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Merknadssvurdering fra offentlig ettersyn for Detaljregulering av nytt renseanlegg 
Vanvikan - planid 50542021003 
 
Detaljregulering for Detaljregulering av nytt renseanlegg Vanvikan og planident 50542021003 
Sammendrag av innkomne merknader ved offentlig ettersyn m/saksbehandlers kommentarer: 
 
 

Dok.nr Navn/Adresse Dok. dato 
21/5643-1, 15705 Sametinget 31.05.21 
21/5643-2, 15953 Norges vassdrags- og energidirektorat 10.06.21 
21/5643-5, 16974 Trøndelag fylkeskommune 23.06.21 
21/5643-6, 17646 Mattilsynet 21.06.21 
21/5643-7, 18302 Trøndelag brann- og redningstjeneste 01.07.21 
21/5643-8, 19417 Statsforvalteren i Trøndelag 07.07.21 
21/5643-10, 19553 Statens vegvesen 02.08.21 
21/5643-14, 19668 Statsforvalteren i Trøndelag 04.08.21 

 
Sametinget, 31.05.21 
Sametinget har ingen innvendinger til planforslaget, men minner om aktsomheten til samiske 
kulturminner jf. kulturminneloven §§ 3 og 6. 
 
Kommentar: 
Tas til etterretning. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 10.06.21 
Vi anser planforslaget som godt opplyst og temaene som NVE har ønsket belyst, er klarert på en god 
måte. NVE har ingen innvendinger til planforslaget slik det foreligger. 
 
Kommentar: 
Tas til etterretning. 
 
Trøndelag fylkeskommune, 23.06.21 
Veg og trafikk, kulturminner: Ingen merknader. 
 
Vannforvaltning: Trondheimsfjorden oppnår i dag ikke fastsatt miljømål i regional 
vannforvaltningsplan. Overvannet skal enten håndteres lokalt eller føres til sjø. Vannet kan 
inneholde forurensning (biltrafikk, aktivitet i området ol.) og bør i en eller annen form renses før det 
slippes ut. Vi vurderer at planen ikke vil forringe miljøtilstanden i Trondheimsfjorden, jf. 
vannforskriften § 4. 
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Kommentar: 
Tas til etterretning / tas til følge. Krav om vurdering av fordrøyningsanlegg er innført i bestemmelse 3 
ii b. 
 
Mattilsynet, 21.06.21 
Det kommunale vannverket må ha kapasitet til å levere nok vann til tiltaket. Distribusjonssystemet 
må være tilpasset økningen i vannforbruk. 
 
Kommunen må vurdere om det skal etableres en VA-plan for tiltaket. 
 
Kommentar: Vanntilførselen er vurdert som tilstrekkelig. Kommunen har vurdert at det ikke er 
nødvendig med en VA-plan for tiltaket på dette tidspunkt i prosessen. 
 
Trøndelag brann- og redningstjeneste, 01.07.21 
Har ingen spesielle merknader til planforslaget. De minner om flere forhold som må 
ivaretas/vurderes ved prosjektering, anleggsarbeid og ved drift av området. 
 
Kommentar: 
Tas til etterretning. Noen av punktene er del av bestemmelse 3 iv. Punktene samlet vil i tillegg 
videreformidles til oppdragsgiver for oppfølging ved prosjektering og gjennomføring. 
 
Statsforvalteren i Trøndelag, 07.07.21 
Klima og miljø, helse og omsorg: Området er i overordnet kommunedelplan avsatt til renseanlegg. 
Arealet som ikke skal benyttes til renseanlegg kan ikke uten videre avsettes til industri, til tross for at 
det var avsatt til dette i tidligere vedtatt plan fra 1987. Formålet industri strider mot formålet som er 
avsatt i overordnet plan. 
 
Hvis et område skal avsettes til industriformål, må temaet støy og luftkvalitet utredes. Eventuelle 
avbøtende tiltak må avklares i planfasen, i hht gjeldende retningslinjer T-1442/2021 (støy) og T-1520 
(luft). Bestemmelser fra 1987 kan ikke automatisk videreføres i ny detaljplan. 
 
Industri kan samtidig medføre risiko for helse og miljø, og konsekvenser skal belyses i plan. 
 
