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Tegnforklaring
Avsnitt i Planbeskrivelsen er stedvis markert med et farget 
bånd. Fargene representerer temaet som omhandles i 
avsnittet og er i tråd med farge/tegnforklaring i Nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. 
Dette er gjort for å fremheve sammenhengen mellom 
plankart og bestemmelser, samt øke lesbarheten og lette 
navigering i dokumentet.

Eksempler på formål i plankartet:

Boligbebyggelse

Sentrumsformål

Offentlig eller privat tjenesteyting

Bolig/ tjenesteyting

Kjøreveg

Fortau

Torg

Gang-/ sykkelveg

Annen veggrunn

Parkering

Blå/ grønnstruktur

Innledning
Detaljplan for Fillan sentrum skal gi retning for utvikling av 
kommunesenteret i Hitra i et fremtidsperspektiv. Hensikten er å 
kunne skape et sentrum som er en møteplass for mennesker som 
bor her og som besøker oss, som bidrar til et attraktivt Hitra.

Prosessen rundt stedsanalysen var grundig og hadde omfattende medvirkning fra 
innbyggere og næringsliv. Sentrumsplanen skulle ikke gjenta dette arbeidet, men 
konkretisere innspill, forslag og tema til en juridisk plan som gir et forutsigbart og 
langsiktig grunnlag for kommunens styring av utvikling av Fillan sentrum. 

Det ble tidlig i prosessen klart at vegnett og trafikk var viktige tema som måtte løses, 
før en komplett sentrumsplan kunne utarbeides. I arbeidet er det derfor gjennomført 
en grundig trafikkanalyse av Fillan sentrum. Dette er viktig for å gi konkrete svar 
basert på observasjoner og beregninger. 

Som grunnlag for arbeidet ligger begrepet Kystlandsbyen Fillan. Det er i arbeidet 
tydeliggjort at Kystlandsbyen har ulik betydning og mening for alle, men felles er et 
ønske om et levende og trygt sentrum med blandet tilbud og aktivitet. 
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1.  HENSIKTEN MED PLANARBEIDET
Reguleringsplanen skal gi rammer for hvordan Fillan skal utvikles i et langsiktig 
perspektiv., og hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan som videreutvikler 
Fillan på bakgrunn av registrerte kvaliteter og stedsidentitet. Reguleringsplanen er 
utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens § 12-3. Planen viderefører anbefalinger 
fra stedsanalysen (Pir II i 2016), supplert med dette planarbeidets egne analyser. 

I sentrumsområdet i Fillan i dag ser man utfordringer i både trafikkmønster, 
grønnstruktur/ friluftsmuligheter og bebyggelsesstruktur.  Planforslaget har dermed 
lagt vekt på fremtidrettede løsninger for disse forholdene.

Det er ønskelig at planen skal være grovmasket og fleksibel for å håndtere ulike behov 
over tid. Samtidig settes det klare linjer for å oppnå ønsket utvikling. Dette innebærer 
bruk av byggegrenser, byggehøyder, areal til lek, opphold og møteplasser. Planen skal 
være detaljert nok til å gå direkte til byggesak.

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

Planområdet består av kommunale og private eiendommer.

Planområdet omfatter Hitra videregående skole, Hitra helsetun, Hitrahallen, Hjorten 
Hotell, butikker, kjøpesenter, Hitra Torget, parkeringsområder, Vikan gård, boliger, 
Storhaugen(friluftsområde) og eksisterende grønnstruktur, gangveger og veg- og 
gatenett for å nevne noe.
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Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

BoligbebyggelseB

SentrumsformålSF

Offentlig eller privat tjenesteytingT

Bolig/tjenesteytingB/T

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

KjørevegKV

FortauFO

TorgST

Gang-/sykkelvegGS

Annen veggrunn - tekniske anleggAVT

Annen veggrunn - grøntarealAVG

ParkeringP

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
Blå/grønnstrukturBG

TurvegTV

FriområdeFRI

ParkPA

Angitt grønnstruktur kombinert med
andre angitte hovedformålGAA

§12-6 - Hensynssoner
FrisiktH140

Bevaring kulturmiljøH570

§12-7 - Bestemmelseområder
Utforming#

Linjesymbol
Plangrense
Formålgrense
Bestemmelsegrense
Byggegrense
Bebyggelse som forutsettes fjernet
Frisiktlinje
Grense for sikringssone
Grense for angitt hensynssone
Måle og avstandslinje

Punktsymboler
Vegstenging\fysisk sperre

Stenging av avkjørsel

Avkjørsel - både inn og utkjøring
Avkjørsel - kun innkjøring
Avkjørsel - kun utkjøring

Kartopplysninger
Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem:
Høydegrunnlag:

Ekvidistanse:
Kartmålestokk:

1m
1:1000 m
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ETRS89.UTM-32N
 NN 2000

Dato

Arealplan-ID:

Forslagsstiller:

SAKS-
NR

DATO SIGN

TEGNNR. DATO SIGN.

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Dato
Dato
Dato

Revisjon
Revisjon
Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak
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2. PLANPROSESSEN

2.1 Konsekvensutredning
I henhold til plan- og bygningsloven § 4.2 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, inneha en særskilt vurdering og beskrivelse 
(konsekvensutredning) av planens virkninger på miljø og samfunn.

Forskrift om konsekvensutredninger av 1.juli 2017 med vedlegg, ligger til grunn for 
vurdering om konsekvensutredning skal gjennomføres. Planforslaget er vurdert 
til ikke å falle inn under planer og tiltak som omfattes av forskriften. På grunn av 
planens omfang og betydning for lokalsamfunnet er det likevel valgt å utarbeide et 
planprogram som presenterte viktige tema for planarbeidet og ble lagt til grunn for 
arbeidet.

2.2 Planprogrammet
Et planprogram redegjør for formålet med planen og avklarer problemstillinger som 
er viktige i  planarbeidet. Det skal gis en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget 
av arbeidet. Planprogrammet avklarer hvilke utredninger og vurderinger som er 
nødvendige for å gi en god løsning og gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser. 

Planprogrammet ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn samtidig som oppstart 
av planarbeidet ble varslet. I høringsperioden ble det mottatt fire uttalelser, alle 
ble vurdert å være sikret i forslag til planprogram. Planprogrammet ble derfor 
stadfestet uten endringer av Kommunestyret i møte 17.10.2019, sak 41/19. Stadfestet 
planprogram ligger vedlagt i sin helhet.

2.3 Oppstartsmøte
Oppstartsmøte med Hitra kommune ble avholdt 8.5.2019. På møte deltok ulike 
fagressurser fra kommunen, samt vegplanlegger og arealplanlegger fra Rambøll. 
Referat fra møte er med som vedlegg til planen.

2.4 Varsel om oppstart og høring av planprogram
Varsel om oppstart av planarbeid, samt høring av planprogrammet ble annonsert på 
Hitra kommunes hjemmesider samt i avisa Hitra-Frøya. Det ble sendt ut varsel til 
berørte eiendommer og regionale myndigheter. Perioden for offentlig ettersyn av 
planprogrammet var fra 2.7.2019 til 27.8.2019. 

2.5 Offentlig ettersyn av planforslag - 1.gang behandling
Underveis i prosessen har det vært tett dialog med ulike fagressurser i Hitra kommune, 
da spesielt i forhold til trafikk, veg, VA og helsebygg. I tillegg er det gjennomført 
møter og samtaler med næringsforeningen, Trøndelag fylkeskommune, Hitrahallen 

og utbyggere og næringsaktører. Det er gjennomført 1. gangs offentlig ettersyn i 
perioden 11.09.2020 – 23.10.2020.

Det er spilt inn flere endringer til planen etter offentlig høring ved 1. gangs behandling 
av plansaken.

Figur 1 Varslet plangrense

2.6 Politisk behandling
 ▪ Vedtak om trafikkanalysen
 ▪ Vedtak om rundkjøring ved Hitrahallen
 ▪ Vedtak om stenging av overgang Fv. 714
 ▪ Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

3.1 Statlige retningslinjer og føringer som har betydning for arbeidet
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig 
myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også 
bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert 
velvære og kan forårsake mistrivsel. Støy påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet 
med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 
forebygger støyproblemer.
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og 
annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Gjennom å synliggjøre områder 
med potensielle støyproblemer vil utbygger og arealplanleggere bevisstgjøres på at 
spesielle hensyn til støy kan være nødvendig. Bruk av støysoner som virkemiddel er 
derfor et viktig virkemiddel i retningslinjen. 
Retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte 
statlige etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 
Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i 
kommunenes arealplanlegging. Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bidra 
til at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet, 
deriblant ved å legge til rette for gode bomiljøer og fremme befolkningens helse. 
Lokal luftforurensning gir negative helseeffekter i befolkningen ved dagens 
konsentrasjonsnivåer i byer og tettsteder. Hensikten med denne retningslinjen er å 
forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god arealplanlegging.

3.2 Kommunale planer
I kommuneplanenes arealdel (KPA) er området markert som område hvor 
reguleringsplan skal fortsatt skal gjelde.

Figur 2 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Hitra kommune (2016-2028)
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3.3 Gjeldende reguleringsplaner
Reguleringsplan Fillan sentrum, PlanID: 1617_R0028 (vedtatt 2008, endret 2018) 
omfatter store deler av planområdet for sentrumsplan. 
 

I tillegg er det flere reguleringsplaner i området som vist på kartet under. 

 

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

Figur 4 Utsnitt fra gjeldende reguleringsplaner i Fillan sentrum og området rundt. 
Arealene i sentrum er i hovedsak regulert til forretning (lys lilla områder), offentlig bebyggelse (røde 

områder), kombinerte områder for forretning/kontor/bolig (området med stripete skravur),  
i tillegg til grønne områder regulert til park, offentlig friområde og friluftsområde 

 og grå områder som er regulert til vegareal og parkering. 
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3.4 Andre relevante rapporter/dokumenter
 ▪ Stedsanalyse – Fillan, utarbeidet av Pir II

Analysen er en systematisering av kunnskap om Fillan tettsted, med fokus på 
dagens situasjon. Den ser på tema som topografi, landskap, historisk utvikling, 
bebyggelsesstruktur og trafikk. Funksjoner, kvalitet og estetikk i sentrumskjernen, 
bevegelsesmønster og muligheter for aktivitet og tiltak som er bra for folkehelse.

Analysen skal være grunnlag for videre arbeid med sentrumsplan.

 ▪ Mulighetsstudie for del av Fillan, utarbeidet av Cowi
Mulighetsstudie for plassering av ulike offentlige funksjoner i Fillan sentrum, med 
hovedfokus på området nord og øst for Hitra videregående skole, Hitrahallen og Hitra 
helsetun.

 ▪ Mobilitetsvurderinger – Fillan, utarbeidet av ÅF Reinertsen med Pir II (2016)
Rapporten inneholder vurderinger av stedets trafikk, persontransport og 
mobilitetsvurderinger. Det er i rapporten sett på hvordan mobiliteten kan sikres og 
forsterkes med miljøvennlige transportformer og hvordan mobiliteten kan være med 
på å forsterke Fillan som tettsted. Samtidig som tilgjengelighet opprettholdes for alle 
transportformer.

 ▪ Trafikkanalyse – Fillan, utarbeidet av ViaNova (2015)
Analysen er utarbeidet i forbindelse med regulering av Storhaugen hvor det kom 
rekkefølgekrav fra Statens vegvesen om en trafikkanalyse for Fillan sentrum. 
Analysen analyserer dagens trafikksituasjon og trafikale konsekvenser i sentrum som 
følge av fremtidig utbygging. 
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4. EKSISTERENDE FORHOLD

4.1 Om Fillan
Fillan er administrasjonssenteret i Hitra kommune i Trøndelag fylke. Sentrumet har i 
underkant av 1300 innbyggere. Fylkesveg (Fv.) 714 går gjennom området og trafikk til 
Frøya og nordlige deler av Hitra går gjennom Fillan sentrum.

4.2 Arealbruk i sentrum
Fillan er et kompakt sentrum med bebyggelse på begge sider av Fv. 714. På østsiden 
ligger det meste av detaljhandel, næring og parkering konsentrert rundt Skolegata 
og Sentrumsgata, med boligbebyggelse, offentlig bebyggelse og grøntområder 
rundt. Skole, rådhus og mer arealkrevende næringsbebyggelse ligger i hovedsak på 
vestsiden av hovedvegen.  
 

Figur 5 Oversiktskart (kilde: Hitra kommunes karttjeneste), Fillan er markert med rød prikk

Figur 6 Utsnitt fra stedsanalyse for Fillan – viser funksjoner i Fillan sentrum og nærområde.
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4.3 Historisk tilbakeblikk 
Hitra ble en kommune i 1964, og her starter Fillan sin historie i nyere tid. 
Kommunesammenslåingen innebar at de fire kommunene Kvenvær, Hitra, Fillan og 
Sandstad  ble én kommune med kommunesenter i Fillan. Etter sammenslåingen ble 
det bygget nytt herredshus for kommunen i Fillan. Bygget sto klart i oktober 1966.

Ulike milepæler i sentrumsutviklingen
1964  Første byggetrinn i bruk på Fillan barneskole.
1967  Hitra ungdomsskole på Fillan
1977  Hitra videregående skole (nå Guri Kunna) etableres i leide lokaler
1981  Nybygg for Hitra videregående skole tas i bruk (offisiell innvielse september  
 1982)
1983  HitraTorget, Hitras første kjøpesenter, åpnes
1990  Hitrahallen åpner 
1994  Hitratunellen åpner og Hitra blir landfast
1998  Kommunen satser på sentrumsområdet, bygger «gata», nye tomter og  
 parkeringsplasser
2003  Hitra Helsetun bygges
2003  Hjorten kjøpesenter åpnes
2013  Hitra får eget kultursenter med samlokalisering av bibliotek, kulturskole,  
 ungdomsbase og kulturadministrasjon

Fra januar 2020 inngikk også deler av Snillfjord kommune i Hitra kommune og har 
Fillan som kommunesenter. 

4.4 Viktige mål for utvikling av Fillan sentrum
 ▪ Intim atmosfære i sentrumsgatene
 ▪ Gode uterom og møteplasser
 ▪ Variasjon i funksjoner 
 ▪ Gode gangforbindelser
 ▪ Tilrettelegging for sykkel 
 ▪ Mulighet for friluftsliv
 ▪ Kontakt mot havna i Vikan og Gammel-Fillan

4.5 Stedets karakter, bebyggelse og landskap
Fillan ligger i et typisk kystlandskap omkranset av koller, myr, lyng og lav vegetasjon. 
Flere av kollene består av bart fjell. Gården Vikan er en del av sentrumsområdet og har 
et mindre areal rundt med mulighet for landbruk. 

