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2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 
I forbindelse med utbygging av reguleringsplanen Litjslokheia , er det nødvendig å etablere 

et fortau langs Fillaunveien. Dette er nedfelt i rekkefølgebestemmelser planen. Hensikten 

med reguleringsplanene er å bedre trafikksikkerheten i området ved å legge til rette for utbygging av 

nytt fortau langs Fillaunveien og koble den til eksiterende gangsystem. Det er også behov for bredde- 

utvidelse av Fillaunveien. Videre vil en se på tiltak som kan forbedre avkjøringen fra Postveien og mot 

Fv714 i sørlig retning.  

 

2.2 Om forslagsstiller 
Tiltakshaver: Hitra Kommune.  kontaktperson: Audun Liland  
 
Grunneier: Torbjørn Glørstad, 7240 Hitra  
 
Konsulent: Kystplan AS, kontaktperson: May I Andreassen 

3 PLANOMRÅDET 

3.1 Beskrivelse av området og dagens status  

 

Figur 1 oversiktskart 

Området ligger i Fillan og er et etablert boligfelt med noe tilgrensende areal. Boligfeltet er relativt 

nyetablert (Infrastrukturen var ferdig etablert for ca 7-8 år siden) Alle tomtene er bebygd med 

unntak av to . 
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3.2 Planstatus 
Planforslaget er i tråd med overordnede planer. 
Dette reguleringsforslaget vil berøre 3 eksisterende reguleringsplaner.  Hensikten er at ny plan skal 
erstatte eldre planer. 
 
Forlaget vil berøre følgende planer: 

▪ Planid: 1617_R0052 Fillaunet gnr 91 bnr 1  

▪ Planid: RB_8 Fillan boligfelt, del I 

▪ Planid: 201502 Litjslokeheia gnr 93 bnr 1 

Det er i tillegg søkt om igangsetting av reguleringsplan, Fillaunet 2 på deler av eiendommen 91/81. 

(se utsnitt) 

 

Figur 2 viser planavgrensning i igangsettingsvedtak 

 

3.3 Planavgrensning  
Avgrensningen i planen følger i hovedsak planavgrensningen for Fillaunet reguleringsplan. Den er 

utvidet til også å gjelde helt til eiendomsgrensen mellom 91/1og 93/1 og langs Postveien, samt 

området som innbefatter eksisterende fortau og bussholdeplass.   
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Figur 3 viser planavgrensning i eksisterende planer 

 

3.4 Kartgrunnlag 
Kartgrunnlaget er oversendt fra Hitra kommune. Det er ikke gjort endringer. 

 

3.5 Eiendomsforhold 

3.5.1 Hjemmelsforhold og rettigheter 
Eiere av gnr 91/89 og 91/90 har avtale med grunneier på 91/1 for kjøp av tilleggsareal for deres 

tomter 

Det er flere eiendommer som må avgi grunn for at den trafikale situasjonen i Fillaunveien skal bli 

forbedret. 
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3.5.2 Eiendomskart 

 

Figur 4 Eiendomskart 

Liste over naboer og berørte parter: 
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Om planprosessen 
Intensjonen med planen er å få bedret trafikksikkerhet langs Fillaunveien. 

Dette gjøres ved å etablere et fortau. For å få dette til  må enkelte grunneiere avgi grunn slik at 

tiltaket kan gjennomføres. Planprosessen er derfor lagt opp til medvirkning spesielt med tanke på 

disse grunneierne. 

Prosessen har vært som følge:   

• Oppstartsmøte ble avholdt 25.10.2017 (vedlegg 1) 

• Samtale med de tomteeierne som ble direkte berørt av nytt fortau uke 48-2017 (vedlegg 2) 

notat innkalling naboer. 

