
DETALJREGULERING FOR SENTRUMSGÅRDEN gnr/bnr 93/5 m. fl.  

REGULERINGSBESTEMMELSER 29.08.2019. 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 07.05.2021, Hitra kommune (MJE) 

Dato for godkjenning av (vedtaksorgan): <dato> 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket ROJO Arkitekter AS datert 
29.08.2019, senest revidert 11.03.2021 

§ 1 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 

(Kort om planens hensikt) Området reguleres til: 

-Bebyggelse og anlegg  

- Blandet formål (F/K/T)  

-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

-Kjøreveg (atkomstveg f_KV) 

-Fortau (o_F) 

-Gang/sykkelveg (o_GS) 

-Annen veggrunn - grøntareal (o_A) 

-Parkering (f_P) 

-Friområde (o_FR) 

- Bestemmelsesområde (#1) 

 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

§ 2.1 Utomhusplan  

Det skal ved søknad om tiltak følge detaljert og høydesatt utomhusplan i egnet målestokk. Planen skal 
vise planlagt bebyggelse, eksisterende og planlagt terreng, forstøtningsmurer, veger, bilparkering, 
sykkelparkering, avfallshåndtering og oppholdsareal. Utomhusplanen skal redegjøre for 
sammenhengen mellom felles uteområder, byggeområder, veger og tilgrensende friområde. 

§ 2.2 Vann- og avløpsplan 

Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge vann- og avløpsplan for tiltaket som 
omsøkes i henhold til prinsipplan som viser helhetsløsning for området. Planen skal omfatte 
overvannshåndtering. 

§ 2.3 Parkering  

Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det redegjøres for parkeringsløsning for tiltaket 
som omsøkes i henhold til prinsipplan som viser helhetsløsning for området. Parkeringsdekning skal 
være i henhold til krav nedfelt i kommuneplanens arealdel. 

§ 2.4 Fellesarealer 

Alle fellesarealer er felles for all bebyggelse innenfor planområdet. 

 



§ 2.5 Universell utforming 

Foruten areal regulert til annen veggrunn skal alle fellesarealer samt hovedatkomst til bebyggelse 
utformes etter prinsippene om universell utforming. 

 

§ 4 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

§ 4.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG – BLANDET FORMÅL (F/K/T). FELLES BESTEMMELSER 

§ 4.1.1 (Type bebyggelse:) Innenfor områdene F/K/T 1 og F/K/T 2 tillates oppført bebyggelse med 
forretning/ kontor/tjenesteyting som hovedformål. I tillegg til hovedformålet tillates det, som 
del av større tiltak, etablert parkeringsplasser i bebyggelsens sokkel/kjeller samt, jfr. § 6.2, 
boliger i bebyggelsens øverste etasje.  

§ 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. 

§ 4.1.3 (Grad av utnytting:) Maksimal BRA, m²-BRA, er 7400 m².  

§ 4.1.4 (Plassering:) Bebyggelsen skal plasseres inntil byggegrense mot Hitterveien (Fv 714), og ellers 
innenfor byggegrenser vist på plankartet. Utstikkende bygningsdeler som solskjerming, tak og 
balkonger tillates å krage inntil 2,0 m ut over regulert byggegrense.  

§ 4.1.5 (Byggehøyde:) Maksimal gesimshøyde er kote + 42,0. Nødvendige tekniske installasjoner og 
heis skal ha maksimal høyde på 1,5 meter over gesims. 

§ 4.1.6 (Takform, materialbruk og andre krav til utforming:) Bebyggelsen skal ha flatt tak. Maksimalt 
BRA for 5. etasje skal være 60 % av areal av 1. etasje; inngangsplan fra Hitterveien. 
Bygningsmyndighetene skal ved behandling av søknader om byggetillatelse legge vekt på at 
bebyggelsen får en god form og materialbruk, og at bygninger innenfor området får en 
harmonisk utførelse med hensyn til takform og materialer. Det skal legges stor vekt på estetikk 
i bygningsutformingen.  

I søknad om tillatelse til byggetiltak skal det redegjøres spesielt for hvordan utforming av 
bebyggelsen ivaretar tilgrensende formåls interesser. Det stilles krav om at det skal 
opparbeides areal til friområde inntil bebyggelsen på vestsida som erstatning for areal som 
omdisponeres til vei/parkering. 

§ 4.1.7 (atkomst) Bebyggelsen skal ha gang- og sykkelatkomst fra Hitterveien (Fv 714). Det skal 
opparbeides sykkeloppstillingsplasser i forbindelse med sykkelatkomst. 

§ 4.1.8  (Renovasjon) Avfallscontainere skal samlokaliseres i et felles anlegg nært kjøreatkomst, med 
trafikksikker snumulighet for renovasjonsbil. 



§ 4.1.9 Mellom arealer disponert til parkering og bilmanøvrering og arealer disponert som friområde 
skal det opparbeides hensiktsmessig skjerming. I område regulert til blandet formål, F/K/T, 
skal skjerming utføres i form av vegetasjon (hekk) og/eller mur eller gjerde med høyde 
minimum 1,1 meter. 

