boenheter. 

 Øvre del av bebyggelse innen B2, illustrasjonsplanens bygg 3, løser parkering i tilknytning til 

bolig. Illustrasjonsplanen viser at det er lagt en rekke med carporter/garasjer og sportsboder 

inn mot terreng.  

 Parkering i sokkel under B1 og parkering ved bolig hus 3 reduserer omfang av felles 

parkeringsanlegg. Resterende parkering løses på ett plan. Felles anlegg for 

carporter/garasjer legger blir med dette mindre dominerende. 

 Avkjørsel f_AK er samlokalisert med innkjøring til parkering. Omfang av veg er redusert. 

Kjørbar atkomst frem til hvert bygg dokumenteres i byggesak. For trafikksikkerhet etableres 

gangsti øst for felles parkering gjennom B2. 

 Østre del av B2, illustrasjonsplanens bygg 4-6 får bedre plass, og det kan etableres felles 

trafikkfrie uteoppholdsareal for hvert bygg med ettermiddagssol mot vest. 

 Felles lekeplass blir liggende bedre i planen. 

 Det er regulert inn gjennomgang fra østre del av B2 og opp til friområde på Storhaugen vist 

som grønnstruktur i plankart. 

 Det er regulert inn fortau langs Vikanvegen forbi kryss med ny atkomst til Storhaugen.  

 Det er i bestemmelser satt krav til fartshumper. 

 Regulert areal til friluftsformål er økt med ca 370 m2 etter bearbeiding. Regulert areal til 

bolig er redusert med 95 m2. 

 

Bearbeidet planforslaget har ført til bedre tilpasning til omgivelser, bedre løsning for parkering og 

bedre trafikksikkerhet med bilfritt uteoppholdsareal, innregulerte fortau og fartshumper. B1 er ikke 

tatt ut av planen da det vil redusere volum på utbygging i for stor grad. Vi mener bebyggelsen innen 

B1 står godt inn mot Storhaugen.  

 

Det er ikke satt krav til felles sentral parkeringskjeller. Dette er vurdert som lite aktuelt av 

tiltakshaver. En parkeringsdekning på 0,8 er også vurdert som for knapt på Fillan. 

Parkeringsdekning i planen er satt til 1,3. Det er arbeidet med differensiering av parkeringsløsninger 

i planen slik at parkering har blitt mindre dominerende.» 
 

Saksbehandlers vurdering av denne planendringen var følgende: 
Med bakgrunn i tidligere vurdering, samt de endringer som er foretatt i planforslaget, 

vurderes revidert forslag til reguleringsplan å være tilstrekkelig og av en slik kvalitet at det 

kan legges ut til nytt offentlig ettersyn ihht plan- og bygningslovens krav. 

De endringene som er gjennomført i planforslaget er av en slik karakter at det ihht plan- og 

bygningslovens krav er nødvendig å sende planforslaget ut til nytt offentlig ettersyn. 

Teknisk komite har i møte 15.11.2016 gitt administrasjonen tillatelse til å legge ut 

planforslaget til 2. gangs offentlig ettersyn på delegert myndighet: «Teknisk komite delegerer 

til administrasjonen å legge ut reguleringsplan for Storhaugen til offentlig ettersyn.» 
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Det ble med bakgrunn i dette fattet vedtak 545/16D, 16.12.2016 på delegert myndighet fra 

teknisk komite om utlegging av planforslaget til 2. gangs offentlig ettersyn.  

 

Vedtaket ble oversendt sektormyndigheter, naboer og andre berørte parter 19.12.2016. Vedtaket 

ble kunngjort i lokalavisa Hitra-Frøya 23.12.2016 og saken ble lagt ut til offentlig ettersyn i 

perioden 23.12.2016 – 10.02.2017 (7 uker pga juleferie). Følgende merknader er mottatt i 

perioden: 

 
Dok

nr 
Høringsuttalelser Rådmannens faglige vurdering av 

merknaden i forhold til plankart 

og bestemmelser utlagt på 

offentlig ettersyn: 
 Statens Vegvesen har i brev datert 16.02.2017 følgende 

merknader: 

 

«Det ønskes regulert et område til bolig og tilhørende 

infrastruktur, øst i Fillan sentrum. 

Tiltaket er ikke i tråd med overordnet plan, hvor området er avsatt 

til LNF. 

 

Det ønskes regulert et område for inntil 60 boliger, hvor man 

regner 3,5 bilturer pr boenhet pr døgn. Dette vil gi en ÅDT på 190-

210. På samrådsmøtet i april 2015 stilte Statens vegvesen krav om 

at det ble laget en trafikkanalyse for Fillan sentrum, da det var 

flere større boligområder under planlegging, noe som ville få 

konsekvenser for et allerede trafikalt presset sentrum. Vedlagt 

reguleringsplanen ligger en trafikkanalyse utført av Vianova, men 

vi kan ikke se at noen av konklusjonene derfra er videreført i 

reguleringsplanen. Vi er imidlertid kjent med at Hitra kommune er 

i gang med en regulering av enveiskjøring i Fillan sentrum, noe vi 

håper vil bidra til økt trafikksikkerhet i området, sammen med nye 

gangfelt og en opprydding i parkeringssituasjonen. 

