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Uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til planprogram for 
sentrumsplan for Fillan, gbnr 90/12 m fl i Hitra kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 1. juli 2019. 
 
Planområdet som omfatter eksisterende sentrumsområde for Fillan, er i stor grad 
bebygd. Planen skal bidra til videreutvikling av området som sted og med tanke på 
sentrumsfunksjoner, som bebyggelse, trafikk og friluft. Det er ingen registrerte 
forekomster med mineralske ressurser, masseuttak, bergrettigheter eller gamle gruver 
innenfor planområdet. DMF har derfor ingen merknader til oppstartsvarselet eller 
planprogrammet. 
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Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
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Vår dato: 27.08.2019 Vår referanse: 201939221-3 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 01.07.2019 Deres referanse: 2018/3091-21 Tore Forbord 

Fylkeskommunens uttalelse - planprogram for sentrumsplan 

Fillan (detaljregulering) 90/12 i Hitra kommune 

 

Vi viser til deres oversendelse av 01.07.2019. 

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

hotell, butikker, kjøpesenter, Hitra Torget, parkeringsplasser, Vikan gård, boliger, 

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

gatenett. 

 

Reguleringsplanen skal gi rammer for hvordan Fillan skal utvikles i et langsiktig 

perspektiv og vise utviklingspotensial og bygge opp under elementer som er særegne 

for sentrumsområdet og kan skape identitet. Planen skal videreføre anbefalinger fra en 

stedsanalyse i 2016 og supplert med egne analyser. 

 

Det skal utredes flere alternative adkomster fra fv 714 og hvordan parkeringen skal 

ivaretas. Fillan har viktige sentrumsfunksjoner (og parkeringsplasser) også på vestsiden 

av fv 714. Det bør vurderes om planområdet skal utvides til også å omfatte områder på 

vestsiden av fv 714 slik at planen kan ivareta sammenhengen i sentrum. 

 

Det skal arbeides med å plassere en del av parkerings-arealet i P-hus/P-kjeller. Fillan 

har i flg oversendelsen utfordringer i trafikkmønster, grønnstruktur/ friluftsmuligheter og 

bebyggelsesstruktur. 

 

Følgende tema foreslås utredet: 

Landskap 

Naturmiljø 

Kulturmiljø og kulturminner 

Folkehelse 

Barn og unge 

Trafikk – vurdering av parkeringsbehov, areal, plassering 

Vegnett 

Grunnforhold 

Sosial funksjon sentrum 

Klimeendringer- overvannshåndtering 

Klima – vind, forskjellige årstider 
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Fillan er et resultat av rask vekst på et begrenset område. Fillan fremstår som et 

tettsted. Det mest særegne ved sentrumsområdet er at det gangavstand til tilnærmet 

alle tilbud/virksomheter. Dette er det viktig å ta vare på også i den videre utviklingen av 

sentrum. For å sikre dette er det viktig med en effektiv arealbruk, samtidig som behovet 

for parkering ivaretas i P-hus/P-kjeller og i gåavstand til sentrum (ansatte parkering). 

 

Trafikkanalysen fra Vianova (2015) er høyst relevant for planarbeidet. Analysen viser 

at en god trafikkavvikling er mulig i området, selv med full utbygging (gjelder 

boligområdene i øst, Vikantoppen og Storhaugen). Det vil bli nødvendig med noen 

omreguleringer av trafikken i sentrumsområdet, samt oppgraderinger av utforming av 

kryss og avkjørsler. 

 

Hitra-torget og parallell gate med Fv 714 bør stenges for biltrafikk (unntatt 

varelevering).  

 

Problemer med trafikkavviklingen i sentrum forklares også med at skilting og regler ikke 

overholdes. Det kjøres på veger som er stengte for gjennomkjøring, og det parkeres på 

HC-plasser uten bevis. Fillan har behov for strengere regulering for bruk av vegarealene 

i sentrum, bruk av sanksjoner, fysisk stenging etc., vil føre til et tryggere og mer 

oversiktlig sentrumsområde. 

 

Fylkeskommunen har tidligere spesielt påpekt at tomta til den videregående skolen ikke 

må berøres når det gjelder omlegging av veinett, parkering etc. Vi oppfatter at Hitra 

kommune bl.a vurderer å innføre tidsbegrenset parkering (3 timer). Dersom dette blir 

innført i nærheten, kan det føre til større press på parkering ved Guri Kunna vgs. 

Fylkeskommunen må i tilfelle vurdere samme tiltak. Dette vil også bedre 

trafikksikkerhetsbildet rundt skolen. 

 

Når det gjelder forhold til fylkesveg viser vi til egen uttalelse datert 12.07.2019 fra 

Statens vegvesen som bl.a legger til grunn at det ikke skal anlegges nye avkjørsler fra 

fv. 714. 