• Infomøte med alle naboer/berørte parter 18.01.2018 

• Vedtak om igangsetting ble gitt 27.02.2018 (vedlegg 3) 

• Brev til Naboer/berørte parter sendt 28.02.2018 med frist til uttalelse 01.04.2018 

• Brev til Sektormyndigheter sendt 28.02.2018 med frist til uttalelse 01.04.2018 

• Kunngjøring i avisa Hitra-Frøya 06.03.2018 og kystplan.no 28.02.2018 (vedlegg 4) 

 

4.2 Oppsummering av innspillene 
I brevet til naboer og berørte parter ble det oppfordret til å komme med forslag til avbøtende tiltak 

og ønsker/krav ev. kompensasjon for de eiendommene som må avgi grunn. Disse «kravene» er ikke 

tatt med i vurderingene nedenfor, da dette ikke er relevant for planarbeidet. Det er laget en oversikt 

over alle merknadene (se vedlegg 5) 

Statlige myndigheter: Myndighetene er positiv til tiltaket. Vegvesenet minner om 

gjennomføringsavtale hvis det skal utføres arbeide i veikryss FV 714/Postveien. Videre viser 

Fylkeskommunen til at det er uoverensstemmelse mellom plankart (Fillan del1 og dagens situasjon)  

Tiltak: gjennomføringsavtale legges inn i bestemmelsene. Uoverensstemmelser i kartet vil bli rettet 

opp når ny plan kommer på plass. 

Private parter og Kystmuseet : Naboer og berørte parter er positiv til en forbedring av 

trafikkforholdene. I tillegg til krav og ønsker i forbindelse med tomteavståelsen ønsker man en større 

utnyttelsesgrad av tomtene. Videre er det ønske om opphøyd fortau 

To tomteeiere har avtale med grunneier om kjøp av tilleggs tomt, dette ønskes lagt inn i plana. 

Tiltak: utnyttelsesgraden for tomtene blir økt, tilleggstomtene blir lagt inn og opphøyd fortau blir 

valgt. 
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5 PLANFORSLAGET 
 

 

Figur 5 planforslag 

Planen inneholder endringer i eksisterende reguleringsplan for Fillaunet og mindre endringer i eldre 

reguleringsplan for Filllan del 1. Videre en justering av planavgrensningen mot reguleringsplanen 

Litjslokheia. 

De nye tiltakene som blir tilført området er nytt fortau og gang/sykkelvei, justering av formålsgrenser 

i forhold til grense og tilleggsareal til to tomter. Videre er bestemmelsene revidert slik at de er 

tilpasset dagens situasjon. 

 

5.1 Reguleringsformål 
Reguleringsplanen bygger på godkjent reguleringsplan for Fillaunet og en tar utgangspunkt i 

eksisterende situasjon og de føringene som allerede er lagt i planen. 
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5.1.1 Bebyggelse og anlegg 
Planen består av 11 tomter derav 9 som er bebygd. I område er det en eldre enebolig med en garasje 

på en tilleggs tomt.  Ellers er det kun nyere eneboliger med tilhørende garasjer. Boligutrykket er 

mangfoldig og det har vært mange dispensasjoner. Ny plan vil tilpasse seg dagens situasjon. 

En vil endre utnyttelsesgraden og tilpasse mønehøyden, slik at det tilsvarer dagens formål 

5.1.2 Lekeplasser 
I godkjent reguleringsplan er det avsatt to områder for lekeplass. Ingen av disse er tilrettelagt.

 

Figur 6 viser Lekeplass på eksisterende plan 

Begge lekeplassene ligger i utfordrende terreng, det er ikke egnet for ballspill. Planområdet ligger i 

bratt terreng og dette er en av grunnene for at lekearealet ligger slik. Lekeplassen i planen har 

elementer av flate partier og kan tilrettelegges for små barn.   
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Figur 7 viser lekeplass i nytt planforslag sammen med lekeplass 

 

Lekeplassen som tidligere var planlagt ved Postveien anses som lite egnet for lek. Dette fordi den 

ligger så langt fra boligbebyggelsen og at den ligger for nære Postveien som har forholdsvis mye 

trafikk.  

En ønsker heller utvide lekeplassen som ligger lengre oppe i feltet og videre slå sammen denne med 

planlagt lekeplass  for LItjslokeheia. På denne måten får man et større sammenhengende areal. 

