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1. Innledning

I arbeidet med planforslaget knyttet til etablering av seilsportanlegg for Rissa Seilforening ved Nedre 
Fallet er naturmangfold utredet av Asplan Viak AS på vegne av forslagsstiller Indre Fosen kommune. 
Utredningen er utført av Ingrid Hjorth og Anette Gundersen. Naturmangfoldlovens § 7 sier at 
prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer i enkeltsaker ved utøving av offentlig 
myndighet. I denne utredningen vurderes tiltaket opp mot naturmangfoldlovens §§ 8-12. I tillegg 
vurderes tiltakets virkninger og konsekvenser for naturmangfoldet på land og i sjø, og det foreslås 
avbøtende tiltak og eventuelle andre hensyn som bør ivaretas ved gjennomføring av tiltaket.

2. Beskrivelse av tiltak og avgrensning av planområdet

Planområdet ligger i Indre Fosen kommune, ved Nedre Fallet i Botn, øst for Sundsbukta. I 
kommunedelplan Rissa 2010-2021 er arealet innenfor planområdet vist som friområde. I 
planforslaget reguleres en del av det området som i dag er satt av til friområde til idrettsformål, 
parkering og atkomstveg med fortau. Området er i bruk for seilsport, og hensikten med planen er å 
legge til rette for et seilsportanlegg med tilhørende bygninger og brygger. I tillegg vil det også legges 
til rette for fasiliteter for Indre Fosen Padleklubb, Rissa speiderne og Rissa kommune med lagring av 
plass til båter og utstyr. Anlegget planlegges som åpent og tilgjengelig for allmennheten, med brygge, 
naust, varmestue, toalett, bålplass og utegrill. 

Figur 1. Viser hvordan Botn er forbundet med Sundsbukta i Trondheimsfjorden via Straumen.

Figur 2. Planområdets avgrensning vises med svart, stiplet linje.
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3. Metode og datagrunnlag

Naturverdiene i planområdet er vurdert ut fra feltarbeid utført av Ingrid Hjorth og Anette Gundersen 
(26.06.20), flyfoto, og kjent kunnskap i ulike kartbaser. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens 
tar utgangspunkt i føringer i Statens vegvesens håndbok for konsekvensanalyser V712 (2018). Viktige 
naturtypelokaliteter verdivurderes i henhold til DN- håndbok 13 og DN-håndbok 19, og verdiene 
oversettes i henhold til verdisettingssystemet i Statens vegvesen sin håndbok V712. Verdisettingen 
grunngis og lokalitetene kartfestes. Fullstendige beskrivelser av registrerte naturtypelokaliteter 
ettersendes Fylkesmannen for innlegging i Naturbase, og viktige artsfunn publiseres i Artskart via 
Artsobservasjoner.

 
Figur 3. Undersøkelsene av sjøarealet ble utført ved både vading med vannkikkert og ved fridykking.

4. Beskrivelser

4.1 BERGGRUNN OG LØSMASSER

Berggrunnen er delvis grønnstein, amfibolitt og delvis kalkspatmarmor. Dette er bergarter som 
forvitrer lett og gir opphav til jord med god næringstilgang om det er fuktighet tilstede. Løsmassene 
er hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet.

Figur 4. Berggrunnen i planområdet består av kalkspatmarmor (blå farge) og amfibolitt (brun farge). Kilde: Arealis.



NOTAT

side 4 av 15

4.2 OVERORDNEDE NATURFORHOLD

Området består i hovedsak av dyrket mark og bebygd areal. I tillegg finnes ett lite areal med 
engliknende oppdyrket mark, og langs sjølinjen er det sumpvegetasjon.