Sentrum består av to hovedgater med tett bebyggelse som gir Fillan et landsbyaktig 
preg. Bebyggelsen er lav på 1-2,5 etasjer, med unntak av hotellet og nye boligblokker 
som har 4-5 etasjer. 

Figur 7 Fillan 1967 Figur 7 Fillan 2018
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4.6 Solforhold og lokalklima
Fillan er utsatt for vind og vær, dominerende vindretning er fra sørvest. Høydedragene 
og kollene rundt sentrum har en viktig funksjon for å opprettholde lokalklimaet og 
dempe vinden.  Sentrum ligger åpent til og har svært gode solforhold året rundt.

4.7 Kulturminner og kulturmiljø
Det er registrert flere automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, disse 
ligger i området rundt Vikangården, samt mellom Fv. 714 og Aurveien. Alle er registrert 
som bosetning-aktivitetsområde – boplass. Fillan sentrum er ikke registrert som et 
kulturmiljø i henhold til kulturminneloven.

4.8 Naturmangfold
Det er observert flere ulike fuglearter innenfor planområdet, slik som storspove, 
hettemåke, fiskemåke, stær, gjøk og ærfugl. Disse artene er registrert som truet i 
Norsk Rødliste.

4.9 Landbruk/naturressurser
Vikan gård ligger innenfor planområdet med noe tilhørende landbruksareal med 
mindre områder med potensiale for dyrking rundt.

4.10 Trafikkforhold
Planområdet har atkomst fra Fv.714 Hitterveien via rundkjøring med Sentrumsgata. 
Like øst for rundkjøringen er det adkomst til Sentrumsgata ved Hjorten kjøpesenter, 
med parkering på vestsiden. På østsiden av Hjorten kjøpesenter går Skolegata. Torget 
kobler sammen Sentrumsgata og Skolegata i sør. Adkomst til båthavn og boliger i øst 
går via Vikaholmveien. Her er det også adkomst til tre parkeringsområder.  
Langs Sentrumsgata nord for Hjorten kjøpesenter, er det i dag en bussholdeplass som 
ikke er i bruk.
 
Trafikkmengde
Dagens trafikkmengde langs Hitterveien er 2 400 kjt/d sør for rundkjøringen ved 
Rema, 2 000 kjt/d forbi Fillan sentrum og 1 700 kjt/d nord for rundkjøringen ved 
Sentrumsgata. Trafikkmengdene for fylkesvegen er hentet fra Statens vegvesens 
vegdatabank (NVDB) og gjelder for 2018. For kommunale veger i sentrum er 
døgntrafikken estimert basert på korttidstellinger i kryss i 2019 (merk at disse vil ha 
større usikkerhet enn tallene fra Statens Vegvesen).    

Gående og syklende
Dagens system for gående og syklende er gang- og sykkelveg langs Hitterveien 
og fortau langs gatene i sentrum med noen manglende strekninger, f. eks ved 

vareleveringen til Hjorten kjøpesenter. Gjennom parken er det tilrettelagt for gående 
øst-vest med tursti som krysser Skolegata, Sentrumsgata og Hitterveien via opphøyde 
gangfelt, og kobler seg til gang- og sykkelveg langs Rådhusveien. Fra Storhaugveien 
går det en snarveg for gående og syklende til Øvre Oldervikvei. 

Figur 9A Dagens vegnett (2019)
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Langs Vikatoppveien er det ikke etablert fysisk fortau, men satt av areal som 
er skilt fra kjørebanen med kantlinje. Dette gir dårlig sikring for gående og 
syklende og har liten effekt vinterstid. 

Det i dagens sentrum kun opparbeidet 6 sykkelparkeringsplasser.

Parkering
Det er fem større parkeringsplasser for bil i sentrum, en mellom Fv. 714 og Hjorten kjøpesenter, 
tre på sørsiden av Vikaholmveien og en på nordsiden av Storhaugveien. I tillegg kommer 
parkering på sørsiden av HitraTorget ved Rema 1000.

Langs Sentrumsgata er det skråstilt gateparkering, mens det i Skolegata sør for Vikaholmveien 
er det tverrstilt gateparkering. Nord for Vikaholmveien er det lomme for henting og levering til 
Hitrahallen. 

Det er rett i underkant av 300 offentlig parkeringsplasser i sentrumskjernen.

Rekreasjonsverdi/bruk, uteområder
Innenfor planområdet ligger Storhaugen som benyttes til rekreasjon, i tillegg ligger viktige 
friluftsområder rundt sentrum, slik som Aurn og Eaholmen, Klompen, Vikanfjæra og Dyet. 
Områdene er på ulikt vis knyttet til sentrum med fortau og stier.
Midt i sentrum ble det sommeren 2019 etablert en park med nytt belegg, klatreapparat, 
sitteplasser, og plantekasser. Sentrumskjernen har flere mindre grønne flater med trær 
og busker. Med unntak av den nye parken er de fleste grønne områdene i sentrum smale 
gressplener som markerer skille mellom ulike formål (f.eks parkering/veg). 

Barns interesser
Sentrumsparken fungerer som møteplass/lekeplass for barn og unge i Fillan. I sentrum ligger 
det ungdomsbase, bibliotek og idrettshall. 

En befaring gjennomført av ungdomsrådet med påfølgende møte oppsummerer at 
trafikkbildet i Fillan kan være utfordrende for barn og unge. Manglende skilting av skoleveier, 
dårlig eller fraværende markering av overganger, nedslitte fartshumper med mer gjør at 
trafikksikkerheten for barn og unge oppleves som dårlig. 

Offentlig og privat tjenestetilbud
Planområdet rommer flere offentlige funksjoner som videregående skole, idrettshall, bibliotek, 
kulturskole, kino, ungdomsbase, legekontor, helsehus. Hitra kommune er også en stor grunneier 
i Fillan sentrum og eier store arealer som i hovedsak benyttes til parkering.
 
Universell tilgjengelighet
Sentrumsområdet er framkommelig for rullestolbrukere sett i forhold til stigning, parkering 
og de fleste overganger har nedsenket kanstein. Butikker og kjøpesenter har tilpasset 
inngangsparti slik at rullestolbrukere kan komme inn. Sentrum mangler et helhetlig system 
med ledelinjer og markeringer/oppmerking som tilrettelegger bruk av sentrum for blinde 
og svaksynte. Reklameplakater og utstyr på fortau byr også på utfordringer. I forhold til 
beplantning er det i hovedsak brukt trær og busker som er allergivennlige.
 

Figur 9B Årsdøgnstrafikk (ÅDT)
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Teknisk infrastruktur
Vann-, spillvann- og overvannsledninger ligger i hovedsak under gater og 
fortau i sentrumsområdet. Fillan er underlagt Kommunalteknisk VA norm for 
Hitra kommune (m.fl.) datert 20.9.2016. Hovedplan for vann- og avløp er under 
utarbeidelse. Det er ikke høyspent gjennom planområdet. 

Grunnforhold
Det er ikke registrert erosjonsrisiko eller fare for skred innenfor planområdet. 
Berggrunnen består av granitt. Hele planområdet omfattes av område for høy 
aktsomhet for radon inn NGUs radonkart. 

Støyforhold
Fv. 714 er støykilden som påvirker planområdet. Støysonekart for fylkesvegen 
viser rødt støynivå (Lden 65 dB og høyere) på veien og nærheten av veien. 
Bebyggelsen langs fylkesvegen ligger delvis i gul støysone (Lden 55-65 dB). 
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Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

BoligbebyggelseB

SentrumsformålSF

Offentlig eller privat tjenesteytingT

Bolig/tjenesteytingB/T

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

KjørevegKV

FortauFO

TorgST

Gang-/sykkelvegGS

Annen veggrunn - tekniske anleggAVT

Annen veggrunn - grøntarealAVG

ParkeringP

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
Blå/grønnstrukturBG

TurvegTV

FriområdeFRI

ParkPA

Angitt grønnstruktur kombinert med
andre angitte hovedformålGAA

§12-6 - Hensynssoner
FrisiktH140

Bevaring kulturmiljøH570

§12-7 - Bestemmelseområder
Utforming#

Linjesymbol
Plangrense
Formålgrense
Bestemmelsegrense
Byggegrense
Bebyggelse som forutsettes fjernet
Frisiktlinje
Grense for sikringssone
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Måle og avstandslinje
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Stenging av avkjørsel

Avkjørsel - både inn og utkjøring
Avkjørsel - kun innkjøring
Avkjørsel - kun utkjøring

Kartopplysninger
Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem:
Høydegrunnlag:

Ekvidistanse:
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Forslagsstiller:

SAKS-
NR

DATO SIGN

TEGNNR. DATO SIGN.

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Dato
Dato
Dato

Revisjon
Revisjon
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Figur 10 Plankart
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5. PLANFORSLAGET 

5.1 Planens hensikt, avgrensning
Hensikten med planen er å gi rammer for hvordan Fillan skal utvikles i et langsiktig 
perspektiv. Planen skal gi klare linjer for å oppnå ønsket utvikling ved hjelp av 
byggegrenser, byggehøyder, areal til lek, opphold og møteplasser. Samtidig må planen 
være grovmasket og fleksibel nok til å håndtere ulike behov over tid. 

5.2 Reguleringsformål - arealregnskap
Hele planområdet er på 176,3 daa, hvorav 100,1 daa settes av til byggeformål, 35,7 daa 
til grønnstruktur og 39,1 daa til samferdselsformål.

Det er i planforslaget vektlagt å få gode vegløsninger for god trafikkflyt samtidig som 
det tilrettelegges for helthetlige løsninger for gående. Økt trafikksikkerhet har stått i 
fokus. Dette vil gjøre det tryggere for myke trafikanter å ferdes i sentrum. 

I områdene avsatt til bolig er det vurdert utnytting og høyder ut fra hva planområdet 
kan tåle. Nye byggegrenser er satt for å følge opp intensjonene og endringene den nye 
planen medfører. 

For sentrumsområdene som ikke er definert som «rene» områder for offentlig 
tjenesteyting er det valgt å benytte sentrumsformål. Sentrumsformålet rommer 
forretninger, kontor, verksted, tjenesteyting, hotell/overnatting, bevertning, 
boligbebyggelse og nødvendig grå og grønne areal til bebyggelsen. Sentrumsformål 
rommer dermed funksjonene man ønsker seg i sentrum og planen gir rom for at 
bygg kan inneha flere funksjoner. Det er i planbestemelsene vektlagt at fasader og 
virksomheter på gateplan bør ha publikumsrettet virksomhet og åpen utforming.

5.3 Reguleringsformål - beskrivelse

Bebyggelse og anlegg
Sentrumsflaten har i dag enten eksisterende bebyggelse eller annen infrastruktu. 
Transformasjon vil dermed ta tid.

REGULERINGSFORMÅL (PBL §12-5) BETEGNELSE STØRRELSE (daa)

(Jf. Kart)

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa)

Boligbebyggelse B 13,7

Sentrumsformål SF 37,5

Offentlig eller privat tjenesteyting T 41,7

Bolig/tjenesteyting B/T 7,2

Sum 100,1

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa)

Kjøreveg KV 15,2

Fortau FO 9,6

Torg TO 1

Gang-/sykkelveg GS 1,9

Annen veggrunn - tekniske anlegg AVT 0,2

Annen veggrunn - grøntareal AVG 9

Parkering P 2,3

Sum 39,1

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa)

Blå/grønnstruktur BG 2,4

Turveg TV 0,6

Friområde FRI 26,6

Park PA 4,8

Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål GAA 1,2

Sum 35,7

HENSYNSSONER (§12-6) BETEGNELSE STØRRELSE (daa)

Frisikt H140 0,1

Bevaring kulturmiljø H570 1,3

Sum 1,4

BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL 12-7) BETEGNELSE STØRRELSE (daa)

Utforming # 2,2
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Boligbebyggelse (B1 – B7)
Tabellen viser boligformål med areal, etasjeantall, gesimshøyde og utnyttelse. 

FELTNAVN STØRRELSE 
(daa)

GESIMSHØYDE (maks)

B1 2,7 + 6,5 m

B2 1,1 + 6,5 m

B3 0,3 + 7 m

B4 1,3 + 7 m

B5 5,8 + 16 m, kotehøyde c+ 48,5

B6 1,4 Kotehøyde c+ 34

B7 1,1 Kotehøyde c+ 41

FELTNAVN STØRRELSE (daa) GESIMSHØYDE 
(maks)*

SF1 1,7 14 meter

SF2 3,8 19 meter

SF3 1,9 10,5 meter

SF4 0,9 13 meter

SF5 1,3 17 meter

SF6 1,1 7 meter

SF7 0,8 7/11 meter

SF8 0,9 11/13 meter

SF9 0,5 7,5 meter

SF10 4,6 7,5 meter

SF11 1,5 7,5 meter

SF12 1,5 7 meter

SF13 1,2 7 meter

SF14 1,1 7 meter

SF15 1,4 7 meter

SF16 3,4 10,5 meter

SF17 0,9 7,5 meter

SF18 4,9 7,5 meter

SF19 1,7 11 meter

SF20 2,4 7 meter

Byggehøyder/ utnyttelse
Områdene rommer eksisterende boligbebyggelse med unntak av B7.

Område B4 og B5 omfatter eksisterende boligblokker. Blokkene er av nyere dato og 
utnyttelse og byggehøyder fra opprinnelige reguleringsplaner er derfor videreført. 
Byggegrenser er satt slik at felles gårdsplass og gangforbindelse mot Øvre Oldervikvei 
opprettholdes. 

Atkomst
Tomtene er git adkomst fra tilstøtende veiadkomster. Innkjøring er markert med 
avkjørselspil.

Sentrumsformål (SF1 – SF20)
Tabellen under viser alle sentrumsformål med areal, etasjeantall og gesimshøyde. 
Utnyttelse er BYA = 100 % på alle tomtene med unntak av BS12 som har BYA = 70%. 

*Målt fra fortau eller terreng

SF1
SF1 omfatter eksisterende parkeringsplass på vestsiden av Hjorten kjøpesenter. 
Det tilrettelegges for at det kan bygges på eiendommen under forutsetning at det 
i bebyggelsen på gateplan settes av minimum 50 plasser til offentlig bruk. Tomta 
er sentral, lett tilgjengelig og synlig fra fylkesvegen og ligger i nært målpunkt for 
handlende. Den offentlig tilgjengelige parkeringsmuligheten er derfor viktig å 
videreføre, samtidig som bebyggelse på tomta vi sluttføre kvartalsstrukturen 
i Sentrumsgata. Bebyggelsen vil kunne bidra til å skape et godt rom mellom ny 
bebyggelse på SF1 og Hjorten kjøpesenter. Ved utbygging på tomta er det satt 
rekkefølgekrav om at tilgrensende regulert fortau skal opparbeides. 