 

Når Fillan sentrum fortettes i øst, er det forventet at flere skolebarn 

vil ha sentrumsområdet som skoleveg, og det er viktig at Hitra 

kommune sørger for trygge forbindelser mellom boligområdene og 

skolen som ligger vest for Fv 714. Statens vegvesen mener at 

kommunen her bør sørge for at enveisreguleringen og de nye 

gangfeltene er på plass før boligområdet på Storhaugen bygges ut. 

Dette bør formuleres som en rekkefølgebestemmelse til planen. 

 

Videre mener vi at det bør reguleres fortau langs både KV1 og 

KV2, for å sikre de myke trafikantene. I den forbindelse bør det 

lages en rekkefølgebestemmelse som sier at fortauet skal være 

opparbeidet før første bolig får brukstillatelse. 

 

Faglig råd: 

- Kv1 og KV2 bør reguleres med fortau, og det bør lages en 

rekkefølgebestemmelse som sier at fortauet skal være opparbeidet 

før første bolig får brukstillatelse. 

- Før boligfeltet bygges ut, må nye enveisreguleringer, gangfelt og 

opprydding i parkeringssituasjonen i sentrum være gjennomført. 

Dette på grunn av trafikksikkerheten til myke trafikanter. Dette må 

sikres gjennom rekkefølgebestemmelse til planen. 

 

Vilkår for egengodkjenning: ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall boliger er redusert i forhold 

til dette. 

 

Det er utført trafikkanalyse i regi av 

ViaNova i området, og de 

konklusjonene som ble trukket der 

vil bli fulgt opp i konkrete tiltak for 

å bedre trafikkforholdene i sentrum 

fremover. Blant annet har forslag til 

å innføre enveiskjøring fra 

sentrumsgata frem til krysset 

mellom Skolegata og 

Vikaholmveien vært ute til offentlig 

ettersyn. 

 

Reguleringsbestemmelsene setter 

rekkefølgekrav knyttet til utbedring 

og breddeutvidelse av Vikanvegen 

(inkl fortau). 

Utover dette ligger de foreslåtte 

tiltakene i trafikkanalysen utenfor 

planområdet, og det vurderes derfor 

ikke som hensiktsmessig å følge opp 

med ytterligere rekkefølgekrav til 

gjennomføring av disse. 

 

 

 

 Fylkesmannen i Sør- Trøndelag har i brev av 09.01.2017 

følgende merknader: 
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«Landbruk og bygdeutvikling 

På bakgrunn av merknader i høringsperioden er planforslaget 

bearbeidet noe, delvis for å sikre en bedre tilpasning til 

omgivelsene. Dette gjelder bl.a. at krav til antall boenheter er 

redusert fra minimum 53 til minimum 50. Etter vår vurdering er 

foreslått reduksjon av begrenset betydning for utnyttelsesgraden i 

området. Vi har på denne bakgrunn ingen innvendinger til 

planforslaget. 

 

Miljøvern 

Det er viktig at adkomsten til friområdene ivaretas, og at 

utbyggingen ikke medfører tekniske inngrep i høydedraget på 

toppen av Storhaugen. Ut over dette er det ingen merknad til de 

foreslåtte endringene i planen. 

 

Barn og unge 

De innspill som ble fremmet ved første gangs høring synes å være 

hensyntatt med tanke å bl.a. å sikre gangvei inn mot 

sentrumsfunksjonene. Storhaugen som friområde for lek og fritid 

synes å være noe styrket 

 

Sosial og helse 

Ingen merknad. 

 

Samfunnssikkerhet 

Ingen merknad. 

 

Universell utforming 

Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et 

ansvar for å ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har 

inngått avtale med fylkeskommunen om at de ivaretar universell 

utforming i uttalelser til plansaker.» 

 

Vilkår for egengodkjenning: ingen 

 

 

 Sør- Trøndelag fylkeskommune har i brev av 05.01.2017 

følgende merknader: 

«Vi viser til Deres oversendelse 19.12.2016 og til vår uttalelse 

datert 11.07.2016. 

 

Bearbeidet planforslag har ført til bedre tilpasning til omgivelser, 

bedre parkeringsløsning og bedre trafikksikkerhet med bilfritt 

uteoppholdsareal (Krav til tetthet er endret fra minimum 53 

boenheter til minimum 50 boenheter). 

 

Vi minner om at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i 

planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ikke ytterligere merknader eller 

kommentarer til planen. 