Statsforvalteren som fagmyndighet på støy, luftkvalitet og folkehelse varsler, på bakgrunn av 
ovenfor nevnte retningslinjer, innsigelse til planen inntil formålet industri er tatt ut av planen. 
 
Arealet i øst som ønskes regulert til industri kan omreguleres senere, når det er avklart hvilken form 
for industrivirksomhet som skal etableres.  
 
Gang og sykkelveg og areal til sti kan med fordel vises i plankartet, for å sikre at det er avsatt 
tilstrekkelig areal til dette. 
 
Kommentar: 
Tas til følge. Formålet industri (BI) endres til formål vann- og avløpsanlegg (BVA). 
 
Vedr. Gang og sykkelveg og areal til sti: Tas til etterretning /tas ikke til følge. o_SV1 og o_SV2 er 
regulert til veg for å sikre adkomst til områdene vest for planområdet. Kjøringen vil imidlertid bli 
svært begrenset, det er til fritidsboliger, slik at vegen i praksis vil fungere som gang-/sykkelveg. 
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Statens vegvesen, 02.08.21 
Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget. 
 
Kommentar: 
Tas til etterretning. 
 
Statsforvalteren i Trøndelag, 04.08.21 
Under forutsetning av at bestemmelser og plankart oppdateres slik som foreslått (se kommentar til 
Statsforvalterens innspill datert 07.07.21), anser Statsforvalteren innsigelsen som imøtekommet. 
 
Kommentar: 
Tas til etterretning. 
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Uttalelse vedrørende høring og offentlig ettersyn av 
detaljreguleringsplan av nytt renseanlegg, Vanvikan, 
planID. 50542021003, Indre Fosen kommune
Vi viser til deres brev 26.05.2021. 
Sametinget uttaler seg her om samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift forutsetter 
vi dialog med reindriftsforvaltninga og gjeldende reinbeitedistrikt.

Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske 
kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til 
planforslaget.

Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge 
kulturminneloven. § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av 
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige kulturminnehensyn viser vi til egen 
uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune.

Heelsegh/Med hilsen

Andreas Stångberg Audun Strøm Bakke
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi/rådgiver

Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Åejviedåastoje / Hovedmottaker:
Indre Fosen kommune Postboks 23 7101 RISSA

Kopiija / Kopi til:
Trøndelag Fylkeskommune Fylkets hus 7735 Steinkjer

Påastesijjie/adresse Tel: 78 47 40 00

Postboks 3 Org.nr: 974 760 347

9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no

Aamhtsreerije

saksbehandler

Audun Strøm Bakke

Tel: +47 78 47 40 30

mailto:samediggi@samediggi.no
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NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for nytt 

renseanlegg i Vanvikan - PlanID 50542021003 - Indre Fosen kommune 

 

Vi viser til ovennevnte forslag til reguleringsplan av 26.05.21 samt vår uttalelse til planoppstart av 

09.02.2020. I vår uttalelse til planoppstart var vi særlig opptatt av forholdet til geoteknikk og 

grunnforhold, flom og skredfare. 

Hensikten med planforslaget 

Kommunen ønsker å legge til rette for å etablere et nytt renseanlegg i Vanvikan.  

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å 

bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde 

strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale 

interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven (pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

 

NVE har følgende kommentarer til planforslaget 

Geoteknikk/flomfare 

Multiconsult har utarbeidet et geoteknisk notat av 08.04.2021. Her konkluderer de med at området er 

sikkert mtp. stormflo, flom og områdeskred. 

Skredfare 

Multiconsult har også utarbeidet en skredfarevurdering av 23.03.2021. Her konkluderes det med at 

«Sikkerhetskravene i TEK17 kap. 7.3 er vurdert som tilfredsstilt». 



 
Side 2 

 

 

 

Vi anser planforslaget som godt opplyst og vår oppfatning er at kommunen har klarert ut de temaene vi 

ønsket belyst nærmere i vårt innspill planoppstart på en god måte. Det er positivt at det er gjennomført  

gode naturfareutredninger som avklarer sikkerheten og vi er spesielt fornøyde med at Multiconsult er så 

entydige mht. å konkludere med at sikkerhetskravene i TEK17 er oppfylt. Dette er et eksempel til 

etterfølgelse.  

