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Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021  

Behandling: 
 
Torfinn Stub (V) ble innvilget permisjon klokken 13:30 og forlot møtet under behandling av 
denne saken. Inge Dahlø (V) stilte som vararepresentant. 
 
Ordfører fremmet følgende forslag: 

Punkt 2 tilføyes følgende: «…inntil bebyggelsen på vestsiden slik som vist i vedlagte 
tegningsunderlag (jfr. vedlegg A57) og i samråd med Hitra i.l. som erstatning for 
areal…» 
 
Nytt punkt nr. 4 som sier følgende: «Nærværende vedtak forutsetter en akseptabel og 
minnelig løsning for Hitra i.l, barnehage og skole, og da slik at avtalen(e) mellom 
kommunen og idrettslaget kan opprettholdes uten at det fører til rettslige konflikter om 
forståelsen av avtalen» 

 
Det ble deretter votert punktvis: 
 
Innstillingens første punkt ble enstemmig vedtatt. 

 
Arkiv: 
Saksmappe: 
Saksbehandler: 
Dato: 

 
 0093/0105 
 2020/9-24 
 Monica Jensø 
 07.05.2021 
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Innstillingens andre punkt med tillegg foreslått av ordføreren fikk 20 stemmer for og 5 stemte 
for innstillingen fra UPLM. Ordførerens forslag ble dermed vedtatt. Følgende representanter 
stemte for innstillingen fra UPLM: 
 Sigrid Helene Hanssen (H) 
 Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP) 
 Tor Johan Sagøy (Uavh.) 
 Tom Skare (FRP) 
 Dag Willmann (H) 
 
Innstillingens tredje punkt ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordførers foreslåtte fjerde punkt fikk 21 stemmer for og 4 stemmer imot. Ordførerens forslag 
ble dermed vedtatt. Følgende representanter stemte imot forslaget: 
 Tor Johan Sagøy (Uavh.) 
 Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP) 
 Tom Skare (FRP) 
 Dag Willmann (H) 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§12-10, 12-12, 
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Sentrumsgården - gnr. 93 bnr. 
105, på følgende vilkår: 

1) Støyutredning er gjennomført, og reguleringsbestemmelsenes §4.1.2 og 7.4 endres til 
følgende:  
§ 4.1.2 (Støy:) Støygrenseverdier i retningslinje T-1442:2016, tabell 3 skal gjelde for ny 
bebyggelse i planen, med følgende unntak og presiseringer:  
Det tillates at støynivå utenfor fasader på ny bebyggelse overskrider grenseverdiene for 
gul støysone, under forutsetning av følgende avbøtende tiltak:  
• Alle boenheter skal ha minimum ett soverom med vindu/balkongdør med 
luftemulighet i fasade med støy under grenseverdien for gul støysone for veitrafikk, 
Lden ≤ 55 dB.  
• Alle boenheter skal ha tilfredsstillende støynivå innendørs fra utendørs kilder i henhold 
til byggteknisk forskrift.  
• Bygningsmessige tiltak på fasade kan brukes som tiltak for å sikre at støynivå utenfor 
luftevindu blir tilfredsstillende.  
Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsareal som tilfredsstiller 
grenseverdikravet i tabell 3 i T-1442:2016 for veitrafikk. 

 
§7.4 Anleggsperioden.  
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og 
anleggsfasen skal være utarbeidet før anleggsstart. Planen skal redegjøre for 
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, 
støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før 
bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i 
anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets 
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Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520 og 
Miljødepartementets Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-
1442/2016, legges til grunn.  
 
Nødvendige beskyttelsestiltak for bevaring av trær og opparbeidede anlegg innenfor 
offentlig friområde «Dyet» skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan 
igangsettes. 
 

2) Følgende tilføyes til bestemmelsenes §4.1.6: «Det stilles krav om at det skal 
opparbeides areal til friområde inntil bebyggelsen på vestsida, slik som vist i vedlagte 
tegningsunderlag (jfr. vedlegg A57) og i samråd med Hitra i.l. som erstatning for areal 
som omdisponeres til vei/parkering.» 
 

3) Følgende tilføyes til bestemmelsenes §7.3: «Fysisk skjerming ihht §4.4.1 og §4.1.9 
mellom friområdet og adkomstveien/parkeringsarealet på sørsida av bygningsmassen 
skal være opparbeidet før det kan gis ferdigattest for tiltak.» 
 

4) Nærværende vedtak forutsetter en akseptabel og minnelig løsning for Hitra i.l, 
barnehage og skole, og da slik at avtalen(e) mellom kommunen og idrettslaget kan 
opprettholdes uten at det fører til rettslige konflikter om forståelsen av avtalen 

 

Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak, 
samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 12.05.2021  

Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§12-10, 12-12, 
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Sentrumsgården - gnr. 93 bnr. 
105, på følgende vilkår: 

1) Støyutredning er gjennomført, og reguleringsbestemmelsenes §4.1.2 og 7.4 endres til 
følgende:  
§ 4.1.2 (Støy:) Støygrenseverdier i retningslinje T-1442:2016, tabell 3 skal gjelde for ny 
bebyggelse i planen, med følgende unntak og presiseringer:  
Det tillates at støynivå utenfor fasader på ny bebyggelse overskrider grenseverdiene for 
gul støysone, under forutsetning av følgende avbøtende tiltak:  
• Alle boenheter skal ha minimum ett soverom med vindu/balkongdør med 
luftemulighet i fasade med støy under grenseverdien for gul støysone for veitrafikk, 
Lden ≤ 55 dB.  
• Alle boenheter skal ha tilfredsstillende støynivå innendørs fra utendørs kilder i henhold 
til byggteknisk forskrift.  
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• Bygningsmessige tiltak på fasade kan brukes som tiltak for å sikre at støynivå utenfor 
luftevindu blir tilfredsstillende.  
Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsareal som tilfredsstiller 
grenseverdikravet i tabell 3 i T-1442:2016 for veitrafikk. 

 
§7.4 Anleggsperioden.  
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og 
anleggsfasen skal være utarbeidet før anleggsstart. Planen skal redegjøre for 
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, 
støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før 
bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i 
anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets 
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520 og 
Miljødepartementets Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-
1442/2016, legges til grunn.  
Nødvendige beskyttelsestiltak for bevaring av trær og opparbeidede anlegg innenfor 
offentlig friområde «Dyet» skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan 
igangsettes. 

2) Følgende tilføyes til bestemmelsenes §4.1.6: «Det stilles krav om at det skal 
opparbeides areal til friområde inntil bebyggelsen på vestsida som erstatning for areal 
som omdisponeres til vei/parkering.» 

3) Følgende tilføyes til bestemmelsenes §7.3: «Fysisk skjerming ihht §4.4.1 og §4.1.9 
mellom friområdet og adkomstveien/parkeringsarealet på sørsida av bygningsmassen 
skal være opparbeidet før det kan gis ferdigattest for tiltak.» 

 

Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak, 
samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 
 
 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§12-10, 12-12, samt 
naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Sentrumsgården - gnr. 93 bnr. 105, på følgende 
vilkår: 

1) Støyutredning er gjennomført, og reguleringsbestemmelsenes §4.1.2 og 7.4 endres til følgende:  
§ 4.1.2 (Støy:) Støygrenseverdier i retningslinje T-1442:2016, tabell 3 skal gjelde for ny 
bebyggelse i planen, med følgende unntak og presiseringer:  
Det tillates at støynivå utenfor fasader på ny bebyggelse overskrider grenseverdiene for gul 
støysone, under forutsetning av følgende avbøtende tiltak:  
• Alle boenheter skal ha minimum ett soverom med vindu/balkongdør med luftemulighet i 
fasade med støy under grenseverdien for gul støysone for veitrafikk, Lden ≤ 55 dB.  
• Alle boenheter skal ha tilfredsstillende støynivå innendørs fra utendørs kilder i henhold til 
byggteknisk forskrift.  
• Bygningsmessige tiltak på fasade kan brukes som tiltak for å sikre at støynivå utenfor 
luftevindu blir tilfredsstillende.  
Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsareal som tilfredsstiller grenseverdikravet i 
tabell 3 i T-1442:2016 for veitrafikk. 
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§7.4 Anleggsperioden.  
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal 
være utarbeidet før anleggsstart. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, 
driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, støvdemping og støyforhold. Nødvendige 
beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå 
tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i 
Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-
1520 og Miljødepartementets Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-
1442/2016, legges til grunn.  
Nødvendige beskyttelsestiltak for bevaring av trær og opparbeidede anlegg innenfor offentlig 
friområde «Dyet» skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

2) Følgende tilføyes til bestemmelsenes §4.1.6: «Det stilles krav om at det skal opparbeides areal 
til friområde inntil bebyggelsen på vestsida som erstatning for areal som omdisponeres til 
vei/parkering.» 

3) Følgende tilføyes til bestemmelsenes §7.3: «Fysisk skjerming ihht §4.4.1 og §4.1.9 mellom 
friområdet og adkomstveien/parkeringsarealet på sørsida av bygningsmassen skal være 
opparbeidet før det kan gis ferdigattest for tiltak.» 

 

Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak, samt å 
kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 
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Sammendrag 
Reguleringsplanen for Sentrumsgården, gnr 93, bnr 105, omfatter utvikling av eiendommen 
Sentrumsgården i form av næringsbebyggelse, der det legges vekt på høy utnytting, større byggehøyde 
enn tidligere, plassering av bebyggelsen tettere inntil gatenettet, trafikkseparering og tilrettelegging av 
gode forhold for myke trafikanter i området, samt parkering under bakkeplan. Planforslaget gir 
mulighet for oppføring av bebyggelse i 5 etg (med mulighet for etablering av boliger i inntrukket 5. etg) 
+ parkeringssokkel. Planforslaget medfører omdisponering av et areal regulert til friområde (Dyet) for 
etablering av ny adkomstveg til området fra Stadionveien i sør.  
 
I høringsperioden varslet Statsforvalteren innsigelse til planen inntil det foreligger en støyfaglig 
utredning som viser tilfredsstillende støyforhold for planlagte boliger og uteoppholdsareal, og inntil 
bestemmelsene sikrer tydelige krav i henhold til tabell 3 i T-1442/2016. Dette er nå hensyntatt i planen, 
og Statsforvalteren har bekreftet at innsigelsen vurderes å være imøtekommet. 
 
I tillegg har det i høringsperioden kommet merknader fra Hitra IL, anleggsgruppa m.fl. vedrørende 
følgende: 

- Det er ønskelig å beholde Dyet som friområde – fullt og helt.  
- Planlagt adkomstvei fra Stadionveien må tas ut av planen 
- Nytt kontorbygg på 93/105 må trekkes så langt bort fra friområdet Dyet som mulig 
- Nytt kontorbygg på 93/105 må reduseres i høyden til 2 etasjer med sokkel (tilsvarende dagens 

bygningsmasse på eiendommen) 
 
Arealet avsatt til næringsbebyggelse i forslag til ny reguleringsplan er ikke endret i utstrekning ihht 
gjeldende reguleringsplan. Det er veiareal/parkeringsareal på sørsida av utbyggingsarealet som berører 
området avsatt til friområde. 
 
Negative effekter av planforslaget er omdisponering av areal avsatt til friområde til adkomstveg og 
parkeringsareal, samt skygge på formiddagen som følge av bygningens økte høyde. Den planlagte 
adkomstveien berører område opparbeidet til BMX-løype, og det påregnes omlegging av ca 30 m 
lengde av den etablerte BMX-løypa. Det vises til vedlagt illustrasjon 
 
Planforslaget vurderes å tilrettelegge for at bebyggelsen på eiendommen skal tilføre noe positivt i 
forhold til friområdet. Bestemmelsene tilsier at det ved byggesøknad skal redegjøres for hvordan 
utforming av bebyggelsen og dens utomhusplan ivaretar interessene i friområdet. Dette er i 
illustrasjonene som følger prosjektet synliggjort som eksempelvis buldrevegg mot friområdet. Det stilles 
dessuten krav om at det skal opparbeides areal til friområde inntil bebyggelsen på vestsida som 
erstatning for areal som omdisponeres til vei/parkering. Det tilrettelegges dessuten for fysisk skjerming 
mellom friområdet og adkomstveien/parkeringsarealet. 
 
