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1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET 

1.1 Hensikten med planarbeidet 

Det skal lages en detaljert reguleringsplan for Fillan sentrum i henhold til plan- og bygningslovens 

§ 12-3.  

 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan som videreutvikler Fillan slik at registrerte 

kvaliteter og stedsidentitet blir lagt til grunn. Planen skal videreføre anbefalinger fra 

stedsanalysen, utarbeidet av Pir II i 2016, supplert med dette planarbeidets egne analyser. I 

sentrumsområdet i Fillan i dag ser man utfordringer i både trafikkmønster, grønnstruktur/ 

friluftsmuligheter og bebyggelsesstruktur. Analysen skal peke på ulike arealers sårbarhet eller 

egnethet for utbygging. 

 

Reguleringsplanen skal gi rammer for hvordan Fillan skal utvikles i et langsiktig perspektiv. Det er 

ønskelig at planen skal være grovmasket og fleksibel for å håndtere ulike behov over tid. 

Samtidig som det settes klare linjer for å oppnå ønsket utvikling ved hjelp av byggegrenser, maks 

byggehøyder, areal til lek, opphold og møteplasser. Planen skal være detaljert nok til å gå direkte 

til byggesak. 

 

Planen skal følges av en formingsveileder som gir retningslinjer for hvordan sentrum skal 

utformes. 

 

Reguleringsplanen skal vise utviklingspotensial og bygge opp under elementer som er særegne for 

sentrumsområdet og kan skape en identitet.  

1.2 Krav om konsekvensutredning 

I henhold til plan- og bygningsloven § 4.2 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens 

virkninger på miljø og samfunn. 

 

Forskrift om konsekvensutredninger av 1.juli 2017 med vedlegg ligger til grunn for vurdering om 

konsekvensutredning skal gjennomføres. Planen er vurdert til ikke å falle inn under planer og 

tiltak som omfattes av forskriften. På grunn av planens omfang og betydning for lokalsamfunnet 

er det valgt å utarbeide et planprogram som presenterer viktige tema for planarbeidet. 

1.3 Planprogram 

Formålet med planprogrammet er beskrevet i plan- og bygningsloven § 4-1 og i forskrift om 

Konsekvensutredning §6. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planen samt avklare 

hvilke problemstillinger som anses som viktige i forhold til planarbeidet. Det skal gis en 

beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Det innebærer at planprogrammet 

skal avklare hvilke utredninger og vurderinger som anses nødvendige for å gi en god løsning og gi 

et samlet bilde av tiltakets konsekvenser.  

 

Planprogrammet skal også redegjøre for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning.  

 

Planprogrammet skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker i forbindelse med 

varsel om oppstart. Høring av planprogrammet gir alle en mulighet til å påvirke hva 

sentrumsplanen skal inneholde og fokusområder som er viktige for Fillan og Hitra. 



Rambøll - Planprogram 

 

  

 

M:\2019-Oppdrag\1350034308 Sentrumsplan Fillan\7-PROD\D-Areal\DOK\Planprogram\S-rap_02_Planprogram_20190617.docx  

3/14 

2. PLANOMRÅDET  

2.1 Beliggenhet 

Planområdet omfatter sentrumsområdet Fillan på østsiden av Fv. 714 i Hitra kommune.  

 

Figur 1 Planområdet markert med svart stiplet strek. 

2.2 Avgrensning av planområdet 

Planområdet avgrenses av Fv. 714 mot vest, sentrumsområdet med Hitra videregående skole sitt 

areal i nord, deler av Vikatoppveien og hele Vikan gård mot nordøst, Storhaugen i sørøst og Øvre 

Oldervikvei i sør. Planområdet er på ca. 169 daa. 
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Figur 2 Planområdet markert med rød stiplet strek. 

Planområdet omfatter Hitra videregående skole, Hitra helsetun, Hitrahallen, Hjorten Hotell, 

butikker, kjøpesenter, Hitra Torget, parkeringsområder, Vikan gård, boliger, 

Storhaugen(friluftsområde) og eksisterende grønnstruktur, gangveger og veg- og gatenett. 

 

Området er en blanding av kommunal eiendom og private eiendommer.  

