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REGULERINGSBESTEMMELSER – 

REGULERINGSPLAN FOR FILLAN SENTRUM. 

 

 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som på plankart er vist med 

reguleringsgrense. 

 

Området reguleres til følgende formål: 

 

1. Byggeområder 

2. Trafikkområder 

3. Friområder 

4. Jordbruk 

 

1. BESTEMMELSER FOR BYGGEOMRÅDER 

 

1.1 Bygningenes plassering og bruk 

 

1.1.1 GENERELT: 

 Eksisterende bebyggelse vist på planen forutsettes å bli stående. Bebyggelsen skal 

plasseres innenfor de viste byggegrensene. Mot gate og gangveg skal det 

vesentlige av fasaden ligge i påbudt byggelinje, der slik er vist på temakart. 

 

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 A: 

 

1.1.2.5 Plassering av bebyggelse 

Plassering av bolig/ leilighet, garasje og biloppstillingsplasser skal være 

vist på felles situasjonsplan for område A som følger søknad om tiltak. 

 

1.1.2.6 Boligtyper 

Området utbygges med inntil 16 boenheter/ leiligheter etter følgende 

fordelingsnøkkel; 

Minimum 40 % som 3-roms boenheter 

Minimum 20 % som 4-roms eller flere 

 

1.1.2.7 Hustyper, etasjetall og utforming av bebyggelse. 

Felt A utformes som kjedet småhusbebyggelse i inntil 3 etasjer med evt 

kjeller. 

Nødvendig høyde på heishus kan tillates over husets gesimshøyde med 

inntil 1 meter. 

Det skal legges stor vekt på estetikk i bygningsutformingen. 

 

 Felt B: 

 

1.1.2.8 Plassering av bebyggelse 

Plassering av bolig/ leilighet, garasje og biloppstillingsplasser skal være 

vist på felles situasjonsplan for område B som følger søknad om tiltak. 

 

1.1.2.9 Boligtyper 

Området utbygges med inntil 8 boenheter/ leiligheter etter følgende 

fordelingsnøkkel; 

Minimum 40 % som 2-roms boenheter 

Minimum 20 % som 3-roms eller flere 

 

1.1.2.10 Hustyper, etasjetall og utforming av bebyggelse. 

Felt B utformes som kjedet småhusbebyggelse i inntil 2 etasjer. 

Det skal legges stor vekt på estetikk i bygningsutformingen. 

 

 

 Felt C: 

 

1.1.2.11 Plassering av bebyggelse 

Plassering av bolig/ leilighet, garasje og biloppstillingsplasser skal være 

vist på felles situasjonsplan for område C som følger søknad om tiltak. 

 

1.1.2.12 Boligtyper 
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Området utbygges med inntil 8 boenheter/ leiligheter etter følgende 

fordelingsnøkkel; 

Minimum 20 % som 2-roms boenheter 

Minimum 40 % som 3-roms eller flere 

 

1.1.2.13 Hustyper, etasjetall og utforming av bebyggelse. 

Felt C utformes med 2 stk hus, hver med 4 leiligheter. 

Boligene kan oppføres i inntil 3 etasjer. 

Det skal legges stor vekt på estetikk i bygningsutformingen. 

 

 

 Felt D: 

 

1.1.2.14 Plassering av bebyggelse 

Plassering av bolig/ leilighet, garasje og biloppstillingsplasser skal være 

vist på felles situasjonsplan for område D som følger søknad om tiltak. 

 

1.1.2.15 Boligtyper 

Området utbygges med inntil 10 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 

 

1.1.2.16 Hustyper, etasjetall og utforming av bebyggelse. 

Felt D utformes som kjedet småhusbebyggelse i inntil 3 etasjer samt 

evt. kjeller. 

Det skal legges stor vekt på estetikk i bygningsutformingen. 

 

 

 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 
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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. 

 

 Trafikkområder: 

 

1.1.2.22 Adkomst og internveger 

Adkomst og internveger (reguleringsformål felles avkjørsel) 

opparbeides med 3,5 meter vegbredde.  

I avløpstrase fra område for slamavskillere i forbindelse med felt A, B, 

C og D og frem til Eaholmen, skal det opparbeides gruset gangveg med 

bredde på minimum 1,5 meter. 