 
Atkomst
Tomta har atkomst fra Sentrumsgata, markert med avkjørselspil på plankartet. 
Avkjøring er lagt på tomtas sørende for å unngå konflikt med kryss Sentrumsgata 
(nord-sør) og Sentrumsgata (øst-vest).

Byggehøyder/utnyttelse
Det tillates gesimshøyde på maks 14 meter over terreng/ fortau ved inngang. BYA = 
100 %. Etasjen på gateplan skal benyttes til parkering, men fasade mot Sentrumsgata 
skal romme inngang for formål i etasjene over. Det er viktig for gatelivet at det ses på 
mulighet for å etablere mindre forretningslokaler mot gata. 

Byggegrense
Fasade for nybygg skal ligge i formålsgrensa mellom byggeformålet og fortauet. 
Byggegrensa sammenfaller derfor med denne. Mot fylkesvegen er byggegrensa lagt 
15 meter fra senterlinje veg i henhold til vegloven.



Planbeskrivelse - Reguleringsplan Fillan sentrum 17

SF2
SF2 omfatter Sentrumsgata 5 og Skolegata 12. Dette er eksisterende tomt for 
Hjorten kjøpesenter. Her gjennomføres i dag en større ombygging. Det vil neppe 
være aktuelt å bygge om denne eiendommen i nærmeste fremtid. Det legges likevel 
inn bestemmelser for hva man foreslår som maksimal utnyttelse, da eiendommen er 
viktig i sammenhengen med resten av kvartalsstrukturen. Det er derfor viktig å angi  
rammene for hvordan man ønsker at bebyggelse og gata skal se ut i framtiden.

Atkomst
Tomta har atkomst til fra Sentrumsgata, markert med avkjørselspil på plankartet. 
Bygningen har innganger både fra Sentrumsgata og Skolegata.

Byggehøyder/utnyttelse
Det tillates gesimshøyde på maks 10 meter over terreng/ fortau ved inngang, ellers 19 
meter gesimshøyde. Det tillates tilbaketrukket toppetasje. BYA = 100 %. 

Byggegrense
Fasade for nybygg skal ligge i byggegrensa mot Skolegata. Mot Sentrumsgata (nord-
sør) sammenfaller byggegrensa og formålsgrensa. I kryssområdene er det tatt hensyn 
til opprettholdelse av sikt.

SF3
SF3 omfatter Sentrumsgata 8 og 10. I dag er dette eksisterende tomt for næring 
med tilhørende manøvreringsareal og parkering. Ved utbygging på tomta er det 
satt rekkefølgekrav om at tilgrensende regulert fortau skal opparbeides. Sør for 
eiendommen ligger fortauet o_FO11, som er en viktig forbindelse for myke trafikanter 
i sentrum.

Atkomst
Tomta har atkomst fra Sentrumsgata, markert med avkjørselspil på plankartet. 

Byggehøyder/utnyttelse
Det tillates gesimshøyde på maks 10,5 meter over terreng/fortau ved inngang. BYA = 
100 %. 

Byggegrense
Fasade for nybygg skal ligge i formålsgrensa mellom byggeformålet og fortauet. 
Byggegrensa sammenfaller derfor med denne. Mot fylkesvegen er byggegrensa lagt 
15 meter fra senterlinje veg i henhold til vegloven. I sør er byggegrensa satt 5 meter fra 
fortauskanten. 

SF4
SF4 omfatter Sentrumsgata  3.  I  dag er dette  eksisterende tomt for næring. 
Bebyggelse på tomta henvender seg mot fortau langs Sentrumsgata og har 
parkeringsplasser (P4) mot gata. 

Atkomst
Tomta har atkomst til bakgård/varelevering fra Sentrumsgata, markert med 
avkjørselspil på plankartet. 

Byggehøyder/utnyttelse
Det tillates gesimshøyde på maks 13 meter over fortau/ terreng ved inngang. BYA = 
100 %. 

Byggegrense
Ved nybygg skal fasade mot Sentrumsgata ligger i formålsgrense/byggegrense og ha 
inngang fra denne. Mot offentlig grønnstruktur sør for eiendommen er byggegrensa 
satt til 5 meter mot o_BG1. SF5 som i dag er Hjorten Hotell, har atkomst til bakgård mot 
SF4. Byggegrensa hindrer også gjenbygging av denne atkomsten.

SF5
SF5 omfatter Skolegata 8 og 10 som er eksisterende tomt for næring hvor Hjorten 
Hotell ligger. Bebyggelsen henvender seg mot Skolegata med atkomst for myke 
trafikanter. Tilgang til bakgård og økonomisone er via SF4, for gående på nordsiden av 
bygning og for kjørende på sørsiden. 

Atkomst
Tomta har atkomst til bakgård/varelevering fra Sentrumsgata via SF4, markert med 
avkjørselspil på plankartet. 

Byggehøyder/utnyttelse
Det tillates gesimshøyde på maks 17 meter over fortau ved inngang. BYA = 100 %.

Byggegrense
Fasade skal ligge i byggegrense mot Skolegata og ha inngang fra denne. Mot offentlig 
fortau er byggegrensa 3 meter og mot grønnstruktur sør for eiendommen 1 meter.
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SF6
SF6 omfatter Sentrumsgata 2, 4, 6 og 12 som i dag er eksisterende tomt for næring. 
Bebyggelse på eiendommen har nylig blitt renovert og fasade er åpnet opp mot 
Sentrumsgata og mot et mindre område for kundeparkering på nordsiden av 
bygningen. Rammene for bygget videreføres.

Atkomst
Tomta har atkomst til parkering og varelevering/utlevering fra Sentrumsgata, markert 
med avkjørselspil på plankartet. Over tomta er det også atkomst til envegskjørt 
kjøreveg på vestsiden av bebyggelsen på SF6, 9 og 10. 

Byggehøyder/utnyttelse
Det tillates gesimshøyde på maks 7 meter over fortau i Sentrumsgata. BYA = 100 %.

Byggegrense
Fasade for nybygg skal ligge i formålsgrensa mellom byggeformålet og fortauet, 
byggegrensa sammenfaller derfor med denne. Mot fylkesvegen er byggegrensa lagt 
15 meter fra senterlinje veg i henhold til vegloven.

SF7
SF7 omfatter Sentrumsgata 1 som i dag er eksisterende tomt for næring. Bebyggelse 
på tomta henvender seg mot fortau langs Sentrumsgata og har parkeringsplasser (P3) 
mot gata, samt areal i bakgården. Tomta har større potensiale for utvikling i samarbeid 
med tomt SF8 på østsiden. 

Atkomst
Tomta har atkomst til bakgård/varelevering fra Sentrumsgata, markert med 
avkjørselspil på plankartet. Ved utbygging sammen med SF8 skal kjøreatkomst skje 
fra gata på sørsiden mot Torget, markert med avkjørselspil på plankartet.

Byggehøyder/utnyttelse
Det tillates gesimshøyde på maks 7 meter over fortau ved inngang. BYA = 100 %. Ved 
utbygging i samarbeid med SF8 kan det tillates gesimshøyde maks 11 meter over 
fortau ved inngang. 

Byggegrense
Ved nybygg skal fasade mot Sentrumsgata ligge i formålsgrense/byggegrense 
og ha inngang fra denne. Mot offentlig grønnstruktur nord for eiendommen følger 
byggegrensa avgrensning av eksisterende bebyggelsepå tomta. 

SF8
SF 8 omfatter Torget 1 og 3 og Skolegata 6 som er eksisterende tomt for næring. 
Bebyggelsen på tomta har flere innganger og nivåer for ulike virksomheter. Tomta 
har større potensiale for utvikling i samarbeid med tomt SF7 på vestsiden. Uavhengig 
av samarbeid er det viktig at tomta utvikles med 1 atkomst for kjørende. Dette for å 
unngå at det kjøres over fortau for å parkere, parkeres på fortau eller at det foregår 
rygging over fortau i forbindelse med inn- /utkjøring og varelevering.

Atkomst
Tomta har atkomst fra  sør mot Torget og fra Skolegata, markert med avkjørselspiler 
på plankartet.

Byggehøyder/utnyttelse
Det tillates gesimshøyde på maks 11 meter over fortau ved inngang. BYA = 100 %. 

Byggegrense
Ved nybygg skal fasade mot Torget ligge i formålsgrense/byggegrense og byggegrense 
mot Skolegata ha inngang begge eller en av sidene. 

SF9, SF10 og SF11
SF9, SF10 og SF11 omfatter Torget 2, 4, 6, 8, 10 og 12, samt Skolegata 2 og 4 og 
Oldervikveien 2 som i dag er eksisterende tomter for næring. I dag rommer 
bebyggelsen på tomta blant annet Hitra Torget, Rema 1000 og Hitra kultursenter. 
Rammene for byggene slik de er i dag videreføres, men ved større ombygging setter 
bestemmelsene krav om at vareforsyning skal skje fra sørsiden via o_KV2 i tillegg 
skal fortau på sørsiden av Torget (gata) etableres. Rygging over Torget (o_TO1) er 
utfordrende for trafikksikkerheten og for universell tilgjengelighet. 

Atkomst
Tomta har atkomst fra Torget og Skolegata, samt fra Øvre Oldervikvei (o_KV2), alle er 
markert med avkjørselspil på plankartet. 

Byggehøyder/utnyttelse
Det tillates gesimshøyde på maks 7,5 meter over nivå ved inngang Torget. BYA = 100 
%. 

Byggegrense
Mot fylkesvegen er byggegrensa lagt 15 meter fra senterlinje veg i henhold til vegloven. 
Mot Torget (gata) i nord er byggegrensa satt 6,5 meter fra vegkanten. Dette gjør at 
mulighet for etablering av fortau ikke bygges igjen om tomtene utvikles. Byggegrense 
mot sørøst følger i hovedsak dagens bebyggelse.
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SF14 og SF15
SF14 og SF15 omfatter Oldervikvei 1 som i dag er eksisterende tomter for næring 
mellom Fv. 714 og Oldervikveien (o_KV2). Tomta benyttes i dag til selvbetjente 
bensinpumper og treningssenter. Rammene for tomtene videreføres. Ved utvikling av 
tomtene er det en fordel å se de i sammenheng for å bedre totalutnyttelsen. 

Atkomst
Tomtene har atkomst fra, Oldervikveien (o_KV2), på tilnærmet samme sted som i 
eksisterende situasjon. Kjøreveg fra rundkjøringa er gitt en strammere utforming, 
etter rundkjøring på Fv.714 må det kjøres ca. 15 meter rett øst før det er planlagt et 
kryss hvor Oldervikveien tar av mot sør og avkjøring til Rema 1000 tar av mot nord. 
Avkjøring er markert med avkjørselspil på plankartet. 

Byggehøyder/utnyttelse
Det tillates 2 etasjer med gesimshøyde 7 meter over terreng ved inngang. 

Byggegrense
Mot fylkesvegen er byggegrensa lagt 15 meter fra senterlinje veg i henhold til 
vegloven. Byggegrense langs Oldervikveien er byggegrensa satt for å gi plass til 
terrengtilpasning ved etablering av fortau. Det kan fremdeles anlegges parkering 
innenfor byggegrensa. 

SF16
SF16 omfatter Storhaugveien 1 som i dag er eksisterende næringstomt for Europris. 
Formålet er tilpasset eksisterende bruk av eiendommen. En fremtidig vegløsning vil 
berøre tomta mot øst. Dette fremkommer av plankartet.

Atkomst
Tomta har atkomst fra Storhaugveien, markert med avkjørselspil i plankartet. Dagens 
vestlige avkjøring anbefales stengt.

Byggehøyder/utnyttelse
Det tillates gesimshøyde maks 10,5 meter over terreng ved inngang. BYA = 100 %.

Byggegrense
Byggegrense mot nord er ca. 6 meter fra vegkant Storhaugvegen. Mot veg i vest er 
byggegrensa 5 meter. Mot sør følger byggegrensa eksisterende husvegg.

SF12
SF12 omfatter Øvre Oldervikvei 4 som er eksisterende boligtomt. På tomta står det 
i dag en enebolig med tilhørende garasje omgitt av en stor opparbeidet hage. Tomta 
endrer formål fra bolig til sentrumsformål. Eksisterende byggelse er ikke vist som 
bebyggelse. Denne forutsettes revet på det tidspunket ny tilkomst til sentrum fra 
rundkjøring i sør opparbeides. For å gjennomføre vegprosjektet kreves det innløsning 
av eiendommer. Eksisterende bruk av tomta kan opprettholdes, og eksisterende 
bebyggelse kan vedlikeholdes. Ved utbygging av området tillates det bygd småhus/
rekkehus med sokkel/kjeller, samt tilhørende garasje og uthus.

Atkomst
Tomta har atkomst fra Øvre Oldervikvei, markert med avkjørselspil på plankartet. 

Byggehøyder/utnyttelse
Det tillates gesimshøyde på maks 7 meter over planert terreng ved inngang. BYA = 70 
%. 

Byggegrense
Byggegrensa er satt 5 meter fra planlagt fortau langs Øvre Oldervikvei. Mot fortau 
inn til sentrum er byggegrensa 4 meter, mens mot sørvest følger byggegrensa 
terrengformasjonen slik at bebyggelse plasseres på det flateste partier og ikke skaper 
for store terrenginngrep. Terrenginngrep her blir svært synlig ved innfarten til Fillan 
sørfra. Mot tilgrensende sentrumsformål i nord ligger byggegrensa i formålsgrensa. 

SF13
SF13 omfatter Øvre Oldervikvei 2 som i dag er eksisterende tomt for næring. En 
framtidig vegløsning, vil i liten grad berøre tomta. Eksisterende bruk av tomta kan 
opprettholdes, og eksisterende bebyggelse kan vedlikeholdes. Ved utbygging av 
området tillates det bygd småhus/rekkehus med sokkel/kjeller, samt tilhørende 
garasje og uthus.

Atkomst
Tomta har atkomst fra Øvre Oldervikvei (o_KV8), markert med avkjørselspil på 
plankartet. 

Byggehøyder/utnyttelse
Det tillates gesimshøyde på maks 7 meter over planert terreng ved inngang. BYA = 100 
%. 