Denne lekeplassen ligger i et forholdsvis bratt terreng, men med flate partier som kan benyttes av 

mindre barn. De større barna har muligheter for å bruke større etablerte anlegg i nærmiljøet. Dette 

er på skolen, barnehage, idrettspark og nærmiljøanlegg (se fig 3) 
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Figur 8 viser lekeområdene i nærmiljøet. 

5.1.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
I prosessen for å finne riktig plassering av fortauet ble det laget en utredning som ser på de 

forskjellige alternativene man har.  Konklusjonen på denne ble at fortauet måtte legges på høyre side 

av eksisterende vei (retning Postveien og opp mot Fillaunveien) Se vedlegg 6 

Vei og fortau skal ha tilnærmet samme dimensjon som på naboplanen Litjslokaheia. Vei i område er 

planlagt til 6 m bredde.  Fortau til 2,5 m inkl. kantstein + 0,5 m skulder der det er mulig. 

Frisiktslinje: Dette er frisiktelinje ved veikryss. Fartsgrense langs fv 714 er 40 km/t og Postveien  samt 

Fillaunveien har 30 km/t.  Frisiktslinjen blir da beregnet til 6x30 m. Man bruker samme beregningen 

for begge avkjørslene. 

 

5.1.4 Grønnstruktur 
Restområdet rundt tomtene er regulert til naturområde. En har valgt å videreføre de intensjonene 

som er lagt i tilgrensende reguleringsplanen (Litjslokheia). Man ønsker å stimulere for aktiviteter og 

har derfor tilrettelagt for å gjøre mindre tiltak i området som kan fremme friluftslivet.  
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6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

6.1 Krav til KU 
Hitra kommune har ikke krevd konsekvensutredning. 

 

6.2 Risiko- og sårbarhet 
Ros-analysen er utført før planen er ferdig og skal under-bygge bestemmelser i planen. 

Fillaunet boligfelt ligger på et platå ovenfor FV 714. Adkomstveien til boligfeltet er svært bratt med 

en uoversiktlig kurve. Denne har ikke fortau. Øvrige området er også etablert. Ros-analysen analyser 

også eksisterende forhold. Se vedlegg 7 

 

Det er funnet flere punkter som krever tiltak i planen.  

Dette er: Ras, radon, vind, vassdrag(bekk), ulykke for gående og syklende, fallfare, og åpen bekk. 

Noen av disse punktene blir i varetatt i byggesaksbehandlingen. 

Sammendrag : 

Store vannmengder kan forårsake erosjon og igjen ras fra skråningen (Fillaunveien) 

Tiltak :  

Skråningen tilsås og beplantes slik at man motarbeider erosjon. Det skal etableres gode løsninger for 

overvannshåndtering for å unngå stor vassføring til skråninga. 

 

Området har elementer som kan føre til fallskader.  

Tiltak: Ved veifylling (Fillaunveien) må det vurderes i byggesaken for fortau om det skal settes opp 

sikringsgjerde. 

 

Når de gjelder radon og vind vil byggetekniske forskrifter legger føringer for hvordan bygg skal 

utformes. 

Tiltak: Det skal etableres radonforebyggende tiltak og bygget skal utføres slik at det håndterer 

vindlastene for område. 
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Ved utvidelse av krysset må man flytte utløpet av eksisterende bekk eller legge bekken i rør.  

En har ikke funnet at bekken er registrert i sentrale registrer som vernet og det har sannsynlig liten 

betydning. 

 

Tiltak: Bekken legges i rør. Ingen tiltak for vassdraget 

 

Samme bekk har rørutløp i begge endene, det er fare for fall ned i bekken og at barn kan bevege seg 

inn i røret og sette seg fast. Å sette opp rist i inn/utløp av rør slik at det ikke er mulig å bevege seg inn 

i røret er et alternativ, videre sikringsgjerde på toppen. Ettersom dette ligger så nære veien ser man 

ikke på dette som en optimal løsning, ønsker heller å legge bekken i rør. 

Tiltak: Legge bekkeløpet i rør (13m)  

 

Vei opp til Fillaunet er bratt og uoversiktlig og skaper farlige situasjoner for både bilister og 

gående/syklende. Videre er det fare for påkjørsel ved kryssing av Postveien.  