Administrasjonen vurderer det planlagte prosjektet til å være fremtidsrettet og et positivt tilskudd til 
utviklingen av Fillan sentrum. I planarbeidet er det jobbet ut fra framtidsrettet sentrumsplanlegging; 
det legges til rette for effektiv arealbruk og økt utnyttelse, høyere bygningsmasse, tilrettelegging for 
myke trafikanter, parkering under bakkeplan mm. Den tettest bebygde delen av Fillan sentrum starter 
ved rundkjøringa i sørlig del av tomta, og sentrumsbebyggelsen med Sentrumsgården på vestsida av 
veien og Rema-1000-bygningen på østsida av veien danner på mange måter portalen inn til sentrum 
sørfra. Terrengsnittet gjennom disse bygningene og gateløpet synliggjør at foreslått høyde for 
Sentrumsgården står godt til bebyggelsens volum og høyde på østsida av veien.  
 
Med bakgrunn i det ovennevnte vil kommunedirektøren anbefale egengodkjenning av reguleringsplan 
og VA-plan for sentrumsgården, gnr 93, bnr 105.  
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Bakgrunn for saken 
Rojo Arkitekter as v/André Brevik Hansen, Kongens gt 89, 7012 Trondheim, søker på vegne av grunneier 
Sentrumsgården Fillan as, Sentrumsgården, 7240 Hitra, om tillatelse til oppstart av planarbeid, 
regulering av eiendommen gnr 93, bnr 105. 
 
Saksopplysninger: 
Grunneier ønsker å utvikle eiendommen gnr 93, bnr 105, Sentrumsgården. Rojo Arkitekter har fått i 
oppdrag å gjennomføre en reguleringsprosess for å se på eiendommens utviklingspotensial. Omsøkte 
planavgrensning er ihht figur nedenfor: 
 

 
Figur: omsøkte planavgrensning 

 
Eiendommen ligger pr i dag innenfor reguleringsplanen for Fillan sentrum, med tillatt bruk til kontor og 
forretning. Følgende bestemmelser er gjeldende pr i dag: 
 
1.1.4  SENTRUM NORDVEST:  

Byggeområdene skal, med unntak av ”Sparebanktomta”, benyttes til offentlig bebyggelse, 
herunder skole, rådhus, helse-, omsorgs- og sosialbygg, og barnehage. Sparebanktomta kan 
benyttes til kontor og forretning.  
(…) 

1.2  Bygningens størrelse, form og utseende i områder utenom felt A, B, C, D og E.  
1.2.3  Bygg skal oppføres i 2 etasjer, evt. med sokkel der terrenget tillater det. Mindre deler av bygning 

kan oppføres i 3 etasjer.  
1.2.4  Bygningene skal ha skråtak, med tilstrekkelig fall for tekking med takstein. Deler av bygning kan 

ha flatt tak.  
1.2.5  Bebyggelsen skal gis en god form og materialbruk. Utvendig farge, også farge på tak, skal 

godkjennes av kommunen. Det skal ved søknad om oppføring av nybygg legges ved nødvendig 
illustrasjonsskisse som viser bebyggelsens forhold til terreng og nabobygninger. Det skal legges 
stor vekt på estetikk i bygningsutformingen.  
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Administrasjonen ga igangsettingstillatelse til reguleringsarbeider på delegert myndighet fra teknisk 
komite via vedtak 415/18D, fattet 02.01.2019. I vurderingen som grunnlag for vedtaket står følgende:  

Det vises til plan- og bygningslovens §12-3, 3. ledd, der det står følgende: 
«Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens 
arealdel og foreliggende områdereguleringer.» Arealformål i dagens reguleringsplan er næring 
(forretning og kontor), noe som legges til grunn også for ny detaljplan. 
 
Friområdet «Dyet» blir viktig å beholde upåvirket. Nye tiltak må ikke komme for nært dette 
området, og det må etableres god skjerming mellom adkomstvei og friområdet. 
 
Det vises for øvrig til referat fra oppstartmøte gjennomført 02.11.2018. 
 
Utarbeidelse av detaljplan skal skje i tråd med ny planlov som trådte i kraft 01.07.09. 
Det skal i den videre planleggingen innhentes forhåndsuttalelser fra sektormyndigheter og 
naboer/berørte parter, og tas hensyn til disse. 
 
I vurdering av forslag til plan vil det bli lagt vekt på å ivareta hensynet til barn og unges behov 
for gode oppvekstvilkår og nærmiljø, med bakgrunn i dette må barn og unges interesser bli 
synliggjort i planarbeidet. 
 
Planen må i nødvendig grad også ivareta landskapshensyn og hensynet til estetisk utforming av 
omgivelsene. 
 
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplanen vises det til planbestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel, §1, spesielt §1.5-§1-8, vedrørende krav til reguleringsarbeidet. (...) 

 
Igangsetting av planarbeid ble kunngjort via lokalavisa Hitra-Frøya 15.02.2019, og direkte berørte parter 
ble direkte tilskrevet. En mottok som følge av kunngjøringen innspill fra følgende 4 instanser: 
 
Fylkesmannen i Trøndelag, 27.02.2019  

Fylkesmannen viser til den sentrale beliggenheten og legger til grunn at det her skal planlegges 
for en høy og arealeffektiv utnytting i tråd med Statlige planretningslinjer. Hvilket innebærer at 
blant annet byggehøyder, eventuell kombinasjon med boligformål over forretning/kontor og 
parkeringsdekning må vurderes. Omfanget av bakkeparkering må herunder begrenses, og 
parkering i kjeller vurderes.  
 
Når det gjelder klima og miljø vises det til Retningslinje for behandling av støy i arealplan-
leggingen, T-1442/2016 og Retningslinje T-1520 for behandling av luftkvalitet i planleggingen og 
det poengteres at disse skal legges til grunn for planleggingen. Dersom det er grunn til å tro at 
grunnen kan være forurenset må det gjøres en miljøteknisk undersøkelse av grunnen.  
 
Fylkesmannen viser videre til at deler av planområdet er regulert til friområde i dag, og 
området ligger inn mot et grøntområde ved idrettsanlegget på Fillan. Verdiene i friområdet må 
ivaretas i det videre planarbeidet.  
 
Fylkesmannen minner om T-2/08 med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen. Her tydeliggjøres blant annet krav om at det avsettes tilstrekkelig og 
hensiktsmessig areal for lekeområder for barn og unge, herunder areal for nærlekeplasser for 
de minste barna. Fylkesmannen minner om Barnekonvensjonen artikkel 12, og oppfordrer til å 
involvere barn og unge i å bli hørt og å kunne medvirke gjennom planarbeidet.  
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Når det gjelder helse og omsorg må det når planen kommer på høring, fremkomme hvordan 
folkehelseperspektivet er ivaretatt og hvilke vurderinger som er gjort. Planforslaget må videre 
ivareta tema som trafikksikkerhet, tilrettelegging for de myke trafikantene samt hvordan 
luftkvalitet og støy skal ivaretas også i anleggsfasen. Ved fortetting i sentrumsområder er det 
viktig å ivareta også friområder, sol- og skyggeforhold. Hvordan universell utforming er ivaretatt 
bør også framgå av dokumentene.  
 
Fylkesmannen minner avslutningsvis om at det må gjennomføres en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med plan- og bygningsloven § 4-3.  

 
Kommentar: Fylkesmannens innspill imøtekommes jfr. beskrivelse, over.  
 
NVE, 25.02.2019  

Poengterer viktigheten av forebygging av skader fra flom- erosjon og skred, at det er store 
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og at planen må ta hensyn til anlegg som 
har konsesjon etter energi- og vassdagslovgivningen.  
 
Dersom planen berører NVEs saksområder (flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk 
kraft), skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

 
Kommentar: Kommunen får vurdere om flytting av trafo og jordkabel innenfor området tilsier at NVE 
skal ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  
 
Hitra IL, 14.02.2019, 28.02.2019 og 01.04.2019  

Opplyser i e-post om at Hitra IL har få godkjent planer for utbygging av Fillan fritidspark. Parken 
vil bruke store deler at området innenfor planavgrensingen mot Stadionveien og mot RV 714. 
Ønsker avklarende svar på henvendelsen så raskt som mulig slik at det ikke blir foreta 
planlegging på området som er avsatt til idrett og friluftsformål.  
 
Den 28.02.2019 oversendes godkjent kart over godkjent utbyggingsplan for fritidsparken. Det 
opplyses at det er søkt om spillemidler for parken i 2019, og at det som grunnlag for denne er 
det inngått leieavtale med Hitra kommune på 40 år for området som grenser opp til 
Sentrumsgården.  

 
Kommentar: Det ble den 22.03.19. avholdt et møte mellom tiltakshaver, forslagstiller, Hitra kommune 
og Hitra IL. Forslagstiller viste til at tegning som viser planer om tiltak (BMX-løype) ser ut til å være 
planlagt delvis utenfor areal omfattet av leieavtalen. Problemstillinger rundt konflikt mellom 
interntrafikk og aktiviteter i fritidsparken ble diskutert. I etterkant av møtet ble det formulert et nytt 
brev/innspill (01.04.2019) med opplisting av følgende krav/forventninger til utforming:  

• Det må opprettes et tydelig skille mellom biltrafikk og persontrafikk/ opphold. Det er krav om 
fysisk barriere for å unngå farlige situasjoner.  

• Det henstilles til at man regulerer området 93/105 slik at det tilfører området mer enn det tar, 
og at man tenker at bygningsflatene mot parken også blir en framside.  

• ROJO har ansvar for å legge fram et forslag til reguleringsplan som ivaretar de elementer som 
ligger i planene for Fillan fritidspark.  

• Før neste samling og presentasjon av forslag til reguleringsplanen for 93/105, skal alle forslag til 
nye tiltak måles inn og stikker som viser avkjørsel fra Stadionveien, veibredde med veigrøfter og 
veiføring gjennom området, settes ut i terrenget.  

 
I tillegg oversendte kommunen prosessdokumenter/møtereferater fra brukergruppemøter om Fillan 
fritidspark.  
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Kommentar: Det er utarbeidet bestemmelser om krav til opparbeidelse av fysisk skille 
(gjerde/mur/beplantning) og at disse tiltakene skal dokumenteres i utomhusplan som skal følge søknad.  
 
For å sikre tilstrekkelig areal til BMX -løype er foreslått avkjøring flyttet så langt mot rundkjøringen som 
mulig. I tillegg er det i plankartet avsatt et 5 m bredt bestemmelsesområde som sikrer at bakke-planet 
skal kunne benyttes som del av fritidsparken. Innenfor bestemmelsesområdet tillates det ikke ny 
bebyggelse lavere enn 3 meter over terrengnivå. Dette betyr at BMX-løypa, som vist i godkjent 
byggesøknad, kan legges i skråninga på østsida av Dyet. Dette er positivt med tanke på å få til en 
utfordrende sykkelløype, og ikke minst at vegetasjonen mellom tursti og planområdet kan bevares iht. 
gjeldene planbestemmelser. I bestemmelse om krav til utforming er det dessuten spesifisert at det i 
søknad om tillatelse til byggetiltak skal det redegjøres spesielt for hvordan utforming av bebyggelsen 
ivaretar tilgrensende formåls interesser. I henhold til bestemmelsene skal gjenoppbygging av 
opparbeidede tiltak i fritidsparken inngå i påkrevd utomhusplan for tiltak og være ferdig opparbeidet 
før det gis ferdigattest for tiltak.  
Det vil etter nærmere tilbakemelding fra Hitra kommune bli satt ut stikker i terrenget som viser 
plassering av tiltak opplistet over.  
 