På bakgrunn av dette har vi ingen innvendinger eller ytterligere kommentarer til planforslaget slik det nå 

foreligger.  

NVE anbefaler generelt at dere bruker våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og 

veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/ .  

På NVEs internettsider finner dere koblinger til veiledere og verktøy, sammen med NVEs kartløsninger. 

Se også vår nye kartbaserte veileder for reguleringsplan, som leder dere gjennom alle våre fagområder 

og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. 

 

Med hilsen 

 

Ann-Kristin Larsen 

Fungerende seksjonssjef 

Finn Herje 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Vår dato: 23.06.2021 Vår referanse: 202107812-8 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse: 2021/732 Heidi Beate Flatås 

Fylkeskommunens uttalelse til høring og offentlig ettersyn av 

detaljreguleringsplan av nytt renseanlegg, Vanvikan, planID. 

50542021003. Indre Fosen kommune 

 

Vi viser til deres oversendelse datert 26.mai 2021. 

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt kommunalt renseanlegg i Vanvikan, 

innenfor BAB, areal avsatt til formålet i kommuneplanens arealdel. Ettersom arealet 

avsatt til renseanlegg i overordnet plan er noe større enn reelt behov, er resterende 

områder tilbakeregulert til industri, slik som i reguleringsplan for Akjørga industriområde 

vedtatt i 1987. Utover dette er det tatt hensyn til registrerte naturtyper som reguleres til 

naturområde, samt fremtidige adkomstmuligheter mellom øst og vest. 

 

Veg og trafikk: 

Vi viser til vår uttalelse ifm oppstart og har ingen ytterligere innspill. 

 

Kulturminner 

Aktsomhetsplikten er ivaretatt i bestemmelsene, og vi har ingen merknader. 

 

Vannforvaltning 

Omsøkt plan berører Trondheimsfjorden (ID 0320040900-10-C). Vannforekomsten 

oppnår i dag ikke fastsatt miljømål i regional vannforvaltningsplan, jf. vannforskriften § 

4.  

 

Delen av området som direkte berører vassdraget er avsatt i planen til formålet «bruk og 

vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone». Det skal ikke foregå noe utfylling i 

sjø, bestemmelse 4.4.1. Det åpnes imidlertid opp for oppføring av ledninger. Dette er i 

tråd med planens formål og vi har ingen merknader til dette.  

 

Ved håndtering av overvann skal overvannet enten håndteres lokalt eller føres til sjø, 

avsatt i planens bestemmelser § 3 ii. Dette er et bra tiltak for å avlaste avløpsnettet 

samt en mer bærekraftig håndtering av overvann. Imidlertid kan overvann inneholde 

forurensning fra biltrafikk, aktivitet i området ol. Overvann bør i en eller annen form 

renses før det slippes ut i vassdraget (trinn 1 og 2 i 3-trinnsstrategien). Vi forutsetter at 

dette blir gjort i form av fordrøyning gjennom området som er avsatt til friområde (GF).  

 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Kommunal 
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Kommunen har nylig vedtatt hovedplan for avløp og vannmiljø. Omsøkt plan er i tråd 

med hovedplanen og fylkeskommunen synes dette er positivt. Oppføring av 

renseanlegget vil bidra i positiv retning for vannmiljø.  

 

Vi vurderer at omsøkt plan ikke vil forringe miljøtilstanden i Trondheimsfjorden, jf. 

vannforskriften § 4.  

 

 

Ut over dette har fylkeskommunen ikke andre innspill til planen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Caroline Haugan      Heidi Beate Flatås 

Seksjonsleder        Rådgiver 

 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 

 

 

 

 

 

Kopimottakere:  

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 

STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED  



  

   
 

Mattilsynet 
Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og 
Fosen 
 

 
 

Saksbehandler: Tove Marie Hervik 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
        
        
 
 

 

 
 
INNSPILL TIL NYTT RENSEANLEGG VANVIKAN PLANID 50542021003 -
REGULERINGSARBEID 
 
Mattilsynet mottok høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan av nytt renseanlegg, 
Vanvikan planID 50542021003. Frist for å gi svar er satt til 15. juli 2021. 
 
