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Reguleringsplan for Fillan sentrum - gnr 90 bnr 12 mfl. - 2.gangs offentlig 

ettersyn 

Kommunedirektørens innstilling 

Utvalg for plan, landbruk og miljø godkjenner utlegging av forslag til reguleringsplan for Fillan 
sentrum, gnr. 90, bnr. 12 m fl., til 2. gangs offentlig ettersyn, på følgende vilkår: 

1. Planforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg gjøre 
skal alle parter og tilgrensende naboer tilskrives. 

2. Det forutsettes at merknader som kommer inn i løpet av høringsperioden blir vurdert og 
eventuelt innarbeides i planforslag og bestemmelser før det fremmes sak til 
egengodkjenning. 

3. Administrasjonen pålegges å gjennomføre kunngjøring på foreskreven måte. 
 

Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10. 

 

Utvalg for Plan, Landbruk og Miljøs behandling av sak 120/2022 i møte den 14.12.2022: 

Behandling  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Utvalg for plan, landbruk og miljø godkjenner utlegging av forslag til reguleringsplan for Fillan 

sentrum, gnr. 90, bnr. 12 m fl., til 2. gangs offentlig ettersyn, på følgende vilkår: 

1. Planforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg gjøre skal alle 

parter og tilgrensende naboer tilskrives. 

2. Det forutsettes at merknader som kommer inn i løpet av høringsperioden blir vurdert og eventuelt 

innarbeides i planforslag og bestemmelser før det fremmes sak til egengodkjenning. 

3. Administrasjonen pålegges å gjennomføre kunngjøring på foreskreven måte. 
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Sammendrag 
Detaljplan for Fillan sentrum skal gi retning for utvikling av kommunesenteret i Hitra i et 
fremtidsperspektiv. Det er viktig å kunne skape et sentrum som er attraktivt, og som gir grunnlag for 
møteplasser mellom mennesker både de som bor i kommunen og som besøker oss. Dette vil bidra til 
et attraktivt Hitra. Reguleringsplanen har vært på 1. gangs offentlig ettersyn. Merknader i saken ble 
vurdert, og ut fra innkomne merknader ble det konkludert med at planforslaget bearbeides og 
sendes ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Nytt revidert planforslag for utlegging til offentlig ettersyn 
fremmes nå til politisk behandling. 

Bakgrunn for saken 
Hitra kommune I opprinnelig søknad om planoppstart ble følgende anført: 
«Om planområdet  
Fillan har et kompakt sentrum med bebyggelse av ulik karakter. Sentrumsgata og Skolegata er 
hovedgater med variert næringsvirksomhet, og kan være forbilder for videre utvikling av 
«kystlandsbyen» med intim atmosfære og gode uterom og møteplasser. Det er stor variasjon i 
funksjoner, med både forretning og offentlig og privat tjenesteyting, som skoler og helse- og 
velferdstjenester. Boliger omkranser sentrumskjernen.  
Det er nå behov for en gjennomgang av eksisterende plangrunnlag. Gjeldende plan er 
Reguleringsplan for Fillan sentrum, PIanID: 1617_R0028. Denne ble sist merknadsbehandlet i sak 
106/08 den 24.07.2008. Det er vurdert å ta hele planen opp til ny behandling, men da planområdet er 
svært stort og strekker seg helt sør for sentrumskjernen og til Gammel-Fillan, synes dette lite 
hensiktsmessig. Planunderlaget vil da kunne bli uensartet og trolig gjenstand for stadige 
dispensasjonssøknader hvis man ikke får gjennomarbeidet alle områdene like godt. Det foreslås en 
planavgrensning som omfatter det sentrale området i sentrum, samt som inkluderer områder med 
problemstillinger som må avklares.» 
 
Planforslagets omriss er vist i kartutsnittet under: 
 

 

 



 

 

Saksopplysninger 
Det er flere strategiske dokumenter som legger grunnlag for utviklingen av Fillan sentrum. 
Kommuneplanens samfunnsdel har flere attraktivitetsmål, disse er også satt i utviklingsplan for 
næring. Kommuneplanens samfunnsdel har satt mål om at 

• Hitra skal bli mer attraktiv som bosted 
• Hitra skal bli mer attraktiv for bedrifter 
• Hitra skal bli mer attraktiv for besøk 

 
Innen disse hovedmålene er det flere målsettinger som legger grunnlag for utvikling av sentrum bl.a. 
mål om å beholde og utvikle handelsmangfoldet i Fillan, og å utvikle Fillan til en urban kystlandsby 
med kafémiljø og godt servicetilbud. 
Nytt forslag til kommuneplanens arealdel (KPA) hadde høringsfrist 10.10.2022. Dette 
plandokumentet har også stor innvirkning på de valg og retninger som legges i plan for Fillan 
sentrum. Krav og bestemmelser er tilpasset de krav som kommuneplanens areadel stiller. 
 