I mail fra Hitra IL v/Bror Blichfeldt 03.10.2019 ble følgende oversendt til Rojo Arkitekter as til 
orientering: 

Til orientering ang Fillan fritidspark. 
Hitra IL v/undertegnede har vært i møte med vår entreprenør for etablering av Fillan fritidspark. 
Han vil nå gjenoppta arbeidet med å etablere parken i henhold til vedtatte planer. Her inngår 
også oppbygging av BMX-løype som følger yttergrensene av området som er avsatt til 
friluftsformål. Området for gapahuken «Bølgen» er ferdig planert og oppgruset. Bygget er under 
produksjon som precut. 
Da Hitra IL ved undertegnede ikke har hørt noe fra dere etter at dere mottok mitt innspill etter 
møtet som vi gjennomført, regner jeg med at deres planer der området for Fillan fritidspark blir 
berørt, er lagt bort og at dere løser utbygningsplanene for Sentrumsgården på egen grunn. 
Hitra IL fortsetter derfor sin utbygning av Fillan fritidspark som planlagt. 

 

Dette ble besvart fra Rojo Arkitekter v/Eskil Laksfors 03.10.2019 med følgende mail: 
«Hei, og takk for orientering. Vi sendte inn planforslag den 11.09. Fullstendig innsendt materiale 
ligger tilgjengelig hos kommunen (sak 2018/4087), men de viktigste dokumentene med tanke 
på Fillan fritidspark og anleggene der er vedlagt denne e-posten. Som du ser har vi foreslått å 
regulere deler av friområdet til atkomst, samtidig som deler av område for blandet formål 
(bestemmelsesområde #1) reguleres til å være en del av Fillan fritidspark. Hvis positivt vedtak 
betyr dette at BMX-banen kan legges her (som vist i V07 Illustrasjonsplan), og at en dermed kan 
bevare mer av eksisterende vegetasjon i Dyet.» 

 
I mail fra Hitra IL V/Bror Blichfeldt ble det oversendt følgende svar 03.10.2019: 

«Hei igjen. Da har jeg foretatt en rask gjennomgang av tilsendt dokumenter. Da jeg ikke kan se 
at noen av innspillene fra Hitra il er tatt hensyn til før deres innsending av planforslaget til Hitra 
kommune, regner jeg med at dere forventer en protest fra Hitra Il der vi tviholder på at 
friluftsområdet ikke skal omreguleres til andre formål enn tiltenkt. Dette ble det også gitt klar 
beskjed om i fellesmøte mellom utbygger av sentrumsgården, Hitra IL og Hitra kommune. Fillan 
fritidspark i Dyet er under utbygging og planene vil bli gjennomført som planlagt. Skulle 
planlegger av nabotomta (Sentrumsgården) nå fram med sitt forslag om å omregulere 
friluftsområde til bebyggelselsområde, vil det naturligvis komme krav fra Hitra IL om at Fillan 
fritidspark opparbeides til samme standard som tidligere på utbygger av Sentrumsgården sin 
kostnad. Dette til orientering.» 
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Hitra kommune mottok følgende brev fra Hitra Il Anleggsgruppa v/Bror Blichfeldt datert 27.10.2019: 
Hitra IL, anleggsgruppa er kjent med at det foreligger et privat forslag til reguleringsplan for 
eiendommen 93/105, Rådhusveien 2 og tilstøtende eiendom i Fillan sentrum. Disse planene er 
oversendt Hitra kommune 11.09.19.  
Eiendommen 93/1, eier Hitra kommune, har felles grense mot eiendommen 93/105.  
Hitra IL har 40 år leiekontrakt med Hitra kommune om leie av deler av 93/1 for utbygging av 
bl.a. Fillan fritidspark. Planene for utbygging av Fillan fritidspark blir berørt av forslaget til 
reguleringsplan for Rådhusveien 2.  
Hitra IL har informert forslagsstiller om at utbyggingen av Fillan fritidspark går som planlagt og 
at dette vil berøre området som forslagsstiller ønsker omregulert fra friluftsområde til 
trafikkområde.  
For, om mulig, å komme fram til en omforent løsning som ivaretar alles interesser, har Hitra IL 
bedt forslagsstiller om at det settes opp stikker i terrenget som viser hvor planlagt tilførselsvei 
fra Stadionveien til parkeringskjelleren i Rådhusveien 2, skal gå.  
I planbeskrivelsen for reguleringsplanen for 93/105 som er innlevert Hitra kommune, står 
følgende under punkt 9, side 11 :  
«Det vil etter nærmere tilbakemelding fra Hitra kommune bli satt ut stikker i terrenget som viser 
plassering av tiltak opplistet over.» Hitra IL ber derfor om at Hitra kommune snarest tar 
kontakt med forslagstiller og ber om at det settes ut stikker i terrenget, slik at alle parter kan 
få en klar forståelse av hvordan forslaget til reguleringsplan for Rådhusveien 2 vil påvirke 
friluftsområdet «Dyet» og planene for Fillan fritidspark. 

 
Mail fra Rojo Arkitekter 28.10.2019: 

«Viser til henvendelse fra Hitra IL, 27.10.19, der Hitra kommune bes ta kontakt med 
forslagstiller og be om at det settes ut stikker i terrenget, slik at alle parter kan få en klar 
forståelse av hvordan forslaget til reguleringsplan for Rådhusveien 2 vil påvirke friluftsområdet 
«Dyet» og planene for Fillan fritidspark. 
I vedlagte kart har vi foreslått stikningspunkter for å viser hvor planlagt tilførselsvei fra 
Stadionveien til parkeringskjelleren i Rådhusveien 2 vil gå iht. innsendte planforslag. 
Hvis disse ser ok ut vil de bli satt ut i terrenget omgående.» 

 
Hitra kommune bekreftet pr mail 28.10.19 at forslaget til stikningspunkter ser tilfredsstillende ut. 
 
Hitra kommune mottok 28.10.2019 følgende presisering fra Rojo Arkitekter as vedrørende planforslaget 
og mottatte merknader fra Hitra Il: 
Etter innsending av komplett planmateriale har vi mottatt en e-post fra Hitra IL v/prosjektleder Bror 
Blichfeldt (03.10.19). Av e-posten fremgår det at avsender ikke kan se at noen av innspillene fra Hitra IL 
er tatt hensyn til i planforslaget, og det varsles en protest fra Hitra IL der de vil tviholder på at 
friluftsområdet ikke skal omreguleres til andre formål enn tiltenkt. Videre orienteres det om at det ved 
positivt planvedtak vil komme krav fra Hitra IL om at Fillan fritidspark opparbeides til samme standard 
som tidligere på utbygger av Sentrumsgården sin kostnad. Hitra kommune har mottatt kopi av e-
posten. 
 
Selv om vi mener forholdene Blichfeldt tar opp i sin henvendelse er behandlet i innsendte 
planbeskrivelse, ønsker vi med denne redegjørelsen å tydeliggjøre på hvilken måte interesser knyttet til 
Fillan fritidspark er hensyntatt generelt, og på hvilken måte de 4 punktene tidligere opplistet fra Hitra IL 
er ivaretatt spesielt. Avslutningsvis vil vi hevde at varslede krav ved positivt vedtak allerede er ivaretatt 
gjennom foreslåtte bestemmelser. 
 
Generelt 
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Vi har på vegne av tiltakshaver utformet et planforslag vi mener legger til rette for en utnytting av 
området som ivaretar kvaliteter ved eksisterende bruk, samtidig som det legges opp til løsninger som 
legger til rette for en videre positiv utvikling av dette viktige området. 
Planforslaget medfører omdisponering av areal regulert til friområde (Dyet/Fillan fritidspark). Iht. 
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er det tatt grep for å 
ivareta og styrke kvaliteter i forbindelse med Dyet/Fillan fritidspark. Dette i form av bestemmelser som 
fastsetter vilkår for bruk av arealer, opparbeidelse av sikringstiltak, utforming av bebyggelse og anlegg i 
planområdet. 
Ved at (ca. 430 m²) støyskjermet areal av formål F/K/T gjennom bestemmelsene 
(bestemmelsesområde#1) disponeres for aktivitet tilknyttet fritidsparken, mener vi at det skaffes 
fullverdig erstatning for omdisponert del av friområdet egnet til lek (ca. 400 m²). Løsningen muliggjør 
etablering av BMX-løype i utfordrende, kupert terreng og at mer av eksisterende vegetasjon i Dyet kan 
bevares. Sistnevnte er viktig med tanke på å bevare Dyet som grønn lunge (jfr. eksisterende 
planbestemmelser), og tilrettelegging for andre former for lek som klatring og bygging av trehytter. 
 
Krav/forventninger til utforming iht. Hitra Ils innspill (01.04.2019) 
Krav/forventninger (1-4) er opplistet og kommentert punkt for punkt, under: 
1) Det må opprettes et tydelig skille mellom biltrafikk og persontrafikk/ opphold. Det er krav om fysisk 
barriere for å unngå farlige situasjoner. 
Kommentar: Opparbeidelse av sikringstiltak mot biltrafikk er sikret gjennom bestemmelsene. Det er 
utarbeidet bestemmelser om krav til opparbeidelse av fysisk skille (gjerde/mur/beplantning) mellom 
trafikkerte områder og områder disponert til friområde/fritidspark, og at disse tiltakene skal 
dokumenteres i utomhusplan som skal følge søknad (ref. §§ 4.1.8 og 4.4.1). Med dette – at sikringstiltak 
inngår som del av søknad om tiltak – har både kommune og interesserte parter anledning til å veie 
omsøkte plassering og utførelse mot egne interesser og ev. komme med innspill til utførelse i henhold til 
disse. 
2) Det henstilles til at man regulerer området 93/105 slik at det tilfører området mer enn det tar, og at 
man tenker at bygningsflatene mot parken også blir en framside. 
Kommentar: Vi har lagt til rette for bebyggelse med «bakside», dvs. varemottak og lignende funksjoner, 
mot atkomstveg/parkeringsareal (ref. § 4.1.7). I tillegg sikres det gjennom krav i bestemmelsene (§ 
4.1.5) at det i søknad om tillatelse til byggetiltak skal redegjøres spesielt for hvordan utforming av 
bebyggelsen ivaretar tilgrensende formåls interesser. Dette for at byggesaksbehandler og interesserte 
parter lettere skal kunne vurdere omsøkte utforming, og ev. komme med innspill i forbindelse med en 
byggesak. 
3) ROJO har ansvar for å legge fram et forslag til reguleringsplan som ivaretar de elementer som ligger i 
planene for Fillan fritidspark. 
Kommentar: Godkjent plan for utbygging av Fillan fritidspark (med ca. plassering av tiltak og 
formåls/områdeavgrensing påført av oss) er vedlagt denne redegjørelsen. Vi vil anmerke at BMXløypa 
slik vist i godkjent plan ser ut til å være delvis lagt i område i dag regulert til forretning; utenfor område 
omfattet av leieavtalen mellom Hitra kommune og Hitra IL. For å sikre tilstrekkelig areal til BMX -løype 
er foreslått avkjøring i innsendt planforslag flyttet så langt mot rundkjøringen Fylkesvei/Stadionveien 
som mulig. I tillegg er det i plankartet avsatt et 5 m bredt bestemmelsesområde som sikrer at 
bakkeplanet skal kunne benyttes som del av fritidsparken. Dette betyr at BMX-løypa, som vist i godkjent 
byggesøknad, kan legges i skråninga på østsida av Dyet. Dette er positivt med tanke på å få til en 
utfordrende sykkelløype, og ikke minst at vegetasjonen mellom tursti og planområdet kan bevares iht. 
gjeldene planbestemmelser. 
4) Før neste samling og presentasjon av forslag til reguleringsplanen for 93/105, skal alle forslag til nye 
tiltak måles inn og stikker som viser avkjørsel fra Stadionveien, veibredde med veigrøfter og veiføring 
gjennom området, settes ut i terrenget. 
Kommentar: Forslag til stikningspunkter er oversendt Hitra kommunen. Stikker vil bli satt ut 
omgående etter nærmere tilbakemelding fra Hitra kommune.  
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Varslede krav 
Ang. fremtidig krav om at (gjen-)opparbeidelse av Fillan fritidspark mener vi disse forholdene allerede er 
avklart gjennom bestemmelsene. Vi viser til bestemmelsenes § 4.5.1 og § 6.1 der det heter at (4.5.1) «(I 
henhold til godkjent utomhusplan skal o_FR (arealet av planen regulert til friområde; del av Fillan 
fritidspark) opparbeides med tanke på ivaretagelse av opparbeidede og planlagte anlegg innenfor 
offentlig friområde «Dyet»». Opparbeidelse skal finansieres av utbygger etter nærmere avtale med 
kommunen, som har ansvar for drift- og skjøtselstiltak i området.» 
Bestemmelse § 6.1 (bestemmelsesområde #1) har likelydende formulering. 
Plan for opparbeidelse/gjenoppbygging av arealene som inngår i Fillan fritidspark skal altså godkjennes 
av kommunen før det gis igangsettingstillatelse for tiltak i henhold til planen, og utbygger skal 
finansiere opparbeidelsen.» 
 
