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Egengodkjent i Hitra kommunestyre den ………   

 
  
 

Reguleringsplankart er datert   : 09.05.2018 

Reguleringsbestemmelser er datert   : 14.06.2018 

 

 GENERELT 

Det regulerte området er på plankartet vist med plangrense. Området reguleres til følgende formål:  

Pbl § 12-5 pkt 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Pbl § 12-5 pkt 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Pbl § 12-5 pkt 3 GRØNNSTRUKTUR 

 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1. Område for boligbebyggelse. 

1.1  På hver tomt kan det oppføres et bolighus samt garasje og tilhørende uthus. Der 

terrenget legger til rette for det, kan innredning av bolighusets underetasje skje i samsvar med 

bestemmelsene i byggeforskriftene, underetasjen kan da benyttes til sekundærleilighet. 

 

   1.2 Parkeringsareal på tomten opparbeides i h.h.t. bestemmelser i kommuneplanens arealdel.  

 

1.3 Før tillatelse til tiltak blir gitt, skal det utarbeides en situasjonsplan som viser: 

 Hovedbygningens plassering. 

 Eventuell fremtidig garasje/bod. 

 Vann/avløp fra tilkoblingspunkt til hus-kropp. 

 Parkeringsareal. 

 Byggegrense. 

 Eiendomsgrenser 

 Avstand til annen bebyggelse 

 

1.3  Bebygd areal (hus, garasje og parkeringsareal) begrenses til 40 % av tomtens størrelse. 

 

1.4  Tomtene B11 og B12 er tilleggsareal for uteareal til tomtene B6 og B7. Disse skal 

sammenføyes. 

 

1.5  Det kan ikke oppføres egen boenhet på B11 og B12. Det tillates kun ett mindre bygg på 

inntil 20m2 på hver av disse områdene, med maks mønehøyde lik hovedbygningen. Bygget 

skal tilpasses eksisterende boligbebyggelse Materialbruken skal være tilnærmet lik 

hovedhuset, men det tillates kun jordfarger og ikke glinsende materialer. 

 

1.6 . Tomt B0 kan deles opp i flere tomter. Disse tomtene følger bestemmelsene som er gitt for 

de resterende av boligene i denne reguleringsplanen. Ved søknad om deling skal det legges 

ved en situasjonsplan som viser prinsippene for avkjørsel og plassering av nye bygninger, 

samt løsning for vann/avløp. 
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1.7 Bygningens høyde kan ikke være høyere enn vist i tabell nedenfor:  

Tomtenr. Gnr/Bnr Maks mønehøyde m.o.h. %BYA 

B0 91/46 og 64 56.0 40 

B1 91/84 57.0 40 

B2 91/85 63.5 40 

B3 91/86 58.5 40 

B4 91/87 63.0 40 

B5 91/88 70.0 40 

B6 91/89 66.5 40 

B7 91/90 70.5 40 

B8 91/91 71.0 40 

B9 91/92 63.2 40 

B 10 91/93 70.0 40 

 

1.8 . Bygningene tilpasses landskapet i form av materialvalg, form og farge. Terrengtilpassede 

bygninger må vurderes der tomtas topografi legger til rette for dette. 

 

1.9 . Garasjen kan oppføres i 1,5 etasje hvis den klart underordner seg bolighuset i størrelse og 

utforming. 

 

1.10 Garasjen kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene oppføres inntil 1,0 m fra 

nabogrensen, og da etter endelig plassering som fastsettes i byggesaksbehandlingen. 

 

Lekeplassen  

Lekeplass skal bearbeides slik at det er mulig for lek for spesielt små barn. Lekeplassen skal 

opparbeides når tilgrensende lekeareal i Litjslokheia blir opparbeidet. 

 

 

2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.3 Vei  

Dette er kjøreveier i planen. Kjørebredde skal være minimum 5 meter  

Det skal etableres opphøyd gangfelt når det skal etableres nytt fortau over Postveien. 

