
Sentrumsplan Fillan 

DETALJREGULERING SENTRUMSPLAN FILLAN  

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER 5.12.2022 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  5.12.2022 

Dato for godkjenning av kommunestyret: xx.xx.2023 

 

§1 AVGRENSNING 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Rambøll datert 10.06.2020, 
revidert 11.10.2022. 

 

§2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 

Området reguleres til: 

• Bebyggelse og anlegg (§12-5. Nr. 1) 
o Boligbebyggelse (B) 
o Sentrumsformål (SF) 
o Offentlig eller privat tjenesteyting (T) 
o Bolig/Tjenesteyting (B/T) 

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

o Kjøreveg (KV) 
o Fortau (FO) 
o Torg (TO) 
o Gang-/sykkelveg (GS) 
o Annen veggrunn – tekniske anlegg (AVT) 
o Annen veggrunn – grøntareal (AVG) 
o Parkering (P) 

 
• Grønnstruktur (§12-5. Nr. 3) 

o Blå/grønnstruktur (BG) 
o Turveg (TV) 
o Friområde (FRI) 
o Park (PA) 
o Park/parkering (GAA) 

 
• Hensynssoner (§12-6) 

o Frisikt (H140) 
o Bevaring kulturmiljø (H570) 
o Båndlegging for regulering etter PBL (H710) 

 
• Bestemmelsesområder 

o Utforming (#) 



 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Formingsveileder 

For byggeområder, offentlige trafikkområder og grøntområder innenfor planområdet kan 
kommunen kreve at de utformes etter føringene i Formingsveileder for Sentrumsplan Fillan.  

3.2 Situasjons- og utenomhusplan 

Med søknad om tiltak skal det følge detaljert og kotesatt plan for hele planområdet i målestokk 
1:500. Planen skal vise planlagt bebyggelse, eksisterende og planlagt terreng, beplantning, belysning, 
flaggstenger, frittstående konstruksjon for firmanavn eller reklame, benker, trapper, 
forstøtningsmurer, forhold til tilgrensende veger, varelevering med manøvreringsareal, 
stigningsforhold, naturlige ledelinjer, bilparkering, sykkelparkering, HC-parkering, avfallshåndtering, 
vinterbruk med snølagring og hvordan tilgjengelig/universell utforming og trafikksikre løsninger for 
myke trafikanter er ivaretatt. 

Utnyttelsesgrad skal være tilnærmet maks tillatt utnyttelsesgrad for hvert delområde. 

3.3 VA-plan 

Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge vann- og avløpsplan for det 
området det søkes om.  

3.4 Tekniske planer 

Alle områder regulert til offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal opparbeides etter 
teknisk plan godkjent av veieier. 

3.5 Renovasjon 

Ved søknad om tiltak skal det medfølge en renovasjonsteknisk plan for det området det søkes om. 
Planen skal vise hvordan oppsamling og innsamling av avfall skal løses og vise tilkomst for 
renovasjonsbil. 

Avfallsløsning for næringsavfall skal løses på egen grunn eller innomhus.  

3.6 Kulturminner 

Dersom det under arbeid i planområdet oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre 
aktivitet i området, skal arbeides stanses omgående og Trøndelag fylkeskommune varsles, jf. 
Kulturminneloven § 8 andre ledd. 

3.7 Universell utforming 

Publikumsbygg og opparbeidede uteområder skal være universelt utformet. Offentlige trafikkanlegg 
inkludert vertikale gangforbindelser som ramper, trapper og heiser som forbinder offentlige 
trafikkanlegg skal utformes med særlig høy grad av tilgjengelighet for alle med vekt på 
fremkommelighet og orienterbarhet. Dersom det anlegges trapp i uteareal, skal det i umiddelbar 
nærhet anlegges trinnfri atkomst. I opparbeidet uteanlegg skal det ved nyplanting av anlegg tas 
hensyn til allergivennlige planter. 

3.8 Parkering 



Etablering av nye parkeringsplasser skal skje innenfor eget formålsfelt.  

Alle byggeområder skal løse hoveddel av parkering i kjeller. Eventuell samordning av 
parkeringsløsninger i kjeller mellom tilgrensende felt skal opplyses om i søknad om tiltak.  

Parkeringskrav: 

Bolig: 1 biloppstillingsplass per boenhet. For alle boliger skal parkeringsdekningen for sykkel være i 
henhold til krav nedfelt i kommuneplanens arealdel 

Sentrumsformål: minimum 1 parkeringsplass per 100 m2/per virksomhet. 