Byggegrense
Byggegrensa er satt 2 meter fra formålsgrense/tomtegrense mot sørvest og nordøst. 
Mot planlagt fortau langs Øvre Oldervikvei er byggegrensa 5 meter. I nord hensyntar 
byggegrensa omkringliggende terrenget.
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Byggehøyder/utnyttelse
Fasade skal ligge i formålsgrense/byggegrense mot Vikaholmveien. Gesims skal langs 
fortau  ved Vikaholmveien ha gjennomsnittlig høyde maks 8 meter og ikke overstige 11 
meter. BYA = 100 %.

Innenfor formålet, men utenfor byggegrense, kan bygningen mot sør ha balkonger, og 
i 1. etasje terrasser. 

Mot GAA (park) kan bygningen i 1. etasje ha et inntrukket parti avgrenset av søyler, 
innenfor formålet (arkade). Arkaden kan ha bredde min. 2,5 meter. Det skal i tilfelle 
være vinduer og/eller innganger i arkaden.

Byggegrense
Byggegrense er satt 5 meter mot øst, sør og vest, mens mot Vikaholmveien i nord er 
byggegrensa sammenfallende med formålsgrensa mot fortau o_FO5. Byggegrensa 
mot øst gir også rom for bestemmelsesområde #1. Bestemmelsen for #1 definerer at  
ved utbygging av felt SF19 skal det etableres en gangpassasje med minimum bredde 3 
meter som binder sammen fortau ved Vikaholmveien og parkområdet o_PA.

Atkomst
Tomta gis atkomst fra Storhaugveien, markert med avkjørselspil i plankartet.. 

SF20
SF20 omfatter en tomt langs Vikaholmveien øst for avkjøring til Vikanveien. Tomta 
er i dag regulert til kombinert formål kontor/forretning/bolig, men er ikke bebygd. De 
samme funksjoner som i tidligere regulering omfattes av sentrumsformålet.

Atkomst
Tomta gis atkomst fra Vikanveien som også deles av boligbebyggelse på gnr/bnr 
93/23. Avkjøring er markert med avkjørselspil på plankartet. I tidligere regulering var 
tomta tiltenkt avkjøring fra tverrforbindelse nord-sør fra Vikaholmveien, denne er 
vist som avkjørsel som stenges. 

Byggehøyder/utnyttelse
Gesims skal langs fortau Vikaholmveien ha gjennomsnittlig høyde maks. 7 meter. BYA 
= 100 %.

Byggegrense
Byggegrense mot offentlig turveg i sørvest er 5 meter, 2 meter mot tilgrensende 
eiendom i øst og mot Vikaholmveien i nord er byggegrensa sammenfallende med 
formålsgrense mot fortau o_FO7. 

SF17
SF 17 omfatter eksisterende parkeringsplass nordøst for krysset mellom Skolegata 
og Storhaugveien og sør for Sentrumsparken. Tomta endrer formål fra parkering til 
sentrumsformål. 

Atkomst
Tomta har atkomst fra Storhaugveien, markert med avkjørseslspil på plankartet. 
Tomta har ingen baksider og økonomifunksjoner må løses inne i bygningen.

Byggehøyder/utnyttelse
Fasader skal ligge i formålsgrensene med unntak av tomtens vestside. Frisiktsone 
i krysset må ivaretas. Gesimshøyde maks 7,5 meter over fortau. Det tillates 
tilbaketrukket toppetasje. BYA = 100 %.

Mot parken skal bygningen i 1. etasje ha et inntrukket parti avgrenset av søyler, innenfor 
formålet (arkade). Arkaden skal ha bredde min. 2,5 meter. Det skal være vinduer og/
eller innganger i arkaden.

SF18 
SF18 omfatter Storhaugveien 2, 4, 6, 8 og 10 som er eksisterende næringstomt og 
rommer i dag blant annet Fagmøbler, avisa Hitra-Frøya og Frivillighetssentralen. 
Rammene for bygningen videreføres.

Atkomst
Tomta har atkomst fra Storhaugveien, markert med avkjørselspil på plankartet. 

Byggehøyder/utnyttelse
Bebyggelse kan ha innganger mot vest og mot Storhaugveien. Fasader skal ligge i 
formåls- og byggegrenser, unntatt mot øst og sørøst. Gesimshøyde settes 7,5 meter 
over fortau. BYA = 100 %.

Byggegrense
Byggegrense 1 meter mot vest, følger ytterkant av eksisterende bygg mot nord og 
mot boligeiendom i nordøst. I sørøstlig hjørne av tomta er byggegrensa trukket inn 
slik at terrengformasjon (deler av Storhaugen) beholdes. 

SF19 
SF19 omfatter eksisterende parkeringsplass langs Vikaholmveien på nordsiden av 
Sentrumsparken. Tomta endrer formål fra parkering til sentrumsformål.

Atkomst
Tomta gis atkomst fra Vikaholmveien fra samme avkjørsel som offentlig parkering 
(o_P7). 
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Byggehøyder/utnyttelse
Eksisterende bebyggelse er mellom 1-2 etasjer, reguleringsplanen tillater  gesimshøyde 
på 10,5 meter over terreng ved inngang. Området er i hovedsak bebygd og ny plan gir 
rom for høyere utnyttelse av eksisterende bebyggelse. BYA = 85%

Byggegrense
Byggegrensa åpner for bebyggelse på nesten hele eiendommen uten at bygg kan 
komme nærmere fortau og kjøreveger rundt enn i eksisterende situasjon. Mot 
nordøst er byggegrensa minimum 10 meter fra turveg (o_TV2) til skråningsfoten mot 
Vikantoppen. 

o_T3
o_T3 omfatter et areal på 7 daa av eiendommen gnr/bnr 92/1 som er bebyggelse og 
innmark på Vikan gård. Området rommer et småbruk i dag, eksisterende bruk blir 
ikke videreført og ved utvikling av tomta må bebyggelse fjernes. Det foreligger ikke 
et konkret prosjekt for tomta og det settes derfor krav om detaljreguleringsplan før 
endring av dagens bruk kan skje. 

Atkomst:
Tomta skal ha atkomst fra Vikaholmveien. Atkomst er vist med avkjørselspil på 
plankartet, denne kan flyttes ved detaljregulering av tomta, men kan ikke ligge rett 
ovenfor krysset til Vikanveien. 

Byggehøyder/utnyttelse:
Settes i detaljreguleringsplan.

Byggegrense:
Byggegrensa er satt 5 meter innenfor tomtegrensa for å ha tilstrekkelig avstand til 
Vikatoppveien i vest og offentlig friområde i nord og vest. Mot sør sikres Vikaholmveien 
åpenhet ned mot havna. 

Offentlig eller privat tjenesteyting (o_T1 – o_T3)
o_T1
o_T1 omfatter et areal på 17,3 daa som benyttes til Guri Kunna videregående skole og 
Hitra tannklinikk. Formålet viderefører eksisterende bruk av eiendommen.

Atkomst
Eiendommen gis atkomst fra arm mot øst i rundkjøring nord for Hitrahallen, samt til 
eksisterende parkeringsplass sør på eiendommen og til varelevering m.m i bakgården 
på eksisterende bebyggelse fra Skolegata. Alle er markert med avkjørselspiler på 
plankartet.

Byggehøyder/utnyttelse
Eksisterende bebyggelse er mellom 1-2 etasjer. Reguleringsplanen tillater 
gesimshøyde på 10,5 meter over terreng ved inngang. Dette gir rom for utvikling av 
området, samtidig som det gir mulighet for høyere utnyttelse av arealene som er 
bebygd. BYA=70 %

Byggegrense
Det er ønskelig at bebyggelse henvender seg mot Skolegata og Sentrumsveien (øst-
vest) derfor er byggegrensa lagt i fortauskanten mot Skolegata, mot Sentrumsveien 
er den trukket ca. 15 meter nord for fortauet. Dette for å hindre bebyggelse for 
nær hovedvei.  Mot fylkesvegen er byggegrensa i sør lagt 15 meter fra senterlinje 
veg i henhold til vegloven. I nord er byggegrensa trukket inn for å beholde 
terrengformasjonen og omgivelsene rundt kulturminne markert med hensynssone 
H570_3. 

o_T2
o_T2 omfatter et areal på 18 daa som benyttes til Hitra Helsetun, Hitrahallen og 
legekontor. Formålet viderefører eksisterende bruk av eiendommen. Eksisterende 
ambulansegarasje er vist med bebyggelse som forutsettes fjernet for å gi plass til god 
nok vegføring og tilstrekkelig bredde på fortau. 

Atkomst
Eiendommen gis atkomst fra arm mot øst i planlagt rundkjøring nord for Hitrahallen. 
Eksisterende atkomst må stenges når ny er etablert. Atkomsten er tilpasset slik at 
store kjøretøy kan kjøre inn i bakgården på eiendommen. Eksisterende avkjørsel til 
bakgårdsrom sørvest på eiendommen beholdes og er markert med avkjørselspil i 
plankartet. Det samme gjelder atkomst fra Vikaholmveien, denne opprettholdes for 
korte stopp for avlevering og henting. 
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Bredden på gatene varierer etter både hva som er mulig fysisk ut fra eksisterende 
forhold og hvor det er ønskelig å lede trafikken. Sentrumsgata fra rundkjøringen på 
Fv. 714 til kryss med Skolegata og videre til Vikaholmveien anses som hovedtrase 
inn til sentrum. Sentrumsgata fram til avkjøring til parkeringsplass er også en viktig 
trase for kjørende. Disse er derfor brede og godt tilrettelagt for kjørende. Faren 
med god tilrettelegging for kjørende er at farten øker. Viktige krysningspunkt for 
myke trafikanter som ved kryss Sentrumsgata nord-sør og øst-vest, Sentrumsgata 
– Skolegata og Skolegata – Vikaholmveien må gis en god utforming. Det henvises til 
formingsveilederen for mer detaljer. 

KV1
Omfatter gatene i sentrum – Sentrumsgata, Skolegata, Aurveien, Storhaugveien, 
Vikaholmveien, Vikanveien og Vikatoppveien. Alle gatene er tovegskjørt med unntak 
av Sentrumsgata som reguleres til envegskjørt på strekningen mellom SF3 og SF4.

Sentrumsgata fra rundkjøringa ved fylkesvegen fram til Skolegata er i planforslaget 
rettet opp og dagens busslomme er fjernet. Kryss Skolegata – Vikaholmveien er 
regulert bredere, kjørevegen mellom kryssene er justert for å gi plass til fortau på 
østsiden av varemottak på kjøpesenteret.

Det er i alle gateløp vektlagt å etablere gode, trafikksikre løsninger for myke 
trafikanter.

Rundkjøring i nordenden av Skolegata
Eksisterende rundkjøring i nordenden av Skolegata ble opprinnelig etablert som en 
dråpeformet snuplass, men har over tid fått flere armer og fungerer som rundkjøring i 
dag. Rundkjøringen fordeler trafikk til Skolegata, Aurveien, Guri Kunna videregående 
skole og atkomstveg til o_T2.

Kombinerte formål Bolig / Tjenesteyting (B/T)
B/T
B/T omfatter et ubebygd areal nord for Hitrahallen på 7,2 daa. Området er regulert 
til bolig i tidligere reguleringsplan. Innefor området tillates oppført rekkehus eller 
leilighetsbygg, og barnehage.  Uteområdet til barnehage tillates opparbeidet i FRI2. 
Området kan omfatte omsorgsboliger.

Atkomst:
Området gis atkomst fra øst og sør.  Avkjørsel er markert med avkjørselspil i plankartet. 

Byggehøyder/utnyttelse:
Bebyggelsens mønehøyde kan ikke overstige kote +44. Bebyggelsen skal ta hensyn til  
terreng og omgivelser.

Byggegrense:
Byggegrense er satt trukket 3 meter fra fortau og 2 meter fra skjøring bak. Dette for å 
sikre maksimal utnyttelse av området.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg (KV)
Gatene er utformet etter prinsipper for gater i Statens vegvesen håndbok N100. Kryss 
hvor gater møtes er regulert til kjøreveg med tilhørende siktlinjer, mens avkjørsler til 
eiendommer er markert med avkjørselspiler. 

Gater i sentrumsområdet bør ha fortau som skilles fra kjørebanen med avvisende 
kantstein. Fortau kan etableres både tosidig og ensidig avhengig av bebyggelsen. 

Vareleveringslommer ved Hitra Torget
Det er to vareleveringslommer ved Hitra 
Torget. Lomme mot vest er eksisterende 
lomme som benyttes til parkering. Denne bør 
skiltes med kun mulighet for korte stopp i 
forbindelse med henting og bringing av varer 
fra butikkene rundt. Lomme mot Torget er 
forslag til varelevering for Hitra Torget for 
å unngå at varetransport må rygge inn til 
hovedinngang og over gangareal. Avstanden 
fra lomma til inngangen på kjøpesenteret 
er ca. 30 meter. Ved etablering av lomma 
kan varetransport kjøre Sentrumsgata inn 
til lomma og uten rygging kjøre videre ut 
Skolegata. 

Figur 11 Prinsipp for gate med fortau og to kjørefelt. 
Kilde: Statens vegvesens Håndbok N100, figur B.2

Figur 13 Illustrasjon varelommer ved Hitra Torget.
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Fortau (o_FO1 – FO17)
Som hovedregel skal sentrumsgater ha tosidig fortau for å sikre trygg ferdsel for myke 
trafikanter til målpunkter på begge sider. Planen gir rom for tosidig fortau i Skolegata 
sør for Sentrumsgata, Vikaholmveien, Sentrumsgata, Torget og Storhaugveien. 

Det er lagt inn areal til fortau langs Aurveien og Vikatoppveien, begge med bredde 
2,5 meter og atskilt fra kjøreveg med kantstein. Dette er minimumsbredde for å ha 
tilstrekkelig ferdselsareal og muliggjør maskinell rydding av fortauet. 

Alle fortau i planen har regulert bredde på 2,5 eller 4,5 meter, med unntak av østsiden 
av Sentrumsgata hvor bredden varierer (minimum 2,5 meter på hele strekningen). 
Det er regulert brede fortau på nordsiden av Vikaholmveien, vestsiden av Skolegata, 
nordsida av Storhaugveien og vestsiden av Vikanveien. Disse har regulert bredde 4,5 
meter som kan romme ferdselssone, møbleringssone, veggsone og kantsteinssone. 
Her skal ny bebyggelse ligge helt inntil fortauet og skape et godt areal for opphold 
og evt. beplantning, benker, sykkelstativ i samspill med bebyggelsens 1.etasje. 
Ferdselsarealet må ha minimum bredde 2,5 meter for å sikre maskinell rydding. 