 

Fillan mangler en del i fht UUF (uhindret gangforbindelser på tvers av eiendommer). 

Dette bør vektlegges i det videre arbeidet. 

 

Gjennom tidligere reguleringsplaner er det registret flere automatisk fredete 

kulturminner innenfor planområdet. Vi forutsetter at disse blir tilstrekkelig hensyntatt 

(hensynssoner videreføres) i den nye planen. 

 

Trøndelag fylkeskommune støtter kommunens vurdering av at planprogrammet med 

forslåtte tema som skal utredes vil være dekkende. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Vigdis Espnes Landheim     Tore Forbord 

Seksjonsleder       rådgiver 

 

Kontaktpersoner: Kulturminner, Anne Haug tlf 74175143 
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Uttalelse - forslag til planprogram for sentrumsplan Fillan - Hitra 
kommune 

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen 
på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Overordnede føringer 
I kommuneplanen er området vist som regulert areal og flere reguleringsplaner inngår i det varslede 
arealet, blant annet gjeldene reguleringsplan for Fillan sentrum. 

Klima og miljø 
For Fylkesmannen som klima- og miljømyndighet vil ivaretakelse av klima, naturmangfold, landskap, 
grønnstruktur og tilgang til nærutfartsområder være sentrale tema i arealforvaltningen. 
Problematikk knyttet til forurensning i form av støv, støy og forurensning i grunnen er også viktig for 
Fylkesmannen som miljømyndighet. 
 
Klima og overvann 
Det er positivt at klimaendringer og overvannshåndtering er tatt med som plantema. Arbeidet med 
klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte endringene. Når 
konsekvensene av disse vurderes, skal høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges til 
grunn. Dette er nærmere forklart i de fylkesvise klimaprofilene som er utarbeidet. Det bør 
innarbeides tiltak eller virkemidler for mest mulig å forebygge utslipp av klimagasser. Det bør også 
vurderes tiltak for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging, jf. Statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene og jf. kommunens egen energi- og 
klimaplan. Det vises til klimatilpasning.no og miljøkommune.no for mer informasjon om 
klimatilpasning. 
 
Fortetting av byen, harde flater og manglende drenering medfører økt overvannsbelastning på 
ledningsanlegg og vassdrag. God overvannshåndtering er viktig både for å sikre robuste anlegg som 
kan håndtere forventede klimaendringer som økt nedbørintensitet og -mengde. God 
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overvannshåndtering er også viktig for å bidra til redusert avrenning og forurensning til sjø og 
vassdrag.  
 
Støy 
Støy er et voksende miljøproblem som rammer svært mange mennesker, og som bidrar til redusert 
velvære og trivsel, og påvirker befolkningens helsetilstand. Helseplager grunnet støy er det 
miljøproblemet som rammer flest personer i Norge. Vegtrafikken er den viktigste kilden til 
støyproblemene og også den støykilden som øker mest. Det brukes hvert år store ressurser på tiltak 
for å redusere disse eksisterende støyproblemene. Tiltak som gjøres i etterkant av at problemet har 
oppstått er ofte svært kostbare og dessverre lite effektive. God planlegging og forebyggende tiltak er 
derfor det viktigste verktøyet for å forhindre at flere mennesker får støyplager.  
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016, skal benyttes ved utarbeiding 
av arealplaner. I det videre planarbeidet må det gjøres støyvurderinger som viser hvilke tiltak som 
må gjennomføres for å oppnå tilfredsstillende støyforhold for støyømfintlig bebyggelse. 
 
Utnyttingsgrad 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR BATP) skal legges 
til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan- og bygningsloven. Det skal legges vekt 
på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by- og 
tettstedsområder. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk 
mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. 
 
For kommunesenteret Fillan er det viktig med høy arealutnyttelse. For å sikre at det blir så effektiv 
arealbruk som ønsket, er det viktig at det settes minimumskrav til utnyttelsen. Dette må innarbeides 
i reguleringsbestemmelsene. 
 
Parkeringsplasser bør i hovedsak legges under bakken for å sikre en mest mulig effektiv 
arealutnyttelse. I bestemmelsene må det angis parkeringsrestriksjoner for de parkeringsplassene 
som er knyttet til forretning og kontor.  
 
I kommunesenteret bør det også vurderes om krav til sykkelparkering skal tas inn i bestemmelsene 
knyttet til en videre utvikling av forretningsområdene i kommunesenteret.  
 
Naturmangfold og grønnstruktur 
Grønnstrukturen er veven av mer eller mindre sammenhengende store og små naturpregede 
områder i byer og tettsteder. Slike grønne korridorer er viktig for lett adgang til nærutfartsområder, 
kulturlandskap, områder langs sjøen og som opplevelseselement. 
 
