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Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 02.09.2020  

Behandling: 

 

Enstemmig som innstillingen. 

 

Vedtak: 

 

Utvalg for plan, landbruk og miljø finner å kunne godkjenne at forslag til reguleringsplan for 
Fillan sentrum, gnr 90, bnr 12 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. 
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Innstilling: 

Utvalg for plan, landbruk og miljø finner å kunne godkjenne at forslag til reguleringsplan for 
Fillan sentrum, gnr 90, bnr 12 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. 
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Bakgrunn for saken 
Hitra kommune, v/Audun Liland, Rådhusveien 1, 7240 Hitra, søker om tillatelse til igangsetting 
av reguleringsplanarbeider for Fillan sentrum, eiendommen gnr 90, bnr 12 m fl. 
 
Saksopplysninger 
I søknaden anføres følgende: 
«Om planområdet 
Fillan har et kompakt sentrum med bebyggelse av ulik karakter. Sentrumsgata og Skolegata er 
hovedgater med variert næringsvirksomhet, og kan være forbilder for videre utvikling av 
«kystlandsbyen» med intim atmosfære og gode uterom og møteplasser. Det er stor variasjon i 
funksjoner, med både forretning og offentlig og privat tjenesteyting, som skoler og helse- og 
velferdstjenester. Boliger omkranser sentrumskjernen. 
 
Det er nå behov for en gjennomgang av eksisterende plangrunnlag. Gjeldende plan er 
Reguleringsplan for Fillan sentrum, PIanID: 1617_R0028. Denne ble sist merknadsbehandlet i sak 
106/08 den 24.07.2008. Det er vurdert å ta hele planen opp til ny behandling, men da 
planområdet er svært stort og strekker seg helt sør for sentrumskjernen og til Gammel-Fillan, 
synes dette lite hensiktsmessig. Planunderlaget vil da kunne bli uensartet og trolig gjenstand for 
stadige dispensasjonssøknader hvis man ikke får gjennomarbeidet alle områdene like godt. Det 
foreslås en planavgrensning som omfatter det sentrale området i sentrum, samt som inkluderer 
områder med problemstillinger som må avklares. Foreslått planavgrensning er vist på kart 
under, figur 1. 
 

 
Figur 1 Foreslått planavgrensning 
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I sentrumsområdet i Fillan i dag ser man utfordringer i trafikkmønster, grønnstruktur/ 
friluftsmuligheter og bebyggelsesstruktur. Det er utarbeidet en stedsanalyse for tettstedet for å 
kartlegge kvaliteter og utfordringer samt finne anbefalinger som kan danne grunnlaget for nye 
detaljplanplaner i området. Denne ble ferdigstilt høsten 2016.  
 
Stedsanalysen gir grunnlag for å diskutere stedets identitet, planlegging og framtidig utvikling. 
Stedsanalysen viser stedets kvaliteter og egenart, og peker på ulike arealers sårbarhet eller 
egnethet for utbygging. Analysen skal være et grunnlag for arbeidet og planprosessen med 
sentrumsplan for Fillan. 
 
Det er gjennom planarbeidet viktig å sikre en utvikling som gir tett og effektiv utnyttelse i 
sentrumet gjennom plankart og reguleringsbestemmelser, uten at dette forringer bo- og 
opplevelseskvaliteter. Reguleringsplanen skal gi rammer hvordan Fillan sentrum skal utvikles. 
Planen skal samtidig ha en fleksibilitet for å håndtere ulike behov som kan oppstå over tid, etter 
hvert som eiendommer blir bygd ut og markedet endres. Reguleringsplanen skal være 
grovmasket og det er derfor ønskelig med en formingsveileder som supplerende styringsverktøy. 
Formingsveilederen skal ha en klar profil for uteområder, fasader og arkitektonisk uttrykk, og 
være et styringsverktøy for å sikre en helhetlig utvikling av Fillan sentrum med respekt for 
særpreget til området. Veilederen skal gi estetiske retningslinjer for ulike sentrumsfunksjoner, 
kvalitet og innhold i de offentlige rommene og i grønnstrukturen. 
 
Et annet vesentlig moment å få avklart for den videre utviklingen, er hvordan adkomsten til 
sentrum fra fylkesvegen skal løses samt hvordan parkeringen skal ivaretas. For å sikre best 
mulig prosess skal det utredes flere alternative adkomster inn til sentrumsområdet. Det foreslås 
at tre adkomster utredes, en sør i planområdet, en midt på og en nord for planområdet, se figur 
2. Ut fra denne utredningen søkes det å ende på en løsning som supplerer dagens adkomst 
 

 
Figur 2 Adkomstutredninger 
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Det skal også arbeides med å plassere en del av parkeringsarealet i p-hus/ p-kjeller. 
Det er gode gangforbindelser på tvers av Hitraveien, og parallelt på begge sider av vegen. Det 
gir gode muligheter for mer sykkel og gange til og fra sentrum, og rundturmuligheter, men det 
er behov for utbedring i enkelte punkt og strekninger, med breddeutvidelse, nytt dekke, 
belysning og/eller skilting. Sammenhengende gangstier skal også ivaretas.  
 