KV2
Omfatter kjøreveg i deler av rundkjøring på Fv. 714, Oldervikveien og Øvre Oldervikvei. 

Det er i alle gateløp vektlagt å etablere gode, trafikksikre løsninger for myke 
trafikanter.

I rundkjøringen på Fv. 714 er arm mot øst justert slik at den kommer tilnærmet vinkelrett 
på rundkjøringen. Fra rundkjøringen går gata rett mot øst et kort stykke før trafikken 
fordeles mot avkjøring til næringseiendom (SF10) i nord og mot Oldervikveien i sør. 
Dette gir bedre svingebevegelser og en ryddigere situasjon i avkjøringene/kryssene i 
området. Dagens avkjøring til SF14 flyttes også vekk fra kryssområdet for å gi bedre 
oversikt og økt trafikksikkerhet. Det er vist ny trase for tilkomst til sentrum fra 
rundkjøringen.

KV3 
Er gårdsplass/biloppstillingsplasser for gnr/bnr 92/23. Eksisterende atkomst ligger 
nært Vikaholmveien og er i framtidig situasjon trukket lenger sør for å gi bedre 
trafikkavvikling og tryggere kryss. Ny atkomst til eiendommen gnr/bnr 92/23 blir 
liggende nært eksisterende garasjebygg og eksisterende biloppstillingsplasser på 
nordøstsiden av garasjene forsvinner. Dette arealet erstattes i form av KV3. Størrelsen 
på arealene er tilnærmet like. Kommunen er grunneier både for eksisterende 
biloppstillingsplasser og KV3.

KV5
Er felles kjøreveg for bebyggelsen som ligger langs vegen. Vegen gir atkomst til 
vestsiden av bebyggelsen i sørlige del av Sentrumsgata. Vegen går parallelt med 
gang-/sykkelvegen langs Fv. 714 og benyttes til varelevering, vareutlevering, inngang 
ungdomsbase, søppelhåndtering med mer. 

KV7
Er kjøreveg som gir adkomst til Øvre Oldervikvei. Veien følger dagens veg.

KV8
Er kjøreveg som gir adkomst til Øvre Oldervikvei. Veien får avkjøring fra ny veiføring 
i sør.

Torg (o_TO1 og 2)
o_TO1 er på ca. 500 kvm og rommer arealet mellom Hitra Torget og Hitra kultursenter. 
Rommet har i dag funksjon som torg, men har et potensiale for videreutvikling 
for å øke bruken. Det er satt krav i bestemmelsene om etablering av minimum 10 
sykkelparkeringsplasser på torget. 

o_TO2 er rommet som dannes mellom SF17 og SF18 ved en utbygging av SF17.  SF18 
har i dag et bygg med fasader som henvender seg mot gangsonen. Sammen med et 
tilsvarende bygg på SF17, kan det skapes et godt rom å oppholde seg i og som leder inn 
til sentrumsparken. Det er satt krav i bestemmelsene om etablering av minimum 10 
sykkelparkeringsplasser innenfor området.

Figur 14 Prinsippskisse fra  
Statens vegvesens håndbok N100  

viser ulike soner i brede fortau
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BG4, 5, 6 og 7 er eksisterende grøntrabatter med trær på vestsiden av Sentrumsgata 
(nord-sør) og nordsiden av Sentrumsgata (øst-vest) som er viktige element i 
grønnstrukturen og for opplevelsen av sentrum. Disse gis egne formål for å vise 
viktigheten av å ta vare på vegetasjonen i sentrum spesielt når flere områder kan 
bygges ut. Områdene er også viktige for å skille de ulike sonene i sentrum og skape en 
struktur som gir et oversiktlig sentrum å ferdes i.. 

Gang-/sykkelveg (o_GS1-4)
o_GS1-4 er eksisterende gang-/sykkelveg langs Fv. 714 og vei mellom o_KV2 og 
o_KV8. Reguleringsplanen viderefører gang-/sykkelvegen med bredden 2,5 meter 
og tilkoblingspunkter til sentrum som i dag. Lengst nord reguleres det en kobling 
til eksisterende gang-/sykkelveg fra planlagt fortau langs Aurveien. Koblingen 
viderefører dagens «tråkk».

Annen veggrunn – grøntareal (o_AVG)
Områdene avsatt til o_AVG er nødvendig sideareal til grøft, skråninger, belysning med 
mer langs kjøreveger, fortau og gang-/sykkelveger. Områdene avsatt til grøntareal i 
selve sentrumskjernen langs Skolegata og Sentrumsgata markerer et skille mellom 
ulike formål som kjøreveg, fortau og parkering og markeres med kantstein. Områdene 
bør få en tiltalende opparbeidelse gjerne med planter og trær så lenge det ikke hindrer 
sikt i kryss og avkjørsler. 

Parkering (o_P)
P1 og 2 er langsgående parkeringsplasser langs Skolegata sør for Vikaholmvegen. 
Område P2 ligger utenfor Hjorten hotell. På deler av området kan det tilrettelegges 
for en lomme for taxi/varelevering og korte stopp for av- og pålessing av bagasje for 
hotellgjester. Området kan også benyttes til sykkelparkering. 

P3 og P4 er eksisterende areal til parkering i Sentrumsgata. Begge er i dag skråstilte 
plasser, men for område PA3 anbefales det vinkelrett parkering. Dette for å sikre god 
nok vegbredde forbi og det øker antall parkeringsplasser fra 6 til 9. 

PA7 er eksisterende offentlig parkeringsplass sør for avkjøring Vikantoppveien. 
Området har en kapasitet på 60 parkeringsplasser. 

Grønnstruktur
Blå/grønnstruktur (o_BG)
BG1 er område som i dag har beplantning og benker ved gangveg mellom SF4 og 
SF7. Formålet viderefører dagens bruk av området og sikrer område som en del av 
grønnstrukturen i sentrum. Området har potensiale og kan med enkel grep forskjønnes 
og bli et fint element langs hovedaksen for myke trafikanter mellom øst og vest i Fillan. 

BG3 er avsatt til grønnstruktur på nordsiden av fortau langs Vikaholmveien. Sonen har 
en bredde på 3 meter og skal tydeliggjøre atkomsten ned til havna med trær i rekke 
eller lignende som «viser veg». På sørsiden av Vikaholmveien er det satt av areal til 
brede fortau som gir rom for etablering av trær og kan sammen med trærne i BG 
danne en allé ned mot Vikanhavna. 

Figur 15 Illustrasjon grønnstruktur i sentrumsplan for Fillan
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Park (o_PA)
o_PA er området for sentrumsparken mellom Skolegata og Vikanveien. Avsatt område 
er på ca. 5 daa og rommer eksisterende park med beplantning, lekeapparat, belysning, 
gangveger, skulptur med mer. Området har potensiale for mer tilrettelegging for lek, 
rekreasjon, sykkelparkering osv. og foreslås utvidet på sikt.
 
Kombinert park/parkering (o_GAA)
Området settes av til kombinert formål park og parkering. Tomta er et naturlig område 
for utvidelse av sentrumsparken. Samtidig er det behov for parkeringsplassen for 
brukere av sentrum. Det må derfor kunne dokumenteres at parkeringsbehovet har falt 
bort før området kan tas i bruk som park. Det er også mulig å bygge parkeringskjeller 
med park oppå for å maksimalt ut av området. 

Henssynssoner 
Frisikt (H140)
Frisiktsoner settes av i kryssområder for å sikre tilstrekkelig sikt. Det kan ikke 
bygges innenfor områdene eller settes installasjoner som er høyere enn 0,5 meter i 
frisiktsonene. 
. 
Bevaring kulturmiljø (H570)
Innenfor områdene avsatt til bevaring kulturmiljø er det registret automatisk fredete 
kulturminner. Bevaringsområdene omfatter kulturminnet og tilhørende sikringssone. 
Det er ikke tillatt å gjøre skade på automatisk fredete kulturminner. H570_1 og 2 
er en del av det offentlig friområde o_FRI1 og kan brukes til historiefortelling og 
kunnskapsformidling om tidlig bosetning på Fillan. Ved synliggjøring og opplysning 
kan områdene være en verdi for området samtidig som de blir ivaretatt. 

Bestemmelsesområde
Utforming 
#1 er et bestemmelsesområde over østlige del av SF19 og omfatter et område med 
bredde 5 meter som følges av en bestemmelse som sier at innenfor området skal det 
være en gangpassasje for offentligheten. Passasjen trenger ikke være 5 meter bred, 
men den må være innenfor avsatt område. 

#2 er et bestemmelsesområde over o_FRI3 som følges av en bestemmelse som sier at 
innenfor området kan det etableres en offentlig tursti med bredde minimum 1 meter. 

O_TV2
O_TV2 er planlagt turveg mellom Vikatoppveien og ny atkomstveg til Vikan nord. 
Turvegen ligger i skråningsfoten til Vikantoppen nord for Helsetunet. Regulert bredde 
er 3 meter, dette er et handlingsrom og bredden ved gjennomføring kan reduseres. 
Tanken bak forbindelsen er at den kan fungere som en snartvei når Vikan nord utvikles, 
samtidig som det gir en forbindelse til planlagt fortau langs Aurveien og videre til 
naturområdet Auren/Eaholmen.

Friområde (o_FRI1-3)
Planen setter av tre områder til offentlig friområde.

o_FRI1
o_FRI1 er grøntarealene på østsiden av eksisterende bebyggelse på Vikan gård. 
Området består av dyrka mark og skråning med spredt vegetasjon og noen blottinger 
av berg. Innenfor området ligger det også to automatisk fredete kulturminner som 
er markert med hensynssone H570_1 og H570_2. Innenfor begge er det gjort funn av 
bosetning-aktivitetsområde – boplass. Kulturminnene viser at dette er et historisk 
interessant område for Fillans historie som bosted, dette som bør løftes fram og 
gjøres kjent. Området omfatter et område med dyrkbar mark og potensiale til bruk 
til skolehage, andelslandbruk eller opplevelseshage for beboere på Helsetunet. 
Friområdet har potensiale til å bli Fillans kjøkkenhage om befolkningen får eierskap til 
området. En intensjon for tomta er sambruk og samspill mellom ulike aldersgrupper 
i Fillan. Læringsutveksling i et kulturmiljø hvor folk i alle aldre kan bidra i et felles 
prosjekt. Området kan også deles opp i flere områder for å møte ulike behov for 
brukerne, en kan også se for seg at hagen brukes til ulike tider om samtidig bruk ikke 
lar seg gjøre. 
Friområdet ligger inntil område avsatt til offentlig tjenesteyting (o_T3) og utvikling av 
området bør ses i sammenheng med bruken av friområdet. 

o_FRI2
o_FRI2 er skråningen mellom bebyggelse på Vikantoppen og Vikatoppveien/
Helsetunet. Området er bratt og tilrettelegging av området er utfordrende. Det 
beholdes som naturområde med mulighet for stier og tråkk. 

o_FRI3
o_FRI3 er Storhaugen som reguleres til offentlig friområde. Innenfor området er det 
avsatt et bestemmelsesområde hvor det kan etableres tursti. 
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9.5 Utbygging av nye områder innenfor denne plan skal ikke skje før hovedplan  
 for VAO foreligger, eller tiltak for bedring av vannkapasitet for Fillan er  
 gjennomført.

Vurdering av kapasitet for vann- og avløp er viktig å redegjøre for i hvert enkelt 
prosjekt, men det helhetlige bildet må løses i hovedplan for VAO. Utbygging av nye 
områder i Fillan kan ikke skje før tilstrekkelig kapasitet på vann- og avløpsnettet er 
håndtert. Rekkefølgebestemmelsen beskytter både eksisterende bebyggelse i Fillan 
og framtidig mot å komme i en uheldig situasjon hvor det ikke er nok vann til alle. En 
slik hovedplan kan være tidkrevende å få på plass, så kan andre tiltak som gir bedring 
gjennomføres gis det åpning for å fravike kravet.

Rekkefølgekrav 
Det er lagt inn 5 rekkefølgekrav i bestemmelsene (nummerering i tråd med 
planbestemmelsenens paragrafer).

9.1 Ved utbygging av felt SF1 og større omforming av SF3 skal fortau som  
 grenser til de respektive feltene etableres som vist på plankartet.

Feltene SF1 og SF3 kan ligge uforandret og helt lik dagens situasjon, men skal SF1 
transformeres fra parkeringsplass til byggeområde, skal ny bebyggelse gi rom for 
fortau på minimum 2,5 meter som er lagt inn i plankartet. Det samme gjelder om SF3 
skal gjennomgå større omforming, med større omforming menes total ombygging, 
helt eller delvis riving av eksisterende bebyggelse med påfølgende prosjektering av 
nybygg på tomta. Det vil si at et tilbygg, skifting av fasader, vinduer etc. på eksisterende 
bygg ikke utløser rekkefølgekravet. Ved søknad om tiltak må kommunen vurdere om 
tiltaket er i kategorien større omforming og dermed utløser kravet om fortau. 

9.2 Før det gis brukstillatelse for bygg med terrasser på terreng innenfor  
 område SF19 skal gjerde mot o_PA være etablert.

Dette er aktuelt om det blir etablert boliger i 1.etasje på sørsiden av tomt SF19 som 
ligger inntil Sentrumsparken. Boligene kan etablere terrasser på terrenget og det er 
viktig at disse ikke får «ese» ut over offentlig parkareal, samtidig som det markerer 
overgang mellom offentlig og privat areal. 

9.3 Før det gis brukstillatelse for bygg innenfor område SF19 skal   
 gangpassasje i henhold til disse bestemmelsers punkt 8.1 være opparbeidet. 

Ved utbygging av felt SF19 blir området som i dag er offentlig, privatisert. Det er 
derfor viktig å sikre offentlighetens mulighet for en gangpassasje. Hvordan denne 
utformes, er opp til prosjektet på tomta. Området er viktig i forbindelse med atkomst 
til tomta og er derfor ikke aktuell for regulering til offentlig grønnstruktur eller som 
del av parken. Så lenge tomta er ubebygd vil ikke rekkefølgekravet ha virkning.

9.4 Ved søknad om tiltak innenfor sentrumsformål skal det følge en   
 renovasjonsteknisk plan iht. veileder fra ReMidt, eller til enhver tid   
 gjeldende renovasjonsselskap. 