Ved boliger, skoler og barnehager skal det være god adgang til trygg ferdsel, lek og annen aktivitet i 
en variert og sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser til omkringliggende 
naturområder. 
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Som omtalt under plantema har deler av planområdet også stor verdi for naturmangfold. I det 
videre arbeidet skal det gis vurderinger av konsekvensene av foreslåtte tiltak for naturmangfoldet. 
Det er viktig at det ikke kun gis en beskrivelse av forholdene, men at det også gjøres en vurdering og 
vekting av konsekvenser. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 må legges til grunn for vurdering 
av konsekvenser for naturmiljø. 

Landbruk  
I tråd med SPR-BATP er det viktig at planarbeidet sikrer plangrep og -løsninger som innebærer en 
arealeffektiv og høg utnytting av sentrumsarealene. Som en del av dette må bl.a. 
planbestemmelsene fastsette en minimumsutnytting som ligger tett opp mot maks utnytting, og 
som sikrer at en høy utnytting realiseres. Viser for øvrig til avsnitt om utnyttingsgrad under «Klima 
og miljø». 
 
Barn og unge 
Fylkesmannen minner om T-2/08 med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen. Her gjøres rede for ulike krav til den kommunale planleggingsprosessen 
og krav til fysisk utforming av arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge. Blant annet 
tydeliggjøres krav om at det avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessig areal for lekeområder for barn 
og unge, herunder areal for nærlekeplasser for de minste barna. Tilrettelegging bør tas inn i 
rekkefølgebestemmelsene. Det er viktig å tilrettelegge lekeområder som er godt skjermet fra trafikk, 
støy og annen forurensing. Fylkesmannen forventer at retningslinjene legges til grunn i det videre 
planarbeidet. 
 
For å sikre trygg ferdsel til barnehage, skole og fritidsaktivitet vil også valg av gang- og sykkeltrase 
være et viktig tema. Ved omfattende regulerings- og utbyggingsplaner vil det i stilles særlige krav til 
en helhetlig og langsiktig plan som tar høyde for utviklingsmuligheter i forhold til arealdisponering.  
 
Barn har rett til å bli hørt og si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges 
vekt. Fylkesmannen minner om Barnekonvensjonen artikkel 12, og oppfordrer til å involvere barn og 
unge i å bli hørt og å kunne medvirke gjennom planarbeidet. Likeså at barnets beste skal være et 
grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn. 

Helse og omsorg 
Under tema folkehelse 4.4, er attraktive løsninger for gående og syklende satt som hovedtema. 
Videre skal trafikksikkerhet utredes gjennom å se på trafikkmønster og vegnett samt byrom og 
sentrums sosiale funksjon. Alle disse temaene er viktige og har innvirkning på folkehelsa. PBL § 1-1 
beskriver lovens formål og knytter inn folkehelse sterkt til planarbeid. For å ivareta folkehelse i 
planarbeid videre, bør det utarbeides et eget punkt for folkehelse i bestemmelsene. 
 
Det er positivt at planprogrammet legger opp til at sentrum skal være en god plass å bo, leve, jobbe 
og besøke. Videre må befolkningen sikres helsefremmende nærmiljø og at de ikke utsettes for 
helseskadelige miljøfaktorer som støy og dårlig luftkvalitet samt påvirkning fra forurenset grunn, jmf. 
tidligere nevnte retningslinje for støy (T-1442/16) og luftkvalitet (T-1520) i arealplanlegging. Nasjonale 
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forventninger til kommunal og regional planlegging 2019-2023 kapittel 4, «byer og tettsteder der det 
er god å bo og leve» bør legges til grunn i videre planarbeid.  
 
Universell utforming 
Tilrettelegging for mulighet for aktivitet er det viktig for folkehelsa å skape arenaer som er 
tilgjengelig for alle uavhengig av alder og funksjon. Folkehelsemeldinga (2018-2019) har fokus på 
forebygging av ensomhet og fremhever nærmiljøets betydning for helse, trivsel og oppvekst. 
Nærmiljøet må oppleves som trygt, ha gode og inkluderende møteplasser, universell utforming, lett 
tilgjengelige naturområder, kultur- og fritidstilbud med rom for samvær, utfoldelse og vennskap. 
I Meld. St.15 «Leve hele livet» vises det til at andelen eldre blir høyere og det blir flere av de eldste. 
Samtidig skal flest mulig eldre bli boende i egen bolig. I meldingen fokuseres det blant annet på 
hvordan fysisk inaktivitet og ensomhet kan forebygges.  
 