 

2.4 Fortau 

Innenfor dette område skal det anlegges opphøyd fortau med min 2,5 meter bredde. I 

forbindelse med etablering av fortauet skal det vurderes om det trengs sikringstiltak ned mot 

skråningen. 

 

2.5 Annen veggrunn  

Dette er fyllinger og skjæringer i tilknytning til vei 

I området for annen veggrunn kan det anlegges fortau/gang og sykkelsti, og legges 

ledningsnett i grunnen.  

Det kan oppføres små fellestiltak som poststativ og søppelskur  

 

2.6 Frisiktsoner ved veg 

Innenfor disse områdene skal det ikke etableres installasjoner eller beplantninger som 

hindrer sikt mot offentlige veger. 

Før arbeidet med forbedring av krysset FV714 og Postveien starter, skal det lages en 

gjennomføringsavtale med Statens Vegvesen. 



Reguleringsbestemmelser for Fillaunet, gnr 91, bnr 1 i Hitra 

kommune. 

14.06.2018   Side 3 

 

 

 

3 TEKNISKE BESTEMMELSER 

3.3 All ny boligbebyggelse innenfor området skal tilknyttes offentlig vannforsyning 

 

3.4 Alt avløp er søknadspliktig. Avløp skal skje via slamavskiller til fellesledning. 

 

3.5 Det skal etableres gode løsninger for håndtering av overvannet for å forhindre utvasking av 

skråninger osv. 

 

3.6 Slamavskiller skal plasseres på egen tomt. Der det er hensiktsmessig kan den plasseres 

utenom egen tomt, men da med grunneiers tillatelse. 

 

3.7 Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette 

ikke virker skjemmende i terrenget. Etter legging av vann- og avløpsledninger, samt 

plassering av eventuelle kummer skal det foretas terrengmessige behandlinger, slik at det 

ikke oppstår sår i terrenget som virker skjemmende for omgivelsene. 

 

3.8 El- og teleledninger tillates lagt i sammen grøft som vann- og avløp. Ved føring av 

vannledning i felles grøft med spillvann må vannledning legges høyere enn 

spillvannsledning. 

 

3.9 Det henvises ellers til vann- og avløpsplan for reguleringsplan Fillaunet datert 26.03.2007.  

Det etableres avstengninger som bakkekran så nært inntil tilknytningspunkt som mulig. Det 

bør etableres automatiske lufteventiler på alle høybrekk som hovedvannledning føres over. 

Trykkforsterkning for å sikre vanntrykket for de øverste tomtene i forhold til forbruk og 

brannvannkapasitet må etableres. 

 

4 GRØNNSTRUKTUR 

Naturområde 

Disse områdene er åpen for allmenn ferdsel, lek og rekreasjon. Det tillates enkel tilrettelegging for 

friluftsliv, dvs. reversible tiltak. 

 

5 FELLESBESTEMMELSER  

5.3 Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad innenfor bolig- og 

fritidsboligområdene. Uthogst av trær på annens grunn kan bare skje etter avtale med 

grunneier.  

 

5.4 Byggearbeider skal utføres under all mulig hensyntagen til terreng og vegetasjon. I tilfeller 

hvor det forekommer utgravde masser skal disse henlegges på steder der de ikke virker 

skjemmende. Planering i større utstrekning tillates ikke. 

 

5.5 Gjerdes utførelse, høyde og farge skal godkjennes av bygningsrådet. Gjerdehøyde må ikke 

overstige 1,0 meter inklusive sokkel. Det henvises ellers til Gjerdeloven. 

 

5.6 Alle meldings- og søknadspliktige tiltak i planområdet skal byggemeldes eller omsøkes til 

Hitra kommune ihht Plan- og bygningsloven. 

 

5.7 Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt mht. kulturminner, jfr. Lov om kulturminner av 

1978, §8. Dersom det under arbeid påtreffes kulturminner iht. lov om kulturminner av 1978, 

skal arbeidet stanses og varsel sendes kulturvernmyndighetene umiddelbart. 

 