Det er viktig at alle utbyggingsprosjekt har en plan for søppelhåndtering. Dette 
krever areal til beholdere og renovasjonsselskapet har krav til hentesituasjon. Tidlig 
bevisstgjøring rundt temaet gjør at man får integrerte og mer helhetlige løsninger 
som er positivt både for prosjektet og for sentrum. For utvikling av sentrale tomter 
uten «baksider» er det spesielt viktig at søppelhåndtering blir en del av prosjektet for 
å unngå at container/beholdere blir stående tilfeldig på offentlig fortau og torg.
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Mellom Storhaugen og Klumpen (Vikanoppen) er sentrum åpent ut mot sjøen og havna 
i Vikan. Fra Sentrumsparken er utsikten til havna åpen og grøntområdet og fortauene 
langs Vikaholmveien legger til rette for at sentrum og havna kan bindes mer sammen 
over tid. Bebyggelsen langs Vikaholmveien bidrar til økt ferdsel og bygger sammen 
Vikan og sentrum, men det er viktig å tilpasse bebyggelsens høyde og utforming i for 
ikke å miste synskontakten fra Sentrumsparken ned til Vikan. 

Landbruk/naturressurser/naturmiljø
Vern av produktive landbruksarealer mot utbygging er viktig og nedfelt i jordloven. 
Planområdet omfatter tilnærmet ikke landbruksarealer med unntak av Vikan gård. 
Deler av området er tidligere omdisponert til offentlig eller privat tjenesteyting i 
gjeldende plan for Fillan sentrum, men det er ikke gjennomført endring i arealbruken. 
Området er inneklemt og har et begrenset areal.  Området avsatt til byggeformål 
er området som i dag rommer gårdsbebyggelsen, resten av arealet settes av til 
offentlig friområde. Innenfor friområde er det areal som er egnet for dyrking nært 
Vikaholmveien. Dette anbefales benyttet til urbant landbruk, dvs. skolehage, 
andelshage eller oppholdsareal for beboerne på helsetunet. På den måten blir den 
dyrkbare jorda ivaretatt og drift kan videreføres. Området ligger lett tilgjengelig og 
sentralt langs Vikaholmveien og kan bli en viktig arena for samarbeid utveksling av 
kunnskap mellom generasjoner. Dyrking av mat krever kunnskap, ressurser og mye 
arbeid, mye kan gjøres ved hjelp av ulike brukergrupper i Fillan. Samtidig kreves det at 
noen har ansvar for at et slikt prosjekt skal lykkes over tid. Med en strategi og plan for 
området kan dette bli Fillans kjøkkenhage.

Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminneverdiene innenfor planområdet sikres med regulering av hensynssoner.
De tre kulturminnene som er registrert innenfor området er markert med hensynssone 
med tilhørende bestemmelser. 

To av kulturminnene (H570_1 og 2) ligger innenfor området som settes av til offentlig 
friområde som kan sikre minnene i en større kulturhistorisk sammenheng. Likevel blir 
et av områdene liggende nært framtidig utbyggingsområde for offentlig tjenesteyting 
(o_T3). For dette området er det krevd en detaljert reguleringsplan før utbygging kan 
skje og i dette planarbeidet blir høyder, skala og byggegrenser viktige faktorer. Det 
bør søkes å finne funksjoner til byggeområdet som framfor å hemme kulturminnet 
kan framheve det og nyttiggjøre seg historien bak.  Som en del av det offentlige 
friområdet kan kulturminnene markeres og det bør gis informasjon som forteller om 
minnene og bakgrunn for vernet.  Dette vil kunne bidra til større forståelse og respekt 
for kulturminnene som en del av historien til Fillan og Hitra.  Kulturminnene innenfor 
planen anses som ivaretatt i utviklingen av Fillan sentrum.

6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

Overordnede planer
I kommuneplanens arealdel videreføres gjeldende reguleringsplan for sentrum 
fra 2008. Bakgrunnen for ny sentrumsplan er at gjeldende plan er utdatert og ikke 
oppfyller de ønsker man har for Fillan. Ny plan vil derfor ikke være i samsvar med 
overordnet plan som viderefører gammel plan. Kommuneplanens mål og ønsker for 
Fillan blir fulgt opp ved at planforslaget tilrettelegger for fortetting, fysisk aktivitet 
ved forbedring av tilbudet for myke trafikanter.

Landskap
Fillan ligger mellom koller i et tradisjonelt kystlandskap. Kollene er viktige 
landskapstrekk som må bevares for å ivareta identiteten og bygge opp under Fillan 
som kystlandsby. Sentrumsplanen setter av Storhaugen til offentlig friområde og 
åpner for tilrettelegging av tursti på ryggen av kollen. Turstien skal ha beskjeden 
opparbeiding og følge terrenget. Kollen blir gjennom dette bevart samtidig som den 
kan tilgjengeliggjøres i større grad for ferdsel til et viktig utsiktspunkt. Storhaugen 
ligger midt i sentrum og har stort potensiale for bruk og mulighet for turgåere å nyte 
utsikten og landskapet.  Koller utenfor planområdet for sentrumsplanen, gir sammen 
med Storhaugen en viktig ramme for sentrum og tydelige landskapstrekk som gir 
Fillan identitet som kystlandsby. 

Figur 16 Sikt fra Sentrumsparken mot Vikan
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Prinsippet for sentrum er tosidig fortau, flere brede fortau, minimum ensidig fortau 
på samleveg til boligområdene øker trafikksikkerheten for myke trafikanter. I tillegg 
tilrettelegges det for fortau langs Aurveien som gir trygg tilkomst til friluftsområde 
ved Eaholmen/Auren. Området er et viktig nærområde for barn og unge både i 
undervisningssammenheng og på fritida. 

Sentrumsparken har allerede blitt et samlingspunkt for lek og opphold i sentrum. 
Denne videreføres i planforslaget og det legges opp til at parken kan utvides mot 
nord. I videre utvidelse av parken er det viktig at barn og unge tas med i prosessen for 
å avdekke hva utvidelsen bør romme. 

Summen av tiltak med bedre nett for gående, turveger, turstier, parkområde sammen 
med at det åpnes for boliger i sentrumskjernen gir mer liv i sentrum. Også på kveldstid 
som gir en overvåkende funksjon og økt trygghet.

Trafikkforhold
I arbeidet med sentrumsplanen ble det utarbeidet en trafikkanalyse for Fillan, analysen 
er vedlagt planen i sin helhet. Analysen baserte seg på 3 alternativer pluss dagens 
situasjon for vegnettet. I tillegg ble det gjort et overslag av utbyggingspotensialet 
for Fillan ved hjelp av gjeldende planer og forslag til utnyttelse i ny plan for sentrum. 
Dette for å kunne gi et best mulig grunnlag for trafikksituasjonen i 2030. I dette 
avsnittet presenteres noen av konklusjonene fra analysen, for detaljer henvises det 
til vedlegget.

Fillan sentrum har i dag ingen avviklingsproblemer på en gjennomsnittlig fredag. 
Fillan har derimot perioder med større trafikk, spesielt knyttet til helger om våren og 
sommeren. I beregningene for dagens situasjon ligger trafikknivået på nivå med den 10. 
største fredagen som er 25 % lavere den største fredagen i 2019. Den største fredagen 
var fredag før pinse, og andre store fredager var ved start skoleferie og start og slutt 
på fellesferie. Det ble brukt den 10. største fredagen for å finne en høy representativ 
normalsituasjon. Maksimalsituasjon brukes normalt ikke i trafikkberegninger, da 
dette ville vist hvilke tiltak som må til for å ha god avvikling på svært sjeldne dager.

Følsomhetsanalyser
Beregningene for alternativ 1 med 2030-trafikk, viser god avvikling, og at det ikke 
umiddelbart vil være behov for en ny adkomstveg ut mot fylkesvegen. Det vil kunne 
være perioder med mer trafikk enn normaldager, som kan føre til avviklingsproblemer 
og kø. Det er derfor gjort følsomhetsberegning av alternativ 1. Med 30 % trafikkvekst 
i 2030, ser vi tydelige kødannelser langs fylkesvegen og i Skolegata og Sentrumsgata 
nord for Hjorten kjøpesenter. Flaskehalsen ligger i hovedsak i rundkjøringen i nord, 
hvor den totale trafikkbelastningen blir for stor. Kø fra rundkjøringen forplanter seg 
til kryssene i sentrum og fører til forsinkelser. 30 % mer enn 2030-trafikk kan også 

Folkehelse og kriminalitetsforebygging
Sentrumsplanen legger opp til et sammenhengende nett for myke trafikanter i 
sentrum med tilkoblingspunkter til turveier/stier og legger dermed til rette for 
at flere kan sykle og gå. Eksisterende park og grøntområder sikres i plankart og 
bestemmelser, i tillegg til at det legges til rette for turveg og bedre sammenheng for 
myke trafikanter. Det reguleres brede fortau på flere steder i sentrum som gir rom for 
uformelle møteplasser. De brede fortauene kan møbleres med benker og sykkelstativ 
som gir naturlige stoppunkt og mulighet for å møtes. 

Det settes av to sentrumsnære friområder som rommer ulike funksjoner. Storhaugen 
(o_FRI) er utsiktspunkt og lett tilgjengelig fra sentrum. Både stien og toppen med 
utsikten er gode møteplasser. o_FRI1 rommer deler av Vikan gård og har potensial for 
urban dyrking. Dette muliggjør dyrking på en sentral tomt som med bidrag fra ulike 
grupper som skole, barnehager, frivillige, beboere på kommunens institusjoner m.m. 
kan bli en viktig møteplass både formelt og uformelt. 

Sentrumsparken er et viktig samlingspunkt som planen videreutvikler ved økt areal. 
Samtidig som det legges til rette for bebyggelse som rammer inn parken og tilfører 
kvalitet med nye byrom. Bebyggelsen kan romme boliger som skaper mer liv i 
sentrum på ettermiddag og kveld. Boligene har også en «overvåkende» funksjon for 
Sentrumsparken og gatene rundt. Folk og lys i vinduer gjør at sentrum ikke føles øde 
og dermed fritt fram for personer med dårlige hensikter. 

Barn og unge
Barn og unge i Fillan har uttalt at flere steder i sentrum føles utrygge på grunn av et 
uoversiktlig trafikkbilde. I sentrumsplanen har trafikk og system for gående vært et 
av hovedtemaene for utforming av planforslaget. Mange av utfordringene ligger i for 
dårlig merking av gangfelt, for få krysningspunkt, samt høy fart. En reguleringsplan 
kan ikke legge føringer for skilting og oppmerking, men det er satt krav om at det skal 
gjennomføres en skilt og oppmerkingsplan for sentrum etter at sentrumsplanen er 
vedtatt. Samtidig følges planen av en formingsveileder som gir retningslinjer for hvor 
og hvordan krysningspunkt skal utformes.

Planen legger også opp til endringer i parkeringssystemet. Systemet bygger på at 
parkeringsbehovet for besøkende til sentrum skal prioriteres høyere enn ansatte. Med 
det kan man oppnå at de som kan, velger å la bilen stå hjemme og gå eller sykle til arbeid 
i sentrum. Sammenhengende nett for myke trafikanter og flere parkeringsplasser 
for sykkel kan også være et bidrag til at sentrumsgatene blir mindre trafikkerte. 
Gjennomføring av tiltakene i sentrumsplanen gir et tydelig signal om prioriteringen av 
trafikantgruppene. Økt bruk av fortau og gangfelt i sentrum gir på sikt et sentrum som 
er basert på myke trafikanter som barn og unge.
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Envegskjøring på midten av Sentrumsgata nord-sør kan også bidra til at kryssområdet 
får mindre trafikk. 

Aksen fra rundkjøring Fv. 714 – Sentrumsgata vest-øst – Skolegata til kryss 
Vikaholmveien har i sentrumsplanen fått god tilrettelegging for biltrafikk som er viktig 
for å gi god trafikkflyt. Dette gir også signal om hvor man ønsker at hovedandelen 
av biltrafikken skal være. Nordre ende av Sentrumsgata inn mot eksisterende 
parkering vest for Hjorten kjøpesenter er også regulert med god tilrettelegging for 
biltrafikk. Trafikk i sentrum ledes til de store parkeringsplasser for korttidsparkering 
og langtidsparkering langs hovedaksene for bil og gir rom for bedre tilrettelegging 
for myke trafikanter i søndre del av Sentrumsgata, Torget og Skolegata sør for 
Vikaholmveien. 

Generelt legger planen opp til tosidig fortau med minimum bredde 2,5 meter på alle 
gater i sentrum. Fortauene danner et nett for gående som leder til målpunkt i sentrum 
og til gang-/sykkelveg langs Fv. 714 og turstier til omkringliggende grøntområder. 
Fortau langs Vikatoppveien, Øvre Oldervikvei og Aurveien er tiltak som gir økt trygghet 
for myke trafikanter til boligområdene rundt sentrum. Dette er viktig spesielt for barn 
og unge, samtidig som økt tilrettelegging som regel medfører økt bruk generelt.

Etablering av fortau i sentrum slik sentrumsplanen legger opp til vil skje over tid i 
takt med utvikling av sentrum. Spesielt fortau på sørsiden av Torget/Storhaugveien 
og vestsiden av Sentrumsgata krever at tomtene rundt gjennomgår større 
transformasjoner. 

Planen legger opp til en opprydding av T-kryssene til Vikatoppveien og Vikanveien med 
bedre svingradius og sikt. Samtidig er Vikaholmveien rettet opp og gir et ryddigere 
og sikrere vegnett. Ved rundkjøring fra Fv. 714 i sør er også vegene gitt en strammere 
føring for å sikre gode svingebevegelser og forutsigbarhet i vegnettet. Dette bedrer 
en uryddig situasjon i dag hvor avkjøringer til de ulike formålene mot nord og sør, samt 
Oldervikveien flyter sammen og gir et uoversiktlig trafikkbilde. 

Nord i planen er eksisterende rundkjøring nord for Hitrahallen flyttet for å gi en bedre 
fordeling av trafikken til de ulike områdene rundt, samtidig som hallen kan utvides 
mot nord. Når flyttingen gjennomføres kan det også etableres av fortau i alle armer. 
Utvikling av Hitrahallen bør se på muligheten for å tilpasse ny bebyggelse slik at det 
kan etableres sammenhengende fortau på vest og nordsiden av hallen. 

representere et maksimalt trafikknivå som kun oppstår på de største fredagene i 
2030.  