 

 Spesialområder: 

 

1.1.2.23 Friluftsområde land 

Friluftsområde land skal nyttes til rekreasjon og ferdsel, og sikre 

allmennhetens tilgang til strandsonen. Det tillates anlagt stier i 

friområdet som letter tilgjengeligheten for allmennheten. Anlegging av 

stier skal på forhånd avklares med kommunens planmyndighet. 

 

1.1.2.24 Friluftsområde sjø 

Friluftsområde sjø skal nyttes til rekreasjon og ferdsel, og sikre 

allmennhetens tilgang til sjøen. Det tillates ikke brygger eller faste 

fortøyningsplasser for båter i friluftområdet. 

 

1.1.2.25 Støyskjerming 

I området mot RV 714 kan det etableres støyskjerming.  

Garasjeanlegg kan inngå som en del av støyskjerming. 

Støyskjermingen skal fremstå med god estetisk utforming. 

 

1.1.2.26 Idrettsbane/ballplass/nærmiljøanlegg beholdes for bruk av tilgrensende 

boligområder, skolene og allmennheten. Kunstgrasbane ved Hitra vgs. 

kan også benyttes av tilgrensende boligområder, skolene og 

allmennheten. 

 

 

1.1.3 SENTRUM SØRØST: 

Byggeområdene skal benyttes til forretninger og kontorer. Kommunen kan tillate 

at 2. og 3. etasje (loft) benyttes til boliger for fast bosetting. 
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1.1.4 SENTRUM NORDVEST: 

Byggeområdene skal, med unntak av ”Sparebanktomta”, benyttes til offentlig 

bebyggelse, herunder skole, rådhus, helse-, omsorgs- og sosialbygg, og barnehage. 

Sparebanktomta kan benyttes til kontor og forretning. 

 

1.1.5 SENTRUM SØRVEST: 

Byggeområdene skal benyttes til småindustri, verksteder, utsalg av tyngre varer og 

annen tjenesteyting. Detaljhandel tillates ikke i området. Spesielt støyende eller 

forurensende virksomhet kan ikke legges til området. 

 

1.1.6 KJERKBAKKEN - ALLMENNYTTIG/BOLIG  

Sammen med søknad om byggetillatelse skal det innsendes høydesatt utomhusplan 

i målestokk 1:500. Planen skal vise eksisterende og planlagt terreng, eksisterende 

og planlagt bebyggelse, avkjørsler, utendørsparkeringsplasser, avfallshåndtering, 

lekeareal og annet oppholdsareal. 

 

Det skal ved søknad om byggetillatelse legges ved nødvendige illustrasjoner som 

viser bebyggelsens forhold til terreng og nabobebyggelse. Dette omfatter også 

dokumentasjon som viser høydetilpasning i forhold til omkringliggende bygninger 

og terreng. Høydetilpasning skal vises med fotomontasje, snitt, perspektivskisse 

eller fasadetegninger som viser flere bygninger i sammenheng. 

 

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende 

terreng. Valg av utforming og plassering skal medføre så lite behov for 

tilpasninger av terrenget med skjæringer, fyllinger, murer osv som mulig. 

Forstøtningsmurer i terreng skal ha en maksimum høyde på 1,5 m. Der det på 

grunn av terrengbehandling mot veg, fortau, gangveg er nødvendig med høyere 

forstøtningsmurer enn 0,5 m skal disse sikres med gelender.  

 

Ubebygd areal skal opparbeides og benyttes på en slik måte at det ikke kan 

oppfattes som skjemmende for omgivelsene eller være til ulempe for naboer eller 

andre som ferdes i området.  

 

Lekeareal skal etableres med sentral plassering i området, med god adkomst og 

tilgjengelighet for allmennheten. Lekearealet skal fungere som nærlekeplass for 

området og omkringliggende bebyggelse, og legge til rette for ulike typer 

aktiviteter og opphold. Lekeplassen skal opparbeides innen første boenhet gis 

brukstillatelse.  

 

Parkering skal beregnes med minimum 1,3 P-plasser pr boenhet. 

 

Adkomst til området skal skje fra FV361. 

 

Bebyggelse 

Bygningsmyndighetene skal ved behandling av søknader om byggetillatelse legge 

vekt på at bebyggelsen får en god form og materialbruk, og at bygninger innenfor 

området får en harmonisk utførelse med hensyn til takform og materialer. et skal 

legges stor vekt på estetikk i bygningsutformingen. 
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Innenfor området kan det bygges konsentrert småhusbebyggelse (boliger) i form 

av rekkehus, kjedehus eller tomannsboliger i inntil 2 etasjer. Maks bebygd areal 

BYA er 20%. I bebygd areal medregnes nødvendig areal til de 

biloppstillingsplassene som kreves. Bebyggelsen skal ha saltak eller pulttak. 

