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Tilbakemelding - Høring og offentlig ettersyn av områderegulering for 
Rissa sentrum - Indre Fosen kommune 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor dette generelle svaret.  
 
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører følgende 
områder:   
   
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene) 
  

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider 
med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nødvendig. Hvis det 
likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at høringen sendes inn 
til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs uttalelse til. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  
 

Med hilsen  
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Administrasjon 
 

 
Helle G Nielsen   Ajeen Arvesen 
Seksjonssjef    Førstekonsulent  
   

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
 

https://url6.mailanyone.net/v1/?m=1hONLL-0004DF-3Z&i=57e1b682&c=ti5QWvQBKJrRLXqLqwHqdW3yTXHuyWnLRT7Mbf5pLMd7aFlhL-wywLfrHla0c23rcit_dkmu_RMcAW04SGpZSdYulb-zZGvQJ6qW1V0sgDS1OpxaIh-A38nLzCh5zNKy_-YaB856ZsFPxJLFOp-6BZxxuDgE11hx4RMwM0sBjae21uV4T3iux498a4bRVR8_RYQgzAHaVF5HIe5fNG_Adg


 

 

 

 

  

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 

Rådhusveien 13 

7100 RISSA 

  

 

   

 

  

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

Transport og samfunn Jan-Kristian Janson / 90412554 20/106677-2 2018/964 22.06.2020 

     

      

Fylkesveg 718 i Indre Fosen kommune - Tilbakemelding på høring og 

offentlig ettersyn av områderegulering for Rissa sentrum 

Viser til deres brev av 08.06.2020. 

 

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. 

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet 

Nasjonal transportplan (2018-2029) har følgende overordnet mål: Et transportsystem som er 

sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. 

 

‘Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 2019-2023’ skisserer noen av 

utfordringene. På samferdselsområdet knytter dette seg bl.a. til temaet bærekraftig areal- og 

transportutvikling. Styrket knutepunktsutvikling og mer vekt på regionale løsninger er sentrale 

moment. Hovedtyngden av handelsvirksomhet, boligbygging og arbeidsplass- og besøks-

intensive virksomheter skal lokaliseres innenfor tettsteder som er definert og avgrenset. Det 

må legges til rette for fortetting og transformasjon før nye utbyggingsområder tas i bruk. 

Regjeringen understreker betydningen av regionale og interkommunale samfunns- og areal-

planer for å avklare spørsmål som går på tvers av kommunegrenser. 

 

Forventningene videreføres i stor grad gjennom ‘Statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging’. Disse sier bl.a. at planlegging av utbyggingsmønsteret 

og transportsystemet må samordnes for å oppnå effektive løsninger slik at transportbehovet 

kan reduseres, og at det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I den 

sammenheng nevner vi ‘Nasjonal sykkelstrategi’ og ‘Nasjonal gåstrategi’ som bør være en del 

av grunnlaget for planarbeidet. 
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Konkrete innspill til planforslaget 

Statens vegvesen er av den oppfatning at planforslaget i det alt vesentlige nærmer seg de 

føringene som er nevnt innledningsvis. Det er utarbeidet et eget trafikksikkerhetsnotat med 

det formål å vurdere tiltak for økt trafikksikkerhet ved barneskolen i Rissa, Åsly skole. Vi slutter 

oss til de tiltakene som beskrives gjennom nevnte notat og forutsetter at det vurderes 

gjennomføringsavtale med Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med realisering som be-

rører fylkesveg 718 (dette gjelder for øvrig alle tiltak som berører fylkesvegen på en eller 

annen måte). Ellers burde det etter vår mening vært laget et trafikksikkerhetsnotat for hele 

Rissa sentrum siden den trafikale strukturen synes å være noe sprikende på flere områder, jf. 

vårt brev av 21.03.2013. Spesielt merker vi oss området BS1 (det sørligste feltet). Her er det 

flere trafikantgrupper som kan komme i konflikt med hverandre og slik sett skape uheldige 

situasjoner, jf. illustrasjonene under. 

 

Bilder fra Google Maps som illustrerer den trafikale strukturen ved det sørligste feltet av BS1: 
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Siden kommunen ser ut til å legge opp til en gatestruktur i Rissa sentrum burde her vært 

strammet opp og i større grad lagt til rette for myke trafikanter. Fartsgrensen er 40 km/t og 

bidrar således til en reduksjon av utfordringene. Men gjennomsnittlig trafikkmengde ligger 

rundt 3.000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) og dette er merkbart. Gjennomgående tosidig fortau evt. 

gang- og sykkelveg øst for rundkjøringen bør som et minimum vurderes nærmere og fast-

settes som rekkefølgebestemmelse. Dette må konkretiseres ytterligere ved detaljplanlegging. 

