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Offentlig ettersyn - endring av reguleringsplanen for Fillaunet, deler av 

eiendommen gnr 91, bnr 1 m fl 
 

 
Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. 

Teknisk komite 2015-2019 26.06.2018 71/18 

 

Vedlegg:  

1 Planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser 

  

Saksprotokoll i Teknisk komite 2015-2019 - 26.06.2018  

Behandling: 

 

Vedtak: 

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

Fillaunet, deler av gnr 91, bnr 1 m fl, 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 reguleringsplanen for 

Fillaunet, deler av gnr 91, bnr 1 m fl, 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 

Hitra kommune, Driftsavdelingen, Rådhusveien 1, 7240 Hitra, søker om tillatelse til igangsetting 

av endring i reguleringsplan for Fillaunet, deler av gnr 91, bnr 1, m fl. 

 

Saksopplysninger 

I søknad mottatt 23.01.2018 beskrives følgende: 

«En søker om å endre eksisterende reguleringsplan for Fillaunet, med tilhørende område. 

 

 
 

Figur 1: Eksisterende plan 

 

I forbindelse med utbygging av reguleringsplanen Litsjsloka er det nødvendig å etablere et fortau 

langs Fillaunveien. Dette er nedfelt i rekkefølgebestemmelser før utbygging. 

 

På bakgrunn av bratt stigning og en skarp kurvatur er det nødvendig å øke sikkerheten for myke 

trafikanter. En anser derfor å etablere fortau med kantsteinsløsning som minstekrav ift sikring. 

 

Dette fortauet må ses i sammenheng med øvrige tilstøtende område og det generelle arbeidet 

med å tryggere ferdsel langs veiene. Dette er bakgrunnen for at planområdet er utvidet utover 

Fillaunet regplan. 

 

Figur 2: omsøkte planavgrensning 
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På grunnlag av analyse utført av Kystplan AS har kommet frem til at beste løsning er at fortau 

blir lagt på høyre side av veien (når man kjører fra postveien). 

 
Fig.2 viser hvordan man ønsker å etablere fortauet og videre koble det sammen med eksisterende 

gang/sykkelvei. 

 

 
 
Figur 3 viser planlagt fortau og eksisterende mot FV714» 

 

Teknisk komite ga i møte 27.02.2018, sak 25/18, tillatelse til igangsetting av planarbeid med 

endring av reguleringsplanen for Fillaunet boligfelt. 

 

Det er Kystplan as som er engasjert som konsulent for utarbeiding av planforslaget. 

 

Følgende forhåndsuttalelser er mottatt til saken: 
Statens vegvesen skriver i brev datert 06.03.2018 

«Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid, mottatt 28.02.2018. 

 

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for bygging av fortau langs 

Fillaunveien og koble det til eksisterende gangsystemer og bussholdeplass. 

 

Fillaunveien skal også breddeutvides i svin og i forbindelse med avkjørsel ved Postveien. 

Hvis tiltaket kommer til å innbefatte fv 714 minner vi om at det må lages en 

gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. Ut over dette har vi ingen merknader til 

oppstartsvarselet.» 
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Fylkesmannen i Trøndelag skriver i brev datert 03.04.2018: 

«Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med 

ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 

 

Overordnede føringer 

Det varsles oppstart av planarbeid med den hensikt å regulere for bygging av nytt fortau 

langs, og utvidelse av Fillaunveien, samt se på muligheter for å utbedre avkjørselen 

mellom Postveien og Hitterveien.  

 

Landbruk 

Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale landbruksinteresser ingen 

merknader til det forestående planarbeidet. 

 

Klima og miljø 

Ingen merknad 

 

Helse og omsorg 

Etablering av nytt fortau og sammenkobling med eksisterende vil gi bedre sikkerhet for 

myke trafikanter. Tiltak som gir økt trafikksikkerhet er en viktig del av arbeidet for bedre 

folkehelse. Ingen øvrige merknader. 

 

Samfunnssikkerhet 

Ingen merknader 

 

Videre arbeid 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de 

opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme tilbake 

med en endelig uttalelse når planen sendes på høring. 