4.3 EKSISTERENDE INFORMASJON

4.3.1 Terrestrisk Naturmangfold

Det foreligger noen registreringer av fugl i planområdet gjort av lokale fuglekikkere, og lokaliteten 
har en egen lokalitet definert i Artsobservasjoner (Fallet, Botn, se figur 5). På grunn av viktige marine 
områder har området en funksjon for fuglelivet, spesielt våtmarksfugler, og er trolig et lokalt viktig 
våtmarksområde. Opptil 42 sangsvaner er registrert i gruntvannsområdet ved Nedre Fallet. For øvrig 
er det av våtmarksfugl registrert smålom, storlom, knoppsvane, siland og kvinand. Av vanlige arter er 
bl. a. sangsvane og trane registrert i nærheten av planområdet. En rekke rødlistede fuglearter er 
registrert i Botn, utenfor planområdet. For øvrig er det mer tilfeldig registrerte observasjoner av vipe 
(EN), trane, stær (NT), fiskemåke (NT), gulspurv (NT) og bergand (VU). Ved innløpet til Strømmen er 
det gjort en rekke fugleobservasjoner. Hele 50 arter med våtmarkstilknyttede fuglearter er registrert 
her, derav en rekke rødlistede arter. 

 
Figur 5. Lokalitet Fallet, Botn. Kilde: Artsobservasjoner. 

Figur 6. Strømmen fuglefredningsområde er markert med svart skravur.
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4.3.2 Fremmede arter

En forekomst av den fremmede arten hagelupin (SE) er registrert nord- øst for planområdet langs 
Hertug Skules vei.

Figur 7. Forekomst med hagelupin (SE) vises med lilla prikk. Kilde: Artskart.

4.3.3 Marint naturmangfold

Planområdets sjøareal utgjør en del av et langgrunt område på nordsiden av Botn, en innestengt 
fjordpoll som er forbundet med Trondheimsfjorden via Strømmen. Strømmen er en grunn kanal som 
er ca. 2 km lang. Dette gir svært begrenset vannutskiftning i Botn. Botn er dermed sensitiv for 
overgjødsling, og særlig avrenning fra jordbruk har bidratt til høy primærproduksjon og oksygenfrie 
forhold ved bunnen. På 70- og 80-tallet var det store problemer med oksygensvikt som førte til H2S-
produksjon og dårlig lukt. I 1992 ble det installert et bobleanlegg som blåser inn luft i de oksygenfattige 
vannlagene. I løpet av 90-tallet ble det også gjennomført miljøtiltak i jordbruket. Tilstanden i Botn er 
nå forbedret, men det er fortsatt oksygenfattige forhold ved bunnen (Nordre Fosen vannområde, 
2017).  

Borgersen og Golmen (2019) har sammenfattet resultater fra undersøkelser tilbake i tid, og 
gjennomførte også en undersøkelse av bløtbunnsfauna i 2018. I rapporten klassifiseres tilstanden med 
hensyn på oksygen til moderat for treårsperioden 2016-2018. Tilstanden med hensyn på klorofyll a ble 
også klassifisert til moderat. I undersøkelsen av bløtbunnsfauna havnet fire stasjoner i tilstandsklasse 
moderat, mens én stasjon havnet i tilstandsklasse dårlig. Det bør her påpekes at det ikke finnes 
klassegrenser etter vannforskriften som er tilpasset denne naturtypen, og det er vanskelig å vurdere i 
hvilken grad dårlige oksygenforholdene skyldes menneskelig forhold og naturforhold.  

Botn kan karakteriseres som en poll, en naturtype som utgjør en av 12 spesielle naturtyper beskrevet 
i DN-håndbok 19. En poll er et markert basseng med begrenset vannutskiftning til marine områder 
utenfor på grunn av terskler og innsnevret åpning. Naturtypen grenser mot og omfatter ofte delvis 
naturtypen strandeng og strandsump, og inneholder ofte ålegrasenger og andre undervannsenger 
(Direktoratet for naturforvaltning, 2007). 