 

Avgrensningen av planområdet bli planens fysiske begrensning, studieområde for en del av 

vurderingene og analysene vil omfatte større områder for å skape et helhetlig bilde av 

situasjonen.  
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3. PLANSTATUS, GJELDENE PLANER, RETNINGSLINJER OG 

FØRINGER 

3.1 Kommuneplanen 

I kommuneplanenes arealdel er området markert som område hvor reguleringsplan skal fortsatt 

skal gjelde.  

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Reguleringsplan Fillan sentrum, PlanID: 1617_R0028 (vedtatt 2008, endret 2018) omfatter store 

deler av planområdet for sentrumsplan.  

 

Figur 3 Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for Fillan sentrum, ny plangrense er markert med lilla stiplet strek. 

I tillegg er det flere reguleringsplaner i området som vist på kartet under.  
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Figur 4 Utsnitt fra gjeldende reguleringsplaner i Fillan sentrum og området rundt.  

Arealene i sentrum er i hovedsak regulert til forretning (lys lilla områder), offentlig bebyggelse 

(røde områder), kombinerte områder for forretning/kontor/bolig (området med stripete skravur), i 

tillegg til grønne områder regulert til park, offentlig friområde og friluftsområde og grå områder 

som er regulert til vegareal og parkering.  

3.3 Andre relevante rapporter/dokumenter 

• Stedsanalyse – Fillan, utarbeidet av Pir II 

Analysen er en systematisering av kunnskap om Fillan tettsted, med fokus på dagens 

situasjon. Den ser på tema som topografi, landskap, historisk utvikling, 

bebyggelsesstruktur og trafikk. Funksjoner, kvalitet og estetikk i sentrumskjernen, 

bevegelsesmønster og muligheter for aktivitet og tiltak som er bra for folkehelse. 

 

Analysen skal være grunnlag for videre arbeid med sentrumsplan. 
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• Mulighetsstudie for del av Fillan, utarbeidet av Cowi 

Mulighetsstudie for plassering av ulike offentlige funksjoner i Fillan sentrum, med 

hovedfokus på området nord og øst for Hitra videregående skole, Hitrahallen og Hitra 

helsetun. 

 

• Mobilitetsvurderinger – Fillan, utarbeidet av ÅF Reinertsen med Pir II (2016) 

Rapporten inneholder vurderinger av stedets trafikk, persontransport og 

mobilitetsvurderinger. Det er i rapporten sett på hvordan mobiliteten kan sikres og 

forsterkes med miljøvennlige transportformer og hvordan mobiliteten kan være med på å 

forsterke Fillan som tettsted. Samtidig som tilgjengelighet opprettholdes for alle 

transportformer. 

 

• Trafikkanalyse – Fillan, utarbeidet av ViaNova (2015) 

Analysen er utarbeidet i forbindelse med regulering av Storhaugen hvor det kom 

rekkefølgekrav fra Statens vegvesen om en trafikkanalyse for Fillan sentrum. Analysen 

analyserer dagens trafikksituasjon og trafikale konsekvenser i sentrum som følge av 

fremtidig utbygging.  
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4. PLANTEMA 

4.1 Landskap 

Planbeskrivelsen skal omtale kvaliteter og viktige elementer i landskapet innenfor planområdet, 

samt planområdet sett i en større sammenheng. Det skal gjøres vurderinger rundt bebyggelsens 

plassering i landskapet, grønnstruktur, siktlinjer, viktige landskapsrom og hvordan skape god 

sammenheng mot sjøen og Vikanhavna.  

 

Vurderingene skal sammenstilles både i planbeskrivelsen og formingsveilederen. I tillegg ved 

behov må konklusjoner fra vurderingene videreføres i plankartet og/eller i bestemmelsene. 

4.2 Naturmiljø 

Det er observert flere ulike fuglearter innenfor planområdet, slik som storspove, hettemåke, 

fiskemåke, står, gjøk og ærfugl. Disse artene er registrert som truet i Norsk Rødliste. Det er i 

planarbeidet viktig å se på om det er behov for tiltak og/eller spesielle hensyn i forhold til disse 

artene.  

 

Vurderingene tas inn i planbeskrivelsen og konklusjonene innarbeides i plankart og bestemmelser 

om det er nødvendig.  