Ved alle byggesaker skal det følge med et parkeringsregnskap som viser parkeringsbehov og hvordan 
parkering skal løses. Her skal det også inkluderes nødvendig antall besøks- og 
handicapparkeringsplasser. 

3.9 Radon 

Alle nye bygg innenfor planområdet skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik 
at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Dokumentasjon på håndtering skal ligge ved søknad 
om tiltak. 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

BOLIG 

4.1 Boligbebyggelse B1-B2   

Innenfor området tillates det småhus og rekkehus med kjeller samt tilhørende garasje og 
sportsboder/uthus.  

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 6,5 meter over planert terreng ved inngang. 

4.2 Boligbebyggelse B3 

Det tillates ikke oppført bolighus innenfor B3. Det tillates oppført garasjer.   

Ved eventuell oppheving av båndlegging uten påfølgende regulering kan det innenfor området B3 
tillates bygd småhus med sokkel/kjeller, samt tilhørende garasje og uthus.  

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 7 meter over planert terreng ved inngang.   

4.3 Boligbebyggelse B4 

Innenfor området kan det oppføres rekkehus/leilighetsbygning. 

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 7 meter over planert terreng ved inngang.  

4.4 Boligbebyggelse B5 

Innenfor området kan det oppføres leilighetsbygninger. 

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 16 meter over betongdekke ved inngang trappetårn, 
eller kotehøyde +48,5. 

4.5 Boligbebyggelse B6 



Innenfor området tillates det oppført småhus, rekkehus eller leilighetsbygg med sokkel/kjeller, samt 
tilhørende garasje og uthus/sportsbod.  

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige kotehøyde +34,0. 

 

 

4.6 Boligbebyggelse B7  

Innenfor området tillates det småhus eller rekkehus med kjeller samt tilhørende garasje og 
sportsboder/uthus.  

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige kotehøyde +41. 

SENTRUMSFORMÅL 

4.7 Felles bestemmelser for sentrumsformål 

Områdene skal benyttes til forretninger, kontor, verksted, tjenesteyting, hotell/overnatting, 
bevertning og boligbebyggelse, med tilhørende grå og grønne areal. 

Innenfor områdene tillates det ikke etablert handel med arealkrevende varer som 
landbruksmaskiner, biler, båter og industrielt utstyr. 

Fasader og virksomheter på gateplan ut mot torg og gater bør ha en publikumsrettet virksomhet og 
åpen utforming.  

Det tillates flate tak, pulttak og saltak. 

Ved utbygging skal det tilrettelegges og dimensjoneres for «grønne tak» for minst 80 % av takflaten. 

4.8 Sentrumsformål SF1 

Området tillates benyttet til offentlig tilgjengelig besøksparkering for sentrum, eller en kombinasjon 
av besøksparkering og sentrumsformål. 
 
Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 14 meter over terreng ved inngang.  
 
Ved kombinasjonsformål skal området tilfredsstille krav om parkering til sentrumsformålets egen 
bruk (boliger og/eller næring), pluss minimum 50 plasser til offentlig bruk. De offentlig tilgjengelige 
plassene skal være på gateplan.  

Det tillates etablert parkeringskjeller under bakken.  

Området skal ha sine innganger fra Sentrumsgata. Fasade for nybygg skal ligge i formålsgrense mot 
Sentrumsgata. 

4.9 Sentrumsformål SF2 

Området tillates benyttet til forretning-, kontor- og boligformål. 
 
Bebyggelsens gesimshøyde for forretningsformål skal ikke overstige 10 meter over fortau ved 
inngang. Boligbebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 19 meter, og mønehøyde skal ikke 
overstige 22 meter, fra fortau ved inngang.  
 



Det tillates tilbaketrukket toppetasje. Denne skal være tilbaketrukket minimum 2 meter fra ytterkant 
gesims. 
 
Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig. 
 
Forretningsformålet skal ha sine innganger fra både Sentrumsgata og Skolegata.  
 
Ved større ombyggingstiltak i 1. etasje skal bygningens lasteområde trekkes til innenfor 
byggegrensene. Fasade på ny bebyggelse skal ligge i byggegrense mot Skolegata.  
 
Overdekning over inngangsparti eller lasteplass tillates. 
 
4.10 Sentrumsformål SF3 

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 10,5 meter over terreng ved inngang ved fortau 
Sentrumsgata.  
 
Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig. 
 
Området skal ha sin inngang fra Sentrumsgata. Fasade for nybygg skal ligge i formålsgrense mot 
Sentrumsgata. 
 
Det tillates etablert parkeringskjeller under bakken.  