TrønderEnergi Nett AS, 06.03.2019  

Gjør oppmerksom på at det går en 22 kilovolt jordkabel igjennom planområdet, og at det også 
er plassert en nettstasjon (trafo) inne på det samme området. Anleggene er av stor betydning 
for Trønderenergi om må tas hensyn til i prosjekteringsarbeidet og i anleggsperioden. 
Retningslinjer for plassering og utforming var vedlagt e-post.  

 
Kommentar: Ny plassering av nettstasjon er ivaretatt gjennom bestemmelsene. Retningslinjer for 
utforming og plassering av trafo er hensyntatt. 
 
-------------------------------------------- 
 
Hitra kommune mottok forslag til reguleringsplan fra ROJO Arkitekter as 11.09.2019. 
Saksbehandlers vurdering av det mottatte planforslaget er følgende: 

Det mottatte planforslaget vurderes å følge opp og besvare det som det ble stilt krav om via 
igangsettingstillatelse til reguleringsplanarbeid for eiendommen, samt via diskusjon i 
oppstartmøte gjennomført 02.11.2018. 
 
Planforslaget vurderes å følge opp sentrumsanalysen som ble gjennomført av Pir II i 2016, der 
det konkluderes med følgende vedrørende forholdet til Hittervegen/Miljøgate: 

«Gaterom: 
Det er få eller ingen bebyggelse som henvender seg direkte med inngang mot 
Hittervegen, fv 714. Både rådhuset, skolen og enkelte næringsbygg har inngangene sine 
mot Hittervegen, men bebyggelsen har ikke tydelig avgrensning mot gata og 
inngangene ligger i stor avstand med parkering eller annet åpent areal mellom vegen og 
inngangen. 
Når bebyggelsen ikke forholder seg til veglinja, gir det et udefinert og utflytende 
gaterom. Hittervegen, fv 714 oppleves som en gjennomfartsåre og en trafikkert 
barriere, mer enn som en trivelig gate. Slik er det med de fleste andre av gatene og 
vegene i sentrumsområdet i Fillan, som Rådhusveien, Stadionveien, Storhaugveien og 
Vikholmveien.  
 
Anbefaling videre: 
Vær oppmerksom på bygningers og nye innganger sin plassering i forhold til annen 
bebyggelse og til gata/vegen, og hvordan plasseringen påvirker gaterom og uteareal 
rundt bygget.  
-Vurder om atkomst og tilgjengelighet til fots eller med sykkel, skal prioriteres framfor 
atkomst med bil, nærmest inngangspartier.» 

Via det mottatte planforslaget vurderes bebyggelsen å gis en tilstrekkelig høyde og en 
plassering mot fylkesveien som følger opp sentrumsanalysens konklusjon og anbefaling, og vil 
bidra til at det dannes et godt og tydelig gaterom i denne delen av sentrum.  
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I igangsettingstillatelsen til regulering står følgende vedrørende forholdet til friområdet i Dyet: 

Friområdet «Dyet» blir viktig å beholde upåvirket. Nye tiltak må ikke komme for nært 
dette området, og det må etableres god skjerming mellom adkomstvei og friområdet. 

Det mottatte planforslaget vurderes å legge til rette for god skjerming og sambruk av arealer i 
området, og planbeskrivelsen dokumenterer på en tilfredsstillende og opplysende måte 
hvordan området er tenkt utformet og brukt. 

 
VAR-enheten skriver følgende i sin vurdering datert 05.11.2019: 

«Vi har hatt en gjennomgang av forslag til endring i VA plan, med omlegging av vannledning av 
vannledning langs FV 714. Dette er en god løsning for oss, og gir gunstig mulighet for plassering 
av ny brannkum. Det er mulig at trase må tilpasses litt i forhold til utgang fra eksisterende kum, 
men dette vil i så fall kun være små endringer. Det forutsettes at omleggingen utføres i samsvar 
med kommunens VA norm, og at utbygger dekker kostnader. 
 
Når det gjelder spillvann fra nybygg, kan et annet alternativ være å føre dette til ny pumpekum 
som ble etablert fra eksisterende bygg i år. 
 
Vi ser ikke noe hinder for at planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn.» 

 
Saken ble behandlet i teknisk komité 19.11.2019, sak 149/19 med vedtak om at saken skulle legges ut 
til offentlig ettersyn. Vedtaket ble oversendt sektormyndigheter, naboer og andre berørte parter 
22.11.2019. Vedtaket ble kunngjort i lokalavisa Hitra-Frøya 29.11.2019 og saken ble lagt ut til offentlig 
ettersyn i perioden 29.11.2019 – 24.01.2020. Følgende merknader er mottatt i perioden: 

 
Dok
nr 

Høringsuttalelser Kommunedirektørens faglige 
vurdering av merknaden i forhold 
til plankart og bestemmelser utlagt 
på offentlig ettersyn: 

 Statens Vegvesen har i brev av 27.11.2019 følgende merknader: 
«Statens vegvesen registrerer at våre innspill i brev av 14.02.2019 
synes å være ivaretatt. Ved realisering av prosjektet kan det 
vurderes en gjennomføringsavtale i samarbeid med Trøndelag 
Fylkeskommune. Legging av ledningsnett knyttet til VA må 
avklares via følgende link 
(http://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/gravemelding)» 
 
Vilkår for egengodkjenning: ingen 

 

 Fylkesmannen i Trøndelag har i brev av 22.01.2020 følgende 
merknader: 
Overordnede føringer 
Det ble i melding om planoppstart ikke varslet at det skal legges til 
rette for boliger innenfor planavgrensningen. I planforslaget 
tillater bestemmelse 4.1.1 boliger i byggenes øverste etasje. 
Fylkesmannen er i utgangspunktet positiv til slik effektiv 
arealutnytting i denne planen. Vi viser imidlertid til forskrift om 
konsekvensutredninger, vedlegg I punkt 25, hvor det står at nye 
boligområder som ikke er i tråd med overordnet plan skal 
konsekvensutredes. Vi kan ikke se at kommunen har vist sine 
vurderinger om hvorfor formålet ikke skal konsekvensutredes som 
del av planen. Vi kan heller ikke se at egnetheten for bolig 
innenfor området er vurdert som en del av denne prosessen. Vi 
ber derfor kommunen om en redegjørelse for denne vurderingen. 
 
 

 
 
I gjeldende reguleringsplan for 
Fillan sentrum gir bestemmelsene 
åpning for at kommunen i sørøstlig 
del av sentrum kan tillate at 2. og 3. 
etasje benyttes til boliger for 
fastbosetting. Forslag til ny 
reguleringsplan for Fillan sentrum 
omfatter området øst for Fylkes-
veien, og tillater innslag av boliger i 
sentrumsbebyggelsen.  
Sentrumsgården vurderes å være 
en naturlig del av sentrums-
bebyggelsen i Fillan sentrum, og det 
vurderes å være naturlig å skjelne til 
samme prinsipper som grunnlag for 

http://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/gravemelding


 

Side 15 

 

Landbruk 
Forslaget til reguleringsplan legger til rette for en høy og 
arealeffektiv utnytting i tråd med Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP). 
Dette både gjennom byggehøyder, inntil 5 etasjer, og muligheten 
for kombinasjon med boligformål over forretning/kontor, og ikke 
minst parkering i kjeller. Dette er imidlertid ikke sikret gjennom 
reguleringsbestemmelsene. Vi vil derfor gi et klart faglig råd om at 
minimumsbestemmelser som sikrer intensjonene om en høy 
utnytting tas inn i reguleringsbestemmelsene. 
 
Klima og miljø og Helse og omsorg 
Av støykart fremgår det at planområdet er støyutsatt. 
Støyforurensning er skadelig for folkehelsa og det er viktig at det 
sikres gode tiltak i områder der støyforurensning vil kunne påføre 
fremtidige beboere belastning. 
 
En forutsetning for at kommunen kan tillate bebyggelse med 
støyfølsomt bruksformål i gul støysone, er at det foreligger 
støyfaglige utredning som omfatter effekt av avbøtende tiltak, jf. 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2016) og rundskriv Nasjonale og vesentlige regionale 
interesser på miljøområdet - klargjøring av miljøforvaltningens 
innsigelsespraksis (T-2/16). I støyrapporten må det redegjøres for 
hvilke støyreduserende tiltak som er nødvendige for at alle boliger 
får tilgang til en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal 
med tilfredsstillende støyforhold i henhold til tabell 3 i T-
1442/2016. Dette må også sikres gjennom bestemmelsene. 
 
Av pkt. 1.8.1 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 
framgår det at «Støy skal utredes i alle planer og tiltak som 
berøres av en støysone. Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T1442) og gitte grenseverdier gjelder.» 
 
Fylkesmannen påpeker at det ikke følger støyutredning med 
planforslaget, det er kun lagt frem støykart uten informasjon om 
hvilke trafikktall som er lagt til grunn. Det er heller ikke vist 
hvordan bygningenes fasade med boliger i øvre etasje vil påvirkes 
av støy fra fylkesveien. Bestemmelsene sikrer heller ikke at 
fremtidige beboere får akseptable støyforhold. 
 
Med bakgrunn i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 
1.8.1 og T-1442/2016, fremmer Fylkesmannen innsigelse til 
planen inntil det foreligger en støyfaglig utredning som viser 
tilfredsstillende støyforhold for planlagte boliger og uteoppholds-
areal, og inntil bestemmelsene sikrer tydelige krav i henhold til 
tabell 3 i T-1442/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

planleggingen som for resten av 
sentrum, mht funksjoner, høyde, 
parkering osv. 
 
Plandokumentene vurderes samlet 
sett å sikre en arealeffektiv 
utnytting på en tilstrekkelig måte.  
 
 
 
 
Det er etter offentlig ettersyn 
gjennomført støyutredning i regi av 
Brekke og Strand Akustikk as. 
Denne utredningen omfatter også 
anbefaling knyttet til støykrav i 
reguleringsbestemmelsen, og 
bestemmelsenes §4.1.2 og 7.4 
endres til følgende:  
 
§ 4.1.2 (Støy:) Støygrenseverdier i 
retningslinje T-1442:2016, tabell 3 
skal gjelde for ny bebyggelse i 
planen, med følgende unntak og 
presiseringer:  
Det tillates at støynivå utenfor 
fasader på ny bebyggelse 
overskrider grenseverdiene for gul 
støysone, under forutsetning av 
følgende avbøtende tiltak:  
• Alle boenheter skal ha minimum 
ett soverom med vindu/balkongdør 
med luftemulighet i fasade med 
støy under grenseverdien for gul 
støysone for veitrafikk, Lden ≤ 55 
dB.  
• Alle boenheter skal ha 
tilfredsstillende støynivå innendørs 
fra utendørs kilder i henhold til 
byggteknisk forskrift.  
• Bygningsmessige tiltak på fasade 
kan brukes som tiltak for å sikre at 
støynivå utenfor luftevindu blir 
tilfredsstillende.  
Alle boenheter skal ha tilgang til 
utendørs oppholdsareal som 
tilfredsstiller grenseverdikravet i 
tabell 3 i T-1442:2016 for veitrafikk. 
 