Ettersom planområdets sjøareal ligger i et langgrunt område ca. 500 m. fra kanalens utløp, er det grunn 
til å anta at vannet her jevnlig blir fornyet av overflatevann gjennom strømmen av vann som kommer 
inn fra kanalen. Figur 10 viser dybdeforholdene. Det finnes ingen undersjøiske registreringer innenfor 
planområdet, men vanlig sandskjell er registrert øst for planområdet. Forekomster med ålegras og 
småhavgras er tidligere registrert i Artskart i den sørøstre delen av Botn. En lokalitet av naturtypen 
ålegrassamfunn, utforming vanlig ålegras (Naturbase ID: BM00120547) med verdi viktig er registrert i 
Sundsbukta utenfor Straumen. 
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Figur 8. Viser Strømmen fuglefredningsområde med rød skravur, og en tidligere registrert lokalitet med ålegrassamfunn med 
grønn skravur. Kilde: Fiskeridirektoratet.no.

Figur 9. Viser variasjon i dybde i Botn. Dybden øker fra landnære områder inn mot sentrum av Botn. Rød farge illustrerer 
grunne områder, og områder med mørkeblå farge er dypest. Kilde: L’Heureux et. al (2011)

5. Resultater- Verdivurdering

5.1 NATURTYPER

En lokalitet med naturtypen strandeng og strandsump, delnaturtype strandsump, ble registrert. 
Lokalitetens vestre del ligger innenfor planområdet, og lokaliteten strekker seg østover fra bryggen 
ved Fallet. Takrør er dominerende art, og åkertistel, klengemaure, gjerdevikke og hestehov 
forekommer spredt. Lokaliteten er omlag 5,3 daa og er ikke i bruk. Den er i stor grad intakt, og har 
ingen rødlistede eller habitatspesifikke arter. Samlet tilsvarer dette verdien B, viktig.
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Figur 10. Viser lokaliteten med strandsump og bryggen. Foto: Anette Gundersen.

En lokalitet med naturtypen ålegraseng, utforming vanlig ålegras (Zostera marina) (I1101), ble 
registrert. Naturtypen tilsvarer marin undervannseng (M7) i NiN- systemet. Ålegrasenger gir skjul og 
levested til en rekke ulike organismer, som for eksempel små stasjonære fiskearter. I tillegg er de 
viktige for dyregrupper som børstemark, bløtdyr og krepsdyr. Plantene forbedrer vannmiljøet ved at 
de tar opp CO2 og binder næringssalter (Direktoratet for naturforvaltning, 2012).

Lokaliteten strekker seg inn i planområdets sørøstre del, og følger det grunne, flate området som 
strekker seg sørøstover fra bryggen ved Fallet.  Bølgepåvirkningen antas å være lav.

Engen består av smalålegras, ålegras og småhavgras. I de midtre deler av lokaliteten er utbredelsen 
av artene i hovedsak jevn, med høy tetthet av enkeltindivider, og mot lokalitetens yttergrenser 
forekommer vegetasjonen mer flekkvis. Inntil land består engen av spredte enkeltindivider. 
Bunnsubstratet i området nær land skiller seg fra resten av lokaliteten, med mer mudder enn sand, 
og mengden algepåvekst er høyere. Ålegrasenger har en viktig økologisk funksjon uavhengig av om 
de har høy eller lav ålegrasbiomasse, og enten plantene er høye eller lave (Hartvig mfl., 2014).  
Området med spredte individer inkluderes derfor i lokaliteten. Denne delen av lokaliteten kunne 
også blitt karakterisert som «bløtbunnsområder i strandsonen – Strandflater med bløtt mudder i 
beskyttede områder» I0803 (jfr. DN- håndbok 19). Ingen spesielle arter ble registrert i bløtbunnen, 
men det er sannsynlig at området fungerer som beiteområde for vadere, ender og sjøfugl. 
Lokalitetens funksjon for fugl omtales nærmere under landskapsøkologisk funksjonsområde.