 

Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og 

viktige regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å benytte seg av 

regionalt planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag 

fylkeskommune på postmottak@trondelagfylke.no 

 

Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta 

kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og 

justisavdelingen. Se kontaktliste. 

 

Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi 

minner om at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket 

Trøndelag på e-post: plantrondelag@kartverket.no» 

 

Trøndelag Fylkeskommune skriver i brev datert 12.03.2018: 

«Vi viser til deres oversendelse av 2.02.2018. Hensikten med planarbeidet er å legge til 

rette for bygging av fortau langs Fillaunveien og koble den til eksisterende gangsystemer 

og bussholdeplasser.  

 

Iflg oversendelsen skal en også se på muligheten for en forbedring av dagens avkjørsel 

Fv 714 – Postvegen. 

 

mailto:postmottak@trondelagfylke.no
mailto:plantrondelag@kartverket.no
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I dette tilfellet ser det ut til å være en 

uoverensstemmelse mellom bygd vei og 

regulert veg (Postvegen) 

 

Vi forutsetter at dette avklares med Hitra 

kommune før videre arbeid med planen. 

 

Når det gjelder forholdet til fylkesveg 714 

viser vi til egen uttalelse fra Statens vegvesen 

som vår faginstans. Planen må ivareta 

universell utforming. 

 

Fylkeskommunen har tidligere utført en arkeologisk registrering av planområdet i 

forbindelse med tidligere planarbeid. Det ble ikke observert automatisk fredete eller 

andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med.» 

 

Kystmuseet v/Svein Bertil Sæther: 

«Jeg er klar over at merknadsfristen for lengst er utløpt. Grunnen til at vi ikke har 

kommet med merknader, er at vi ikke har innsigelser i saken. Vi anser dette tiltaket som 

viktig og positivt for bedring av den noe vanskelige trafikksituasjonen i området. Dette er 

en sak MiST avd Kystmuseet har engasjert seg betydelig i gjennom flere år, blant annet 

på bakgrunn av ulykker og nestenulykker som har skjedd i området. Gjentatte 

henvendelser til Vegvesenet, politiet og lokale myndigheter har da også – ikke uten et 

visst påtrykk - medført fartsreduksjon og fartsdumper i området. At det nå iverksettes 

tiltak for ytterligere trafikksikring og tryggere ferdsel for mjuke trafikanter i området, 

ønsker Kystmuseet hjertelig velkommen.» 

 

Beboere i Fillaunet (Anders Glørstad, Terje Stølan, Harry Håvik, Astrid Wiig, Elin Sivertsen, 

Ole Gustav Meland, Roar Letnes, Terje Lossius, Jan Pettersen): 

«Alle beboere i Fillaunet stiller oss positive til at området reguleres og vi får en bedre vei 

med fortau som følger av tiltaket.  

 

Samtidig vil trafikkmengden øke betraktelig forbi oss og vi stiller dermed noen krav for å 

akseptere dette. 

 

Følgende punkter har vi kommet frem til: 

1. Gatelys: Vi mener det må anlegges gatelys i hele veiens lengde 

2. Opphøyd gangfelt, med kantstein som avgrensning mellom kjørebane og gangfelt 

3. Asfalt: Veien og fortauet må asfalteres 

4. Skråninger/skjæringer må sikres 

5. Vedlikehold: Fillaunet Veilag er under stiftelse og dette laget skal ta hånd om 

vedlikeholdet i dagens boligfelt. Gjelder hus nr 1-9 + 11. Når det nye feltet er 

ferdig så må det sikkert ses på en løsning om et felles veilag. Dette er vi i 

hovedsak positive til, med de forutsetninger at vi ikke skal ha økte kostnader som 

følge av HK sin utbygning. Før alle tomtene i nytt boligfelt er solgt og innflyttet så 

må HK ta kostnadene for de tomter som til enhver tid ikke er tatt i bruk. Vi 

anbefaler HK å ta kontakt med Fillaunet veilag for å se på løsninger vedr dette før 

salg av tomter i det nye feltet. Dette for å sikre at alle som kjøper tomter er klar 

over at det vil være et felles veilag som håndterer vedlikehold osv. Alternativt så 
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vil Fillaunet Veilag forholde oss til de tomtene som angjelder Fillaunet 1-9+11 og 

Hk sitt boligfelt ordner sitt eget. 