Det er gjennomført 1. gangs offentlig ettersyn i perioden 11.09.2020 – 23.10.2020. 
Det ble mottatt flere innspill og merknader i det offentlige ettersynet. Etter offentlig ettersyn, ble det 
gjort en evaluering av merknadene sammen med Hitra formannskap i møte 09.02.2021. Her ble det 
konkludert med at vegtilknytning mot sentrum i sør må inn i planforslaget for å sikre fremtidige 
behov. Denne lå inne som båndleggingssone i planforslag til 1. gangs offentlig ettersyn. 
Vegtilknytning sammen med endringer som følge av høringsuttalelser, er inkludert i nytt planforslag. 
Endringene i nytt forslag til plankart og bestemmelser er oppsummert i vedlagte notat – Endringer i 
nytt forslag til reguleringsplan for Fillan sentrum. Notatet er en oppsummering av endringer i 
planmaterialet, med plankart og bestemmelser for reguleringsplan for Fillan sentrum. 

Planforslag utlagt til 1.gangs behandling: 

 



 

 

 
Nytt foreslått plankart til 2. gangs offentlig ettersyn: 

 
 
Plandokumentasjonen er omfattende. I tabellen nedenfor angis en oversikt over dokumentene og 
hva de inneholder. Flere av dokumentene var utlagt i 1.gangs offentlig ettersyn. Det er merket i 
tabellen hvilke dokumenter som er nye eller er endret. 
 

Plandokument  Hva forteller dokumentet?  

Endringsnotat (nytt) Notat som oppsummerer hvilke endringer som er gjort i nytt forslag 
til plan i forhold til plan som ble lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn. 

Planbestemmelser 
(endret) 

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

Planbeskrivelse (endret) 
Beskrivelse av planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt 
planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området  

Plankart (endret) 
Kart som viser planens avgrensning og hvilke formål de ulike 
områdene er regulert til gjennom fargekoder og tekst.  

Arealoppsett (nytt) 
Matrise som beregner mulig antall boenheter innen hvert delområde, 
ut fra kravene i reguleringsbestemmelsene. 

Formingsveileder (endret) Retningslinjer for hvordan sentrum skal utformes  
Illustrasjonsmateriale 
(nytt) 

Sammenstilling av illustrasjoner som viser planområdet med 
modellerte eksempelbygg ut fra forslag til reguleringsbestemmelser. 

Trafikkanalyse 
Trafikkanalyse basert på 3 alternative trafikkmønster, pluss dagens 
situasjon  



 

 

Vurdering av 
parkeringsløsninger  

Registreringer og vurderinger av ulike parkeringsløsninger i sentrum  

Supplerende notat 
parkeringsbehov  

Notat som vurderer framtidig parkeringsbehov  

ROS-analyse  
Risiko og sårbarhetsanalyse, som setter søkelys på sannsynlighet for 
og konsekvenser av uforutsette hendelser. 

Tegningshefte  Detaljerte tegninger knyttet til veiløsninger  
Stedsanalyse  Stedsanalyse utført av PirII i 2016  
 

Nytt planforslag legger beslag på privat eid eiendom. Det er i denne sammenhengen viktig å gjøre 
oppmerksom på Plan- og bygningslovens §15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan. Her følger 
utdrag av lovteksten: 

Medfører en reguleringsplan ved bestemmelser om byggegrense innenfor veglinjen eller av andre 
særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som byggetomt, og den heller ikke kan nyttes på annen 
regningssvarende måte, skal kommunen betale erstatning etter skjønn med mindre den erverver 
eiendommen i medhold av § 16-9. Det samme gjelder hvis reguleringsplan medfører at eiendom som 
bare kan nyttes til landbruksformål ikke lenger kan drives regningssvarende. Ved regulering av 
naturvernområder etter loven her skal kommunen betale erstatning etter skjønn i samsvar med 
naturmangfoldloven §§ 50 og 51. 

Krav om erstatning må være satt fram senest tre år etter at vedtak er gjort kjent etter § 12-12 fjerde 
ledd, eller at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12 femte ledd. 

Vurdering 
Reguleringsplan for Fillan sentrum skal gi rammer for hvordan sentrumskjernen i kommunesenteret 
skal utvikles fremover i tid. Gode planer som gir langsiktig perspektiv, er av betydning for godt 
strategisk arbeid. 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 fremtidsrettede 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.  
Plankart og planbestemmelser følges av en formingsveileder som gir retningslinjer for hvordan 
sentrum skal utformes.  
Planområdet består av kommunale og private eiendommer, og 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. Det er gjennomført en grundig planprosess der mange parter har vært involvert. 
Plandokumentasjonen er grundig utarbeidet og vurderes å være av en slik kvalitet og omfang at det 
er tilstrekkelig som grunnlag for offentlig ettersyn. Planforslaget vurderes samlet sett å løse de 
behovene som foreligger i området på en tilfredsstillende måte.  

Kommunedirektøren vil ut fra ovennevnte tilråde at planforslaget med tilhørende bestemmelser 
legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så 
langt det lar seg gjøre skal alle parter og tilgrensende naboer tilskrives. Administrasjonen pålegges 
å gjennomføre kunngjøring på foreskreven måte. 


	Reguleringsplan for Fillan sentrum - gnr 90 bnr 12 mfl. - 2.gangs offentlig ettersyn
	Kommunedirektørens innstilling
	Sammendrag
	Bakgrunn for saken
	Saksopplysninger
	Vurdering