4.3 Kulturmiljø/kulturminner 

Det er registrert flere automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, disse ligger i 

området rundt Vikangården, nord for Helsetunet, samt mellom Fv. 714 og Aurveien. Alle er 

registrert som bosetning-aktivitetsområde – boplass. 

 

Fillan sentrum er ikke registrert som et kulturmiljø i henhold til kulturminneloven, men 

planbeskrivelsen må se på om det fins delområder som kan utgjøre en viktig helhet eller 

sammenheng for Fillan sin identitet og derfor bør tas hensyn til i planen. Naustet og stranda ved 

Vikanhavna, Storhaugen eller Vikangården kan være områder som har kvaliteter for Fillan som 

tettsted.  

 

Vurderingene i planbeskrivelsen videreføres i plankart og bestemmelser.  

4.4 Folkehelse 

Det er viktig at planarbeidet ser på gode og attraktive løsninger for gående og syklende både for 

miljøet og for folkehelsen. Hvordan kan sentrum tilrettelegges slik at flere går og sykler framfor å 

ta bilen når de kan.  

 

I tillegg er det ønskelig å se på forbindelsen mellom sentrum og Vikanhavna med tilkobling til 

Kyststien og turveg til Storhaugen.  

 

Vurderinger og forslag beskrives i planbeskrivelsen og konklusjoner videreføres i plankart og 

bestemmelser.  

4.5 Barn og unge 

Planarbeidet må se på barn og unges bruk av sentrum i dag, hva fungerer i dag og hva er det 

ønskelig å endre på. Sentrum må ha lekeplasser og møteplasser hvor barn og unge trives og føler 

seg trygg. I tillegg må det ses på barns ferdsel innenfor planområdet, gang-/sykkelveier, 

snarveier og krysningspunkt må være trafikksikre og ha god utforming.  
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Temaet beskrives i planbeskrivelsen og konklusjoner fra vurderingene må innarbeides i plankart 

og bestemmelser. 

4.6 Trafikk  

Det er i dag utfordringer med trafikkmønsteret og det må ses på muligheter for justeringer ved 

bruk av skilting og/eller fysiske tiltak som både sikrer framkommelighet for alle trafikantgrupper. 

Det må også ses på parkering og parkeringsbehov, plassering av parkeringsplasser har stor 

betydning for kjøremønsteret. Eksisterende antall parkeringsplasser registreres og eksisterende 

og framtidig behov kartlegges for å gi grunnlag for tilrettelegging og krav i planen.  

 

Statens vegvesens base viser en trafikkulykke innenfor planområdet de siste 10 år, denne har 

skjedd i krysset Vikaholmveien – Skolegata. Like utenfor planområdet er det registrert flere 

ulykker hvor myke trafikanter er involvert ved fotgjengerkryssingene over Fv. 714. 

Trafikksikkerhet skal ivaretas i eksisterende og framtidig situasjon og løsninger må innarbeides i 

planforslaget.  

 

Vurderingene beskrives og anbefalinger innarbeides i plankart og bestemmelser.  

4.7 Vegnett 

Det skal gjennomføres vurderinger av eksisterende vegnett, utfordringer/mangler i eksisterende 

vegnett må kartlegges for å avdekke behov og forbedringsmuligheter. Det må ses på hele 

vegnettet i sammenheng med framtidige utbyggingsområder, parkeringsløsninger og ønsket 

utvikling av sentrum.  

 

Det er ønskelig å se på mulighet og behov for ny atkomst til sentrum fra Fv. 714, samt forbedring 

av atkomstveg til Vikantoppen. Alternativer og mulige løsninger skisseres og beskrives. Anbefalte 

løsninger videreføres i plankart og/eller i bestemmelsene til planen. Anbefalt utforming av veger, 

gater og løsninger for myke trafikanter innarbeides i formingsveileder. 

4.8 Grunnforhold 

Vurdering av grunnforhold basert på foreliggende kunnskap om grunnforhold og kjent forekomst 

av radon.  

 

Behov for eventuelle hensynssoner eller spesielle hensyn i forbindelse med utbygging må tas inn i 

plankart og bestemmelser.  

4.9 Byrom og sentrums sosiale funksjon 

Planbeskrivelsen skal vurdere hvordan Fillan i større grad kan bli sosialt knutepunkt og møteplass 

og hvordan kan Fillan oppleves som hovedstad for Hitra. Hvordan kan Fillan bli «Kystlandsbyen»? 