§ 4.2 Blandet formål F/K/T 1 

§ 4.2.1 (atkomst) Bebyggelsen skal ha gang- og sykkelatkomst fra Hitterveien (Fv 714). Det skal 
opparbeides sykkeloppstillingsplasser i forbindelse med sykkelatkomst. 

§ 4.3 Blandet formål F/K/T 2 

§ 4.3.1 Eksisterende bebyggelse innenfor område F/K/T 2 tillates påbygd eller utvidet med inntil 300 
m² BRA, uten å utløse krav til at bebyggelse skal oppføres inntil byggegrense mot Hittervegen 
og uten at rekkefølgekrav til opparbeidelse av o_F2 utløses.  

§ 4.3.2 Ved utbygging over 300 m² skal ny bebyggelsen skal ha gang- og sykkelatkomst fra Hitterveien 
og/eller Rådhusveien. Det skal opparbeides sykkeloppstillingsplasser i forbindelse med 
sykkelatkomst. 

§ 4.3.3 Ved utbygging over 300 m² tillates det opparbeidet samt utendørs HC-parkeringsplasser på 
bakke/inngangsplan i tilknytning til kjøreatkomst fra Rådhusveien.   

§ 4.4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

§ 4.4.1 Felles kjøreveg, f_KV. 

Innenfor areal vist på plankartet skal felles kjøreveg, f_KV, opparbeides med bredde 4,0 m og 
9,0 m radius i kryss/avkjøring fra Stadionveien. Avslutning på felles kjøreveg skal sammen med 
f_P tilfredsstille krav til vendehammer for lastebil. Eksisterende fortau, o_F1, langs 
Stadionveien skal opprettholdes. 

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.  

§ 4.4.2  Fortau o_F 

I henhold til rekkefølgekrav skal Fortau, o_F2, langs Rådhusveien opparbeides som vist på 
plankartet.  

§ 4.4.3 Gang-/sykkelveg o_GS 

I henhold til rekkefølgekrav skal Gang-/sykkelveg, o_GS, langs Hitterveien etableres som vist 
på plankartet.  

§ 4.4.4 Annen veggrunn - grøntanlegg (o_AV) 

Areal regulert til annen veggrunn - grøntanlegg skal opparbeides og beplantes i henhold til 
godkjent utomhusplan. Arealet skal brukes til snøopplag. 

§ 4.4.5 Parkering (f_P) 

Innen areal regulert til parkering, f_P, tillates bakkeparkering. Arealer ikke brukt til parkering 
eller bilmanøvrering skal i henhold til godkjent utomhusplan ha en parkmessig opparbeiding.  

§ 4.5 FRIOMRÅDE  

§ 4.5.1 Friområde, o_FR. 



I henhold til godkjent utomhusplan skal o_FR opparbeides med tanke på ivaretagelse av opp-
arbeidede og planlagte anlegg innenfor offentlig friområde «Dyet». Opparbeidelse skal finan-
sieres av utbygger etter nærmere avtale med kommunen, som har ansvar for drift- og skjøt-
selstiltak i området.  
 

§ 6. BESTEMMELSER TIL BESTEMMELSESOMRÅDER  

6.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde (område #1) 

Areal innenfor bestemmelsesområde #1 skal areal regulert til F/K/T disponeres som del av fri-
område «Dyet». Innenfor området tillates ikke oppført bebyggelse lavere enn 3 meter over 
bakken. Området skal gis mest mulig naturlig utforming og tilsåes/beplantes i henhold til god-
kjent utomhusplan. Opparbeidelse skal finansieres av utbygger av F/K/T etter nærmere avtale 
med kommunen. Foruten tiltak i forbindelse med eventuell bebyggelse skal kommunen ha an-
svar for drift- og skjøtselstiltak for innenfor området.  

 
6.2 Bestemmelser til bestemmelsesområde (område #2) 

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.  

 
§ 7REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG ANDRE VILKÅR FOR GJENNOMFØRING 

§7.1 Atkomst  

Felles kjøreveg, f_KV, skal være opparbeidet som vist på plankart før ferdigattest for tiltak innen F/K/T 
1 kan gis.  

§7.2 Parkering 

Parkeringsplasser iht. godkjent søknad om tillatelse til tiltak skal være ferdig opparbeidet før det kan 
gis ferdigattest for tiltak. 

§ 7.3 Sikringstiltak 

Sikringstiltak iht. §§ 4.1.8, 4.4.1 og godkjent utomhusplan skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 
ferdigattest for tiltak. 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. 

§7.3 Fortau og gang-/sykkelveg 

Gang-/sykkelveg, o_GS, skal være opparbeidet som vist på plankart før det kan gis ferdigattest for 
tiltak innen F/K/T 1. 

Fortau o_F1 skal være opparbeidet som vist på plankart før det kan gis ferdigattest for tiltak større enn 
300 m² innenfor F/K/T 2. 

§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 miljø-
forhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets Ret-
ningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520 og Miljødepartementets Ret-
ningslinjer 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. 