Saken gjelder 
Dere nevner at i forbindelse med at avløpet i tettstedet Vanvikan skal samles, planlegges det et 
nytt renseanlegg for å sikre at avløpet blir renset før det slippes ut i havet. Asplan Viak AS er satt til 
å utarbeide planen på vegne av kommunalteknisk avdeling. Det er utarbeidet en ROS analyse for 
tiltaket. Følgende eiendommer inngår i planavgrensningen: 314/3,314,50 og 335/3. Dette området 
er i planen avsatt til BAB (Andre typer bebyggelse og anlegg- Renseanlegg).   
 
Mattilsynets vurdering 
Det er ingen kommunale drikkevannskilder i området som planlegges utbygd.  
Vi har følgende innspill til tiltaket: 
 

 Utbygger må sikre om det kommunale vannverket (Vanvikan vannverk) har kapasitet til å 
levere nok vann til tiltaket og om distribusjonssystemet er tilpasset økningen i vannforbruk 

 Vurder om det skal etableres en VA-plan for tiltaket 
 
Ingen flere merknader utover dette.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tove Marie Hervik  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
 
 

Deres ref:    
Vår ref: 2021/110583     
Dato: 21.06.2021   

INDRE FOSEN KOMMUNE  
Postboks 23 
7101  RISSA   
 
 
 

Org.nr: 985 399 077  
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Kopi til 
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG Postboks 2600 7734 STEINKJER 

 
 
 



Postadresse:
Trøndelag brann-og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18

7037TRONDHEIM

Besøksadresse:
Sluppenvegen 18

Telefon:
+47 72547600

Organisasjonsnummer:
NO 992 047 364

E-postadresse: postmottak@tbrt.no

Internettadresse: www.tbrt.no
22421/21

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 RISSA

Vår saksbehandler
Joar Ølmheim

Vår ref.
21/10256-2(22421/21)
oppgis ved alle henvendelser.

Deres ref.
Tone Wikstrøm

Dato
01.07.2021

Detaljreguleringsplan for nytt renseanlegg, Vanvikan -Høringsuttalelse

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til ovennevnte sak.

Formålet med planen er å legge til rette for renseanlegg i Vanvikan. Avløpet i Vanvikan skal samles
og renses før det slippes ut i havet.

Brann-og redningstjenesten minner om følgende:
• Det må legges til rette for at brann- og redningstjenesten skal kunne utføre effektiv

rednings- og slokkeinnsats, uansett årstid, også i anleggsperioden. Dette innbefatter en
hensiktsmessig plassering av og nødvendig antall brannkummer, samt ivaretakelse av
forskriftsmessig slokkevannskapasitet. Dersom det skal benyttes automatisk sprinkleranlegg
i bygningene, må det også tas hensyn til dette ved vurdering av slokkevannskapasiteten.
Disse forutsetningene må være avklart og i henhold til krav i lover og forskrifter, for at
prosjektet skal kunne gjennomføres. Det vises blant annet til plan- og bygningsloven § 27-1
og byggteknisk forskrift (TEK 17) §§ 11-1, 11-17 og 15-7 med veiledning.

• Det påpekes at tilgjengelighet for innsatsmannskapene skal være tilfredsstillende når
anleggettas i bruk, blant annet brannkummer, vannkapasitet, adkomstveier og
oppstillingsplasser.

• Under og etter anleggsperioder skal også tilgjengelighet for innsatsmannskaper til
omkringliggende bygninger opprettholdes. Det må sikres at sprinkleranlegg og
slokkevannsforsyningen fungerer som forutsatt. Dersom vanntilførselen ikke er tilstrekkelig
i perioder må det etableres kompenserende tiltak som minimum gir tilsvarende sikkerhet.

• I Indre Fosen kommune er det innsatsmannskaper fordelt på 5 brannstasjoner. Bare Rissa
brannstasjon har dreiende vaktordning. De øvrige brannstasjonene; Stjørna, Stadsbygd,
Leksvik og Vanvikan har ikke vaktordning. Dette må hensyntas i planleggingen.

• Avstanden mellom bygningene må ivaretas for å forebygge at en eventuell brann i området
ikke får urimelig stor konsekvens. Avstanden skal være minst 8 meter med mindre det er
iverksatt andre tiltak som hindrer brannspredning mellom byggverkene, jf. TEK 17 § 11-6.