Det vektlegges følgende formål, bolig, næring, offentlige områder og infrastruktur. 
Det er viktig at man i planarbeidet hensyntar vanntilgang, dvs. det kan ikke legges opp til en 
utbygging hvor man ikke har vann – og avløpskapasitet til antall nyregulerte enheter, evt. må 
plan vise trinnvis utbygging ut fra kapasitet på infrastruktur. 
 
Enkel ROS 
Det er gjort en enkel ROS av området hvor kart innenfor naturmangfold, kulturminner, 
samfunnssikkerhet, friluftsområder, mv er gjennomgått. Det er gislink som har vært kilde: 
http://www.gislink.no/HTML5/ 
 
Området bærer preg av å være utbygd. Ved gjennomgang av naturbase, viser kartet noen 
ornitologiske observasjoner i området. Spesielt hensyn til hekkende fugler slik som fiskemåke, 
blir vesentlig å ivareta. 
 

 
Figur 3 Utsnitt naturbase 

 
Det er flere registrerte kulturminner i området. Disse vises på kartutsnitt under. Området nord 
for Helsetunet er utgravd. 

http://www.gislink.no/HTML5/
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Figur 4 Registrerte kulturminner 

 
Forøvrig viser kart at det er høy sannsynlighet for radon i området. Dette må ivaretas i krav til 
bygg i området 
 
Øvrige detaljer fremskaffes i planprosessen.» 
 
Saksbehandlers vurdering som grunnlag for å gi igangsettingstillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeider i området var følgende: 

Området er pr i dag regulert og omfattet av gjeldende reguleringsplan for Fillan sentrum, 
plan-ID 1617_R0028, sist vedtatt 24.07.2008. 
 
Man har de senere år sett økende behov for en gjennomgang og revidering av gjeldende 
plangrunnlag. Omsøkte planavgrensning vurderes å være hensiktsmessig i forhold til å 
fokusere på det sentrale området i sentrum, som inkluderer områder med 
problemstillinger som har mest akutt behov for planmessig arealavklaring. 
 
Det ble høsten 2016 gjennomført en stedsanalyse for Fillan sentrum, som omfattet en 
kartlegging av kvaliteter og utfordringer, samt endte opp i en del anbefalinger knyttet til 
arealforvaltningen i området. Stedsanalysen skal legges til grunn for arbeidet og 
planprosessen. 
 
Planarbeidet skal sikre en reguleringsplan som gir rammer for fremtidig utvikling av 
Fillan sentrum, og samtidig ha fleksibilitet for å håndtere ulike behov som oppstår over 
tid. Det skisseres bruk av en formingsveileder som styringsverktøy for å sikre helhetlig 
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utvikling av sentrumsområdet, via estetiske retningslinjer for ulike funksjoner, kvalitet og 
innhold i offentlige rom og i grønnstrukturen. 
 
Trafikkhåndtering, parkering og utfordringer knyttet til adkomst til sentrum er sentrale 
forhold som er viktig å avklare via planprosessen. Det skal utredes 3 alternative 
adkomster til sentrum i tillegg til dagens adkomst via rundkjøringen i nord. 

 
Det ble gitt igangsettingstillatelse til reguleringsarbeider via vedtak i teknisk komite i møte 
16.10.2018, sak 128/18. 
 
Midlertidig forbud mot tiltak i området 
Underveis i prosesser med planavklaringer er det viktig at det ikke iverksettes nye tiltak 
innenfor planområdet, som vanskeliggjør eller fordyrer gjennomføringen av planen. Med 
bakgrunn i dette fattet Kommunestyret i Hitra i møte 23.05.2019, sak 49/19, vedtak ihht plan- 
og bygningslovens §§13-1, 13-2 og 13-3 om midlertidig generelt forbud mot tiltak (bygge- og 
deleforbud) i deler av Fillan sentrum, begrenset til 01.06.2020: 
 

«Hitra kommune vedtar innført «Midlertidig forbud mot tiltak», begrenset til 01.06.2020, 
jfr. Plan- og bygningslovens §§13-1, 13-2 og 13-3, for de sentrale deler av Fillan sentrum 
som er beliggende innenfor stiplet linje angitt i kart datert 21.05.2019, vedlagt som 
vedlegg 1 til saken. 
 
Begrunnelsen for vedtaket er behov for revidering av reguleringsplan som grunnlag for 
fremtidige arealdisposisjoner i de sentrale områdene av Fillan sentrum.» 