Hensyn til støy og luftforurensning er nevnt i ROS-analysen og tatt inn som fellesbestemmelse 

i pkt. 4.1.3. Dette må også konkretiseres ytterligere ved detaljplanlegging. 

Enkelte avkjørsler mangler som punktsymbol og må korrigeres. Gjelder spesielt for sørligste 

del av BS1, evt. om her skal være en annen tilkomst må det spesifiseres. Planen er noe uklar 

her. Det samme gjelder manglende siktlinjer – også i rundkjøringen. 

Byggegrenser er påført de fleste områder og presisert i bestemmelsenes pkt. 4.1.6. En bygge-

grense på 15 meter mot midtlinje fylkesveg 718 synes noe kort; spesielt der det samtidig er 

fortau eller gang- og sykkelveg. Da blir avstanden til gang- og sykkelveg ekstra redusert og 

ikke i tråd med vegloven. En reguleringsplan kan selvsagt fravike vegloven, men det er uheldig 

at hensynet til myke trafikanter ikke blir vektlagt i større grad. En byggegrense på minimum 

15 meter mot gang- og sykkelveg hadde vært mer hensiktsmessig og gjør det også areal-

messig enklere i forbindelse med senere etablering av støyskjermingstiltak. 

 

Konklusjon 

Statens vegvesen registrerer at det settes krav om detaljplanlegging for flere av de mest 

aktuelle områdene. Således kan flere av våre innspill håndteres på det nivået. Vi føler likevel 

behov for å nevne utfordringene slik at det blir lettere å se sammenhengen på ulike plannivå. 

Statens vegvesen ber for øvrig om tilbakemelding på behandlingen av våre innspill i for-

bindelse med den videre prosessen knyttet til områdeplanen. Vi vektlegger ellers innspillene 

fra Trøndelag fylkeskommune. 

 

Vurderinger av trafikksikkerhet og framkommelighet knyttet til fylkesveg er fra årsskiftet 

Trøndelag fylkeskommunes ansvarsområde, jf. vårt brev til kommunene av 9. desember i fjor 

Opphør av sams vegadministrasjon – viktig informasjon til våre samarbeidspartnere. Statens 

vegvesen vil imidlertid fortsatt kunne bistå kommunene med vår kompetanse i lys av vårt 

sektoransvar for vegtrafikk. 

 

  

 

Transportforvaltning midt 1 

Med hilsen 

 

 

June Stubmo 

seksjonsleder Jan-Kristian Janson 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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E-post: 
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Postboks 23 
7101 RISSA 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2020/7012-2 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Børre Tennfjord 

Dato: 
24.06.2020 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Rissa sentrum 
- Indre Fosen kommune - Trøndelag fylke. 
 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Vi 
arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for 
fremkommelighet og en bærekraftig utvikling av kystsonen. Vi opptrer som eier og forvalter av 
farledsinstallasjoner, fyr og merke og medvirker som statlig fagmyndighet med sektoransvar i 
sjøarealet, herunder det å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havner og bruk av 
farvannet. Kystverket er et direktorat under Samferdselsdepartementet. 
 
Kystverket har den 11. juni 2020 mottatt områderegulering for Rissa sentrum i Indre Fosen 
kommune til høring og offentlig ettersyn, etter at arealutvalget i kommunen i møte den 26. 
mai 20, under sak 28/20, vedtok at planen skal høres ihht plan- og bygningslovens §§ 5-2 
og 12-10. 
Områdeplan Rissa sentrum skal styrke Rissa sentrum gjennom etablering av boliger, 
næringsareal og aktivitetsområder. Planen identifiserer på et overordnet nivå, hvordan 
sentrum som skal utvikles, og hvor utviklingen skal foregå. 
 
Våre innspill og kommentarer 
Vi har vurdert det fremlagte planforslaget med hensyn på statlige rammevilkår og 
retningslinjer for planarbeider etter plan- og bygningsloven, samt planmessige føringer 
nedfelt i den nye havne- og farvannsloven. 
Kystverkets planmedvirkning er først og fremst koblet til utviklingen av sjø- og sjønære 
arealer som kan sies å ha en virkning på ferdselsforholdene og sikkerheten i farvannet. Våre 
generelle og særlige kommentarer til planarbeidet, er knytt til slike forhold. 
Vi ser av offentliggjøringen av planforslaget, herunder avgrensningen av området, at dette 
ikke har noen virkning på statlige anlegg og installasjoner og bare en ubetydelig grenseflate 
til Kystverkets ansvars- og influensområde. Vi har ingen avgjørende eller vesentlige 
kommentarer til arealutnytting av planområdet. 
Vi finner det imidlertid på sin plass å kommentere at det nå forekommer to planforslag som 
dekker samme areal til behandling i Indre Fosen kommune. Vi sikter her til regulering av 