4.11 Sentrumsformål SF4 

Bebyggelsens mønehøyde skal ikke overstige 13 meter over terreng ved inngang.  
 
Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig.  

Området skal ha sin inngang fra Sentrumsgata. Fasade for nybygg skal ligge i formålsgrense mot 
Sentrumsgata. 
 
4.12 Sentrumsformål SF5 

Bebyggelsens mønehøyde skal ikke overstige 17 meter over fortau ved inngang.  
 
Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig.  

Området skal ha sin inngang fra Skolegata. Vareadkomst og økonomisone skal ha adkomst fra 
Sentrumsgata.  
 
Fasade skal ligge i byggegrense mot Skolegata. 
 
Det tillates etablert parkeringsareal i sokkel og/eller under bakken.  

 4.13 Sentrumsformål SF6 

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 7 meter over fortau i Sentrumsgata. 
 



Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig.  

4.14 Sentrumsformål SF7 

Bebyggelsens gesimshøyde mot Sentrumsgata skal ikke overstige 7 meter over fortau. Dersom 
området slås sammen med BS8 med felles byggeprosjekt, tillates en gesimshøyde maksimalt 11 
meter over fortausnivå mot gata Torget. 
 
Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig.  

Området skal ha sine innganger fra Sentrumsgata og/eller gata Torget.  
 
Ved utbygging sammen med BS8 tillates etablert parkeringsareal i sokkel eller under bakken. 
Kjøreatkomst skje fra gata Torget. 
 
Fasade for nybygg skal ligge i formålsgrenser mot Sentrumsgata. 
 
4.15 Sentrumsformål SF8 

Bebyggelsens gesimshøyde mot gata Torget skal ikke overstige 11 meter. Mot Skolegata skal 
bebyggelsens gesimshøyde ikke overstige 13 m over fortau. 
 
Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig.  

Området skal ha sin(e) inngang(er) fra Skolegata og eller gata Torget. Kjøreatkomst skal skje fra gata 
Torget. Til parkeringskjeller tillates adkomst fra Skolegata dersom tilfredsstillende trafikksikkerhet 
kan sikres.  
 
Fasade for nybygg skal ligge i formålsgrenser mot Sentrumsgata og i byggegrense mot Skolegata.  
1. etasje skal ligge utenfor frisiktsone markert på plankart. 
 
4.16 Sentrumsformål SF9, SF10 og SF11. 

Bebyggelsens gesimshøyde mot Torget skal ikke overstige 7,5 meter over inngangsnivå. 
 
Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig.  

Området skal ha sine innganger fra gata Torget, Skolegata og Torget (o_TO), og fra o_KV2 i 
underetasje. Kjøreadkomster skal være fra o_KV2 og kan være fra gata Torget. 

Ved større ombygging skal vareforsyninga tas inn via o_KV2. 

Overdekning over inngangsparti eller lasteplass tillates. 
 
4.17 Sentrumsformål SF12 

Det tillates oppført småhus/rekkehus med sokkel/kjeller, samt tilhørende garasje og uthus. 
Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 7 meter over planert terreng ved inngang. 
 
4.18 Sentrumsformål SF13 



Det tillates oppført småhus/rekkehus med sokkel/kjeller, samt tilhørende garasje og uthus. 
Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 7 meter over planert terreng ved inngang. 
 
4.19 Sentrumsformål SF14 og SF15 

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 7 meter over terreng ved inngang.  
 
Dersom områdene slås sammen og bygging på begge skjer under tillates gesimshøyde maksimalt 10 
meter over terreng ved inngang.  
 
Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig.  

4.21 Sentrumsformål SF16 

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 10,5 meter over terreng ved inngang. 

Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig.  

Området skal ha sin inngang fra Storhaugveien.   

4.22 Sentrumsformål SF17 

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 7,5 meter, og mønehøyde skal ikke overstige 10 
meter, over fortau mot nord. 
 
Det tillates tilbaketrukket toppetasje. Øverste etasje i alle byggene skal være tilbaketrukket 
minimum 5 meter fra ytterkant gesims. 
 
Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig.  

Området kan ha innganger på alle fasader. Kjøreadkomst skal være fra Storhaugveien. Fasader skal 
ligge i formålsgrensene. 1. etasje skal ligge utenfor frisiktsone som vist på plankartet.  
 
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. 
Alle økonomifunksjoner skal løses inne i bygningen. 
 
4.23 Sentrumsformål SF18 

Bebyggelsens gesimshøyde mot nord skal ikke overstige 7,5 meter, og mønehøyde skal ikke 
overstige 10 meter, over fortau.  
 