6. Utnyttelsesgraden på tomtene i Fillaunet boligfelt generelt økes til 40%. For de 

tomtene som det blir avsatt grunn for ny vei/fortau så skal denne økes tilsvarende 

etter grensejustering slik at utnyttelsesgrad øker i tråd med den grunn som 

forsvinner.» 

 

Harry Håvik, grunneier av eiendommen gnr 91, bnr 88 

«Mur mot plen legges med Skiferstein slik at det blir et helhetlig inntrykk i området. I den 

anledning må eksisterende steinmur på nordsiden av tomta også skiftes ut til Skiferstein 

og legges i samme høyde som på østsiden av tomta. Beplantning som blir berørt i 

forbindelse med arbeidet må tilbakeføres. 

 

Grensejusteringer og medfølgende utgifter tas av utbygger.  

 

Sikringsgjerde på mur. 

 

Innsynshinder i område sørøst. 

Vi vil gjerne komme tilbake på utførelse og høyde på innsynssikringen på et senere 

tidspunkt. 

 

I forbindelse med utnyttelsesgrad henviser vi til punkt 6 i felles svarbrev fra beboerne i 

Fillaunveien.  

 

Gatelys må også på plass for bedret sikkerhet i tillegg til opphøyet gangfelt. 

 

For grunnavståelse som gjør tomta mindre attraktiv krever vi kr. 1500,00 pr m2.» 

 

Mariann Hestnes og Terje Stølan, grunneiere av eiendommen gnr 91, bnr 87: 

«Vi vil først benytte anledningen til å berømme Hitra kommune for god orientering og 

godt samarbeid i forbindelse med utviklingsplanene i nærheten av Fillaunet i Fillan.  

I anledning nytt boligfelt og utvidelse av Fillaunveien har vi, som direkte berørt, none 

krav til Hitra kommune: 

 Hitra kommune setter opp støttemur i den nye grensen mellom Fillaunveien 3 

(91/87) og kommende fortau, samt så langt det er hensiktsmessig som en 

avslutning i grensen mot Fillaunveien 1 (91/86). Muren må være i samme stil som 

muren i Fillaunveien 4 (91/85). Dette er viktig for helhetsinntrykket når man 

kommer kjørende opp bakken i Fillaunveien. Sikring på toppen av muren i form av 

et gjerde el lignende må også på plass. 

 Hitra kommune etablerer gatebelysning i bakken ned mot postveien. Dette er 

meget viktig med tanke på trafikksikkerheten pga trafikkøkningen utvidelsen av 

boligfeltet vil medføre. 

 Hitra kommune asfalterer bakken fra krysset i Fillaunveien og ned til Postveien. 

Dette er viktig for å opprettholde en god og alltid kjørbar vei, samt at 

støvproblematikken vil bli vesentlig ved trafikkøkningen. 

 Hitra kommune etablerer god drenering, med veigrøfter i bakken fra krysset i 

Fillaunveien og ned til Postveien. 

 Hitra kommune etablerer en stasjon med strøkasse i bakken i Fillaunveien. 
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 Hitra kommune kompenserer erverv av tomteareal med kr 1,500,- per m2. 

Tomtene i Fillaunveien er fra før ganske små, så det er overveiende sannsynlig at 

verdien vil forringes ved at arealet reduseres ytterligere. 

 Hitra kommune må se bort fra krav om utnyttelsesgrad av tomta ved senere 

søknad om tilbygg eller annen utnyttelse av tomta. 

 Hitra kommune foretar og koster grensejustering, samt kompletterer manglende 

grensemerker. 

 Våre vann og avløpsledninger som pga det nye fortauet blir liggende for grunt, 

legges om til frostsikker dybde. Stoppkran flyttes av samme årsak til egnet sted.» 

 

Terje Lossius (gnr 91, bnr 89) og Roar Letnes (gnr 91, bnr 90): 

«Henviser til tidligere arbeid angående kjøp av tilleggstomt gnr 91, bnr 89 og gnr 91, bnr 

90. Ønsker og få dette med i utarbeidelse av ny reguleringsplan for Fillaunet.» 