Midt-Norge

https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=304&sourceDatabase=INDREFOSEN
https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=304&sourceDatabase=INDREFOSEN


 Side 2 

seilsportanlegget Nedre fallet og den her foreliggende områdeplanen. Vi antar at det vil 
komme en koordinerende avklaring i forhold til planvedtak som skal fattes i disse to planene.  
Vi kan imidlertid ikke se at reguleringen fører med seg upåregnelige eller negative 
konsekvenser for de interesseområdene som Kystverket er satt til å ivareta. Vi oppfatter med 
dette planframlegget å være gjennomførbart med den arealprioritering, tiltaksrekkefølge og 
vedtekter som det legges opp til i forslaget.    
  
Utover dette har vi ingen kommentarer til fremlagt reguleringsforslag for Rissa sentrum og 
planen kan for vår del godkjennes som forelagt.  
  
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Svein Inge Alnes 

 
 
 
 
Børre Tennfjord 

Fung. regiondirektør sjefingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 

 

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Norges vassdrags- og energidirektorat Midt-Norge Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 
Fiskeridirektoratet Region Midt Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Statens Vegvesen Transport Midt Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO 
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NO 992 047 364

E-postadresse: postmottak@tbrt.no
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26926/20

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Indre Fosen kommune
Plan- og næringsavdelingen
Postboks 23

7101 RISSA

Vår saksbehandler
Joar Ølmheim

Vår ref.
20/15507-2 (26926/20)
oppgis ved alle henv.

Deres ref.
Tone Wikstrøm
2018/964

Dato
06.07.2020

Områderegulering for Rissa sentrum -Høringsuttalelse

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til ovennevnte sak.

Hensikten med planen er å styrke Rissa som et aktivt og kraftfullt kommunesenter for bosetting,
næring, handel og opplevelser. Planen angir geografisk avgrensning av Rissasentrum, framtidige
byggeområder med forskjellig utnyttelsesgrad (type bebyggelse og høyder), samt framtidig
infrastruktur (veier, gang- og sykkelveier inkludert friområder, lekeplasser og turveier).

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 også en
hensiktsmessigplassering av et 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
bygget/byggene tas i bruk (blant annet skal eksisterende og nye brannkummer,
vannkapasitet, adkomstveier og oppstillingsplasser for bygget/byggene være tilfredsstillende
fra dette tidspunktet).

• 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.

• Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS disponerer ikke maskinelt høyderedskap i Indre
Fosen kommune.

• 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.



Side 2
Trøndelag brann-og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Vår referanse
20/15507-2(26926/20)

Vår dato
06.07.2020

26926/20

• Innsatstiden for de forskjellige typer bygninger må være forskriftsmessig, jf. forskrift om
organisering og dimensjonering av brannvesen § 4-8 Innsatstid, med veiledning.

• Det må tas hensyn til risikoen som kan framkomme ved etablering av områder til offentlige
formål, etablering av nye områder og endret bruk av områder.

• 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(parkeringskjellereeller andre rom under terreng) som bygges utenfor

bygningskropp, må vies spesiell oppmerksomhet. Dettesærlig med tanke på belastningen
ved oppstilling av utrykningskjøretøyog etablering av nødvendige brannvannskummer i
området.

• Lading og plassering av gjenstander og utstyr i rømningsveier er ikke tillatt.
• Dersom det tilrettelegges for lading av fremkomstmidler (som el-sykler og el-biler) i

innvendig parkering, må brannsikkerheten ivaretas.
• Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjellerog på loft. Det anbefales derfor ikke

parkering av gassdrevne biler i parkeringskjellereunder bakkenivå.
• 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.

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

• Dersom det er planer om å benytte stoff som kommer inn under forskrift om håndtering av
farlig stoff, som for eksempel boliggass, må lagring, bruk og arealmessige begrensninger
rundt utstyr og anlegg fastsettes på bakgrunn av en risikovurdering.

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

Trøndelag brann-og redningstjeneste IKS viser videre til retningslinjer vedrørende 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 og områder kan bli vurdert som særskilte brannobjekter i
henhold til brann-og eksplosjonsvernlovens § 13. Vi ønsker derfor å kunne uttale oss i den videre
saksgangen.

