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Offentlig ettersyn - endring i reguleringsplanen for Fillan sentrum 
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Teknisk komite 2015-2019 23.04.2018 47/18 

 

Vedlegg:  

1 Gjeldende reguleringsplan med bestemmelser, illustrasjoner felt E 

  

Saksprotokoll i Teknisk komite 2015-2019 - 23.04.2018  

Behandling: 

 

Vedtak: 

Teknisk komité finner å kunne godkjenne at forslag til endring av bestemmelsene for 

reguleringsplanen for Fillan sentrum, felt E, gnr 91, bnr 3, legges ut til offentlig ettersyn, på 

følgende vilkår: 

 

1. En forutsetter at kommentarer som er nevnt under vurdering blir innarbeidet i planforslag og 

bestemmelser før egengodkjenning. 

2. En forutsetter at merknader som er kommet inn i løpet av høringsperioden blir vurdert og 

eventuelt innarbeides i planforslag og bestemmelser før egengodkjenning. 

3. Planforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg gjøre skal 

alle parter og tilgrensende naboer tilskrives. 

4. Administrasjonen pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte. 

 

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og naturmangfoldlovens §7. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Innstilling: 

Teknisk komité finner å kunne godkjenne at forslag til endring av bestemmelsene for 

reguleringsplanen for Fillan sentrum, felt E, gnr 91, bnr 3, legges ut til offentlig ettersyn, på 

følgende vilkår: 
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1. En forutsetter at kommentarer som er nevnt under vurdering blir innarbeidet i planforslag og 

bestemmelser før egengodkjenning. 

2. En forutsetter at merknader som er kommet inn i løpet av høringsperioden blir vurdert og 

eventuelt innarbeides i planforslag og bestemmelser før egengodkjenning. 

3. Planforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg gjøre skal 

alle parter og tilgrensende naboer tilskrives. 

4. Administrasjonen pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte. 

 

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og naturmangfoldlovens §7. 
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Bakgrunn for saken 

3de arkitektur og design as v/Håkon Hamnes, Øvre Hovsbakkan 44, 7300 Orkanger, søker på 

vegne av tiltakshaver Kama Eiendom as, 7240 Hitra, om endring av bestemmelsene for 

reguleringsplanen for Fillan sentrum, felt E. 

 

Reguleringsplanen for Fillan sentrum ble vedtatt egengodkjent i Hitra kommunestyre i 

24.07.2008, sak 106/08, sist endret via endring i reguleringsbestemmelsene 22.06.2017, sak 

62/17. 

 

 
Figur: utsnitt av reguleringsplanen for Fillan sentrum 

 

Gjeldende reguleringsbestemmelser for område E er følgende: 

 

1.1.2  SENTRUM NORDØST: 
Byggeområdene skal benyttes til offentlig formål, skole, idrettshaller og helsebygg. For et begrenset område 

nord for den videregående skolen, felt A, B, C, D og E skal det bygges bolighus for fast bosetting.  
  
  Fellesbestemmelser for felt A, B, C, D og E:  
  

1.1.2.1   Illustrasjonsskisser  

Sammen med søknad om tillatelse til byggetiltak skal det, for hvert område, - A, B, C, D og E, utarbeides 

illustrasjonsskisse.    
 

1.1.2.2   Utomhusplan  

Sammen med søknad om tillatelse til byggetiltak skal det for hvert område innsendes høydesatt 

utomhusplan i målestokk 1:500. Planen skal vise planlagt terreng, bebyggelse, avkjørsler, utendørs 

parkeringsplasser, lekeareal og annet oppholdsareal. Utomhusplanen skal redegjøre for sammenhengen 

mellom felles uteområder, byggeområder, veger og tilgrensende friluftsområder. Terrengtilpasning skal 

vektlegges. Lekeareal skal opparbeides innen de første boenheter tas i bruk.  
  

1.1.2.3   Avløpsplan  

Avløpsplan inngår som eget vedlegg til reguleringsplan. Felt E skal levere plan over avløpsanlegg sammen 

med søknad om tiltak. Felt E skal koples sammen med eksisterende avløp fra Fillan del 1 og avløp skal 

føres tilstrekkelig langt ut i ”Kjerkvågen” slik at visningsanlegg ikke påvirkes.  
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  Byggeområder:  
  

1.1.2.4   Arealbruk  

Områdene skal benyttes til boliger/ leiligheter med tilhørende anlegg. Totalt antall boenheter/ leiligheter for 

felt A, B og C er satt til 34.  
  