 

Byggegrense mot Fylkesvei i nordlig del av området er i plankartet satt til 20 m fra 

veiens midte.  

 

Renovasjon 

Avfallscontainere skal samlokaliseres i et felles anlegg nært adkomst, med 

trafikksikker snumulighet for renovasjonsbil.  

 

Støyforhold 

For utendørs støynivå skal prinsipper og støygrenser i Miljøverndepartementets 

retningslinje T-1442, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter 

disse, legges til grunn for alle tiltak i området. Eventuell bebyggelse ut mot 

fylkesvei 714 ligger pr i dag i gul støysone. Ved byggesøknad for tiltak i dette 

området kreves støyvurdering ihht veileder T-1442/2016, og at det redegjøres for 

tiltak (avbøtende tiltak) knyttet til støy. 

 

Alle boenheter innenfor Kjerkbakken-området skal ha støynivå på mindre enn 

Lden 55dB på uteoppholdsareal, og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt 

bruksformål. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke 

overstige L5AF 70 dB. 

 

1.1.7  STORHAUGEN – ALLMENNYTTIG/BOLIG 

Parsell nr. 1 (sørvestlig del av området) 

Området reguleres til boligformål med småhusbebyggelse i sørvestlig del av 

planområdet. Det tillates oppført bygninger på to etasjer. Maksimal gesimshøyde 

settes til maks 6,9 meter over planert terreng i 1. etasje. Maksimal utnyttelse for 

området settes til 70% BRA. 

 

Parsell nr. 2 (nordlig og østlig del av området) 

Området reguleres til boligformål med leilighetsbygg i nordlig og østlig del av 

planområdet. Det tillates oppført bygninger på fire til fem etasjer. Maksimal 

gesimshøyde settes til 16 meter over planert terreng i 1. etasje. Maksimal 

utnyttelse for området settes til 100% BRA. Parkeringskjeller inngår ikke i %BRA.  

 

Det tillates flate tak med takoppbygg for tekniske installasjoner på inntil 20% av 

takflaten. Bebyggelsen skal ikke være høyere enn Storhaugen, dvs. maks 

kotehøyde for gesims på hovedtaket er +48,5moh. Utforming av bebyggelsen skal 

følge konturene til Storhaugen.   

 

Uteareal 

Lekeareal skal etableres med sentral plassering i området, med god adkomst og 

tilgjengelighet for allmennheten. Lekearealet skal fungere som nærlekeplass for 

området og omkringliggende bebyggelse, og legge til rette for ulike typer 

aktiviteter og opphold. Lekeplassen skal opparbeides før første boenhet innenfor 

parsell 2 gis brukstillatelse.  
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Parkering 

Det stilles krav til lav parkeringsdekning for boligområdet; minimum 1,0 

parkeringsplass for boenheter under 90m² og minimum 1,5 parkeringsplasser for 

boenheter over 90m², hvorav det skal plasseres en plass per boenhet i 

parkeringskjeller/carport. De resterende plasser legges som gjesteparkering på 

bakkeplan. 

 

Adkomst/trafikkstøy 

Området har sin adkomst fra Storhaugveien og innkjøring til parkeringskjeller 

plasseres så nært Storhaugveien som praktisk mulig for å holde belastningen av 

trafikkstøy for området så lav som mulig. 

 

Det etableres en kjøreadkomst fra Øvre Oldervikvei til alle bygg på 1. etasjenivå 

øst for byggene mot Storhaugen til bruk for utryknings- og vedlikeholdskjøretøy. 

Denne adkomsten skal stenges av for alminnelig ferdsel. 

  

Alle boenheter innenfor Storhaugen-området skal ha støynivå på mindre enn Lden 

55dB på uteoppholdsareal, og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt 

bruksformål. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke 

overstige L5AF 70 dB. 

 

Storhaugen friluftsområde 

Tilgjengelighet til friluftsområdet Storhaugen forutsettes bevart, og dette skal 

dokumenteres spesifikt ved søknad om byggetillatelse. 

 

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 illustrasjonskisse som viser bebyggelsens forhold til terreng 

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

 

1.2.6 ”Rammer for ny bebyggelse på Grisholmen” 

Ny bebyggelse på Grisholmen skal i størrelse, form og utseende innordne seg 

bygningsmiljø og landskap i Gammelfillan. 