Med hilsen
TRØNDELAG BRANN-OG REDNINGSTJENESTE IKS

Odd Roar Husbyn
gruppeleder

JoarØlmheim
brannmester

Elektroniskdokumentertgodkjenningutenunderskrift

Kopi: Tone Wikstrøm, Indre Fosen kommune, e-post: tone.wikstrom@indrefosen.kommune.no
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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NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Områderegulering for Rissa 

sentrum - Indre Fosen kommune 

 

Vi viser til ovennevnte forslag til områdereguleringsplan. 

Forslaget til områderegulering er et omfattende produkt som framstår som et grundig og 

gjennomarbeidet dokument som etter vårt syn vil danne et godt grunnlag for den framtidige utviklingen 

av Rissa sentrum. Etter det vi kan se av det tilsendte planmaterialet kreves det detaljregulering for 

samtlige delområder utenom idrettsanlegg benevnt BIA2/BIA3. Dette anser vi som fornuftig da 

områdereguleringsplanen ellers ville måtte blitt enda mer omfattende og detaljert og kunne derved blitt 

oppfattet som uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig for almenheten.  

 

NVE har følgende kommentarer til planforslaget: 

 

Overvannshåndtering 

I forslaget til bestemmelsenes 3.1.2 er det stilt krav om at all utbygging skal vurderes mot mulige 

konsekvenser av 20-års nedbør vist i overvannsmodellen utarbeidet av Asplan Viak datert 18.04.2017. 

Videre heter det at: «Avbøtende tiltak mot flomskader skal vurderes (fordrøyingsbasseng e.a)». Dette er 

positivt og viser at kommunen er opptatt av å ivareta forholdet til god overvannshåndtering. Med de 

klimaendringene en ser for seg i framtida må det imidlertid forventes mer- og økende nedbør slik at det 

klimaet en har planlagt for tidligere ikke vil være det klimaet en må planlegge for i framtida.  

 

Det er i dag ingen krav til dimensjonerende hendelse ifht. overvann så mange planleggere (som Asplan 

Viak her) har benyttet anbefalingene fra Norsk Vann om å hensynta 20-års nedbør. Sannsynligvis vil 

dette være for beskjedent i framtida. Vi minner om at den 3. mars (med frist 03.06) ble det lagt ut en 

rekke forslag til endringer i både plan- og bygningsloven, TEK17 og forurensningsloven vedr. forholdet 

til overvann:  
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1. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-plan.-og-

bygningsloven---handtering-av-overvann/id2691854/ 

2. https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/990 

3. https://dibk.no/byggereglene/horinger/hoyringar/forslag-til-endringer-byggteknisk-forskrift--7-

2-m.m.-om-sikkerhet-for-overvann/ 

 

Ovennevnte forslag til endringer viser at regjeringa er svært opptatt av forholdene knyttet til overvann 

og ønsker å ta grep for å redusere kostnadene, farene   og ulempene som følge av uheldig 

overvannshåndtering. Endringene i TEK17 innebærer at en ønsker å harmonisere kravene til flomfare og 

overvannsflom noe som betyr at det må tas høyde for betydelige større vannmengder også mht. 

overvann enn hva som er tilfellet i dag. I ROS-analysen vises det til at deler av ledningsnettet/ 

overvannsnettet vil kunne bli utfordret allerede ved en 20-års-flom og at bruer og kulverter vil være 

kritiske punkt. For å unngå en bit-for-bit-vurdering av hvert enkelt delområde hadde det vært ønskelig at 

forholdet til overvann, vannhusholdning og kritiske punkt mht. bruer og kulverter hadde blitt sett i 

sammenheng i forbindelse med områdereguleringen og ikke utsatt til detaljregulering og byggesak.  

Vedr. forholdet til avdekking og vurderinger mht. mulige innsnevringer i vassdragene minner vi om vår 

tilskuddsordning til økonomisk støtte for å kartlegge kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag (5 mill. 

kr./2020). https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-

punkt-i-bekker-og-bratte-vassdrag/. 

 

Vassdrag 

Flomfare 

Økende og mer intensiv nedbør over større deler av året sammen med økt andel tette, harde flater i form 

av asfalt, takflater, belegningsstein etc. som følge av utbyggingstiltak vil øke flomfaren. Det er avsatt en 

hensynssone/sikkerhetssone mot Årsetbekken på 20 meter til hver side for vassdraget av hensyn til 

flomfare. Dette er positivt. Det er i tillegg stilt krav om at tiltak skal utredes med tanke på flomfare og 

avbøtende tiltak gjennomføres ved behov. Dette er bra og vil etter det vi kan se gi klare føringer for de 

påfølgende detaljreguleringer. Vi oppfatter hensynssonen til også å være en byggegrense mot 

vassdraget. 