• Brannsikkerheten i bygningene skal være i henhold til forskriftskravene.
• Kjellere og/eller andre rom som bygges utenfor bygningskropp, må vies spesiell

oppmerksomhet, med tanke på belastningen ved oppstilling av utrykningskjøretøy.
• Dersom det tilrettelegges for ladning av fremkomstmidler (som el-bilerog -sykler) i
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Forebyggende avdeling

Vår referanse
21/10256-2(22421/21)

Vår dato
01.07.2021
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innvendig parkering, må brannsikkerheten ivaretas.
• Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller.
• For å sikre brann-og redningstjenestens radiokommunikasjon, må det i byggverk uten

innvendig radiodekning, og hvor det kan bli behov for røykdykking, tilrettelegges med
teknisk installasjon slik at brann-og redningstjenesten kan benytte eget samband.

• Alarmorganisering for brannalarmanlegget (herunder plassering av brannsentral med
bisentraler, nøkkelbokser, varsellamper, merking og orienteringsplaner) må være utført på
en slik måte at brann-og redningstjenesten kan gjøre en rask og effektiv innsats uten unødig
tidsopphold.

• Dersom det skal benyttes solcelleenergi, må det tas hensyn til tilgjengeligheten for
innsatsmannskap.

• Dersom det i driften av renseanlegget skalbenytte stoffersom kommer inn under forskrift
om håndtering av farlig stoff, må lagring, bruk og arealmessige begrensninger rundt utstyr
og anlegg fastsettes på bakgrunn av en risikovurdering.

• Farlig stoff (drivstoff, gass og eksplosiver) som benyttes ianleggsperioden, må oppbevares
forsvarlig og i henhold til gjeldende regelverk.

• Områdetmå sikres slik at ulykker og andre uønskede hendelser unngås.

Disse forholdene må vurderes og prosjekteres av foretak med tilstrekkelig kunnskap og
godkjenning.

Trøndelag brann-og redningstjeneste IKS viser videre til retningslinjervedrørende Tilrettelegging
for rednings-og slokkemannskap i TBRT´s kommuner. Disse beskriver blant annet veiens minste
kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk. Det vises også til
TEK 17§ 11-17 Tilrettelegging for rednings-og slokkemannskapmed veiledning.

Det minnes om at planlagte bygninger/anleggkan bli vurdert som særskilt brannobjekt i henhold til
brann-og eksplosjonsvernlovens § 13, og at vi derfor ønsker å kunne uttale oss i den videre
saksgangen.

Med hilsen
TRØNDELAG BRANN-OG REDNINGSTJENESTE IKS

Hilde Sivertsen
avdelingsingeniør

Joar Ølmheim
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi:
Arealplanlegger Tone Wikstrøm, Indre Fosen kommune, e-post: tone.wikstrom@indrefosen.kommune.no
Leder distrikt Fosen Sverre Anders Hafeld, TBRT, e-post: sverre-anders.hafeld@tbrt.no

mailto:tone.wikstrom@indrefosen.kommune.no
mailto:sverre-anders.hafeld@tbrt.no
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Høringsuttalelse til detaljregulering av nytt renseanlegg Vanvikan - Indre 
Fosen kommune 

Statsforvalteren har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen 
på Statsforvalterens ulike fagområder: 
 
Klima og miljø og Helse og omsorg 
Støy og luftkvalitet 
Ved oppstart ble det informert om at området skulle reguleres til avløpsrenseanlegg. Det foreslås nå 
også å regulere deler av området til industri, fordi området avsatt til renseanlegg i KDP blir for stort. 
Området er regulert til industri fra før, den planen er fra 1987.  
Vi kommenterte ikke støy og luftkvalitet ved oppstart, utenom til bygge- og anleggsarbeid, men siden 
området nå også er foreslått til industri, må det tas slike hensyn også for driftsfasen. Formål industri 
strider mot formålet avsatt til renseanlegg i den overordnede kommunedelplanen. 
 