Dekningsgraden av de tre artene innenfor lokaliteten samlet sett anslås til ca. 70 %. Nedre voksedyp 
er ca. 1,5. ved lavvann og øvre voksedyp er ca. 0,5 m ved lavvann. Høyden på engen varierer fra 10 
cm. (havgras og smalålegras) til 30/40 cm. (vanlig ålegras). Ingen menneskeskapte objekter ble 
registrert, og mengde påvekstalger og løse alger var i hovedsak lav. 

Lokaliteten er på om lag 42 dekar, med forbehold om usikker avgrensning i lokalitetens sørøstre del. 
Arealet er uansett mindre enn 100.000 m2, og dermed er ikke lokaliteten kvalifisert for A-verdi etter 
verdisettingssystemet i DN. 19 (jfr. tabell 1). Lokaliteten synes å være relativt upåvirket av 
menneskelig aktivitet, med unntak av området nærmest land rundt bryggen, og ingen fremmedarter 
ble registrert. Verdien er vurdert til B (jfr. tabell 4.2 i DN- håndbok 19), noe som tilsvarer stor verdi 
(jfr. SVV Håndbok- V712, med fakta-ark).



NOTAT

side 8 av 15

Figur 11. Viser avgrensning av de to registrerte naturtypelokalitetene (oransje polygoner) og plangrensen (gult polygon med 
svart linje).

Figur 12. Figuren viser dybdekoter og hvordan lokaliteten med ålegraseng ligger i gruntvannsområdet. 
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Figur 13. Viser bilder av ålegrasengen. Foto: Ingrid Hjorth og Anette Gundersen.

 
Figur 14. Viser bilder av ålegrasengen. Foto: Ingrid Hjorth og Anette Gundersen.

 
Figur 15. Ålegras på bløtbunn nær land øst for bryggen (t.v.) og begrodd ålegras sørøst for bryggen (t.h.).
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5.2 ØKOLOGISK FUNKSJONSOMRÅDE FOR FUGL

Strømmen fuglefredningsområde (Naturbase ID: VV00001496) og innløpet av Strømmen er et svært 
viktig fugleområde, og karakteriseres her som et økologisk funksjonsområde for fugl med A- verdi. 
Over 17 000 observasjoner av fugl er registrert i Artsobservasjoner. Denne teksten gir kun en kortfattet 
beskrivelse av fuglelivet. Over 50 arter våtmarksfugl (lom, andefugler, vadefugler, måker og terner) er 
registrert i området, derav mange rødlistearter. Ca. 25 våtmarkstilknyttede rødlistearter er registrert i 
området.I følge Naturbase er det myteområde for ærfugl og overvintringslokalitet for sangsvaner . Av 
arter med mange observasjoner er det registrert 120 sangsvaner, 220 kanadagås, 200 grågås, 300 
kortnebbgås, 340 stokkand og 63 tjeld i området. Området er omgitt av kulturlandskap, og åkerrikse 
(CR) og svarthalespove (EN) er også registrert i kulturlandskapet. Av botaniske kvaliteter er det i 
området bl. a. registrert vasskrans (EN), småhavgrassamfunn og strandenger. Vasskrans er en sjelden 
vannplante med sterkt begrenset utbredelse i Norge. Oter er også registrert.

Figur 16. Viser det økologiske funksjonsområdet (gult polygon t.v. i bildet), og områdets plassering vest for 
planområdet og de registrerte naturtypene.

5.3 LANDSKAPSØKOLOGISK FUNKSJONSOMRÅDE

Planområdets naturområder er forbundet med innløpet til Strømmen og Strømmen 
fuglefredningsområde i form av et større område med funksjon for vadefugler, ender og sjøfugl. 
Området omfatter kanalen og strekker seg sørvestover og nordøstover for denne, og inkludere de 
grunne sjøarealene og landområdet med strandsump.
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5.4 OVERSIKT OVER VERDIOMRÅDER

Tabell 1. Oversikt over registrerte områder.
Verdiområder Verdi Beskrivelse

Naturtyper

Strandeng og strandsump
Stor verdi 

(B)

Lokaliteten er omlag 5,3 daa og er ikke i bruk. Den er i stor grad 
intakt og oppnår middels vekt på størrelse og lav vekt på 
rødlistearter og spesialiserte arter.