Allmenne interesser  

Kantsoner mot vassdrag er svært viktig for livet i vassdragene og er også viktige for det biologiske 

mangfoldet da disse innehar noen av de mest artsrike biotopene vi har i landet. Vi anbefaler derfor at det 

tas inn en bestemmelse som ivaretar en grønn kantsone i tråd med kravene i vannressurslovens § 11. I 

lovkommentaren til paragrafen presiseres det at denne avstanden ikke må settes kortere enn avstanden i 

Nydyrkingsforskriften (6 m). Dette er en absolutt minimumsavstand og vi anbefaler generelt at denne 

avstanden ikke settes kortere enn 10 meter.     

Tidligere har det vært vanlig å lukke vassdrag i forbindelse med landbrukstiltak, veganlegg og 

tettstedsutvikling. Ingen ting varer evig, heller ikke disse konstruksjonene som før eller siden vil gå helt 

eller delvis tett, ofte i forbindelse med kraftig nedbør og/eller flomhendelser. Dette øker risikoen for 

flomskader og vann på avveie, noe som i marine områder kan innebære utgravinger og erosjon som i 

verste fall kan medføre kvikkleireskred. I de «Statlige planretningslinjene for klima og energiplan-

legging og klimatilpasning» av 28.09.2018 frarådes det å lukke vassdrag og det må argumenteres for 

hvorfor en evt. ikke vil benytte åpne, naturbaserte løsninger. Vi anbefaler derfor at det tas inn en 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-plan.-og-bygningsloven---handtering-av-overvann/id2691854/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-plan.-og-bygningsloven---handtering-av-overvann/id2691854/
https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/990
https://dibk.no/byggereglene/horinger/hoyringar/forslag-til-endringer-byggteknisk-forskrift--7-2-m.m.-om-sikkerhet-for-overvann/
https://dibk.no/byggereglene/horinger/hoyringar/forslag-til-endringer-byggteknisk-forskrift--7-2-m.m.-om-sikkerhet-for-overvann/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-og-bratte-vassdrag/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-og-bratte-vassdrag/
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bestemmelsene med forbud mot slik bekkelukking. I enkelte tilfeller vil det imidlertid kunne være 

nødvendig å lukke deler av et vassdrag. Slike tiltak vil da kunne hjemles gjennom reguleringsplan eller 

via dispensasjon.    

 

Geoteknikk/grunnforhold   

Multiconsult har gjennomført en lang rekke grunnundersøkelser med tilhørende rapporter i området og 

fem av disse rapportene gis juridisk virkning gjennom forslag til planbestemmelsenes 3.1.1. Disse 

rapportene har vært gjenstand for uavhengig kvalitetssikring av Rambøll, i hovedsak uten vesentlige 

merknader. Dette er positivt. Det er stilt krav om detaljregulering for utbyggingsområdene med 

tilhørende geotekniske vurderinger med grunnlag i de fem geotekniske rapportene. Dette er bra og anses 

som tilstrekkelig på dette plannivået. Vi minner imidlertid om at rapporten ikke tar hensyn til utfylling i 

sjø bla. i område 4 «Nedre Fallet» hvor NVE har lagt ned en betinget innsigelse med krav om 

geoteknisk avklaring i forkant av evt. tiltak i innsjøen Botnen. 

 

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for nesten alle viktige 

samfunnsoppgaver og funksjoner. Overføringsnettet ivaretar en av de grunnleggende funksjonene i 

kraftforsyningen, og er å anse som sentral infrastruktur. Det er derfor viktig at det i arealplanleggingen 

tas tilstrekkelig hensyn til planlagte og eksisterende anlegg for overføring og produksjon av elektrisk 

energi.  

Nettanlegg på nasjonalt- og regionalnettnivå med transformatorstasjoner er i hovedsak unntatt 

behandling etter plan- og bygningsloven (jfr. PBLs § 1-3), og skal avmerkes som hensynssone i plan-

kartet, med båndlegging etter energiloven og angivelse av formålet (PBLs §§ 11-8 d, evt. bokstav a/12-

6). Kraftledninger i distribusjonsnettet som bygges og drives i medhold av en områdekonsesjon etter 

energiloven, er imidlertid ikke unntatt fra plandelen i PBL. Kraftledningsanlegg som omfattes av 

områdekonsesjonene (distribusjonsnettet), kan i reguleringsplan avmerkes som arealformål Samferdsels-

anlegg og teknisk infrastruktur, med underformål Traseer for teknisk infrastruktur (PBLs §§ 11-7 nr. 