(…) 
 

Felt E:  
  

1.1.2.17   Plassering av bebyggelse  

Plassering av bolig/ leilighet, garasje og biloppstillingsplasser skal være vist på felles situasjonsplan for 

område E som følger søknad om tiltak.  
  

1.1.2.18   Boligtyper  

Området utbygges med inntil 16 boenheter/ leiligheter etter følgende fordelingsnøkkel;  

Minimum 10 % som 2-roms boenheter  

Minimum 40 % som 3-roms eller flere  

Minimum 20 % som 4-roms eller flere  
  

1.1.2.19   Hustyper, etasjetall og utforming av bebyggelse.  

Felt E utformes som kjedet småhusbebyggelse i inntil 3 etasjer, evt. Kjeller tillates i tillegg. Det skal legges 

stor vekt på estetikk i bygningsutformingen.  
   

1.1.2.20   Bebyggelsens plassering i felt A, B, C, D og E  

Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrenser, men avstand til nabogrense kan ikke være 

mindre enn 1 meter.  
  

Garasjer kan ikke plasseres nærmere enn 1 meter fra nabogrense.  
  

  1.1.2 21   Garasjer/ parkeringsplasser for felt A, B, C, D og E  

Sammen med illustrasjonsplan skal det fremlegges en helhetlig plan for parkeringsplasser og garasjeanlegg.  
  

1.1.2.21   Takform for felt A, B, C, D og E  

Takform for boligene skal fremstå som helhetlig for området. 

 

Saksopplysninger 

I søknaden beskrives følgende: 

«Dette området ligger innenfor sentrumsplanen av Fillan og representerer en viktig del av 

planen som trenger en oppdatering for å kunne åpne for en tidsriktig utnytting og mulighet for et 

gode boforhold. 

 

Hitra kommune har signalisert til Fylket at de ønsker fortetting og høyere utnytting av 

boområder innenfor sentrumsplanen. 

 

Tomtas beskaffenhet og beliggenhet er av en slik karakter at det er naturlig å legge til grunn en 

bedre og tidsriktig utnytting enn det som ligger inne i gjeldende reguleringsbestemmelser. 

 

Søknaden er videre motivert av at Hitra kommune har rådet oss til denne endringen av 

reguleringsplanen for en bedre fremgangsmåte enn for eksempel søknad om dispensasjon. 

 

Videre legger vi til grunn at dette er naturlig siden det allerede i flere anledninger er gitt 

tilsvarende dispensasjoner innenfor samme del av sentrumsplanen. 

 

Som eksempel kan nevnes at felt A har fått dispensasjon til å bygge 31 stk boligenheter der 

maksimalt antall enheter kun er 16 stk i gjeldende reguleringsbestemmelser.  
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På samme måte ligger det en begrensning på inntil 16 stk boligenheter for felt E med inntil 3 

etasjer selv om tomta kan håndtere inntil 28-30 enheter innenfor en utnytting på kun BYA 20-

25%. 

 

Vi mener at det private forslaget har en positiv samfunnsnyttig effekt og at det vil gi mulighet for 

en høyere bokvalitet for flere mennesker på tomta.»  

 

Når det gjelder samfunnssikkerhet anføres følgende i søknaden: 

«Vi ser dette i relasjon til følgende faktorer ;Miljø, klima, geografi samt infrastruktur. 

 
Dersom kommunen åpner for en økning av antall boligenheter fra 16 stk og til 28-30 stk 

boligenheter så vil det ikke være samfunnssikkerhetsmessige effekter som vil framstå som 

negative for tomta eller sentrumsområdet. Økt klimautslipp lokalt for denne tomta vil kunne 

jevne seg ut for hele sentrumsområdet. Feltet vil ikke få negative geografiske inngrep ved 

økningen. Infrastrukturen vil kunne oppgraderes adekvat for økningen på tomta. 
 

Vi ser det som en stor fordel at den flotte tomta kan bidra til å fordele belastningen innenfor 

sentrumsplanen.» 

 

Det søkes om at §1.1.2.18 og §1.1.2.19 endres til å lyde som følgende: 

 

1.1.2.18  Feltets utnytting 

Området kan utbygges med en maksimal utnyttingsgrad på inntil 25% BYA. 