Ytterligere vekst forsterker problematikken, og ved +40 % trafikk ser vi at 
avviklingsproblemene blir så store at det blir kø innover i gatenettet øst for 
Sentrumsgata. Spesielt utsatt er krysset Skolegata/ Vikaholmveien, hvor trafikk 
fra sør stopper opp på grunn av vikeplikt for Vikaholmveien. Systemet når 
kapasitetsgrensen for makskvarteret når det tilføres 400-600 flere personbilturer pr 
time i makstimen som tilsvarer 30-40 % trafikkøkning fra 2030. En slik økning tilsvarer 
at utbyggingen blir mer enn det dobbelte av det som ligger i planforslaget, med f.eks. 
500 flere boenheter og 10 000 m2 mer næringsareal utover innholdet i planen. 

Anbefaling
Trafikkutredningen viser at det kan i framtiden bli behov for ny atkomstveg fra 
fylkesvegen til sentrum. Det er derfor vektlagt i planforslaget å legge inn adkomst i 
sør.

Trafikkanalysen påpeker at Fillan har større utfordringer knyttet til trafikksikkerhet 
enn i avviklingen av trafikken. Det ble derfor anbefalt følgende trafikksikkerhetstiltak:

 ▪ Etablere fullverdig fortau langs Vikatoppveien
 ▪ Opphøye gangfelt i Skolegata, øst for Hjorten kjøpesenter, da strekningen vil få 

økt trafikk og vil bli en viktig forbindelse for gående. Behovet for tiltaket øker ved 
økt bruk av p-plassene øst for Skolegata

 ▪ Fjerning av inaktiv busslomme i Sentrumsgata, utvid heller fortauet 

Punkt en og tre er fulgt opp i form av fysiske tiltakt i sentrumsplanen, som regulerer 
fullverdig fortau langs Vikatoppveien, samt fjerner den inaktive busslomma i 
Sentrumsgata. Fjerning av busslomma gir rom for bedre vegføring og bredere fortau 
på nordsiden av Sentrumsgata. Punkt to er ikke vist i plankart eller bestemmelser, 
men anbefales gjennomført.

Vegnett
Sentrumsplanen legger opp til bruk av Statens vegvesens gjeldende normer for veg- 
og gateutforming. Atkomst fra Fv. 714 til sentrum skjer fra nordre rundkjøring som i 
eksisterende situasjon. Sentrumsgata øst-vest rettes opp og inaktiv busslomme 
fjernes, dette gir et ryddigere kjøremønster og tydeliggjør at dette er «hovedvegen». 
Krysset hvor Sentrumsgata vest-øst møter Sentrumsgata nord-sør oppleves det i 
dag trafikale problemer. Mye på grunn av dagens høyreregulering som medfører at 
trafikk fra rundkjøringen må vike for de som kommer sørfra i Sentrumsgata. Dette 
kan løses ved at det innføres vikeplikt for trafikk sørfra i Sentrumsgata. Situasjonen i 
krysset er allerede forbedret ved at skråparkering ved Hjorten kjøpesenter er fjernet. 
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Eksisterende parkeringsområder er navngitt i figuren over og tabellen under viser 
resultatet fra kartleggingen som ble gjennomført på ulike tidspunkt i løpet av tirsdag 
5.november og fredag 15.november 2019. 

Kartleggingen antyder at det er ledig kapasitet på ca. 140 parkeringsplasser i sentrum 
i makssituasjonen på hverdag, og at det er behov for ca. 170 parkeringsplasser for å 
dekke etterspørselen. 

Erfaringsmessig er det vanskelig å utnytte parkeringskapasitet fullt ut, blant annet 
på grunn av feilparkering, mangelfull snørydding, midlertidig bruk av parkeringsareal 
til andre formål med mer. Ofte uttrykkes dette med en faktor på 15 %, noe som vil si 
at det er vanskelig å utnytte de siste parkeringsplassene når 85 % av det samlede 
tilbudet er benyttet. 

Det antas at denne faktoren også vil spille inn for Fillan sentrum. Ved å øke det 
registrerte behovet i Fillan sentrum med 15 %, fås et samlet hverdagsbehov på ca. 200 
parkeringsplasser (rundet opp fra 195). Dette tilsier at dagens parkeringstilbud kan 
reduseres med ca. 110 plasser, og samtidig dekke parkeringsbehovet som er registrert. 

Den foreslåtte endringen fra tverrstilt til langsgående parkering i Skolegata vil i 
seg selv gi en reduksjon i antallet parkeringsplasser. Skissert løsning innebærer 
reduksjon fra 35 til 15 parkeringsplasser, altså en reduksjon på 20 plasser. Da gjenstår 

Parkering
Det er utarbeidet en egen rapport som presenterer registeringer og vurderinger av 
ulike parkeringsløsninger for Fillan sentrum. Denne vedlagt i sin helhet. Med bakgrunn 
i rapporten er det laget et notat som vurderer framtidig parkeringsbehov, notatet 
er også vedlagt i sin helhet. Deler av notatet er tatt inn i dette avsnittet, for detaljer 
henvises det til rapport og notat. 

Etterspørselen etter parkering i Fillan sentrum i dagens situasjon er kartlagt gjennom 
registreringer høsten 2019. Resultatene fra kartleggingen og informasjon fra 
kommunen er lagt til grunn for forslag til ny parkeringsordning. Fokus for den foreslåtte 
ordningen er at parkeringsbehovet for besøkende til sentrum skal prioriteres høyere 
enn ansatte.

Ordningen innebærer at parkeringstilbudet som ligger nærmest viktige målpunkt 
for besøkende til sentrum (butikker og servicetilbud) blir regulert med maks 3 timers 
parkeringstid. De som har behov for å parkere lenger enn 3 timer (typisk ansatte 
i sentrum), henvises til å parkere på områder som ligger lenger unna de viktigste 
målpunktene- der det åpnes for heldags parkering. 

Denne ordningen kan gjennomføres umiddelbart, men på lengre sikt forventes det det 
at en stor andel av de åpne kommunale parkeringsarealene i sentrum blir fortettet. 
Som grunnlag for reguleringsplanforslaget for sentrum er det derfor vurdert behov og 
kapasitet. der det forventes at en stor andel av de åpne kommunale parkeringsarealene 
i sentrum blir fortettet.  
 

OMRÅDE KAPASITET Tirsdag 5. november 2019 Fredag 15. november 2019

13:00 15:50 10:00 13:00 17:00

P1 55 47 31 33 42 25

P2 35 17 12 22 23 8

P3 61 35 18 31 41 12

P4 60 10 7 7 2

P5 46 20 14 18 23 13

G1 9 5 5 5 5 4

G2 6 1 1 1 5 1

G3 7 5 4 5 3 3

G4 16 12 8 11 7 6

G5 12 8 7 9 10 4

Samler 308 160 107 135 166 78

Figur 17 Parkeringsplasser i sentrum av Fillan i dag.

Figur 18 Resultater fra parkeringskartlegging i Fillan sentrum
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Det er også viktig at masser som benyttes i byggeprosjektene ikke inneholder radon, 
dette gjelder masser som legges over en eventuell radonsperre.

Med bestemmelse som sikrer hensynet til radonfaren anses dette å være ivaretatt 
tilstrekkelig. 

6.2 Bebyggelse og byrom
Sentrumsplanen legger til rette for utbygging av områder som i dag er åpne flater 
benyttet til parkeringsplasser. Dette gir økt utnyttelse av arealene i sentrum med 
mulighet for nye forretninger, næring og boliger i sentrum. Et viktig prinsipp for 
utbygging av tomtene i sentrum er at bygningene bør gi noe tilbake til livet i det 
offentlige rommet ved å gi en positiv opplevelse, bruksmulighet eller skjerming.  
 

mulighet for å fjerne ytterligere ca. 90 parkeringsplasser fra de kommunalt eide 
parkeringsområdene, samtidig som avdekket behov for hverdag opprettholdes.

Det understrekes at kartleggingen omfatter kun de allment tilgjengelige 
parkeringsarealene som kommunen selv eier innenfor planområdet. Dersom 
parkeringstilbudet i framtiden dimensjoneres for lite, vil det kunne gi større press 
på andre parkeringsområder i sentrum, som ikke omfattes av kartleggingen, eller 
parkering kan forplante seg inn i boligområdene som ligger nært sentrum. 

Det er sannsynlig at spesielt en del av de som parkerer i Fillan sentrum i dag i 
forbindelse med arbeid, vil vurdere å endre reisemiddel når det gjennomføres tiltak 
for prioritering av korttids parkering. Det er ikke mulig å anslå hvor stor endringen 
i reisevaner blir som følge av dette, men for de som allerede vurderer å endre 
reisemiddel kan økt gangavstand fra bilparkeringsplass, gjerne kombinert med 
attraktive sykkelparkeringsplasser nærmere målpunktet, være utslagsgivende. 

Konklusjonen av kartleggingen viser at ca. 90 parkeringsplasser kan fjernes som 
åpner for at P3 og P5 er lagt inn som byggeformål i plankartet. I tillegg er P1 vist som 
byggeområde, men med bestemmelser om at det skal tilrettelegge for minimum 
50 offentlig parkeringsplasser på gateplan i nytt bygg og man velger å bygge på 
tomta. P1 er en viktig parkeringsplass som er lett tilgjengelig og synlig. Krav om 
parkeringsplassene gjør at tomta kan utvikles, men likevel opprettholde en viktig 
parkeringsplass for sentrum. 

P2 er vist som kombinert park og parkering bør ikke gjøres om til park før det er gjort 
en ny vurdering av parkeringsdekningen etter innførte tiltak. Eventuelt kan det bygges 
parkeringskjeller under parkområdet. 

6.1 Grunnforhold
Det er ikke registrert erosjonsrisiko eller fare for skred innenfor planområdet. På 
grunn av at berggrunnen består av granitt er de hele planområdet innenfor område 
for høy aktsomhet for radon. Det er derfor satt krav i bestemmelsene at alle nye bygg 
skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming 
av radon fra grunn begrenses. Dette er krav i teknisk regelverk for bygg (TEK17). 
Radonkonsentrasjonen skal ikke overstige 200 Bq/m3 og bygg med rom for varig 
opphold. For nybygg er det mest aktuelt å etablere radonsperre i form av en 
radonmembran som hindrer eller reduserer muligheten for at radonholdig jordluft kan 
passere. 

Det er ulike løsninger og hvert prosjekt må tilpasse hva som er hensiktsmessig. 
Bygninger med parkeringskjeller f.eks. kan ha tilstrekkelig ventilasjon og skille mot 
rom for varig opphold og derfor ikke ha behov for ytterligere tiltak. Håndtering må 
dokumenteres i søknad om tiltak for at tiltak er på plass før bygging igangsettes, å 
gjennomføre tiltak etter bygget er ferdig er utfordrende.

Ved utbygging av de åpne flatene skapes nye rom mellom bygningene og spesielt 
rundt Sentrumsparken. Bebyggelsen rundt kan ha 1.etasje som rommer kafe, baker, 
bibliotek, tannklinikk osv. som øker bruken og tilfører området nye kvaliteter. 

Utvikling av parkeringsplassen mellom Fv. 714 og Sentrumsgata kompletterer 
kvartalsstrukturen langs Sentrumsgata. Samtidig som den viderefører en viktig 
parkeringsmulighet for besøkende i sentrum. Denne tomta kan ses på som 
utfordrende å bygge ut på grunn av krav om å etablere 50 offentlige parkeringsplasser 
på bakkeplan. Det kan bety at den bygges ut sist av alle de tre parkeringsflatene som 
sentrumsplanen åpner for utbygging. Dette kan skape utfordringer i byggeperioden 
med å finne midlertidig areal for parkering. Dette må vises håndtert i søknad om tiltak. 

Figur 19 Illustrasjon mulig bebyggelse i sentrum, lilla er eksisterende og hvit er forslag
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Justering av kjøreveger i sentrum som forbedring av Vikaholmveien, kryssområdene 
ved Vikatoppveien og Vikanveien er oppgradering av eksisterende infrastruktur 
uten direkte sammenheng med utbygging av områder og må ses på som offentlig 
investering. Flytting av rundkjøring nord for Hitrahallen er et tiltak som knyttes til 
omkringliggende utbygging, hovedsaklig offentlig bebyggelse, men det bør kunne 
påregnes at privat utbygging bidrar. 

Alle tiltak til offentlig kjøreveg og fortau kan tas over tid og det bør legges en langsiktig 
plan med prioriteringer. Planen har rekkefølgekrav om at utbygging av nye områder 
innenfor planen ikke skal skje før hovedplan for vannforsyning foreligger, eventuelt 
tiltak for bedring av vannkapasitet er gjennomført. Dette er et viktig krav for å sikre 
at eksisterende og framtidig bebyggelse i Fillan har tilstrekkelig vannkapasitet, dette 
kan medføre store kostnader for kommunen.

Områdene o_BOP 3 og 5 er privat eiendom som settes av til offentlig formål i 
sentrumsplanen og det må påregnes kostnader i forbindelse med erverv av grunn.

Områdene som er endrer formål og er i privat eie kan medføre krav om erstatning på 
grunn av reguleringsplanen. 

Bebyggelse langs Vikaholmveien er ønskelig for å på sikt skape sammenheng 
mellom sentrum og Vikan havn. Dette underbygger visjonen om Kystlandsbyen Fillan. 
Det er viktig å sikre sikt mellom Sentrumsparken og havna ved utbygging langs 
Vikaholmveien. Ved utbygging bør det ved søknad om tiltak følge med illustrasjoner/
snitt som viser forslag til bebyggelse i aksen mellom Sentrumsparken og havna. 

 Både bebyggelsen og grønnstruktur kan brukes for å skape sammenheng og ledelinjer 
mellom sentrum og havna. 

Utforming av bebyggelse og byrom i Fillan sentrum er beskrevet i formingsveilederen 
som følger planen og det henvises til denne for detaljer. 

6.3 Solforhold og lokalklima
Fillan ligger utsatt til for vind og vær og fremherskende vindretning er sørvest. 
Sentrum er omringet et av koller og ligger delvis i le for vind fra sørvest. Kollene er 
derfor viktige å bevare, innenfor planområdet for sentrumsplanen er Storhaugen 
bevart og regulert til offentlig friområde. 

Utendørs oppholdssteder i Fillan er avhengig av god skjerming, slik som Torget har i 
dag. Det foreslås bebyggelse rundt Sentrumsparken som også kan gi flere områder 
med le og beskyttelse for vær og vind. 

Utforming av bebyggelse og uterom kan bidra til skjerming, samtidig som for høy 
bebyggelse kan stjele sol. Fillan har gode solforhold hele året og utbygging av 
områdene i tilknytning til parken skaper bedre rom og le uten å skyggelegge. Planlagt 
bygg på sørsiden av parken tillates i 4 etasjer og kan gi en oppbremsende effekt på 
vinden fra sør – sørvest inn til parken.  