§7.4 Anleggsperioden.  
Plan for beskyttelse av omgivelsene 
mot støy og andre ulemper i bygge- 
og anleggsfasen skal være 
utarbeidet før anleggsstart. Planen 
skal redegjøre for trafikkavvikling, 
massetransport, driftstider, 
trafikksikkerhet for gående og 
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Klima og miljø 
Parkeringspolitikk er et av de kraftigste verktøyene kommunen har 
til rådighet for å styre sentrumsutviklingen på Fillan. 
Fylkesmannen gir faglig råd om å legge inn maksgrense for antall 
parkeringsplasser for bil innenfor planområdet. Dette for å sikre 
forutsigbarhet i plansituasjonen i området for både kommunen og 
utbyggere. 
 
Helse og omsorg 
Uteoppholdsareal med god kvalitet, utforming og beliggenhet er 
viktig for bokvaliteten. Av plankartet går det ikke fram hvor felles 
uteoppholdsareal og lekeplass skal plasseres. Dette gir liten 
forutsigbarhet. Det framgår av bestemmelsene § 2.1 at det skal 
foreligge en godkjent utomhusplan før igangsettelse som også skal 
vise planlagt uteoppholdsareal. Med tanke på endelig plassering 
av felles uteoppholdsareal må det legges vekt på solforhold, 
tilgjengelighet, utforming og tilrettelegging for alle aldersgrupper. 
Kant- og restareal bør unngås da dette ikke vil være egnet som 
uteoppholdsareal. Pkt. 1.7.4 i bestemmelsene til kommuneplanens 
arealdel beskriver forhold knyttet til lekeplasser og 
uteoppholdsareal. Her framgår blant kommunens minstekrav for 
uteoppholdsareal per boenhet, og krav til utforming av og 
minsteareal for lekeplass, noe som må sikres ivaretatt i det videre 
planarbeidet. 
 
Samfunnssikkerhet 

syklende, støvdemping og 
støyforhold. Nødvendige 
beskyttelsestiltak skal være etablert 
før bygge- og anleggsarbeider kan 
igangsettes. For å oppnå 
tilfredsstillende miljøforhold i 
anleggsfasen skal luftkvalitets- og 
støygrenser som angitt i 
Miljøverndepartementets 
Retningslinjer for behandling av 
luftkvalitet i arealplanleggingen, T-
1520 og Miljødepartementets 
Retningslinjer for behandling av 
støy i arealplanleggingen, T-
1442/2016, legges til grunn.  
Nødvendige beskyttelsestiltak for 
bevaring av trær og opparbeidede 
anlegg innenfor offentlig friområde 
«Dyet» skal være etablert før 
bygge- og anleggsarbeider kan 
igangsettes. 
 
Statsforvalterens varsel om 
innsigelse knyttet til støyforhold 
vurderes å være tilstrekkelig 
hensyntatt etter revisjon av 
dokumentene. Statsforvalteren i 
Trøndelag har i brev av 24.02.2021 
bekreftet at innsigelsen er 
imøtekommet. 
 
Parkeringsdekningen er satt ihht 
krav satt i kommuneplanens 
arealdel, og dette vurderes å være 
tilstrekkelig. 
 
 
 
 
Det skal før igangsetting av bygge-
arbeider foreligge godkjent utom-
husplan som skal vise planlagt 
uteoppholdsareal. Det er ikke satt 
spesifikke krav i 
reguleringsbestemmelsene 
vedrørende størrelse, beliggenhet 
og utforming av utearealene, og det 
vil derfor være bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel §1.7.4 
som er gjeldende for dette.  
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I henhold til SPR for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
skal et endret klima vurderes i alle plansaker. Ekstremvær som 
styrtregn og vind bør som et minimum vurderes, og 
overvannshåndtering bør belyses i plansaken. Videre bør temaet 
grunnforhold inn i analysen. Fylkesmannen viser til pbl § 28-1; 
«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, 
dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig 
ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder 
for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av 
tiltak.» Temaene må følges av en vurdering - «Ikke relevant» eller 
«ja/nei» er ikke godt nok i en analyse. Fylkesmannens faglige råd 
er at et endret klima og grunnforhold tas inn i ROS-analysen og 
vurderes. 
 
Støy er vurdert som en risiko og lagt inn under gul kategori i 
matrisen. Dette vil si at avbøtende tiltak må vurderes i henhold til 
kost/nytte. Denne vurderingen er ikke gjort, og tilfredsstillende 
støyforhold er ikke sikret i bestemmelsene. Fylkesmannens faglige 
råd er at dette tas inn i ROS-analysen og at eventuelle avbøtende 
tiltak sikres i bestemmelsene. Vi viser til uttalelse om støy under 
Klima og miljø og Helse og omsorg.» 
 
Faglige råd: 
1. Vi gir et klart faglig råd om at minimumsbestemmelser som 
sikrer intensjonene med utbyggingsgrepet, høy utnytting, 
parkering i kjeller mv, tas inn i reguleringsbestemmelsene. 
2. Fylkesmannen gir faglig råd om å legge inn maksgrense for 
antall parkeringsplasser for bil innenfor planområdet. 
3. Fylkesmannens gir faglig råd om at et endret klima og 
grunnforhold tas inn i ROS-analysen og vurderes. 
4. Fylkesmannens gir faglig råd om at vurdering av støytiltak tas 
inn i ROS-analysen, og at eventuelle avbøtende tiltak sikres i 
bestemmelsene. 
 
Vilkår for egengodkjenning: 
Med bakgrunn i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 
1.8.1 og T-1442/2016, fremmer Fylkesmannen innsigelse til planen 
inntil det foreligger en støyfaglig utredning som viser 
tilfredsstillende støyforhold for planlagte boliger og 
uteoppholdsareal, og inntil bestemmelsene sikrer tydelige krav i 
henhold til tabell 3 i T-1442/2016. 

I bestemmelsenes §2.2 Vann- og 
avløpsplan står det at det skal 
foreligge endelig vann- og 
avløpsplan for tiltaket sammen med 
søknad om igangsettingstillatelse, 
og denne planen skal omfatte 
overvannshåndtering. Dette 
vurderes å være tilstrekkelig.   
 
 
 
 
 
 
Støyutredning er gjennomført, og 
det er foreslått endringer i 
planbestemmelsene for å sikre 
tilstrekkelige støyforhold.  
 
 
 
 
 
Se vurderinger over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er etter offentlig ettersyn 
gjennomført støyutredning i regi av 
Brekke og Strand Akustikk as. Det er 
også foreslått endringer i 
planbestemmelsene for å sikre 
tilstrekkelige støyforhold.  
 
Statsforvalterens varsel om 
innsigelse knyttet til støyforhold 
vurderes å være tilstrekkelig 
hensyntatt etter revisjon av 
dokumentene. Statsforvalteren i 
Trøndelag har i brev av 24.02.2021 
bekreftet at innsigelsen er 
imøtekommet. 

 NVE har i brev datert 16.01.2020 følgende merknader til 
planforslaget: 
«NVE kan ikke se at våre interessefelt skulle kunne bli vesentlig 
berørt av som følge av de planlagte tiltakene og vi har derved 
ingen innvendinger til planforslaget.» 
 
Vilkår for egengodkjenning: ingen 
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 Direktoratet for mineralforvaltning har i brev datert 21.01.2020 
følgende merknader til planforslaget: 
«DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte 
forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller 
masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, 
at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av 
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til høringen av 
reguleringsplanen for Sentrumsgården.» 
 
Vilkår for egengodkjenning: ingen  

 

 Mattilsynet har i brev 20.12.2019 følgende merknader til 
planforslaget:  
«Planforslaget er vedlagt VA-plan som viser drikkevannsforsyning 
til planområdet. Vi har ingen merknader til det. Vi kan ikke se at 
planforslaget har vesentlig betydning for de øvrige av våre 
sektorområder. Vi har dermed ingen merknader til planforslaget.» 
 
Vilkår for egengodkjenning: ingen 

 

 Trøndelag fylkeskommune har i brev av 12.12.2019 følgende 
merknader: 
«Det minnes om den generelle aktsomhetsplikten etter §8 i 
kulturminneloven. Trøndelag Fylkeskommune har ikke andre 
merknader til planen.» 
 
Vilkår for egengodkjenning: ingen 

 

 Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid v/Magne Pettersen har i mail 
mottatt 15.12.2019 følgende merknader: 
«Kommuneplanens § 1.8.1 fastsetter at støy skal utredes i alle 
planer og tiltak som berøres av en støysone. Retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanleggingen (T1442) og gitte 
grenseverdier gjelder. 
Iht. T-1442 er en Støyfaglig utredning en utredning hvor det 
dokumenteres at støymessige forhold er ivaretatt i forhold til 
gjeldende retningslinjer og forskriftskrav. I utredningen skal behov 
for avbøtende tiltak og tilhørende kostnader synliggjøres. 
 
Vi kan ikke se at støyfølsomme rom eller uteområder er sikret iht. 
T-1442 i planen. Det bes om at adekvat støyfaglig utredning 
gjøres, og at nødvendige tiltak sikres i bestemmelseform, 
alternativt at det beskrives at kommuneplanens § 1.8.1 og T-1442 
ikke følges i denne plan.» 

 
Det er etter offentlig ettersyn 
gjennomført støyutredning i regi av 
Brekke og Strand Akustikk as. Dette 
er omtalt og beskrevet under 
vurdering av merknad fra 
Statsforvalteren i trøndelag 
ovenfor.  

 Hitra Ungdomsråd har i møte 17.12.2019 fattet følgende vedtak 
som merknad til saken: 
«HUR stiller seg bak Hitra IL, anleggsgruppa/ Fillan fritidspark sine 
merknader til forslag til reguleringsplan for sentrumsgården 93/ 
105. 
• Planlagt vei fra Stadionveien og over friområdet Dyet 93/3 fram 
til nytt bygg på 93/105 tas ut av planen. 
• Nytt kontorbygg på 93/105 trekkes så langt bort fra friområdet 
Dyet som mulig. 
• Nytt kontorbygg reduseres i høyden til 2 etasjer (samme høyde 
som den bestående Sentrumsgården), slik at den ikke skygger for 
Fillan Fritidspark Dyet deler av dagen.» 

Det vises til vurdering av merknad 
fra Hitra Il 

 Eldres Råd i Hitra kommune har pr mail 21.01.2020 følgende 
merknader til planforslaget: 
«Eldres råd fattet følgende vedtak i møtet den 20.01.2020: 

Dette vurderes å være tilstrekkelig 
sikret via bestemmelsenes §4.4.1, 
der det står følgende.  
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Eldres råd er positiv til at utbygger planlegger å lage klatrevegg 
(på vestsiden av nybygget) i tilknytning til fritidsparken, og egen 
parkeringskjeller. Når det gjelder veiadkomst fra Stadionveien inn 
til Sentrumsgården ønsker rådet at sikkerheten blir ivaretatt ved at 
det settes opp en fysisk avskjerming mot BMX-løypa. Ut fra 
plankartet kan ikke rådet se at tiltaket vil være til hinder for Fillan 
fritidspark sine utbyggingsplaner.» 