Krav til minimum antall parkeringsplasser forutsettes beregnet etter faktoren: 

‐ 1,2 x antall boliger 

 

1.1.2.19  Hustyper, etasjeantall, byggehøyde og utforming av bebyggelse. 

Felt E utformes som kjedet småhusbebyggelse i inntil 3 etasjer. Separate 2‐manns‐

, 4‐manns og 6‐mannsboliger i 2 etasjer tillates oppført. Evt. kjeller og 

sokkeletasje ut mot sjøen tillates. 

Parkeringskjeller for biler, boder og tekniske rom som tilpasses og integreres inn i 

terrenget tillates oppført med boligbebyggelse i inntil 2 etasjer plassert over 

parkeringskjeller. 

Maksimal byggehøyde for boligbygg over 2 etasjer uten sokkel/kjeller: 

gjennomsnittlig mønehøyde på inntil 7,5 m. 

Maksimal byggehøyde for boligbygg over 2 etasjer med parkeringskjeller i 

sokkel/kjeller og utleie i sokkel ut mot sjøen: gjennomsnittlig mønehøyde på inntil 

9,0 m. 

 

Øvrige paragrafer ønskes beholdt som i dag. 

 

Vurdering 

Felt E innenfor reguleringsplanen for Fillan sentrum er et relativt stort sentrumsnært areal (8,540 

m2), avsatt til boligbebyggelse. Området har gang/-sykkelveiforbindelse til sentrum, og er således 

et svært trafikksikkert område i forhold til myke trafikanter.  

 

Områdets arealformål berøres ikke av endringen, da området er avsatt til boligbebyggelse. 

Dagens vedtatte bestemmelser for utbygging av området definerer kun et maks antall boliger som 

kan etableres på området.  
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Utnyttelsesgrad for området eller størrelse for boligene er ikke angitt, og høyde for 

bygningsmassen er angitt i etasjeantall. Reguleringsplanen for Fillan sentrum har ikke angitt 

noen maksimal kotehøyde, maksimal mønehøyde eller annen høydeangivelse for bygninger. Det 

er kun benyttet høydeangivelser i form av etasjer. For reguleringsplaner utarbeidet etter 1997 

skal høydeangivelse for bygninger oppgis med kote eller meter, jfr. TEK 97 § 3-9. Etter dette 

tidspunkt ble bruk av etasjeantall for fastsetting av høyde gått bort i fra. Å definere forutsigbare 

rammer for utbygging av området, i form av utnyttelsesgrad og høydeangivelser i samsvar med 

gjeldende lovverk, vurderes å være nødvendig og positivt. 

 

Fylkesmannen i Trøndelag har i forbindelse med revidering av bestemmelsene andre 

sentrumsnære områder stilt krav om at områdene gis høy utnyttingsgrad. Dette for å redusere 

presset på omkringliggende områder og legge til rette for fortetting i de områdene som er avsatt 

til utbyggingsformål. Den foreslåtte utnyttingsgraden BYA på 25% vurderes å være 

hensiktsmessig i området, med bakgrunn i terrengets beskaffenhet, solforhold, osv., og med 

bakgrunn i type boliger som foreslås bygd ut i området.  

 

Den foreslåtte endringen omfatter ingen økning i høyde på bygninger i området.  

 

Endringen i bestemmelser støttes opp med illustrasjoner i form av visualiseringer. Dette 

representerer foreløpige skisser, og kan ikke oppfattes som ferdig prosjekt for utbygging av 

området. 

 

En kan ikke se at endringene i bestemmelsene får konsekvenser for samfunnssikkerheten i 

planområdet, da områdets arealformål beholdes uendret.  

 

Den foreslåtte endringen vurderes ikke å medføre endringer ihht naturmangfoldlovens §7, da 

endringen ikke medfører endringer i arealformål eller formålsavgrensninger. Området er avsatt til 

boligformål og skal bygges ut ihht dette.  

 

En vil ut i fra det ovennevnte overfor Teknisk komité tilråde at forslaget til endring av 

bestemmelsene for område E innenfor reguleringsplanen for Fillan sentrum legges ut til 

offentlig ettersyn. Endringsforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så 

langt det lar seg gjøre skal alle parter og tilgrensende naboer tilskrives. Administrasjonen 

pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte. 