Ålegraseng
Stor verdi 

(B)

Lokaliteten er på om lag 42 dekar, og består av vanlig ålegras, 
smalålegras og småhavgras. Deler av lokaliteten kunne også blitt 
karakterisert som naturtypen «bløtbunnsområde i strandsonen – 
Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder» I0803 (jfr. 
DN- håndbok 19). Tilstanden vurderes som god.

Økologisk funksjonsområde

Viktig fugleområde
Svært stor 
verdi (A)

I Strømmen fuglefredningsområde (Naturbase ID: VV00001496) 
og ved innløpet av Strømmen er det registrert over 50 arter 
våtmarksfugl, derav flere rødlistearter.

Landskapsøkologisk funksjonsområde

Område med betydning i 
sammenbinding av 
beiteområder for 
våtmarksfugl Noe verdi

Planområdet isolert sett har noe verdi som en del av et større og 
landskapsøkologisk verdifullt område med Strømmen 
fuglefredningsområde inkludert innløpet til Strømmen (som ikke 
er vernet). Fuglenes preferanse for områder til næringssøk 
varierer med forstyrrelser og næringstilgang i hele dette 
området, og, ved forstyrrelse i Strømmen eller innløpet til 
Strømmen kan fugl forflytte seg til planområdet. 

6. Resultater – Påvirkning og konsekvens

6.1 PÅVIRKNING

Tiltaket vil berøre lokaliteten med ålegraseng noe ved å medføre litt økt skygge fra bryggen i 
lokalitetens nordvestre del. Ålegras trenger lys, og plassering av en brygge like over en ålegraseng 
kan redusere plantenes tilgang til lys, og slik forringe engas funksjon som habitat for andre 
organismer. I tillegg kan eventuelle lodd og anker til forankring av brygge medføre noe økt risiko for 
skade på engen, og kjetting kan skrape langs bunnen med vær, vind og tidevann. 

Det berørte arealet utgjør en liten del av lokalitetens ytterkant. Her er tettheten av artene mindre 
enn i lokalitetens midtre deler, og plantene finnes på mudderbunn. Det vurderes at restarealet ikke 
vil bli forringet. Lokaliteten vurderes å bli noe forringet.

Tiltaket vil berøre lokaliteten med strandsump i form av arealbeslag i lokalitetens vestre del. Den 
berørte delen utgjør en liten andel av lokalitetens areal, og tiltaket vurderes å ikke 
forringerestarealet. Lokaliteten vurderes å bli noe forringet.

Tiltaket vurderes å medføre ubetydelig endring for det økologiske funksjonsområdet.

De ovenfor nevnte påvirkningene kan medføre at funksjonen til planområdets naturområder som 
beiteområde for vadere, ender og sjøfugl forringes noe, og dermed at funksjonen til det 
landskapsøkologiske funksjonsområdet reduseres noe. Det landskapsøkologiske funksjonsområdet 
vurderes å bli ubetydelig til noe forringet.
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6.2 KONSEKVENS

Med stor verdi og noe forringet blir konsekvensen noe miljøskade (-) for både strandsumpen og 
ålegrasengen. Noe verdi og ubetydelig til noe forringet gir ubetydelig til noe miljøskade (0/-) for det 
landskapsøkologiske funksjonsområdet. 