En må se på sentrums sammenheng med sjøen, i form av god synskontakt, attraktiv 

gangforbindelse, og eventuelle nye bygninger og funksjoner langs denne og i havna.  

 

Sentrum skal være en god plass å bo, leve, jobbe og besøke. Et attraktivt sentrum er levende og 

har en god balanse mellom handel, tjenester, kultur, bolig, lekeplasser, møteplasser og 

grønnstruktur. Sentrum skal være et sted hvor alle kan ferdes trygt, som er tilrettelagt for alle og 

som fungerer hele året. Planarbeidet skal se på hvordan de fysiske forholdene på sikt kan bygge 

bedre opp under disse målsettingene, innenfor rammen av en reguleringsplans muligheter. 

 

Vurderingene skal sammenstilles i planbeskrivelsen og i formingsveilederen, i tillegg ved behov 

må konklusjoner fra vurderingene videreføres i plankartet og/eller i bestemmelsene.  
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4.10 Bebyggelse  

I et tett sentrum er det byrommene som skal gis form, gjennom hvordan bebyggelsen avgrenser 

dem. Planen vil legge byggelinjer (påbudet byggegrenser) i alle eksisterende og evt. nye kvartal. 

Byggehøydene bør stå i forhold til byrom og øvrige omgivelser. Bygningenes inngangssider og 

økonomisider vil bli vurdert, og fasadenes åpne/lukkede karakter vil bli behandlet i 

formingsveilederen.  

 

Byggelinjer/grenser, byggehøyder med mer innarbeides i plankart og bestemmelser i tillegg til 

formingsveilederen.  

4.11 Klimaendringer 

Det er viktig å håndtere overvann fra stadig økende områder med tette flater i sentrum. Kapasitet 

på avløpsnett og behovet for fordrøyning må kartlegges og videreføres i bestemmelsene til planen 

slik at det er tydelige krav til framtidige utbyggingsprosjekt.  

 

På grunn av Fillans plassering i terrenget antas det at havnivåstigning ikke vil være en utfordring 

som setter premisser for utforming av tiltak i sentrum.  

 

Det er kjent at klimaendringer fører med seg mer ekstremvær og det må vurderes hvilke 

hensyn/tiltak som kreves for å håndtere dette i framtida. Konklusjonene videreføres i plankart og 

bestemmelser.  

4.12 Klima og utendørsopphold 

Fillan ligger utsatt til for vind og vær og det må gjøres gode analyser før plassering av 

lekeplasser, møteplasser med mer i planen. Det må tas hensyn til at ny bebyggelse kan få 

innvirkning på lokalklima i gater og uterom.  

 

Det må gjøres vurderinger rundt variasjoner mellom årstider både i forhold til klima og antall 

beboere/brukere av arealene i sentrum. Vurderingene må videreføres i utforming av plankart og 

bestemmelser. Anbefalinger om plassering, utforming m.m. med hensyn på lokalklima må også 

inn i formingsveilederen.  

4.13 Oppsummerende tabell: 

Alle tema skal beskrives i planbeskrivelsen til reguleringsplanen. Lista er ikke uttømmende, men 

temaene anses som sentrale for å oppnå intensjonene med planarbeidet og avdekke 

konsekvensene av planen.  

 

Tema Metodikk 

Landskap Vurderinger basert på befaring, bilder, kjent 

kunnskap. Bruk av 3D-modell og skisser til 

framstilling. 

 

Naturmiljø Vurderinger basert på kjent kunnskap i 

kommunen.  

 

Kulturmiljø og kulturminner Vurderinger basert på kjent kunnskap, 

Askeladden.no, kulturminneplan i Hitra 

kommune. Evt. behov for kartlegging avklares 

med Trøndelag Fylkeskommune. 
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Folkehelse Vurderinger baser på kjent kunnskap, oversikt 

over eksisterende turveger og tilbud. 

 

Barn og unge Vurderinger i samarbeid med barnas 

representant og Hitra Ungdomsråd (HUR). 

 

Trafikk  Vurdering av parkeringsbehov, areal, 

plassering. 

 

Vegnett Skisser, vurderinger ut fra trafikktall og 

behov.  