Støy og luftkvalitet er plantema, og skal avklares i planfasen, for at det skal være et tilstrekkelig 
grunnlag for å fatte beslutninger. Støy og redusert luftkvalitet er miljø- og folkehelseproblem som 
bidrar til redusert velvære og trivsel og påvirker folks helsetilstand. Statsforvalteren er fagmyndighet 
på støy, luftkvalitet og folkehelse. I dette tilfellet, hvor det nå utarbeides en ny detaljplan, skal 
gjeldende retningslinjer følges. I en ny detaljplan utformet etter dagens retningslinjer vil det ikke 
være tilstrekkelig å utsette vurderinger til byggesak. Bestemmelser fra 1987 kan ikke uten videre 
videreføres i en ny detaljplan, som beskrevet i planbeskrivelsen. Avbøtende tiltak mot eventuell støy 
og redusert luftkvalitet må avklares i planfasen, og avbøtende tiltak sikres gjennomført i plankart 
og/eller bestemmelser. Det er støy- og luftfølsom bebyggelse, boligbebyggelse eller hytter, i 
nærheten. Vi viser for støy til retningslinje T-1442/2021, og for luftkvalitet til retningslinje T-1520. 
 
Industri kan også medføre andre former for utslipp som kan gi risiko for helse og miljø. Slike 
konsekvenser kan belyses gjennom en reguleringsplan og heller ikke disse vurderingene skal 
utsettes til byggesak. Inntil det er avklart hvilken form for industrivirksomhet som skal etableres, kan 
ikke konsekvensene for helse og miljø vurderes tilstrekkelig.  I planprosessen gis 
sektormyndighetene en mulighet til å ivareta sine områder med sektoransvar og befolkningen får 
medvirkningsmulighet.  
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Kommunens ansvar for å ta helsehensyn i planleggingen fremgår også av folkehelselovens § 4 hvor 
det står at kommunen skal bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ 
innvirkning på helsen, herunder ved lokal utvikling og planlegging. 
 
Statsforvalteren som fagmyndighet på støy, luftkvalitet og folkehelse vurderer på bakgrunn av 
ovennevnte at formål industri må tas ut av planen. Dette kan gjøres enten ved å snevre inn 
planavgrensningen slik at den kun inneholder formålet BVA/renseanlegg, inkludert 
veg/grønnstruktur, eller eventuelt ved å regulere begge deler til BVA/renseanlegg. Østre del av 
området kan reguleres til industri senere, ved konkret behov. 
Med hjemmel i PBL § 5.4, med henvisning til retningslinje T-1442/2021 og retningslinje T-1520 har vi 
innsigelse inntil formål industri er tatt ut av planen.  
 
Gåing og sykling, tilrettelegging for allmenheten. 
Det er fint at det er mulighet for etablering av sti for allmenheten, samt gang og sykkelløsninger 
gjennom bestemmelsene.  
Gang og sykkelveg og areal til sti kan med fordel vises i plankartet, for å sikre at det er avsatt 
tilstrekkelig areal til dette. 
 
Klima og miljø 
Forurensning  
Etablering av nytt avløpsrenseanlegg i Vanvikan, vil omfattes av/ falle innunder bestemmelsene i 
forurensingsforskriften kap. 13. Gitte forskriftskrav i kap. 13 kan med fordel gjenspeiles i 
bestemmelsene til reguleringsplanen. Dette for å sikre tilfredsstillende oppfølging og drift av det nye 
anlegget. Utslippet av renset avløp fra anlegget skal minimum tilfredsstille de rensekrav som er 
forskriftsregulert (jf. §13- 8). Lokalisering av endelig utslippssted for avløpsvann fra renseanlegget 
kan med fordel også presiseres i planbestemmelsene (jf. §13-9). 
 
Dersom det under arbeidene ved opparbeiding av arealene til det nye avløpsrenseanlegget påtreffes 
forurensning i grunnen, skal dette undersøkes og følges opp i henhold til bestemmelsen i 
forurensingsforskriften kap. 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. 
 
For formål industri vil det også kunne være andre typer krav knyttet til forurensning, avhengig av hva 
som eventuelt skal etableres. Ulike typer industri vil kunne omfattes av forskrift om 
konsekvensutredninger.  Ved detaljplanlegging må det settes bestemmelser og formål eller 
hensynssoner ut fra konkret tiltak, og ut fra dagens lovverk. Vi kommenterer ikke dette ytterligere, 
men viser til innsigelse med bakgrunn i støy og luftkvalitet. 
 