 
Stadfesting av planprogram 
Planprogrammet er første steg i den formelle prosessen for å avklare premissene for planen, og 
beskriver rammene, omfanget, problemstillingene, metodikk og fremdrift for planarbeidet for å 
gi et bilde av konsekvensene tiltaket vil få for miljø og samfunn.  
 
Planprogrammet redegjør for formålet med planen samt avklarer hvilke problemstillinger som 
anses som viktige i forhold til planarbeidet. Planprogrammet skal avklare hvilke utredninger og 
vurderinger som anses nødvendige for å gi en god løsning og gi et samlet bilde av tiltakets 
konsekvenser, og skal også redegjøre for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning.  
 
Plankonsulent Rambøll utarbeidet et forslag til planprogram for arbeidet, og dette ble lagt ut til 
offentlig ettersyn i perioden 02.07.2019 – 27.08.2019. Planprogrammet ble vedtatt stadfestet 
via vedtak i Kommunestyret i Hitra 17.10.2019, sak 41/19; 
 

«Hitra kommune vurderer «Planprogram – sentrumsplan Fillan» å være i tråd med 
bestemmelser i plan- og bygningsloven §4-1, og vurderer tema og behov for utredning til 
å være tilfredsstillende. Planprogrammet med sektormyndighetenes presiseringer 
mottatt i høringsperioden gir slik det foreligger et tilfredsstillende grunnlag for det videre 
arbeidet med reguleringsplanen og formingsveilederen for Fillan sentrum.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §4-1 og §12-9 stadfestes herved §Planprogram – 
sentrumsplan Fillan», datert 17.06.2019.» 
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-------------------- 
 
Følgende formelle avklaringer er gjennomført underveis i planarbeidet: 
 
Trafikkanalyse og parkering: 
Vedtak i formannskapet i møte 28.01.2020, sak 8/20: 

«Hitra formannskap vedtar følgende som grunnlag for det videre arbeidet med 
reguleringsplan for Fillan sentrum: 

1. Prinsippene i delrapport «Parkering Fillan sentrum – Vurdering av aktuelle løsninger» 
skal legges til grunn for utarbeidelse av reguleringsplan for Fillan sentrum og i 
arbeidet med å bedre parkeringssituasjonen generelt.  

2. Alternativ 2 i trafikkanalysen legges til grunn for det videre reguleringsarbeidet. Det 
skal vurderes om det er behov for rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene slik at 
bygging av hank i sør skjer når belastningen på vegnettet blir for stort. 

3. Anbefalte trafikksikkerhetstiltak tas inn i planen som tiltak.  
4. Det forutsettes gjennomføring av snarlig tiltak som forbedrer situasjonen for gående 

og syklende som kryssing av hovedveien ved skolen og ved rådhuset medfører. Slike 
tiltak må være gjennomført innen skolestart august 2020. Forøvrig bes rådmann om 
å gjennomføre nokså umiddelbar utplassering av minimum 6 sykkelstativ i Fillan 
sentrum.» 

 

 
Figur 5: alternativ 2 

 
Plassering av rundkjøring: 
Vedtak i formannskapet i møte 26.05.2020, sak 91/20: 

«Hitra formannskap vedtar at man inntegner plassering vist i alternativ 1 for 
rundkjøringen i planforslag for Fillan sentrum. Plassering av rundkjøring, alternativ 1, vil 
sikre areal til å dekke fremtidig arealbehov for helserelaterte tjenester og muliggjøre 
utbygging mot nord av Hitrahallen.» 
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Figur 6: alternativ 1 

 
----------------------------- 
 
Hitra kommune mottok forslag til ny reguleringsplan for Fillan sentrum oversendt fra Rambøll 
29.06.2020. 
 
Rambøll skriver i sin planbeskrivelse at planen skal være et arbeid som konkretiserer innspill, 
forslag og tema til en reguleringsplan som gir et forutsigbart og langsiktig grunnlag for 
kommunens styring av utviklingen i Fillan sentrum, med utgangspunkt i stedsanalysen 
gjennomført i 2016 samt egne analyser gjennomført i forbindelse med planarbeidet. 
 
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. 
Dette samtidig som det settes klare linjer for å oppnå ønsket utvikling ved hjelp av bygge-
grenser, maks bygge-høyder, areal til lek, opphold og møte plasser. Planen 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. 
 
Det ble tidlig i prosessen klart at vegnett og trafikk var viktige tema som måtte løses før en 
komplett sentrumsplan kunne utarbeides.  
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Begrepet Kystlandsbyen Fillan har dessuten vært grunnlag for arbeidet, uten at det forelå en 
bestemt definisjon. 
 
