
Ny plan for Fillan Sentrum 

-en kort gjennomgang 



Dagens plansituasjon: 



Utbyggingssituasjonen i dag: 



Litt bakgrunn: 
• Fillan er i stor og rask vekst. Sentrum inn mot Fylkesveien er i stor grad utbygd, og har 

en begynnende karakter av landsby. Det er ønskelig å videreføre og bygge videre på 
denne tettheten og skape et godt sted å være for næringsliv og innbyggerne på Hitra. 
 

• Gjeldende reguleringsplan for Fillan sentrum begynner å bli gammel og vi ser et behov 
for endring av plangrunnlaget i forhold til å dekke fremtidig behov og utvikling.  
 

• Det gjenværende arealet som ikke er utbygd, representerer et område som har stort 
utviklingspotensiale, forutsatt optimal og helhetlig arealbruk.  
 

• Vi ønsker som en del av planarbeidet å gjennomføre en stedsanalyse som setter fokus 
på følgende tema: 

 Trafikksituasjon inkl. parkeringsløsninger 
 Uteområder med kvalitet 
 Utearealer for barn 
 Boliger i sentrum 
 Næringsutvikling 
 Estetikk 
 Helhetlig folkehelsetankegang – friluftsmuligheter i sentrumsarealene 



Pr nå ser en for seg at de enkelte planoppgavene kan 
beskrives på følgende måte:  

• Gjennomgang av reguleringsbestemmelser som styrer 
fremtidige behov for endringer og tilpasninger i 
eksisterende bygningsmasse. 

• Avklare arealbruksformål for ulike deler av sentrum 

• Identifisere muligheter for fortetning og 
transformasjon uten å redusere bo- og 
opplevelseskvalitet. 

• Avklare trafikkmønster, parkering og uterom  

• Tydeliggjøre muligheter for universell utforming. 

• Definere hvilke kvaliteter uterommene skal ha og 
utformingsprinsipper for disse. 

 



Prosess: 
1. Utarbeiding av planprogram (Skal si noe om; formål, 

milepæler/framdrift, deltakere, behov for utredninger osv.) 
2. Politisk behandling av utkast til planprogram 
3. Høring  (Utlegging av planprogram til høring, minimum 6 uker , 

Varsel om oppstart av planarbeid skjer samtidig. ) 
4. Politisk behandling av merknader (fastsetting av planprogram) 
5. Utredninger  (Utredninger iht utredningstema i planprogram inkl 

stedsanalyse) 
6. Planforslag (Utarbeiding av planforslag i dialog med grunneiere, 

forretningsdrivende og andre)  
7. Politisk behandling utlegging til offentlig ettersyn (offentlig 

ettersyn og høring, minimum 6 uker) 
8. 2. gangs behandling av planforslag (merknadsbehandling) 
9. Endelig vedtak i kommunestyret (egengodkjenning) 
10. Kunngjøring  
11. Underretning om vedtak med klageadgang  

 



 