6.4 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Det er vist flere områder i planen som forutsetter offentlig eierskap og drift. Hitra 
kommune er stor grunneier i sentrum som reduserer kostnader til grunnerverv. 
Etablering av fortau kan delvis påregnes å bli belastes utbyggere innenfor planområdet 
og utbyggingsavtaler kan være aktuelt. Dette gjelder spesielt ved utvikling av tomter 
i sentrumskjernen med rekkefølgekrav om at fortau skal etableres før ferdigattest 
gis. Etablering av fortau langs etablerte gater i sentrum må påregnes bekostet av 
kommunen og må gjennomføres over tid. 

Figur 20 Illustrasjon bebyggelse langs Vikaholmveien (sett mot nordvest) leder mot Vikan havn Figur 21 Illustrasjon bebyggelse i sentrum, viser rommet som skapes rundt Sentrumsparken og 
bebyggelsen langs Vikaholmveiens «ledende» effekt mot havna
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6.6 Konsekvenser for næringsinteresser
Tomter i sentrum opprettholdes i stor grad som i dag med mindre justeringer for 
offentlig infrastruktur. Det er ønskelig med høy utnyttelse av sentrumsformålene. 
Byggegrenser og utnyttelse bygger opp under dette og gir rom for utvikling av 
næringseiendommene i sentrum. 

Eksisterende næringseiendommer i sentrum sikres tilgang til bakgårder ved 
avkjørselspiler, mens det legges til rette for vareleveringslommer ved Hitra Torget. 
Utenfor Hjorten hotell er det planlagt langsgående korttidsparkering som gir mulighet 
for kunder å stoppe for innsjekk og bli anvist til langtidsparkering. Langsgående 
parkering gir tryggere trafikkavvikling rundt inngangen til bedriftene langs Skolegata 
og i tillegg økt utskifting av parkerende. 

Prinsippet for parkering i sentrum er å tilrettelegge for besøkende nært målpunkt, 
mens ansatte må parkere lenger unna. Det er positivt for handelsbedriftene i sentrum 
med god tilrettelegging for kundene. Generelt vil alle tiltak som tilrettelegger for økt 
bruk av sentrum ha positiv effekt for næringsinteressene rundt. 

6.7 Interessemotsetninger
Planforslaget legger opp til at privat grunn blir berørt og det skaper naturlig 
interessekonflikter. Spesielt vil område vest for Øvre Oldervikvei som i dag benyttes 
til bolig og som bli regulert til sentrumsformål med båndlegging om regulering 
medføre utfordringer. Sentrumsplanen åpner for at en årelang diskusjon om utbygging 
atkomstveg fra sør kan få en avklaring. Uansett viser planen at det er ønskelig å 
utvikle området vest for Øvre Oldervikvei til å bli en del av sentrumsområdet. Formen 
området skal ha i framtida skal avklares i en reguleringsplan. 

I kjernen av sentrum er det forholdet mellom parkeringsflater, utbygging og grønt 
som i planen som kan skape motsetninger. Parkering er viktig i Fillan, men utredninger 
viser at det er mer enn nok og derfor kan noen av områdene settes av til byggeformål. 
Fortetting av sentrum gir behov for mer grøntområder og samtidig vil det kunne bidra 
til at ubebygde områder i randsonen rundt Fillan kan bevares. 

6.5 Eiendomsmessige konsekvenser for grunneiere
Båndlegging for regulering sør i planområdet berører eiendommene gnr/bnr 93/28 
og 93/134 i sin helhet. I tillegg berøres eksisterende parkeringsareal på gnr/bnr 
92/51 og 92/17, samt garasje på gnr/bnr 92/8. Eksisterende bebyggelse er ikke vist 
som bebyggelse som forutsettes revet og eksisterende situasjon kan opprettholdes 
i påvente av reguleringsplan. Bestemmelsene legger opp til at mindre tiltak kan gjøres 
på eiendommene. 

Alle eiendommene som er underlagt båndleggingen blir påført en heftelse i 
minimum 10 år, med mulighet for forlengelse. Avklaring av arealbruken kan komme i 
reguleringsplan som utarbeides når som helst i løpet av 10 år etter sentrumsplanen 
blir vedtatt. Det gis mulighet for forlengelse av båndleggingen i bestemmelsene, men 
en forlengelse skal gjennom en politisk behandling. 

For næringseiendommen 92/51 medfører det at vestenden av tomta ikke kan endre 
eksisterende bruk som parkeringsareal i påvente av en reguleringsplan. Dette 
hindrer utbygging på tomta inntil arealbruken er bestemt i reguleringsplan, eller at 
båndleggingen oppheves 10 år fra vedtak av sentrumsplanen. 

For gnr/bnr 92/17 som i dag benyttes til parkering vil båndleggingen ha mindre 
betydning før en eventuell reguleringsplan viser annen arealbruk enn i dag. Det tillates 
ikke bygninger på tomta og dagens bruk til parkering kan videreføres. 

Gnr/bnr 92/8 er delvis berørt av båndleggingen og omfatter eksisterende garasje. 
Bruken kan opprettholdes til annen bruk er avklart i reguleringsplan. 

Gnr/bnr 93/134 er i sin helhet omfattet av båndleggingen og endret bruk tillates ikke 
før regulering er gjennomført eller båndleggingen opphører. Eiendommen er benyttet 
til forretning og mindre justeringer er tillatt.

Gnr/bnr 93/28 er eksisterende boligeiendom som i sin helhet omfattes av 
båndleggingen. Formålsendring til sentrumsformål og båndleggingen i tillegg gir 
signaler om at det ønskes en annen arealbruk og høyere utnyttelse. 
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Sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen 
som en hendelse representerer. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er 
sammenstilt i en risikomatrise, hvor farge angir risiko av uønsket hendelse. Hendelser 
som kommer opp i øvre høyre del i risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser 
og stor sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er mindre 
farlige og lite sannsynlige.

7. RISIKO OG SÅRBARHET
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for sentrumsplanen for Fillan. Denne 
er vedlagt i sin helhet. Analysen baserer seg på tema fra Hitra kommunes overordnede 
ROS-analyse for kommunen og tema som er relevante for sentrumsplanen er tatt med 
i analysen og vurdert nærmere. 

7.1 Metode
ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskaps veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er tilpasset 
andre veiledere og maler og i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser 
i reguleringsplaner. Analysens omfang er tilpasset planforslagets innhold og 
kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse 
gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3.

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og 
grunnlagsinformasjon som har vært tilgjengelig på tidspunkt for utarbeidelse av 
analysen.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i 
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser 
som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser 
av planen).

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier:
1.  Lite sannsynlig: Mindre enn en gang i løpet av 50 år. Kjenner ingen tilfeller, men 

kan være en teoretisk sjanse.
2. Mindre sannsynlig: Hendelsen kan skje, mellom en gang hvert 10. år og én gang 

hvert 50. år. Kjenner ett tilfelle i løpet av en 10-års periode.
3. Sannsynlig: Hendelsen kan skje av og til, mulig periodisk hendelse, mellom én 

gang hvert år og en gang hvert 10. år.
4. Meget sannsynlig: Hendelsen kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig 

tilstede, mer enn en gang hvert år.
 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i fire kategorier:

BEGREP VEKT KONSEKVENS

Ubetydelig/ufarlig 1 Ingen personskader eller miljøskader. Systemer settes 
midlertidig ut av drift. Ingen direkte skader, kun mindre 
forsinkelser, ikke behov for reservesystemer.

Mindre alvorlig /en viss fare 2 Få eller små personskader. Mindre miljøskader. Systemer 
settes midlertidig ut av drift. Kan føre til skader dersom 
det ikke finnes reservesystemer/ alternativer

Alvorlig 3 Få men alvorlige personskader. Omfattende miljøskader. 
Driftsstans i flere døgn, f. eks. ledningsbrudd i grunn og 
luft.

Svært alvorlig 4 Døde personer eller mange alvorlig skadde. Alvorlige 
og langvarige miljøskader. System settes ut av drift 
for lengre tid. Andre avhengige systemer rammes 
midlertidig. Kombinasjon av flere viktige funksjoner ute 
av drift.

Konsekvens
Sannsynlighet

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

 ▪ Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
 ▪ Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte
 ▪ Hendelser i grønne felt: akseptabel risiko/tiltak ikke nødvendig

Som en oppfølging av det tidligere arbeidet skal mulige tiltak for å redusere risiko- og 
sårbarhetsforhold påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende 
eller skadebegrensende.
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Nr. Hendelse/Situasjon Vurdering 
av risiko 

Vurdering 
etter 
tiltak

Forslag til tiltak i planen Kommentar

Naturhendelser

1 Skade ved lynnedslag Bestemmelse om lynavleder på høye bygg Havari av transformator i forbindelse med lynnedslag kan oppstå.

2 Lyng og skogbrann Det er ikke store skog- eller lyngområder i området, men det kan spre seg til sentrum. 
Kapasiteten på slokkevann i Fillan er tilstrekkelig i dag. 

3 Medfører bortfall av tilgang til el-kraft 
spesielle ulemper?

Beredskap- og evakueringsplan for helseinstitusjoner.

4 Medfører bortfall av tilgang til 
datakommunikasjon spesielle ulemper?

Det må legges til rette for backup-løsninger på nett og mobil.

5 Utilstrekkelig vannkapasitet Fillan Stor utbygging på Fillan og vannkapasiteten/trykket kan til tider være lav. 

6 Brudd på vannforsyning Hitra har ringledningsnett som gir større leveringssikkerhet ved brudd og reparasjoner. 

7 Kjemikalier eller bakterier i vannanlegg/ 
vannforsyning

Det er ikke vannanlegg innenfor planområdet. Kontroll av vannkvalitet.

8 Smittsomme sykdommer (epidemi/pandemi) Planen legger opp til tettere bebyggelse, men det er ikke lagt opp til konkrete tiltak som 
hindrer epidemi/pandemi

9 Er området utsatt for overvannsproblematikk 
eller flom?

Krav om grønne tak på nye bygg i 
bestemmelsene

Store asfalterte flater og bygg med takflater 

10 Klimaendringer-ekstremvær -vind Krav om grønne tak? Hitra er generelt vindutsatt. Bygninger og andre konstruksjoner må prosjekteres for 
lokalklimatiske forhold. Fillan ligger godt over kote 3, dermed er ikke stormflo en trussel.

Store ulykker

11 Trafikkulykker Oppstramming av kryss, sikrere 
kryssløsninger for myke trafikanter 
frisiktsoner. Flytte utkjøring for ambulanse. 

Lite registrerte trafikkulykker i området. 

I arbeidet med sentrumsplanen har det blitt gjennomført en trafikkanalyse. Dette er 
innlemmet i plankartet og gjort trafikkløsningene sikrere enn dagens situasjon. 

12 Brann Det er tilstrekkelig slokkevann på Fillan. Det er veg på alle kanter som gjør tilkomst for 
nødetater god.  Umiddelbar nærhet til nødetater.

13 Veg sperret/ødelagt Det er omkjøringsmuligheter i området, men ikke internt om feil veg blir midlertidig 
stengt.

14 Hendelse som hindrer utrykning for 
nødetatene

Innenfor planområdet er det mulig å manøvrere seg frem for nødetater selv om 
hovedvegen blir sperret. Umiddelbar nærhet til nødetater. 

15 Kollaps/totalhavari av bygning Det er viktig at ny bebyggelse følger gjeldende regelverk.

16 Kriminalitet-belysning, boliger – 
«overvåkning» skaper trygghet

Kombinerte formål- Tillater 
boligbebyggelse over næringsbebyggelse 
i 1. etasje. 

Kombinerer formål i større grad enn i dag. Mulighet for boligbebyggelse rundt 
sentrumsparken som gir en naturlig overvåkning både på dagtid og på kveldstid.

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag 
for eventuelle hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser.

7.2 Evaluering av risiko
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7.3 Konklusjon 
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert flere mulige hendelser, men fire 
av de er vurdert nærmere siden de ligger innenfor gule felt. Dette gjelder utilstrekkelig 
vannkapasitet, oversvømmelse på Fillan, trafikkulykker mellom kjøretøy og fotgjenger 
og kriminalitet i sentrum. Disse omtales ytterligere som en del av kap. 2.3 og er også 
omtalt i planbeskrivelsen.

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer 
og uønskede hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået 
holdes uendret eller reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal 
gjennomføres. Gjennomføringen av planforslaget innebærer at risikoen for uønskede 
hendelser stort sett reduseres i den permanente situasjonen. 

Etter anbefaling av avbøtende tiltak er det tatt inn følgende bestemmelser:
 ▪ Krav om grønne tak på ny bebyggelse
 ▪ Rekkefølgebestemmelse om at utbygging av nye områder innenfor planen ikke 

skal skje før hovedplan for vannforsyning foreligger, eller tiltak for bedring av 
vannkapasitet er gjennomført.

 ▪ Tiltak som er foreslått for uønskede hendelser mellom kjøretøy og fotgjengere 
som oppstramming av kryss, frisiktsoner, fjerning av ambulansegarasje og 
etablering av varelommer er tiltak som vises i plankartet. 

 ▪ For å redusere/unngå kriminalitet i sentrum er det tiltak i plankart og i 
formingsveileder som belysning, økt bruk/aktivitet i sentrum ved boligbebyggelse 
osv. som kan gi effekt.

I tabellen under er risikoen vurder, tallene med nummerering mellom 1 og 16 angir 
nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke akseptable og krever tiltak. Det 
må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i grønne felt ikke har en 
signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes.

Konsekvens
Sannsynlighet

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig

Meget sannsynlig

Sannsynlig 2, 3, 4, 5, 10

Mindre sannsynlig 8, 16 1

Lite sannsynlig 11, 13, 14 9, 12 15
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8. VEDLEGG
 ▪ Vedlegg 1  Formingsveileder
 ▪ Vedlegg 2 Trafikkanalyse
 ▪ Vedlegg 3  Vurdering av parkeringsløsninger
 ▪ Vedlegg 4  Supplerende notat parkeringsbehov
 ▪ Vedlegg 5  ROS-analyse
 ▪ Vedlegg 6  Planprogram
 ▪ Vedlegg 7  Innspill til varsel om oppstart
 ▪ Vedlegg 8  Referat fra oppstartsmøte
 ▪ Vedlegg 9  Tegningshefte
 ▪ Vedlegg 10  Stedsanalyse (Pir II)



Hitra 
kommune

Besøksadresse
Rådhusveien 1 
7240 Hitra 

Nettsted/Kontakt
www.hitra.kommune.no
postmottak@hitra.kommune.no