Klima og energi 
Vi viser til vår uttalelse datert 18.02.21 der vi ba om at løsninger for blant annet energieffektive 
bygninger og miljøvennlig energiomlegging ble utredet. Vi kan ikke se at det er gjort. 
Vi viser til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning som sier at 
kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse skal blant annet sikre mer effektiv energibruk, og miljøvennlig energiomlegging. 
Vi gir et faglig råd om at det gjennomføres redegjørelser/utredning som nevnt over, og at 
bestemmelser eventuelt oppdateres med hensyn på denne før 2. gangs behandling. 
 
Naturmangfold 
Det er bra at det er satt av naturområder i planen, og satt bestemmelse om fremmede arter. 
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Det skal legges ledninger i sjø. Trondheimsfjorden er nasjonal laksefjord. Kommunen har ansvar for 
å ta lokale miljøhensyn. Vi forventer at det vurderes hvorvidt naturmangfold i sjø kan bli påvirket. 
 
Statsforvalteren har fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til saken. 
 
Statsforvalterens konklusjon   
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen: 

1. Med hjemmel i PBL § 5.4, med henvisning til retningslinje T-1442/2021 og retningslinje T-
1520 har vi innsigelse inntil formål industri er tatt ut av planen. 

 
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. Det bør utredes løsninger for energieffektive bygning(er) og miljøvennlig 
energiomlegging. Planbestemmelser kan eventuelt oppdateres etterpå. 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Øystein Johannessen (e.f.) 
ass. statsforvalter  

 Mari Mogstad 
direktør 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Saksbehandlere: 
Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26 
Klima og miljø: Kjersti Dalen Stæhli – 73 19 92 18 
Landbruk: Laila Marie Sorte – 73 19 92 87 
Samfunnssikkerhet: Lars Petter Løkken – 74 16 81 76 
Oppvekst og Velferd, Helse og omsorg: Frode Engtrø – 73 19 93 18 
Reindrift: Elsemari Iversen – 74 13 80 55 
 
 
 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

 
 
 
 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Prinsensgate 1 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 7013 TRONDHEIM Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

INDRE FOSEN KOMMUNE 

Postboks 23 

7101 RISSA 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Jan-Kristian Janson / 90412554 21/33287-13 21/5643 - 10 02.08.2021 

     

      

Fylkesveg 755 i Indre Fosen kommune - Uttalelse til høring og offentlig 

ettersyn av detaljregulering av nytt renseanlegg i Vanvikan 

Viser til deres brev av 26.07.2021. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-

retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 

nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss 

videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport. 

 

Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget. 

 

  

 

Transportforvaltning midt 1 

Med hilsen 

 

 

Jan-Kristian Janson 

Fung. seksjonsleder 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER 
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Vurdering etter innsigelse - detaljreguleringsplan for nytt renseanlegg 
Vanvikan - Indre Fosen 314/3 - 314/50 - 335/3 

 
Statsforvalteren fremmet i brev av 07.07.21, innsigelse til ovennevnte reguleringsplan med bakgrunn 
i retningslinjene T-1442/2021 og T-1520. Vi har sett på innsendte forslag til endringer av planen. Vår 
innsigelse er imøtekommet med nytt forslag til plankart og bestemmelser. Vi forutsetter at 
bestemmelser og plankart oppdateres som foreslått. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kjetil Ollestad (e.f.) 
fung. avdelingsdirektør 
Kommunal- og justisavdelingen 

 Elisabeth Varsi Stubbrud 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Kjersti Dalen Stæhli – 73 19 92 18 
Oppvekst og Velferd, Helse og omsorg: Frode Engtrø – 73 19 93 18 
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Vurdering etter innsigelse - detaljreguleringsplan for nytt renseanlegg 
Vanvikan - Indre Fosen 314/3 - 314/50 - 335/3 

 
Statsforvalteren fremmet i brev av 07.07.21, innsigelse til ovennevnte reguleringsplan med bakgrunn 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Kjersti Dalen Stæhli – 73 19 92 18 
Oppvekst og Velferd, Helse og omsorg: Frode Engtrø – 73 19 93 18 
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