Et universelt tilrettelagt nærmiljø gjør at flere, både eldre og andre med redusert forflytnings- og 
orienteringsevne, kan ferdes tryggere, være fysisk aktive og benytte seg av sosiale møteplasser og 
grøntområder i nærmiljøet. Prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- 
og bygningsloven og skal ivaretas i planleggingen og i det enkelte byggetiltak. Krav til universell 
utforming bør framgå av reguleringsbestemmelsene.  
 
Medvirkning  
Medvirkning i planarbeidet er viktig og det oppfordres til å aktivt inkludere kommunale råd i videre 
planarbeid. Aktuelle råd er Eldre råd, Rådet for likestilling av funksjonshemmede og ungdomsråd. 
Folkehelsekoordinator i kommunen er også en viktig aktør i videre planarbeid.  

Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med plan- og 
bygningsloven § 4-3, og viser til DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 
(2017). Se også ny sjekkliste i vedlegg 5 for eksempler på uønskede hendelser og lenker til nyttige 
regelverk. Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyser ikke er å 
anse som en ROS-analyse.  
 
ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens 
forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan påvirke tiltaket. Se mer 
informasjon på klimatilpasning.no og i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine veiledere. Vi 
viser samtidig til utarbeidede klimaprofiler for alle fylker som bør benyttes i arbeidet med ROS-
analysen. Relevant i denne planen kan blant annet være kraftig nedbør med økt intensitet og 
hyppighet, og håndtering av overvann, som tidligere nevnt under «Klima og miljø». 
 
Vi gjør videre oppmerksom på at det for planområder under marin grense må vises aktsomhet for 
mulige forekomster av skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. 
Innenfor planområdet finnes områder med marine avsetninger, dette bør omtaltes i ROS-analysen. 
For oppfølging av eventuelle fareområder viser vi til NVE, sektormyndighet på skred og flom. 
 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
http://www.klimatilpasning.no/
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%252Fklimaprofiler
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Videre viser kart at deler av planområdet er avmerket med høy aktsomhet for radon. Vi viser her til 
byggteknisk forskrift (TEK17) § 13-5 og Direktoratet for byggkvalitet sin veiledning til forskriften som 
finnes på deres nettsider. Vi anbefaler at dette inntas i ROS-analysen og at tiltak gjøres synlig i 
planbestemmelsene. Vi gjør oppmerksom på at sikring mot radon i bolig for varig opphold både 
omfatter helårsboliger og fritidsboliger. 
 
ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan. Avdekket risiko 
skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre 
måter. Fylkesmannen minner om at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar for å 
godkjenne ROS-analysen i henhold til plan- og bygningsloven § 4-3. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Alf Petter Tenfjord (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

 Elisabeth Varsi Stubbrud 
rådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 
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Uttalelse - offentlig ettersyn - gnr 90, bnr 12 m fl - i Hitra kommune - 

planprogram for sentrumsplan Fillan  

Vi viser til oversendt planprogram, mottatt 01.07.2019. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som eier og forvalter av riksveg, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og 

som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Kort om planforslaget 

Hensikten med planarbeidet er å lage en detaljert reguleringsplan for Fillan sentrum, og gi 

rammer for utviklingen i et langsiktig perspektiv.  

 

Vurdering av planprogrammet 

Planprogrammet beskriver tema som skal beskrives nærmere i reguleringen. Statens 

vegvesen registrerer at både folkehelse og trafikk er tatt med. I det videre arbeidet bør det 

jobbes med å regulere og bygge trafikksikre løsninger for myke trafikanter gjennom hele 

sentrum, som sammenhengende løsninger. Videre bør det utarbeides en parkeringsnorm for 

sentrum, som sier noe om antall parkeringsplasser per bolig, parkering for 

næringsvirksomheter, skoler og barnehager. I denne bør også parkering for sykkel inngå.  

 

Statens vegvesen antar det skal reguleres en byggegrense mot fv. 714 i denne planen. Vi kan 

informere om at fv 714 i Trøndelag fylkeskommunes vegstrategi er en veg i funksjonsklasse 

B, hvor det i utgangspunktet er en byggegrense på 50 meter fra vegmidte. Andre 

byggegrenser enn denne kan diskuteres gjennom reguleringen, men det er ikke ønskelig 

med en byggegrense nærmere midten av fylkesvegen enn 20 meter. Retningslinjer for 

behandling av støy i arealplanen (T-1442/16) må tas med i planleggingen.  
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Statens vegvesen legger til grunn at det ikke skal anlegges nye avkjørsler fra fv. 714. 

 

Ut over dette har vi ingen merknader til planprogrammet.   

 

 

Vegavdeling Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

 

Marthe Fjellheim  

Fung. seksjonssjef  

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

 