 

1.3 Inngangsforhold, tilgengelighet, skilt og reklame 

 

1.3.3 Innganger skal vende mot felles trafikkareal/gangsoner. 

 

1.3.4 Forretningsarealer skal ha tilgjengelighet for rullestorbrukere/bevegelseshemmede. 

 

1.3.5 Skilt og reklamebruk skal være tilpasset bygningens form og farge i størrelse og 

utforming. 
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1.4 Bruk av uteareal 

 

1.4.1 Skjemmende lagring tillates ikke. Dersom utvendig lagring er nødvendig, skal 

lagerplass skjermes med gjerde mot off. areal/gangveger der det er mulig. 

For sentrum sørøst tillates det ikke utvendig lagring av søppel eller varer. Det kan 

dispenseres for ”sesong-varer” som sommerblomster og juletrær. 

 

1.4.2 Det tillates ikke oppslag/ plakater/ reklame på områder som ikke er tilrettelagt for 

dette formålet uten kommunal tillatelse. 

 

1.4.3 Det kreves ikke parkering på eget areal dersom dette ikke er vist på 

reguleringsplanen. 

 

1.4.4 Ubebygd del av tomt mot gate eller gangveg skal behandles med beplantning eller 

belegges etter retningslinjer for detaljutforming av gater, veger og plasser. Dette 

gjelder også skjæringer og fyllinger mot annet areal. 

 

1.5 Naustområder 

 

1.5.1 På dette området kan det settes opp ett naust med størrelse maksimalt 32 

kvadratmeter. Naustets utforming skal følge Hitra kommunes ”Retningslinjer for 

byggetiltak og bruksendring i kystsonen.” 

 

2 BESTEMMELSER FOR TRAFIKKOMRÅDER 

 

2.4 Gater, plasser og fortau skal utformes på en gatearkitektonisk måte med bruk av fast 

belegg og markerte avslutninger. Det skal utarbeides en detaljert plan som viser 

forstøtningsmurer, plantinger, treplantninger og gate- og fortausbelegning. 

 

2.5 Fra eksisterende RV 714 tillates bare de avkjørsler som er vist på reguleringsplanen. 

Avkjørsler og kryss skal være oversiktlige og trafikksikre. 

 

2.6 Nødvendig varetilbringing kan tillates på fotgjengerarealene. 

 

2.7 I arealet som er regulert til annet vegareal langs vegen fra RV 714 ned til 

”Gammelfillan”, kan det anlegges gangvei/ fortau ved behov. Innen dette arealet kan 

man også justere veitrase ved behov. 

 

3 BESTEMMELSER FOR FRIOMRÅDER 

 

3.4 Eventuelle fyllingsskrenter mot friområder i forbindelse med utbygging skal gis mest 

mulig naturlig utforming og tilsåes/beplantes. Slikt arbeid skal finansieres av utbygger 

etter nærmere avtale med kommunen. 

”Dyet” skal ha sin naturlige vegetasjon, bortsett fra enkle opparbeidete stier. 

 

3.5 For friområdet ved Auren, Eaholmen og Kirkvågen skal det opparbeides tursti som 

starter i enden av boligfeltvegen og ender både ved Eaholmen og ved fylkesvegen 

nedenfor kirkegården. Denne turvegen skal knytte sentrum sammen med 
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”Gammelfillan” og være åpen for allmennheten. Turvegen skal knyttes sammen med 

turvegnett i den nye ”Vikan-planen”. 

 

4 SPESIALOMRÅDE 

 

4.1 ”Kulturminne” 

Kulturminnet innen bevaringsområdet er fredet etter kulturminneloven. Det samme 

gjelder for en sikringssone i et 5 meter bredt belte fra kulturminnets ytterkant. Innen 

bevaringsområdet må det ikke skje noen form for inngrep eller tiltak. Eventuelle 

nødvendige, mindre tiltak innen området må gjøres rede for særskilt og må godkjennes 

av kulturminnemyndighetene (fylkeskommunen). 

 

5 FELLESBESTEMMELSER 

 

5.4 Bygningsrådet kan når særlige grunner taler for det tillate mindre vesentlige unntak fra 

disse bestemmelsene innenfor rammen av plan- og bygningsloven. 

 

5.5 Etter at denne reguleringsplan med bestemmelser er godkjent, kan det ikke inngås 

privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

 