«Mellom område regulert til 

kjøreveg (f_KV) og område regulert 
til friområde (o_FR) skal det i 
henhold til godkjent utomhusplan 
utføres skjerming i form av mur eller 
tett gjerde med høyde minimum 1,1 
meter.» 

 Brukerrådet i Hitra kommune har pr mail 21.01.2020 følgende 
merknader til planforslaget: 
«Brukerrådet fattet følgende vedtak i møtet den 20.01.2020: 
Brukerrådet er positiv til at utbygger planlegger å lage klatrevegg 
(på vestsiden av nybygget) i tilknytning til fritidsparken, og egen 
parkeringskjeller. Når det gjelder veiadkomst fra Stadionveien inn 
til Sentrumsgården ønsker rådet at sikkerheten blir ivaretatt ved at 
det settes opp en fysisk avskjerming mot BMX-løypa. Ut fra 
plankartet kan ikke rådet se at tiltaket vil være til hinder for Fillan 
fritidspark sine utbyggingsplaner.» 

Dette vurderes å være tilstrekkelig 
sikret via bestemmelsenes §4.4.1, 
der det står følgende.  

«Mellom område regulert til 

kjøreveg (f_KV) og område regulert 
til friområde (o_FR) skal det i 
henhold til godkjent utomhusplan 
utføres skjerming i form av mur eller 
tett gjerde med høyde minimum 1,1 
meter.» 

 Hitra IL, anleggsgruppa /Fillan fritidspark v/prosjektleder Bror 
Blickfeldt, har i brev datert 07.01.2020 oversendt følgende 
merknader til planforslaget: 
«Hitra IL, anleggsgruppa har mottatt forslag til reguleringsplan for 
Sentrumsgården 93/105 med flere. Hitra IL er leietaker av deler av 
naboeiendommen 91/3 – kalt «Dyet». Leieavtalen er for 40 år.  
«Dyet» er regulert til friområde i reguleringsplanen for Fillan 
sentrum  
 
I forslaget til reguleringsplan tar forslagstiller ROJO arktitekter /KI 
eiendom seg til rette i friområde «Dyet» og vil benytte dette til 
utbygging av vei. Dette har Hitra IL anleggsgruppa protestert mot 
fra første stund vi ble kjent med planene.  
 
For å kunne regulere på annenmanns eiendom, forutsettes det at 
det oppnås enighet mellom partene. Det ble tidlig i prosessen 
gjort kjent for forslagstiller ROJO arkitekter/KI eiendom at 
leietaker Hitra IL v/ anleggsgruppa/Fillan fritidspark ikke ville godta 
en vei over friområdet «Dyet». Forslagsstiller har under 
planprosessen ikke kommet fram med andre forslag til 
reguleringsløsning for Sentrumsgården, og fremmer nå et forslag 
til en vei og bygg som de vet det vil bli protestert på.  
 
Det har ikke skjedd noen ting i planprosessen som gjør at Hitra IL; 
anleggsgruppa/Fillan fritidspark har endret syn på forslaget til 
reguleringsplanen for Sentrumsgården 93/105. Friområdet «Dyet» 
skal beholdes som friområde – fullt og helt, ikke bare stykkevis og 
delt. 
 
(TABELL MED OVERSIKT OVER HISTORIKK – det vises til merknaden 
som er vedlagt i sin helhet) 
 
Hitra kommune har siden 1995 avsatt området «Dyet» på sin 
eiendom 91/3 til friområde. Denne avgjørelsen er det holdt fast på 
i alle år og gjennom flere planprosesser. Andre områder i Fillan 
sentrum er avsatt til nærings- og kontorformål.  
 
Hitra kommune skriver derfor i sin igangsettingstillatelse for 
regulering av Sentrumsgården 93/105:  

Hitra kommune er grunneier for 
friområdet Dyet. Hitra IL har ihht 
avtale signert i 26.01.2018 bruksrett 
til «nødvendig areal» i Dyet med 
varighet 40 år. 
 
I «Vurdering av avtale vedr Dyet», 
utført av advokat Terje Svendsen, 
Bjerkan Stav Advokatfirma 
27.10.2020, står følgende 
konklusjon: «Under tvil er avtalen 
vurdert slik at det er bruksrett til de 
arealer som er nødvendige areal for 
å oppfylle formålet med avtalen 
som er omfattet. (...)» (Vurderingen 
ligger vedlagt saksdokumentene i 
sin helhet, sammen med de 
inngåtte avtaler.) 
 
I vurderingen anføres også: «I 
avtale mellom Hitra kommune (HK) 
og Hitra Fotballklubb(HFK)/Hitra 
idrettslag (HIL) fremgår det at HIL 
får tilgang til nødvendig areal av 
parsellen gnr 93, bnr 1 uten 
vederlag til HK og at det gis en 
bruksrett i 20 år. Avgrensning av 
arealet fremgår av det vedlagte 
signerte kart. Her gis HIL tillatelse til 
å utvikle Hitra nærmiljøanlegg med 
følgende funksjoner: Park i Dyet 
med turstier og beplantning.  
Størrelsen på bruksrettsarealet ble 
revidert i tillegg til avtalen mellom 
partene datert den 26.01.2018 hvor 
det henvises til et kart datert 
18.12.2017 og at bruksretten 
utvides fra 20 til 40 år. 
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«Friområdet «Dyet» blir viktig å beholde upåvirket. Nye tiltak må 
ikke komme for nært dette området, og det må etableres god 
skjerming mellom adkomstvei og friområdet.»  
 
«Dyet» er i flere reguleringsplaner avsatt til friområde. Som det 
framgår av «Forslaget til reguleringsplan for Sentrumsgården, 
93/105 m.fl» er det planlagt en vei fra Stadionveien og inn i 
friområdet «Dyet». En vei er ikke forenlig med formålene med et 
friområde. Veien vil også komme oppå traseen for BMX-løypa i 
Fillan fritidspark. BMX-løypa vil bli bygd i disse dager etter 
godkjent trase.  
 
Hitra IL, anleggsgruppa/Fillan fritidspark kan ikke se at 
forslagstiller ROJO arkitekter/KI eiendom i sitt forslag til 
reguleringsplan har oppfylt kravene satt i igangsettingstillatelsen 
gitt av Hitra kommune.  
 
Hitra IL, anleggsgruppa har gjennomført en omfattende prosess 
for planlegging av Fillan fritidspark i friområdet «Dyet». Unge og 
gamle, brukerråd, lag og foreninger, skole og barnehage har vært 
svært aktive deltakere i prosessen.  
 
Hitra kommune, kommunestyret, har hele veien understøttet 
planene ved å foreta nødvendig vedtak og bevilge midler.  
 
Fillan fritidspark har inngått 40 års leieavtale med Hitra kommune 
for området «Dyet».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vedtak om tillatelse til tiltak gis HIL 
tillatelse til å etablere flere tiltak 
som går langt ut over den bruken 
som fremgår av avtalen. Etter 
avtalen kan det etableres park med 
turstier og beplantning, mens det i 
tillatelse til tiltak gis anledning til å 
etablere en fritidspark med 
sandvolleyballbane, skjøtebane, 
BMXbane, gapahuk mm.» 
 
Dyet er i gjeldende reguleringsplan 
for Fillan sentrum regulert til 
arealformålet friområde, der 
følgende bestemmelse er 
gjeldende: 
3.4 Eventuelle fyllingsskrenter mot 
friområder i forbindelse med 
utbygging skal gis mest mulig 
naturlig utforming og 
tilsåes/beplantes. Slikt arbeid skal 
finansieres av utbygger etter 
nærmere avtale med kommunen. 
«Dyet» skal ha sin naturlige 
vegetasjon, bortsett fra enkle 
opparbeidete stier. 
 
Arealformålet avsatt til bebyggelse i 
forslag til ny reguleringsplan er ikke 
endret i utstrekning ihht gjeldende 
reguleringsplan. Det er 
veiareal/parkeringsareal på sørsida 
av utbyggingsarealet som berører 
området avsatt til friområde.  
 
Nødvendig avstand fra rundkjøringa 
ihht krav fra Statens vegvesen 
fastlegger avkjørselens plassering 
på Stadionveien. Behovet for å 
legge inn kjøreadkomst til 
eiendommen fra denne sida er 
grunnet i følgende forhold: 
-det tillates ikke flere avkjørsler fra 
Fylkesveien 
-høydeforskjell i terrenget på denne 
sida av eiendommen gjør det mulig 
å etablere parkering i sokkeletasje. 
 
Veiarealet berører område 
opparbeidet til BMX-løype slik at 
det vil bli nødvendig å legge om 
BMX-løypa i lengde på ca 30 m. Det 
vises til vedlagt illustrasjon 
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Angående forslag til nytt bygg på eiendommen 
sentrumsgården 93/105: 
Gjeldene reguleringsplan for Fillan sentrum sier følgende for 
arealet som omfatter Sentrumsgården 93/105:  
- «Bygg skal oppføres i 2 etasjer, evnt med sokkel der terrenget 
tillater det».  
 
I forslaget til reguleringsplan for Sentrumsgården 93/105 foreslås 
det et bygg på fire etasjer + sokkel. Dette er ikke i henhold til 
gjeldende reguleringsplan for Fillan sentrum.  

 
Friområde i Dyet vil bli sterkt påvirket av et nytt bygg i 4 etasjer + 
sokkel bygd helt inntil eiendomsgrensen for Fillan fritidspark og de 
planlagte aktivitetene i området.  
 
Konklusjon – Merknader fra Hitra IL, Anleggsgruppa Fillan 
fritidspark ang forslag til reguleringsplan for Sentrumsgården 
93/105 m fl. 
• Planlagt vei fra Stadionveien og over friområde «Dyet» på 
93/3 fram til nytt bygg på 93/105 tas ut av planen da vei i et 
friområde ikke er forenlig med reguleringsformålet og de vedtatte 
byggeplaner for Fillan fritidspark.  

• Nytt kontorbygg på 93/105 trekkes så langt bort fra 
friområdet «Dyet» som mulig. Kontorbygget må bygges innenfor 
eiendomsgrensene til Sentrumsgården 91/105 og min.4 m fra 
eiendomsgrensen mot «Dyet».  

• Nytt kontorbygg på 93/105 reduseres i høyden til 2 
etasjer med sokkel (samme høyde som den bestående 
Sentrumsgården), slik at bygget ikke blir så ruvende i terrenget sett 
fra parken. Toetasjes bygg med sokkel er også i henhold til 
gjeldende reguleringsplan for Fillan sentrum.  
 
Merknaden, som er forfattet av anleggsgruppa i Hitra IL, ble 
enstemmig godkjent av styret i Hitra IL i styremøte 06.01.20 (2 
medlemmer erklærte seg inhabile under behandlingen av 
merknaden)  
 
Styret vil poengtere at Hitra IL har vært og vil være en positiv del 
av lokalsamfunnet mht til å legge til rette for fysiske aktiviteter for 
store og små. Vi ønsker også å spille på lag med kommune, 
grunneiere og næringsliv. Styret beklager derfor at vi i denne 
saken tar en negativ rolle og sier stopp. Avgjørelsen som skal tas 
ang. bruk av «Dyet» er en avgjørelse som vil ha noe å si for mange 
generasjoner framover. Hitra IL mener det er viktig å bevare 
områder i Fillan sentrum som er bare for bruk til leik og aktivitet, 
ikke minst for barnehage og skole.  
 
Denne merknaden er godkjent av styret i Hitra IL, anleggsgruppa i 
Hitra IL og prosjektgruppa for Fillan fritidspark.  
 
Undertegnede underskriver på vegne av alle disse gruppene.» 

 
Planforslaget er et forslag til ny 
reguleringsplan for området, ihht 
pbl §12-3. 
 