Tabell 2. Oversikt over påvirkning og konsekvens av tiltaket for registrerte verdiområder.
Verdiområde Påvirkning Konsekvens

Naturtyper

Strandeng og strandsump Noe forringet Noe miljøskade (-)

Ålegraseng Noe forringet Noe miljøskade (-)

Økologisk funksjonsområde

Viktig fugleområde Ubetydelig endring Ubetydelig miljøskade (0)

Landskapsøkologiske funksjonsområder

Område med betydning i 
sammenbinding av 
beiteområder for våtmarksfugl Noe forringet Noe miljøskade (-)

Samlet Noe negativ 

De negative konsekvensene for naturmangfoldet, sett i lys av samlede virkninger, vurderes å kunne 
øke noe sammenlignet med konsekvensene av planarbeidet. De samlede virkningene vurderes likevel 
å ikke forhindre at forvaltningsmålene for naturtyper, arter og økosystemer nås. Se vurdering av 
tiltaket etter naturmangfoldloven (§ 10) for utfyllende vurdering av samlet belastning.

Samlet konsekvens av tiltaket (inkludert samlet belastning) vurderes å være noe negativ for 
naturmangfoldet i planområdet.

Ved å følge tilrådde skadereduserende tiltak i kapittel 7 vil summen av de negative konsekvensene 
kunne bli redusert.

Anleggsfasen

Naturmangfoldet vurderes å bli ubetydelig påvirket i anleggsfasen. 

6.3 USIKKERHET

Vurderingene bygger på eget feltarbeid. Det er noe usikkerhet knyttet til datagrunnlaget. Det er noe 
usikkerhet knyttet til nøyaktig avgrensning av ålegrasengen i lokalitetens sørøstre del. Det er også 
betydelig usikkerhet knyttet til i hvor stor grad våtmarksfugl (vadefugl ender og sjøfugl) bruker 
planområdets naturområder (strandeng og ålegraseng/ mudderbunn) til næringssøk, og forflytning 
mellom Strømmen fuglefredningsområde og innløpet av Strømmen ved forstyrrelse og næringssøk. 
Detaljeringsnivået for planen er relativt høyt. Det er derfor knyttet lite usikkerhet til hvordan planen 
vil påvirke det naturmangfoldet som er kjent fra området. Noe usikkerhet er knyttet til hva endrede 
lysforhold betyr for produksjon og respirasjon hos ålegraset (Direktoratet for Naturforvaltning, 
2012).
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7. Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging

Det bør utarbeides en miljøoppfølgingsplan som ivaretar miljømål og andre krav knyttet til det ytre 
miljøet. Generelt er det viktig å være arealminimerende. Det er også viktig å opplyse brukerne av 
anlegget om naturverdiene knyttet til fugl i området. Både planlagt brygge og anleggs- og riggområde 
må plasseres i størst mulig grad utenom de registrerte naturtypelokalitetene, der det allerede er 
teknisk inngrep, eller der anleggsområdet senere blir permanent slik at minst mulig naturareal 
berøres. De registrerte lokalitetene må følges opp i anleggsfasen gjennom YM-planen og markeres i 
rigg- og marksikringsplan. 

Forurensning gjennom utslipp i Botn fra overvannsledninger og pumpestasjonen er en utfordring, og 
under anleggsfasen bør det unngås avrenning fra gravevirksomhet som kan medføre ytterligere 
tilslamming av Botn med negativ følge for bunnfauna og bunnvegetasjon/ålegraseng. Vannforskriften 
setter krav om at nye tiltak ikke må forringe miljøtilstanden, eller hindre at fastsatte miljømål kan 
nås. God informasjon underveis i byggefasen er viktig slik at det skapes forståelse for naturverdiene 
og bakgrunnen foranbefalte tiltak.

8. Vurdering av tiltaket etter naturmangfoldloven 

§§ 8-12

§8 Kunnskapsgrunnlaget

Naturmangfoldlovens § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget knyttet til områder der det er planer om nye 
inngrep skal være vitenskapelig basert. Samtidig skal kunnskapen som legges til grunn for verdi- og 
konsekvensvurderinger være tilstrekkelig og beslutningsrelevant. 