 

Ut over å vise til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 

kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på 

noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse 

arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

 

Vilkår for egengodkjenning: ingen 

 

 Arvid og Mona Skaget, grunneiere for eiendommen gnr 92, bnr 2, 

har i brev av 04.01.2017 følgende merknad til planforslaget: 

 

Dette forholdet må avklares før 

utbygging startes opp. Følgende 

rekkefølgekrav tas inn som første 

avsnitt i reguleringsbestemmelsenes 
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«Vi ser i forslaget til reguleringsplan at vikanveien skal utvides til 

5m bredde pluss fortau og kanter. 

 

Jeg kan ikke se at det er plass til dette mellom vår eiendom (92/2, 

vikanveien 1) og firemannsboligene på nedsiden av veien uten at 

det går på bekostning av enten min tomt eller naboens. 

 

Det hadde vært interessant med en redegjørelse fra utbygger om 

hvordan dette er tenkt i praksis. 

 

Det ligger også eksisterende infrastruktur ved siden av dagens vei, 

så som slamavskiller, kraft og telekabler, vannledninger etc., det 

må da bli på utbyggers ansvar og regning å få flyttet på disse.» 

§7.1; «Breddeutvidelse av 

Vikanveien med tilhørende fortau og 

annen veggrunn må være 

privatrettslig avklart før første 

byggetillatelse gis innenfor 

boligområdet.» 

 
 
 

 Fagleder VA i Hitra kommune, Øyvind Johansen, har følgende 

merknader vedrørende beskrivelse til VA-planen: 

 

I avsnitt Hovedtrasé vann- og avløpsledninger må følgende 

tilføyes: «Påkopling av vann i krysset med ny kum etter anvisning 

av Hitra kommune.» 

 

I avsnitt Vann må følgende tilføyes: «Eksisterende dimensjon er 

DN160mm.» 

 

I avsnitt Spillvann må siste setning endres til følgende: 

«Ledningsanlegget må videreføres fram til tilkobling eksisterende 

anlegg for videreføring til eksisterende slamavskiller og videre til 

resipient.»  

 

I avsnitt Overvann må følgende tilføyes: 

«Lokal overvannshåndtering. Takvann til overflaten der det er ok, 

veigrøfter som fordrøyning etc. Dette for å begrense problemer i 

forhold til nedstrøms ledningsanlegg.» 

 

 

 

 

Tas til følge. Følgende endringer 

gjøres i beskrivelsen til VA-planen: 

 

I avsnitt Hovedtrasé vann- og 

avløpsledninger tilføyes følgende: 

«Påkopling av vann i krysset med ny 

kum etter anvisning av Hitra 

kommune.» 

 

I avsnitt Vann tilføyes følgende: 

«Eksisterende dimensjon er 

DN160mm.» 

 

I avsnitt Spillvann endres siste 

setning til følgende: 

«Ledningsanlegget må videreføres 

fram til tilkobling eksisterende 

anlegg for videreføring til 

eksisterende slamavskiller og videre 

til resipient.»  

 

I avsnitt Overvann tilføyes følgende: 

«Lokal overvannshåndtering. 

Takvann til overflaten der det er ok, 

veigrøfter som fordrøyning etc. 

Dette for å begrense problemer i 

forhold til nedstrøms 

ledningsanlegg.» 

 Jorun Pedersen, grunneier av eiendommen gnr 92, bnr 26, har 

følgende merknader til planforslaget, datert 10.02.2017: 

«Sammen med de merknadene som er kommet tidligere vil jeg igjen 

poengtere; 

At byggeområder B1 taes ut av planen akkurat som også 

fylkesmannen poengterer. 

 

Landskapet må ivaretas også i Fillan. Selv om det er trukket så 

langt tilbake som mulig vil det ikke se bra ut i terrenget. 

Som tidligere Annført er også dette en stor hekkeplass. Anbefaler 

på det sterkeste at det trekkes ut om ikke er 1 etg mer enn nok for at 

det ikke skal ødelegge og se forferdelig ut i terrenget. 

 

Dere skriver at det er lite myr og lite vann i området, det kan jeg 

skrive under på at det ikke er. Sør for meg er det mye vann/myr.» 

Det er gjort endringer i omfanget av 

utbygging før planforslaget ble lagt 

ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Det 

stilles i tillegg krav om at den 

sørligste blokka innenfor område B1 

reduseres med en etasje, for å sikre 

blant annet betydningen for 

landskapsformasjonen i bakkant. 
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Ut fra overnevnte vurdering vil en ovenfor Hitra kommunestyre tilråde egengodkjenning 

av reguleringsplankart med tilhørende bestemmelser. Planbestemmelser og VA-

bestemmelser er endret i henhold til innstillingens punkter. Perspektivene er ikke endret 

ihht innstilling. 