Det tillates tilbaketrukket toppetasje. Øverste etasje i alle byggene skal være tilbaketrukket 
minimum 5 meter fra ytterkant gesims mot nord. 
 
Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig. 
 
Området kan ha innganger mot vest og mot Storhaugveien.  
Kjøreadkomst skal være fra Storhaugveien.  
Fasader skal ligge i byggegrenser, unntatt mot øst.  



 
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. 
 
4.24 Sentrumsformål SF19 

Bebyggelsens gesimshøyde langs fortau Vikaholmveien skal ikke overstige gjennomsnittlig 8 meter, 
og mønehøyde skal ikke overstige 11 meter, over fortau.  
 
Det tillates tilbaketrukket toppetasje. Øverste etasje i alle byggene skal være tilbaketrukket 
minimum 5 meter fra ytterkant gesims mot nord. 
 
Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig. 
 
Alle innganger skal være mot Vikaholmveien. Kjøreadkomst skal være fra Vikaholmveien via o_P7.  

Fasade skal ligge i formålsgrense mot Vikaholmveien.  
 
Innenfor formålet, men utenfor byggegrense, kan bygningen mot sør ha balkonger, og i 1. etasje 
terrasser. I tilfelle terrasser på terreng skal det være inngjerding mot parken. Gjerde bør være av tre 
og malt, og skal ha høyde 1 – 1,5 meter.  
 
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. 
 
4.25 Sentrumsformål SF20 

Bebyggelsens gesimshøyde langs fortau Vikaholmveien skal ikke overstige gjennomsnittlig 7 meter. 
  
Bygningene skal ha saltak/pulttak, med takvinkel 30 - 40 grader. 
 
Alle innganger skal være mot Vikaholmveien. Kjøreadkomst skal være fra Vikanveien.  
 
Innenfor formålet, men utenfor byggegrense, kan bygningen mot sør ha balkonger, og i 1. etasje 
terrasser. 
 

OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING 

4.26 Offentlig eller privat tjenesteyting o_T1 og o_T2 

Byggeområdene skal benyttes til offentlig formål, skole, idrettshaller og helsebygg.  

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 10,5 meter over terreng ved inngang.  
 
Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig. 
 
Innenfor områdene tillates det ikke etablert parkeringsplasser, med unntak av HC-parkering, med 
direkte tilkomst over offentlig fortau.  

4.27 Offentlig eller privat tjenesteyting o_T3  



Området skal benyttes til offentlig formål og kan benyttes til museum, læringsarena, kulturbygg eller 
lignende. Ved utbygging av området kreves det detaljert reguleringsplan.  

4.28 Offentlig eller privat tjenesteyting o_T4  

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige kotehøyde +35,0 ved inngang.  

Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 5 % av takflaten, 
tilbaketrukket fra gesims. Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen for øvrig. 

4.29 Offentlig eller privat tjenesteyting o_T5 

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige kotehøyde = c+41,0 ved inngang.  

Det tillates etablert parkeringskjeller under bygget.  

Nødvendige tekniske installasjoner og heis skal ha maksimal høyde på 1,5 meter over gesims og 
areal på maksimalt 5 % av takflaten.  

Ved utbygging i 3 etasjer må min. parkering tilsvarende 1 p-plass per boenhet for en etasje dekkes 
på egen tomt.  

KOMBINERTE FORMÅL 

4.30 Bolig/Tjenesteyting (B/T)   

Innenfor området tillates oppført rekkehus og eller leilighetsbygg, og barnehage innenfor 
arealformål bolig eller tjenesteyting (omsorgsbolig og barnehage).  

Uteoppholdsareal for Barnehage tillates opparbeidet i o_FRI2. 

Bebyggelsens mønehøyde skal ikke overstige kote +44,0.  

Nødvendige tekniske installasjoner og heis skal ha maksimal høyde på 1,5 meter over gesims og 
areal på maksimalt 5 % av takflaten.   

All bebyggelse skal tilstrebes tilpasset eksisterende landskap så langt det lar seg gjennomføre og 
terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte og tilpasses eksisterende terreng og vegetasjon. Ny 
bebyggelse skal utformes i samspill med omgivelsenes og skal ta godt hensyn til eksisterende terreng 
både på byggetomten og på nabotomtene. Skjæringer og fyllinger skal tilpasses eksisterende og 
omkringliggende miljø og nytt terreng skal tilsluttes eksisterende terreng på en naturlig måte. 

§5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.1 Kjøreveg KV 

Områdene o_KV1 og o_KV2 er offentlig kjøreveg. 