2/12-5 13 nr. 2). Kommunen har også mulighet til å fastsette hensynssone for fare med tilhørende 

bestemmelser om bygging nær kraftledninger (PBLs § 12-6, jfr. § 11-8 a). Vi anbefaler følgende 

bestemmelse knyttet opp mot hensynssonen: «Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensyns-

sonen og alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med 

ledningseier. Det må ikke tilrettelegges for varig opphold under ledningene (feks lekeplasser). Bredden 

på sona bør ikke være kortere enn 15 meter til hver side for senter av ledningen». Eksakt bredde for de 

enkelte anlegg kan fås ved henvendelse til Statnett men bredden bør ikke variere i avstand men være 

enhetlig gjennom planområdet. 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef 

Finn Herje 

Senioringeniør 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Saksbehandler: Tove Marie Hervik 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
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Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
        
        
 
 

 

 
 
INNSPILL TIL OMRÅDEREGULERING FOR RISSA SENTRUM PLANID 
50542013004 
 
Innspill til områderegulering av Rissa sentrum 
Mattilsynet viser til varsel om områderegulering av Rissa sentrum og har følgende innspill til 
oppstartvarsel. 
Frist for å gi svar er satt til 31.07.2020. 
 
Mattilsynet er høringsinstans til arealplaner, detaljplaner/ reguleringer og har i oppgave å bidra til at 
planen/reguleringen ivaretar nasjonale og regionale interesser innenfor områdene: 

 Drikkevann 
 Plantehelse 
 Fiskehelse/fiskevelferd 

 
Det opplyses at områdeplanen for Rissa skal styrke Rissa sentrum gjennom etablering av boliger, 
næringsareal og aktivitetsområder. 
 
Vi forventer derfor at de hensyn som er gitt i Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019–2023 (vedtatt 14. mai 2019) legges til grunn i arbeidet. Vi viser her til pkt. 2.3,   
 

«…. Det er viktig at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot 
forurensing slik at brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige 
mengder helsemessig trygt drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur 
er en viktig del av kommunale planer ……».  
 
Og videre til: «Regjeringens forventninger …… Fylkeskommunene og kommunene tar 
hensyn til og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging, slik at behovet for rensing ved 
produksjon av drikkevann reduseres …»  

 
Det samme gjelder Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av Regjeringen 22. mai 2014. Det bør 
framgå av planbeskrivelsen hvordan relevante nasjonale mål og forventninger blir ivaretatt i 
planforslaget. 
 
 
 

Deres ref:    
Vår ref: 2020/112871     
Dato: 06.07.2020   

INDRE FOSEN KOMMUNE  
Postboks 23 
7101  RISSA   
 
 
 

Org.nr: 985 399 077  

 

mailto:postmottak@mattilsynet.no
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Arealformål, bestemmelser og hensynssoner 
 
Mattilsynet forventer at følgende punkter blir ivaretatt i kommunens områderegulering av Rissa 
sentrum: 
 
1. Kartlegging og vurdering av vann og avløp. 

 
 Det må utarbeides en overordnet plan for vann og avløp. Områdereguleringsplanen må 
samordnes med Hovedplanen for VA, og denne skal ligge til grunn for hver enkelt 
reguleringsplan som utarbeides. 

 
2. Arealformål - Bebyggelse og anlegg.  

 
Når det planlegges utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder, eller 
fortetting innenfor eksisterende bebyggelsesområder, må kommunen vurdere muligheten for å 
knytte disse til eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt 
fellesanlegg. Dette for å oppnå hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og 
driftseffektive løsninger for vannforsyningen. Dette må gå klart fram av hovedplan for vann og 
avløp. 
 
Eksisterende private vannforsyningssystemer med uklare eierforhold og/eller utilfredsstillende 
vannkvalitet og leveringssikkerhet skal oppgraderes eller knyttes til eksisterende 
vannforsyningssystemer slik at man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og 
kostnads- og driftseffektive enheter.  
 
Kommunen må ha målsetninger om å øke tilknytningen til eksisterende 
vannforsyningssystemer, og Mattilsynet forventer at kommunen lager en plan for at alle 
fastboende innbyggere har tilgang til drikkevann fra en tilfredsstillende 
drikkevannsvannforsyning.  
 
Reguleringsplanen må inneholde krav om at vann og avløp skal være ferdig etablert, og har 
sikker levering av tilstrekkelige mengder vann av drikkevannskvalitet, før boliger, fritidsboliger 
m.v. tas i bruk.  
 
Vi forventer at det blir gitt rekkefølgebestemmelser for dette i kommuneplanens arealdel, og at 
rekkefølgebestemmelsene må videreføres til hver enkelt reguleringsplan som utarbeides. 
 
3. Arealformål - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 
Kommunen skal også her sikre en helthetlig vann- og avløpsløsning (helhetlig VA-plan). 
Reguleringsplanen må stille krav om at en helhetlig kartlegging og vurdering av vann og 
avløp skal utarbeides. Hensynssoner og bestemmelser skal fastsettes.  
 