 

 
 

Elin Sivertsen og Roger Gjertsen, grunneiere av eiendommen gnr 91, bnr 86: 

«Her kommer et innspill fra Roger Gjertsen/Elin Sivertsen, Fillaunveien 1. 

1. Skjerming av innsyn til eiendommen, samt sikring/skjerming av garasje. 

2. Utfylling og oppmuring av avslutning/kant ifbm innkjøring og parkering til 

eiendommen.» 

 

Anniken Thorvaldsen og Anders Glørstad, grunneiere av eiendommen gnr 91, bnr 85: 

«Det har vært noe dialog med HK vedr gangfelt og vi har sett på de løsningene som er 

praktisk best gjennomførbare, dette resulterer i inngrep i vår tomt langs svingen i veien.  

Trafikkmengden vil øke betraktelig og kanskje opp mot 2-3 ganger mere trafikk enn 

dagens situasjon, så sikre og gode tiltak må være en forutsetning blir gjennomført her. Vi 

er av den oppfatning av at de tiltak som er signalisert her og av fellesbrev for beboere i 

Fillaunet så vil dette bli et bra sluttprodukt med den beste trafikksikkerhet forholdene tatt 

i betraktning. 

 

Under her er det oppsummert hva vi har som en forutsetning for å avstå grunn for 

tiltaket: 

 Fjellet rundt svingen fra der steinmur er satt og til rundt svingen sprenges bort for 

å få breddeutvidelse av veien samt bedre sikten. Anslått til maks ca 1,5-2 meter 

inn fra grense på det bredeste iht tegninger fra Kystplan. Jeg har vurdert om det 

blir best å sprenge med kontur, men slik jeg ser det ift fjellets beskaffenhet så vil 

det resultere i at vi mister mere areal på toppen. Så løsningen her må bli å mure 

med samme type stein fra der mur slutter og helt opp til eks terreng slik at tomten 
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kan benyttes uten at det blir skråninger. Denne muren går hele veien rundt 

svingen og inn mot tomta i hjørne ved veien. 

 Oppå mur må det etableres sikring i form av gjerde, og beplantning/støyvegg for å 

skjerme for støy fra veien, eksakte løsninger for utforming og valg av materialer 

må tas på stedet når man ser hvordan det blir etter at muren er opp. 

 Etter at tiltaket er gjennomført så foretar HK grensejustering og plasserer nye 

merker. 

 Gatelys må monteres i den nye veien/fortauet. 

 Veien og fortauet asfalteres 

 Gangfeltet må opphøyes med kantstein 

 Det må sees på løsninger for overvann, drenskummer/sluker må etableres i siden 

av veien 

 Utnyttelsesgraden på tomta økes til min 40% tilsvarende dagens etter at 

grensejustering (reduksjon) av tomt er foretatt slik at utnyttelsesgraden øker it råd 

med at det forsvinner areal av tomta 

 Erstatning av tapt areal skal i tillegg godtgjøres med kr 1500,- pr m2 som blir tatt 

av tomten.  

 Ser vi at det dukker opp ting ift utførelse osv av tiltaket som vi ikke var i stand til å 

vurdere på nåværende tidspunkt så må dette sees på i samarbeid for «å finne 

løsninger». 

 Da starten av muren min er plassert noe utenfor tomtegrense ved vår innkjørsel så 

forutsettes det at denne opprettholdes ved at dere får gjøre tiltak i svingen på 

tomten vår. 

 Alle kostnader ifb med tiltakene forutsettes dekket og utført i kommunal regi, men 

at de arbeidene som skal utføres skal gjøres av personell og firma godkjent av 

oss.» 

 

Konsulentens vurdering av de mottatte innspillene: 
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Forslag til endring av reguleringsplanen ble mottatt i Hitra kommune 15.06.2018. 

 

Vurdering 
Forslag til endring av reguleringsplanen for Fillaunet med tilhørende dokumentasjon vurderes å 

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

bygningslovens krav. 

 

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

området allerede er utbygd som boligområde med tilhørende infrastruktur ihht gjeldende 

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

reguleringsplanen for Fillaunet 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. 