 

Grunnforhold Vurderinger basert på foreliggende kunnskap 

om grunnforhold og kjent forekomst av radon. 

 

Sosial funksjon sentrum Formingsveileder - Overordnede føringer for 

belysning og utforming. 

 

Bebyggelse og estetikk Formingsveileder – skisser, vurderinger 

 

Klimaendringer - overvannshåndtering Vurderinger basert på kjent kunnskap hos 

fagpersoner i kommunen. 

 

Klima – vind, forskjeller årstider Formingsveileder - vurderinger basert på kjent 

kunnskap i kommunen og fra meteorologisk 

institutt. 

 

4.14 Formingsveileder 

Det er begrenset hva en reguleringsplan kan omfatte på detaljnivå med hensyn til materialbruk, 

fasadeutforming, farger, belegning, utstyr, beplantning. Derfor vil en formingsveileder være et 

nyttig supplement til reguleringsplanen. 

 

Veilederen skal være et verktøy for byggesak og en veileder for publikum, tiltakshavere og 

kommunen ved utbedring og utvikling av nye tiltak i Fillan. 

4.15 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal kartlegge og forebygge uønskede hendelser i planområdet og 

nærliggende områder. Det skal vurderes både om området kan være utsatt for uønskede 

hendelser eller om tiltak i planen kan medføre uønskede hendelser. Utgangspunktet er 

Direktoratets for Samfunnssikkerhets veiledere, samt metodikk fra Statens vegvesens håndbok 

V712 
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5. ORGANISERING 

Planansvarlig: Hitra kommune ved Rådmannen 

Styringsgruppe: (settes inn etter vedtak) 

Prosjektgruppe: Hitra kommune ved kommuneplanlegger, enhetsleder VA, eiendomsforvalter og 

barnas representant i plansaker. Øvrige saksbehandlere på tema tas inn etter behov. 

Konsulent: Rambøll – bistår i utarbeidelsen av planprogram og sentrumsplan for Fillan. 

 

Ressursgrupper: Ulike grupper hentes inn etter behov (befolkning, næringslov, helse mm.) 
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6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

6.1 Planprosessen 

Oppstart av planarbeidet kunngjøres sammen med utlegg av forslag til planprogram til offentlig 

ettersyn. Deretter fastsettes planprogrammet av Hitra kommune.  

 

Offentlige instanser, naboer og øvrige interessenter vil bli varslet og invitert til å delta i samråds- 

og medvirkningsprosesser i planarbeidet. Interessentene vil bli varslet på lovbestemt måte, 

samtidig som oppstart vil bli kunngjort i avisa Hitra-Frøya. 

 

Samlet vurdering av virkninger av planforslaget vil bli redegjort for i planbeskrivelsen til 

reguleringsplanen. Ansvarlig myndighet for behandling av reguleringsplanen er Hitra kommune. 

Plandokumentene legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker, noe som gir offentlige og 

private anledning til å komme med innspill til planforslaget før det vedtas.  

 

I forkant av 1.gangsbehandling og høring vil det gjennomføres et åpent informasjonsmøte hvor 

planene presenteres og det blir mulig å komme med innspill direkte til prosjektgruppa. 

6.2 Leveranse  

Følgende leveranser hører til planarbeidet: 

• Reguleringsplankart 

• Planbestemmelser 

• Planbeskrivelse 

• Formingsveileder 

• ROS-analyse 

• Illustrasjoner  



Rambøll - Planprogram 
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7. FRAMDRIFT 

Framdriften viser et tidskjema med sluttbehandling i Hitra kommestyre i februar 2020. 

 

  2019  2020 

  Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb 

Utarbeide planprogram                     

Behandling teknisk komite                     

Høring planprogram                     

Fastsetting av planprogram                     

Utarbeide planforslag og formingsveileder                     

1.gangs behandling                     

Høring forslag til sentrumsplan                     

Merknadsbehandling                     

Politisk sluttbehandling                     

 

Arbeidet med planforslaget vil foregå høsten 2019 og legges ut til offentlig ettersyn mot slutten av 

året. I forkant av 1.gangs behandling og høring er det ønskelig å ha et åpent møte hvor planen 

blir presentert. Det tas sikte på at planen sluttbehandles i kommunestyret i første kvartal av 

2020. 