Det må foreligge en teknisk plan for vannforsyningen før det gis tillatelse til tiltaket. Planen 
skal være utarbeidet av kompetente personer og inneholde informasjon og vurdering av 
relevante forhold og gjennomførbare løsninger (rekkefølgekrav). Ledningsnett, 
tappepunkter og vannkilde(r) inngår som et minimum. 
 
For nye vannforsyningssystem og nybygde ledningsnett må eierforhold etter fullført 
utbygging fastsettes gjennom utbygningsavtaler. 
 
Generelle bestemmelser 
 
Hensyn til plantehelse og spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse 
med anleggsarbeid og flytting av masser 
 
Matloven stiller krav om at enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår 
fare for utvikling eller spredning av planteskadegjørere. Det er viktig at kommuner og 
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entreprenører som skal planlegge og/eller utføre anleggsarbeid, er seg sitt ansvar bevisst. 
 
Mattilsynet forventer at reguleringsplanen inneholder bestemmelsene som sier at 
tiltakshaver må kontakte Mattilsynet før igangsetting av anleggsarbeid, for å få informasjon 
om status for ulike skadegjørere, inkl. floghavre, hvilke vilkår som gjelder og hvilke tiltak 
som må iverksettes. Bestemmelsene må videreføres som rekkefølgebestemmelser i 
reguleringsplanene. 
 
Bestemmelsene bør omfatte all bygge- og anleggsvirksomhet, etablering av bolig- og 
industriområder og annen anleggsvirksomhet som innebærer en risiko for å spre 
planteskadegjørere og ugras som måtte befinne seg i jorda. Smitte kan spres både med 
jordmasser som flyttes og med maskiner med jord, frø og andre planterester. 
 
Helse hos akvatiske dyr og mulig overføring av smitte 
 
Mattilsynet peker på at det er særlig aktsomhetsplikt med tanke på å forebygge og forhindre 
risiko for spredning av smittsomme sykdommer på dyr, herunder akvatiske dyr. 
 
Vi forventer derfor at der det er relevant bør lages bestemmelser som vil forebygge 
overføring av kjent og ukjent smitte, mellom vassdrag og langs kysten med 
omkringliggende områder (inkludert akvakulturanlegg). Det må stilles krav til entreprenører 
og annen relevant virksomhet om vask og desinfeksjon av anleggsmaskiner og annet utstyr 
før det kan benyttes i og nær vassdrag.  
 
Bestemmelsene må inneholde krav om at Mattilsynet må kontaktes når det skal 
gjennomføres endringer i vassdrag som rivning av dammer, etablering av dammer, 
etablering av fisketrapper m.m., samt anleggsvirksomhet som berører vassdrag. 
 
 

 
 
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. 
 
 
Kopi til 
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Postboks 2600 7734 STEINKJER 

 
 
 



1 av 1 
 Vår dato 

10.07.2020 
Vår referanse 
2020/15866/STNO 

NTNU Vitenskapsmuseet 
Institutt for arkeologi og kulturhistorie 

Deres dato 
26.06.2020 

Deres referanse 
2018/964 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 
E-post: +47 73 59 21 45 
postmottak@museum.ntnu.no 

Erlings Skakkes gate 47 B 

 

Staale Normann  
7491 TRONDHEIM 

http://www.ntnu.no    Tlf: +47 73 59 22 53 
Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 

 
Indre Fosen kommune 
 
Rådhusveien 13 
7100 RISSA 
 

 
  

  

Marinarkeologisk uttalelse til områderegulering, Rissa sentrum, 
Indre fosen kommune 
 
NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 26.06.2020, i e-post fra Indre Fosen kommune, ovennevnte sak 
til uttalelse vedrørende eventuell konflikt med kulturminner under vann. Saken er behandlet med 
bakgrunn i Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50. 
 
Indre fosen kommune vedtok den 26.05.2020 å sende forslag til områderegulering for Rissa sentrum 
på høring og offentlig ettersyn. Områdeplanens sjøområder står beskrevet i kapittel 11.2.5 Bruk og 
vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.  
 
NTNU Vitenskapsmuseet har ingen merknader til områdeplanen, slik den foreligger, men minner om 
meldeplikten. Dette medfører at dersom det oppdages kulturhistorisk materiale som kan være fredet 
eller vernet av loven her (keramikk, glass, vrakdeler etc.) må arbeidet straks stanses og NTNU 
Vitenskapsmuseet varsles jf. kulturminneloven § 14 tredje ledd jf. §§ 8 annet ledd, 13 første ledd 
første punktum og 13 annet ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidet om 
dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. 
 