Ved veikrysset til FV 714 kan det blir farlige situasjoner når bussen står parkert for av/påstigning. 

Bussen står i siktelinjen. 

Tiltak: 

Anlegge opphevet fortau med kantstein langs Fillaunveien. Samme vei utvides slik at sving blir bedre 

og mere oversiktlig.  Videre lages det opphevet planovergang der det er forsvarlig for kryssing av 

Postveien. 
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6.3 Trafikkforhold fortau og kryss og utbedring av vei 
Reguleringsplanen er blitt utløst på bakgrunn av et rekkefølgekrav for utbyggingen av naboplanen 

Litjslokheia. Man må påberegne en betydelig trafikkøkning langs Fillaunveien, noe som dagens vei 

ikke er egnet til. Da spesielt for gående/syklende. Det er derfor besluttet at man skal etablere en 

bedre løsning.  For å få en helhetlig løsning har man valgt å gjøre tiltak helt frem til eksisterende 

gang/sykkelvei. På den måten kan man gå trygt helt frem til bussholdeplassene ved FV714. 

Eksisterende forhold: 

Fillaunveien: Veien har ca 14% stigning, grusvei og skarp sving ved toppen av bakken. Sving er 

breddeutvidet noe. Det er ikke tilrettelagt for gående/syklende. 

Postveien: asfalt vei med en liten bit med gang/sykkelvei i tilknytning til bussholdeplass. 

Fotgjengerovergang for kryssing av vei ved bussholdeplass.  Dette er det eneste tiltaket for 

gående/syklende område 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Det vil bli en betydelig forbedring av trafikksituasjonen i område. 

Grunnlaget for valgene som er tatt i forbindelse plassering av fortau finner du i vedlegg 6 

Liste over trafikktiltak  (se også kart i figur 4)   

1. Nytt hevet fortau langs Fillaunveien som blir koblet til nytt boligfelt Litjslokheia 

2. Nytt fortau langs Postveien, frem til eksisterende gang-sykkelvei. 

3. Ny opphevet fotgjengerovergang som krysser Postveien. 

4. Breddeutvidelse av sving øverst i Fillaunveien og breddeutvidelse av krysset 

Postveien/Fillaunveien 

5. Forbedring av kryss FV714/Postveien. 
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Figur 9 viser hvor det er gjort trafikksikkerhetstiltak 

 

6.4 Begrunnelse for utbedring av kryss FV714 og Postveien 
Ved krysset FV714 og Postveien er det et trafikkfarlig punkt. Ved avkjøringen fra Postveien ut mot 

FV714 i retning øst (mot Fillan) er svingradiusen så liten at spesielt større biler må bruke begge 

kjørebanene når de kommer på 714. Her har det vært mange nestenulykker.  Videre er det et 

autovern (etablert for å hindre utfor kjørsel ned i bekken) som er delvis i siktsonen.  

Man har derfor gjort denne svingradiusen større og lagt bekken i rør slik at autovernet kan fjernes. 

 

6.5  Universell utforming 
Store deler av ny bebyggelse vil bli universelt utformet. Flere eneboliger er bygget med hovedplan på 

bakkenivå, slik at universell utforming oppnås. 
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6.6 Tilleggs-tomter 
B11 og B12 er tilleggsareal til tomtene B6 og B7. En forutsetning er at arealet sammenføyes med 

hoved eiendommen.  Arealet ligger på høyde bak hus (se B7 og B12) Bygninger på dette arealet kan 

bli svært synlig og danne silhuett. Det er derfor viktig at nye tiltak på dette arealet tar hensyn til 

dette i både høyde, form og farge. B11 og B12 kan ikke benyttes til beboelse til egen boenhet. Men 

det kan settes opp mindre bygg. 

6.7 Byggegrense 
Boligfeltet fremstår som relativt tett og med høy utnyttelsesgrad. I tillegg er det flere eneboliger som 

står nærmere en 4 meter fra eiendomsgrensen. Det er da gjort avtale med naboeiendom.   

6.8 Vann/avløp 
Vann og avløpsplan for området er utarbeidet tidligere og er ikke revidert. Vann/avløpsplan for 

Fillaunet datert 26.03.2007 