KV3 er kjøreveg/gårdsplass for gnr/bnr 92/23. 

KV4 er kjøreveg/gårdsplass for områdene B8 og P6. 

f_KV5 er felles for eiendommene gnr/bnr 90/25, 90/32 og 90/33 og kan benyttes til kjøreveg for 
vareutlevering, varelevering og renovasjon.  

5.2 Fortau o_FO 

Områdene er offentlige og kan opparbeides som vist på plankartet.  



5.3 Torg TO 

Områdene er offentlig og skal brukes til opphold, gangtrafikk, samt sykkelparkering. Det skal 
etableres minimum 10 parkeringsplasser for sykkel på området. Plassene skal ha enkel 
orienterbarhet og god framkommelighet. 

5.4 Gang-/sykkelveg o_GS 

Omfatter eksisterende offentlig gang-/sykkelveg langs fylkesveg 714. 

5.5 Annen veggrunn – tekniske anlegg o_AVT 

Arealet er offentlig og skal markeres med kantstein eller lignende. 

5.6 Annen veggrunn – grøntareal o_AVG 

Arealene er offentlig og kan benyttes til skjæringer, fyllinger, rekkverk, murer, grøfter og lignende i 
forbindelse med offentlig samferdselsanlegg.  

5.7 Parkering P 

o_P1, o_P2, o_P5 og o_P7 er offentlig parkeringsareal.  

P3, P4 og P6 er parkeringsareal med annen eieform. 

§6 GRØNNSTRUKTUR 

6.1 Blå/grønnstruktur o_BG 

Innenfor området o_BG1 skal det plantes trær i rekke. Det skal benyttes allergivennlige trær.  

Område o_BG2 er offentlig blå/grønnstruktur, det tillates tilrettelegging med benker, 
avfallsbeholdere, informasjonsplakater og lignende i forbindelse med tilgrensende turveg o_TV1. 

Område o_BG3 skal benyttes til gangveg med tilhørende sideareal til hvilebenker og beplantning. 

o_BG4, 5, 6 og 7 er offentlig, eksisterende trær skal beholdes. Skjøtsel og utskifting av trær etter 
behov er tillatt.  

6.2 Turveg TV 

o_TV1 og o_TV2 er offentlige turveger og skal ha en minimum bredde på 2,5 meter og fast dekke.  

6.3 Friområde FRI 

Områdene skal nyttes til offentlig friområde og benyttes til lek og rekreasjon. Det tillates 
opparbeidet stier, informasjonsskilt, avfallsbeholdere, rasteplasser, benker og øvrige tiltak som 
fremmer friluftslivet.  

6.4 Park PA 

Området skal nyttes til offentlig park. 

Universell utforming skal ivaretas ved valg av planter, trær, overflater, kontraster og naturlige 
ledelinjer. Det skal være belysning langs gangareal. Materialer skal ha robusthet med tanke på 
helårsdrift.  

Giftige planter og trær som kan gi allergiske reaksjoner skal ikke brukes.  



6.5 Kombinert park/parkering GAA 

Området er avsatt til offentlig park kombinert med parkering.  

§ 7 HENSYNSSONER 

7.1 Frisikt H140 

Innenfor frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller andre 
synshindre med en høyde på over 0,5 meter på tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående lysmaster, 
skiltstolper, trær og lignende anses ikke som sikthindrende. 

7.2 Bevaring kulturmiljø (H570) 

Områdene inneholder automatisk fredete kulturminner med tilhørende vernesone. Innenfor 
områdene skal den naturlige vegetasjonen tas vare på og holdes vedlike som området framstår i dag. 
Det er ikke tillatt å sette i gang med graving eller andre tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, 
flytte forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme det fredete kulturminnet og 
dets verneområde eller framkalle fare for at det kan skje, jf. Kulturminneloven § 3. Eventuelle tiltak 
må godkjennes av riktig antikvarisk myndighet ved Trøndelag fylkeskommune.  

§ 8 BESTEMMELSESOMRÅDER 

8.1 Utforming #1  

Innenfor område markert med # 1 skal det ved utbygging av felt SF19 skal det etableres en 
gangpassasje med minimum bredde 3 meter mellom fortau ved Vikaholmveien og parkområdet 
o_PA. 

8.2 Utforming #2 

Innenfor område markert med #2 kan det tilrettelegges for tursti. 

§ 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

9.1 Ved utbygging av felt SF1 og større omforming av SF3 skal fortau (o_FO11) som grenser til de 
respektive feltene etableres som vist på plankartet.  

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

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

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

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.  