I gjeldende reguleringsplan for 
Fillan sentrum gir bestemmelsene 
åpning for at kommunen i sørøstlig 
del av sentrum kan tillate at 2. og 3. 
etasje benyttes til boliger for 
fastbosetting. Forslag til ny 
reguleringsplan for Fillan sentrum 
omfatter området øst for Fylkes-
veien, og tillater innslag av boliger i 
sentrumsbebyggelsen.  
Sentrumsgården vurderes å være 
en naturlig del av sentrums-
bebyggelsen i Fillan sentrum, og det 
vurderes å være naturlig å skjelne til 
samme prinsipper som grunnlag for 
planleggingen som for resten av 
sentrum, mht funksjoner, høyde, 
parkering osv. 
 
Planforslaget vurderes å 
tilrettelegge for at bebyggelsen på 
eiendommen skal tilføre noe 
positivt i forhold til friområdet. 
Bestemmelsene tilsier at det ved 
byggesøknad skal redegjøres for 
hvordan utforming av bebyggelsen 
og dens utomhusplan ivaretar 
interessene i friområdet. Dette er i 
illustrasjonene som følger 
prosjektet synliggjort som 
eksempelvis buldrevegg mot 
friområdet. Det stilles dessuten krav 
om at det skal opparbeides areal til 
friområde inntil bebyggelsen på 
vestsida som erstatning for areal 
som omdisponeres til vei/parkering. 
Det tilrettelegges dessuten for 
fysisk skjerming mellom friområdet 
og adkomstveien/parkeringsarealet. 
 
Kommunedirektøren vurderer det 
hensiktsmessig å stille krav om at 
følgende presisering tilføyes til 
bestemmelsenes §4.1.6: «Det stilles 
krav om at det skal opparbeides 
areal til friområde inntil 
bebyggelsen på vestsida som 
erstatning for areal som 
omdisponeres til vei/parkering.» 
 
I tillegg vurderes det å være 
hensiktsmessig å tilføye følgende i 
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bestemmelsenes §7.3: «Fysisk 
skjerming ihht §4.4.1 og §4.1.9 
mellom friområdet og 
adkomstveien/parkeringsarealet på 
sørsida av bygningsmassen skal 
være opparbeidet før det kan gis 
ferdigattest for tiltak.» 
 
Administrasjonen vurderer det 
planlagte prosjektet til å være 
fremtidsrettet og et positivt tilskudd 
til utviklingen av Fillan sentrum. I 
planarbeidet er det tatt 
utgangspunkt i prinsippene fra 
sentrumsplanen som er under 
arbeid; det legges til rette for 
effektiv arealbruk og økt utnyttelse, 
høyere bygningsmasse, 
tilrettelegging for myke trafikanter, 
parkering under bakkeplan mm. 
Den tettest bebygde delen av Fillan 
sentrum starter ved rundkjøringa i 
sørlig del av tomta, og 
sentrumsbebyggelsen med 
Sentrumsgården på vestsida av 
veien og Rema-1000-bygningen på 
østsida av veien danner på mange 
måter portalen inn til sentrum 
sørfra. Terrengsnittet gjennom 
disse bygningene og gateløpet 
synliggjør at foreslått høyde for 
Sentrumsgården står godt til 
bebyggelsens volum og høyde på 
østsida av veien.  

 Hitra Volleyballklubb v/Mariann Hestnes har i mail oversendt 
17.01.2020 følgende merknader til planforslaget: 
«Vi i Hitra volleyballklubb stiller oss bak innspillet som Hitra IL og 
Bror Blichfeldt har sendt inn angående Fillan aktivitetspark. Vi vil 
selvfølgelig ikke at en vei skal komme så nært parken og mener det 
må finnes andre alternativer.» 

Det vises til vurdering av merknad 
fra Hitra Il 

 Fillan barnehage v/Monika Broholm og Anita Eide og Fillan skole 
v/Solvor Moen har i brev datert 13.01.2020 følgende merknader 
til planforslaget: 
«Viser til brev fra Hitra IL v/anleggsgruppa datert 7/1-19 (2020). Vi 
på Fillan Barnehage og Fillan Skole støtter merknadene fra Hitra IL 
anleggsgruppa fullt og helt. 
 
I hverdagen bruker både barnehagen og skolen området mye. Det 
er et verdifullt område pga at Fillan blir mer og mer utbygd og det 
er lite friområder/leikeområder i nærmiljøet rundt 
skole/barnehage. Spesielt barnehagen som har hele 90 barn 
bruker området flere ganger i uka, til tider nesten daglig – leik, 
aking, ski, sykling mm. Skolen med over 300 elever bruker også 
området mye, bl a i uteskole, gymtimer, ski og aking.  
 
Vi vil gjerne poengtere følgende: 

 
 
 
Det vises til vurdering av merknad 
fra Hitra IL 
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• Den planlagte og påbegynte BMX-løypa vil reduseres i 
omfang og utforming ved en utbygging. En slik løype er 
ønsket fra HUR og elevrådet fra Fillan skole. 

• Fillans «største og beste» klatre-tre vil forsvinne ved en 
eventuell utbygging. 

• Med en innkjørsel og parkering så nært/i fritidsparken vil 
det medføre både støy og usikre trafikksituasjoner 

• Området oppleves per i dag som «mørkt nok». Ved en 
utbygging av en bygning med flere etasjer vil sol og 
lysforhold bli enda dårligere.  

• Fritidsparken er per i dag mye brukt også på 
ettermiddags- og kveldstid. Med de nye fasilitetene som 
er planlagt vil området bli enda mer ettertraktet også for 
ungdommer.  

 
Vi oppfordrer Hitra kommune til å opprettholde hele området som 
friområde til glede for Hitras befolkning.» 

BMX-løypa vurderes å bli berørt kun 
på en mindre strekning.  
  
Det er vektlagt å tilrettelegge for 
skjerming mellom 
adkomsttrafikk/parkering og 
friområdet, og dette vurderes å 
være tilstrekkelig sikret via 
bestemmelsenes §4.4.1, der det 
står følgende.  

«Mellom område regulert til 

kjøreveg (f_KV) og område regulert 
til friområde (o_FR) skal det i 
henhold til godkjent utomhusplan 
utføres skjerming i form av mur eller 
tett gjerde med høyde minimum 1,1 
meter.» 
 
Det er vedlagt sol/skygge-analyser 
som viser at planlagt bebyggelse vil 
gi noe skygge i Dyet på tidlig 
formiddag. Bebyggelsen vurderes 
ellers ikke å ha negativ effekt på 
solforholdene i Dyet.  

 Elevrådet ved Fillan skole har i mail 17.01.2020 oversendt 
følgende uttalelse til planforslaget: 
«For å få til den utbyggingen som foreslås i reguleringsplanen må 
utbygger kjøpe et området av Hitra kommune. Inntektene fra 
salget bør gå uavkortet til tiltak for barn og unge, og disponeres i 
samråd med Hitra ungdomsråd. 
 
Vi er positive til de endringer som utbygger foreslår som i praksis 
vil bety følgende: 

• Noe av det området som var tiltenkt BMX-løype vil bli 
brukt til vei/gangvei/parkering. Dette er et lite området. 
Som gjenytelse skal utbygger opparbeide denne delen av 
løypa på en god måte som blir «bedre» enn hva Hitra IL 
har skissert, og samtidig ordne støyskjerm mot FV714 på 
denne siden av veien også, noe som vil bedre 
trafikksikkerheten betraktelig. Utbygger tar regninga for 
dette. 

• BMX-løype og avgrensning mot Dyet må være ferdig før 
utbygger får lov å ta i bruk det nye bygget. Det sikrer at 
dette helt sikkert blir gjennomført.» 

 
 
Dette er et privatrettslig forhold 
mellom grunneierne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette vurderes å være sikret via 
planbestemmelsenes §4.1.9 og §7.3 
med tilføyelse. 

 
29.01.2020 ble det gjennomført et møte mellom KI Eiendom, Hitra kommune og Hitra Il. I etterkant av 
dette møtet mottok Hitra kommune brev fra Hitra Il, Fillan skole og Fillan barnehage. Dette brevet 
ligger vedlagt saksfremlegget i sin helhet, som vedlegg nr 10. 

 
Merknadene mottatt i høringsperioden ble oversendt til Rojo arkitekter v/Eskil Laksfors 28.01.2020. 
Hitra kommune mottok revidert planmateriale fra Rojo Arkitekter 27.01.2021 (dokumentet er vedlagt i 
sin helhet som vedlegg nr 8.): 

• støyutredning  

• reviderte planbestemmelser ihht støyutredningen 

• illustrasjonsplan og terrengsnitt revidert ihht etablert BMX-løype 
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• sol- og skyggestudier komplettert med diagrammer som viser utgangspunktet ved flere 
klokkeslett 

• illustrasjoner som viser skjermingstiltak og overgangen mellom friområdet og 
byggeområdet/trafikkarealet. 

 
I dokumentet er også de mottatte merknadene kommentert. Her gjengis kommentarene til 
merknadene fra Statsforvalteren i Trøndelag og fra Hitra Il: 
 
Forslagsstillers kommentarer til merknadene fra Statsforvalteren 
Overordnede føringer: 

«At det tillates etablert boliger i forbindelse med byggetiltak innenfor planområdet oppfattes å 
være i tråd med gjeldende overordnede plan som tillater innslag av boliger i 
sentrumsbebyggelsen på Fillan. I gjeldende plan for tilgrensende sentrumsområde der 
byggeområdene, som her, skal benyttes til forretninger og kontorer, tillates etablering av 
boliger i etasjene over 1. etasje (bakkeplan). I detaljregulering for Sentrumsgården foreslås det å 
tillate boliger kun i arealer i bebyggelsens øverste etasje (med størrelse inntil 60% av 
bebyggelsens areal på inngangsplan). I forslag til ny sentrumsplan, som nettopp har vært på 
høring er alle byggeområder som ikke er rene boligområder eller områder for tjenesteyting 
foreslått regulert til sentrumsformål. Disse skal i henhold til bestemmelsene benyttes til 
forretninger, kontor, verksted, tjenesteyting, hotell/overnatting, bevertning og boligbebyggelse. 
I dette området er vurdering av støypåkjenning det mest sentrale temaet for vurdering av 
egnethet. Mer om dette i kommentar til Klima og Miljø og Helse og omsorg, under.» 

 
Klima og miljø og Helse og omsorg:  

«Brekke & Strand Akustikk AS har utarbeidet en støyfaglig utredning. I henhold til 
kommuneplanen for Hitra kommune og Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 
“Støy i arealplanlegging” er det beregnet og vurdert støy fra veitrafikk ved fasade og på 
uteoppholdsareal. Beregning av veitrafikkstøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode 
for veitrafikkstøy ved hjelp av støykartleggings-programmet CadnaA versjon 2020, som benytter 
digitale terrengkart, planer og trafikktall som inngangsdata. Trafikktallene beregningene er 
fremskrevet til 2035. 
 
Den støyfaglige utredningen er vedlagt revidert planmateriale (V15). Da boliger er det eneste 
tillatte støyfølsomme formålet i F/K/T 1 og F/K/T 2 er støyforholdene for dette formålet viet 
spesiell oppmerksomhet. Under punkt 5 Oppsummering, beskrives støysituasjonen som følger: 
• Planområdet ligger delvis i gul støysone. 
• Utendørs oppholdsareal på terrasse tilknyttet bolig vil ha støynivå under grenseverdi for gul 
støysone (Lden ≤ 55 dB). 
• Ingen fasader har støynivå over gjeldende grenseverdi, dette gjelder både ekvivalent støynivå 
(Lden ≤ 55 dB) og antall maksimale støyende hendelser over grenseverdi på natt (L5AF ≥ 70 dB). 
• Anbefalingene i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016 vil være 
tilfredsstilt for boliger i 5.etasje. 
• Det vil ikke være behov for avbøtende tiltak for boligene. 
 