Hovedprinsipper i det mottatte planforslaget er følgende: 
 
For sentrumsområdene som ikke er definert som «rene» områder for offentlig tjenesteyting er 
det valgt å benytte sentrumsformål. Bakgrunnen for dette er at formålet rommer formålene 
man ønsker seg i sentrum og en ser for seg at bygg kan romme flere funksjoner. 
Sentrumsformålet rommer forretninger, kontor, verksted, tjenesteyting, hotell/overnatting, 
bevertning, boligbebyggelse og nødvendig grå og grønne areal til bebyggelsen.  
 
Det er i planforslaget søkt å få gode vegløsninger for god trafikkflyt samtidig som det 
tilrettelegges for helhetlige løsninger for gående. Økt trafikksikkerhet har stått i fokus som igjen 
gjør det tryggere for myke trafikanter å ferdes i sentrum. 
 
Det er tatt en grundig gjennomgang på hvor varelevering bør legges, for blant annet å unngå 
trafikkfarlig ryggende varetransport i sentrumskjernen. 
 
Det foreslås etablert ny parkeringsordning med utgangspunkt i at parkeringsbehovet for 
besøkende til sentrum skal prioriteres høyere enn ansatte. Dette innebærer at parkering 
nærmest butikker og servicetilbud reguleres med maks 3 timers parkeringstid. De som har 
behov for å parkere for en lenger tidsperiode henvises til å parkere på området lenger unna de 
viktigste målpunktene.  
 
Det foreslås lagt inn en hensynssone for båndlegging for mulig fremtidig etablering av adkomst 
nr 2 til sentrum. Innenfor dette området settes det krav til regulering. Hensikten med bånd-
leggingen er å sikre mulighet for en framtidig atkomst til sentrum fra sør. Skal en slik atkomst-
veg etableres må det utarbeides en reguleringsplan som avklarer arealbruken i området. 
Båndleggingen medfører også at ønske om endret arealbruk innenfor båndleggingssonen krever 
politisk behandling gjennom en reguleringsplan. Det betyr at båndleggingen om regulering også 
kan regulere området til annen bruk enn atkomstveg, som videreutvikling av sentrumsformålet. 
I bestemmelsene for båndlegging gis det en tidsfrist på 10 år. Skal båndleggingen forlenges ut 
over de 10 årene må det opp til politisk behandling. Dette for å sikre at det er et politisk vedtak 
å forlenge heftelsen på eiendommene innenfor båndleggingssonen. 
 
Plandokumentasjonen består av en omfattende mengde dokumenter, og i tabellen nedenfor 
angis en oversikt over disse og hva de inneholder.  
 

Plandokument Hva forteller dokumentet? 

Planbestemmelser Detaljerte, juridisk bindende bestemmelser som 
beskriver hvordan de enkelte områdene i planen 
kan utnyttes 

Planbeskrivelse Beskrivelse av planens formål, hovedinnhold og 
virkninger, samt planens forhold til rammer og 
retningslinjer som gjelder for området 
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Plankart Kart som viser planens avgrensning og hvilke 
formål de ulike områdene er regulert til gjennom 
fargekoder og tekst.  

Formingsveileder Retningslinjer for hvordan sentrum skal utformes 

Trafikkanalyse Trafikkanalyse basert på 3 alternative 
trafikkmønster, pluss dagens situasjon 

Vurdering av aktuelle parkeringsløsninger Registreringer og vurderinger av ulike 
parkeringsløsninger i sentrum 

Supplerende notat parkeringsbehov Notat som vurderer framtidig parkeringsbehov 

ROS-analyse Risiko og sårbarhetsanalyse, som fokuserer på 
sannsynlighet for og konsekvenser av uforutsette 
hendelser 

Planprogram Redegjør for formålet med planen, avklarer 
hvilke problemstillinger som er viktige å avklare 
via planarbeidet (hvilke utredninger og 
vurderinger som er nødvendig å gjennomføre) 

Innspill til varsel om oppstart Innspill til planarbeidet mottatt tidlig i 
planprosessen, både fra private parter og fra 
sektormyndigheter 

Referat fra oppstartmøte Hovedpunktene som ble drøftet i oppstartmøte i 
starten av planprosessen mellom oppdragsgiver, 
konsulent og planmyndigheten 

Tegningshefte Detaljerte tegninger knyttet til veiløsninger 

Stedsanalyse Stedsanalyse utført av PirII i 2016 

 
Vurdering 
Det er gjennomført en grundig planprosess der mange parter har vært involvert. 
Plandokumentasjonen er svært omfattende og vurderes å være av en slik kvalitet og et slikt 
omfang at det vurderes som tilstrekkelig til å legge det ut til offentlig ettersyn.  
 
Planforslaget vurderes samlet sett å løse de behovene som foreligger i området på en god 
måte. 
 
En vil ut i fra det ovennevnte overfor utvalg for plan, landbruk og miljø tilråde at planforslaget 
med tilhørende bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget 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. 