Kunnskap om naturmangfoldet er hentet fra Artskart, Naturbase, NiN-web og Fiskeridirektoratets 
kart. I tillegg er det utført eget feltarbeid. Vurderingene bygger på eget feltarbeid. Noe usikkerhet er 
knyttet til nøyaktig avgrensning av ålegrasengen i lokalitetens sørøstre del, i tillegg til usikkerhet 
knyttet til i hvor stor grad vadere, ender og sjøfugl bruker planområdets naturområder (strandeng og 
ålegraseng/mudderbunn) til næringssøk. Noe usikkerhet er også knyttet til hva endret lysklima betyr 
for produksjon og respirasjon hos ålegraset (Direktoratet for Naturforvaltning, 2012).

Detaljeringsnivået for planen er relativt høyt. Det er derfor knyttet lite usikkerhet til hvordan planen 
vil påvirke det naturmangfoldet som er kjent fra området. 

§9 Føre-var-prinsippet

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for å vurdere virkninger og konsekvenser av tiltaket. 
Føre-var-prinsippet kan dermed trolig tillegges mindre vekt. 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

Samlet belastning jfr. Naturmangfoldlovens § 10 er summen av påvirkning både fra dette tiltaket og 
andre eksisterende og eventuelle fremtidige tiltak. Ved vurdering av samlet belastning skal det 
spesielt fokuseres på om tiltaket medfører av forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i naturmangfoldloven 
ikke nås.

I vurderingen av samlet belastning skal det både tas hensyn til eksisterende inngrep og forventede 
framtidige inngrep. 
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Eksisterende påvirkning på naturmangfold i området her er i hovedsak avrenning fra veger og 
landbruk og uro fra transport og boligområder. I kommunelpanens arealdel er det lagt inn en trasé 
langs strandlinjen for en fremtidig lokalturveg mellom Krobakken og Bustad veggarasje, der deler av 
stien bør opparbeides for funksjonshemmede. Områdene inntil planområdet er satt av til 
eksisterende boligområder. Gjennom arealplanen er det ønskelig å fortette med boliger nært opptil 
kommunesenteret. Områdene øst for planområdet er satt av til landbruksformål.  Kommuneplanens 
arealdel er under revisjon, og planprogram for dette ble fastsatt sommeren 2019.

I gjeldende reguleringsplan 162419872050 – Rissa sentrum Strømmen – Åsly (ikrafttredelsesdato 
10.6.1987) er et område rundt dagens naust regulert til anlegg for lek. Dette gjelder også selve 
adkomstvegen ned til naustområdet. Selve naustområdet er i kommuneplanen senere gjort om fra 
landbruksområde til friområde. Tilgrensende reguleringsplaner er 162420082400 – Nordheim/Åsly-
området, Rissa sentrum (ikrafttredelsesdato 26.6.2008), og 162419912121 – Rissa sentrum, 
bebyggelsesplan HVPU (ikrafttredelsesdato 5.3.1991).

De negative konsekvensene for naturmangfoldet, sett i lys av samlede virkninger, vurderes å kunne 
øke noe sammenlignet med konsekvensene av planarbeidet. De samlede virkningene vurderes likevel 
å ikke forhindre at forvaltningsmålene for naturtyper, arter og økosystemer nås.

Samlet konsekvens (inkludert samlet belastning) vurderes til noe negativ.

§11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Tiltakshaver dekker kostnader for å hindre eller avgrense skader på naturmangfoldet i plan- og 
influensområder. 

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Tiltakshaver er forpliktet til å bruke teknikker og driftsmetoder som er mest mulig optimale med 
tanke på naturmiljø, økonomiske forhold og samfunnsmessige forhold. I dette ligger også plikten til å 
vurdere alternative plasseringer av midlertidige anleggs- og riggområder. Dette betyr at tiltakshaver 
må ta hensyn til de områdene som er omtalt som verdifulle for naturmangfold, både med tanke på 
plassering av ferdig byggverk, anlegg og veger, og hvor mye areal som skal tas i bruk. 
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