Videre foreslås det i den støyfaglige utredningen tekst til reguleringsbestemmelsene vedrørende 
støy; både for ny bebyggelse i planen og for håndtering av støy i bygge og anleggsfasen. 
Foreslått tekst er tatt inn i de reviderte bestemmelsene (§§ 4.1.2 og 7.4). Bestemmelsene sikrer 
med det tydelige krav i henhold til tabell 3 i T-1442/2016.» 

 
Klima og miljø 

«Kommuneplanens § 1.7.5 angir maksimum parkeringsplasser som tillates opparbeidet på 
terreng for publikumsrettet næringsvirksomhet. Iht. bestemmelsenes § 2.3 skal 
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parkeringsdekning være i henhold til krav nedfelt i kommuneplanens arealdel; nettopp for å 
sikre forutsigbarhet både for kommune og utbygger.» 

 
Helse og omsorg:  

«Kommuneplanens § 1.7.4 angir krav om at det settes av areal til lekeplass og/eller andre 
friområder ved planlegging av boligfelt. Da detaljregulering for Sentrumsgården kun tillater et 
mindre innslag av boliger innenfor planområdet er det her ikke relevant å se til føringene for 
regulering til boligfelt. Som for sentrumsboliger i Fillan sentrum ellers, vil beboernes behov for 
tilgang til felles lekeplasser og uteoppholdsområder løses ved tilgang til opparbeidede parker og 
plasser i sentrum. 
For boliger innenfor denne planen vil det være naturlig å se til tilgrensende friområde og 
idrettsanlegg. I utførte støyfaglige utredning er det dokumentert at utendørs oppholdsareal på 
terrasse tilknyttet bolig vil ha støynivå under grenseverdi for gul støysone.» 

 
Samfunnssikkerhet:  

«Planområdet ligger høyt mtp. havstigning, det er ingen bekker i eller ved planområdet og 
legger dessuten til rette for oppføring av bebyggelse i et område der det er fjell i dagen. Med 
tanke på fare som følge av økte nedbørsmengder er krav til overvannshåndtering spesifisert i 
forbindelse med krav til utarbeidelse av VA-plan. Med tanke på støy viser den støyfaglige 
utredninga at det vil ikke være behov for avbøtende tiltak for boligene.» 

 
Forslagsstillers kommentarer til merknadene fra Hitra IL, anleggsgruppa: 

Etter varsel om oppstart ble det 22.03.2019 avholdt et møte mellom forslagstiller, Hitra 
kommune og Hitra IL Anleggsgruppa. Etter møtet mottok vi en uttalelse fra Hitra IL 
Anleggsgruppa som uttrykte en forventning om at reguleringsplan for eiendommen 93/105 må 
kun komme som et positivt tilskudd til utformingen av Fillan fritidspark. Konkret listes det i 
uttalelsen opp følgende forutsetninger: 

• Det må opprettes et tydelig skille mellom biltrafikk og persontrafikk/ opphold. 
Det er krav om fysisk barriere for å unngå farlige situasjoner. 

• Det henstilles til at man regulerer området 93/105 slik at det tilfører området 
mer enn det tar, og at man tenker at bygningsflatene mot parken også blir en 
framside. 

• ROJO har ansvar for å legge fram et forslag til reguleringsplan som ivaretar de 
elementer som ligger i planene for Fillan fritidspark. 

• Før neste samling og presentasjon av forslag til reguleringsplanen for 93/105, 
skal alle forslag til nye tiltak måles inn og stikker som viser avkjørsel fra 
Stadionveien, veibredde med veigrøfter og veiføring gjennom området, settes ut 
i terrenget. 

 
Forslagstiller mener forutsetningene er etterkommet: 

• Tydelige skiller mellom biltrafikk/opphold og krav om fysiske barrierer for å 
unngå farlige situasjoner. (ref. bestemmelser) 

• Reguleringsplanen tar kvaliteter i form av tap av areal til friområde for 
atkomstveg og ved at høyere bebyggelse i morgentimene gir mer skyggevirkning 
i friområdet enn bebyggelse iht. gjeldende plan. Tapt areal erstattes imidlertid 
ved at areal i dag regulert til næringsformål reguleres til bruk som friområde. 
Bebyggelsen vil ha «framside» i form av inngang fra Hitterveien og Rådhusveien. 
Men: Bygging i henhold til foreslått reguleringsplan sikrer at det ikke blir 
anledning til å anlegge «bakside» (trafikkareal, varemottak, oppbevaring av 
avfall osv.) på vestsiden av bebyggelsen med henvendelse mot friområdet. For å 
sikre at ny bebyggelse «gir»/også får en positiv virkning for friområdet skal det 
ved søknad i henhold til bestemmelsene redegjøres spesielt for hvordan 
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utforming av bebyggelsen ivaretar tilgrensende formåls interesser. 
Reguleringsplanen stiller også krav til at friområde og bestemmelsesområdet 
skal utformes i henhold til godkjent utomhusplan, og dessuten at opparbeidelsen 
skal finansieres av utbygger av F/K/T. 

• Vi mener nødvendig omlegging av ca. 30 meter av BMX-løypa ikke vil forringe 
kvaliteten av denne. Gjennomføring av planen medfører tap av et godt klatretre 
(se illustrasjonen, under), men omregulering av næringsareal og krav til 
utforming og opparbeidelse av dette i forbindelse med gjennomføring av tiltak 
gir gode muligheter for å etablere fullverdig erstatning i bestemmelsesområdet. 
Pga. omregulering av næringsareal (over) kan del av BMX-løype som er lagt på 
område i dag regulert til næring ligge som opparbeidet. 

 
------------ 
 
Revidert planforslag ble oversendt til Statsforvalteren i Trøndelag på begrenset høring 08.02.2021. 
Mottok følgende svar fra Statsforvalteren datert 24.02.2021: 

«Overordnede vurdering 
Statsforvalteren har ikke mottatt nytt plankart og det som ligger på saken, fra høringen, viser 
arealformål forretning, kontor, tjenesteyting og åpner dermed ikke for bolig. 
 
Helse og omsorg/Klima og miljø 
Innsigelsen var begrunnet med at planområdet var berørt av gul støysone og at det hverken var 
utført støyfaglig utredning eller sikret via bestemmelsene at støy ble ivaretatt. Bestemmelsene 
tillater i § 4.1.1. boliger i øverste etasje, og det beskrives i planen at dette er 5. etasje. 
 
Utredningen viser at det i 5. etasje ikke vil bli fasadeverdier over nedre grenseverdi for gul 
støysone. Planlagt uteoppholdsareal på tak vil også være skjermet for støy. 
 
Ny bestemmelse § 4.1.2. tillater fasade for bolig i gul støysone og gir en tilstrekkelig sikring av 
støy. Samtidig gir bestemmelsen motstrid i planen ved å tillate gul støysone på fasade, mens 
utredningen altså viser at det ikke blir gul støysone for den delen av bebyggelse (5. etasje), hvor 
det beskrives at det planlegges boliger. Dette er imidlertid ikke noe som gir grunn til å 
opprettholde innsigelsen om støy. 
 
Innsigelsen vurderes som imøtekommet.» 

 
Brevet fra Statsforvalteren ble oversendt til Rojo Arkitekter, og som svar på dette presiserer Rojo 
arkitekter følgende i mail 15.03.2021: 

«Hei. Viser til tidligere korrespondanse om denne saken. 
Forretning/Kontor/Tjenesteyting er hovedformålet i byggeområdene i planen. 
Bestemmelsene åpner imidlertid for at det som del av et større tiltak kan tillates boliger i 
øverste etasje av ny bebyggelse innenfor byggeområdene F/K/T1 og F/K/T2. Denne muligheten i 
bestemmelsene har til nå ikke fremgått av plankartet. 
Da det ikke finnes et formål/skravur som tillater ønsket formål 
(Forretning/Kontor/Tjenesteyting/Bolig) har vi i plankartet lagt inn en juridisk linje 
(bestemmelsesområde #2) langs avgrensingen av formålet F/K/T. 
Samtidig er bestemmelsene revidert slik at bestemmelsesområde #2 har fått en egen 
bestemmelse (§ 6.2) som sier følgende: 
I areal regulert til F/K/T tillates det innenfor bestemmelsesområde #2, i tillegg til hovedformålet 
og som del av større tiltak, etablert boliger i bebyggelsens øverste etasje. 
Bestemmelsen er likelydende formuleringen i § 4.1.1 i reguleringsbestemmelse som var ute til 
høring, men adgangen til etablering av boliger er nå bedre sporbart i plankartet.» 
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Hitra kommune har en klar strategi og retning for arbeidet mot Hitra 2030. En attraktiv kommune for 
næring og bosetting– med bærekraft i alt vi gjør. Målsetningene om økte fødselstall, flere tilflyttere i 
aldersgruppen unge voksne og nye arbeidsplasser står helt sentralt i dette. Vi kan med sikkerhet si at 
attraktive arbeidsplasser og bolyst er selvfølgeligheter for at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere. For å 
oppnå bolyst inngår gode boligløsninger, trygge oppvekstmiljø, kultur- og idrettsarenaer og aktiviteter 
for alle innbyggere, tilgang til marka og sjøen er alle viktige faktorer som tiltrekker mennesker. I 
handlings- og økonomiplanen for 2021 – 2024 står følgende: Gjennom de omfattende satsingene som 
Hitra kommune har hatt mot til å gjennomføre som tilrettelegger for næringslivet, har vi virkeliggjort at 
det nytter! De 10 siste årene har utviklingen ført til 250 nye arbeidsplasser, som igjen har bidratt sterkt 
til en befolkningsvekst på over 10 % i samme periode. For de neste 10 årene har vi satt mål om 
minimum 25 nye arbeidsplasser årlig, noe som vil være selve grunnlaget for økt tilflytting.  
 
I Hitra er vi vi i den unike situasjonen at vi har utvikling i mange deler av kommunen. Sterke 
lokalsamfunn er en styrke for kommunen og regionen. Samtidig er det slik at for at vi skal lykkes med 
veksten er det avgjørende med utvikling av et sterkt sentrum. Dette er ikke motsetninger til hverandre, 
men en styrke. Fortetting inngår som element i sentrumsutviklingen, og vi er avhengig av aktører som 
er villige til å satse. Det å utvikle innebærer behov for endringer og tilpasninger. Dette fordrer 
samhandling mellom næringsaktører, frivilligheten og kommunen. For å sikre god løsning for det 
området som her blir berørt av friluftsområdet i Dyet, må dette erstattes av tilliggende areal. Dette er 
det fullt mulig å sikre, og dermed kan alle interessenter ivaretas – altså kan vi sikre at tapt 
friluftsområde blir erstattet. Slik tilrettelegging sikrer at vi jobber for økt attraktivitet og kvalitet både 
som bosted og for næringsaktører.  
 
Kommunedirektøren vurderer det planlagte prosjektet til å være fremtidsrettet og et positivt tilskudd til 
utviklingen av Fillan sentrum. For framtidsrettet sentrumsplanlegging vil Hitra kommune med dette 
legge til rette for effektiv arealbruk og økt utnyttelse, høyere bygningsmasse, tilrettelegging for myke 
trafikanter, parkering under bakkeplan mm. Den tettest bebygde delen av Fillan sentrum starter ved 
rundkjøringa i sørlig del av tomta, og sentrumsbebyggelsen med Sentrumsgården på vestsida av veien 
og Rema-1000-bygningen på østsida av veien danner på mange måter portalen inn til sentrum sørfra. 
Terrengsnittet gjennom disse bygningene og gateløpet synliggjør at foreslått høyde for Sentrumsgården 
står godt til bebyggelsens volum og høyde på østsida av veien.  
 

Ut fra overnevnte vurdering vil kommunedirektøren ovenfor Hitra kommunestyre tilråde 
egengodkjenning av reguleringsplankart med tilhørende bestemmelser. Plankart og 
bestemmelser er endret i henhold til innstillingens punkter. 