 
Med hilsen  
 
Staale Normann 
Saksbehandler 
 
 
Kopi: Trøndelag fylkeskommune 
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Seksjon Kommunal  
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Vår dato: 24.07.2020 Vår referanse: 202017277-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse: 2018/964 Heidi Beate Flatås 

Fylkeskommunens uttalelse til høring og offentlig ettersyn 

Områderegulering - Rissa sentrum - Planid 50542013004. Indre 
fosen kommune 

 

Utgangspunkt for planarbeidet er et kommunestyrevedtak i tidligere Rissa kommune fra 

2010 om at det skal gjennomføres en regulering av Rissa sentrum, samt et vedtak om 

fortetting av Rissa sentrum. Det er stor etterspørsel etter boligareal sentralt i Rissa. 

Målet med planarbeidet er å styrke Rissa som et aktivt kommunesenter for bosetting, 

næring, handel og opplevelser. 

 

Grønnstrukturen skal binde de grønne områdene innenfor planområdet sammen med 

friluftsområder utenfor. For å legge til rette for økt fysisk aktivitet og trivsel i 

befolkningen, er det sentralt å ta vare på naturverdiene. Det gjøres ved å sikre 

sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, 

idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv. 

 

Planen er godt gjennomarbeidet og har vært gjenstand for bred medvirkning lokalt. Det 

er utarbeidet detaljerte bestemmelser til planen.  

 

En ønsker å utvikle Rissa sentrum til et attraktivt kommunesenter med bosetting 

sentrumsnært, slik har vi grunn til å anta at flere vil benytte sykkel som 

framkomstmiddel. Elsykler blir mer og mer populært og en kan lettere ta seg fram over 

lengre distanser. Ut fra dette vil vi tilrå et det legges opp til noe mer sykkelparkering enn 

bestemmelsene åpner for.  

 

Fylkesveg 718 går gjennom Rissa sentrum og byggegrense mot fylkesvegen er i 

utgangspunktet 50 meter i henhold til veglovens § 29. Fylkeskommunen aksepterer avvik 

fra byggegrensen gjennom sentrumsområde. Det bør ikke åpnes for boligetablering i 

1.etg ut mot fylkesvegen. Dette ut fra støy og støv  

 

I BS1 områdene avsatt til sentrumsformål, bør det ikke åpnes for boliger i 1 etg, da det 

er de mest attraktive lokalene for forretning e.l. Om det skulle vise seg at det ikke er nok 

forretningsvirksomhet til å fylle alle førsteetasjene, bør det i bestemmelsene setter krav 

om større romhøyde i 1.etg, dette for å ha fleksibilitet til seinere bruksendring til 

forretning e.l. 

 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Kommunal 
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Eldre tids kulturminner 

Viser til våre tidligere undersøkelser bla. i forbindelse med forhåndsvarsel til 

sentrumsplan og til reguleringsplan for Årnsetlunden, samt Nordheim-Åsly med flere, 

med uttalelser, sist av 19.06.15. Det er påvist noen kulturminner i planområdet, men alle 

er frigitt gjennom dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser. Videre er det påvist 

løsfunn fra steinbrukende tid i planområdet, men disse har usikker geometri, og er ikke 

støttet av arkeologiske funn ved tidligere nevnte undersøkelser. 

 

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk 

fredete kulturminner, og har derfor ingen ytterlige merknader til planforslaget.  

 

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i 

kulturminneloven. Dersom man i løpet av arbeidets gang oppdager noe som kan være et 

automatisk fredet kulturminne (f.eks. gjenstander, ansamlinger av sot/kull eller stein), 

skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.  

 

Vi foreslår at følgende tekst settes inn i områdeplanens generelle bestemmelser:  

Dersom man i løpet av bygge- og anleggsarbeid i marka oppdager gjenstander eller 

andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 

fylkeskommunen og/eller Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (kml) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette 

pålegget videreformidles til dem som skal utføre selve arbeidet.  

 

Deler av planområdet er i vann, og fylkeskommunen har behov for å spørre 

NTNU/Vitenskapsmuseet om faglig råd for å vurdere de marinarkeologiske mulighetene 

på stedet. Saken blir derfor oversendt dit for vurdering av potensialet for 

marinarkeologiske kulturminner i tiltaksområdet. 

 

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner og viser til 

egen uttalelse fra Sametinget.  

 

Nyere tids kulturminner 

Planbeskrivelsen foreslår gode bestemmelser knyttet til ivaretagelse og hensyn til nyere 

tids kulturminner.  Det er positivt at planens bestemmelser fremhever kommunens 

mulighet til å kreve god utforming av nye tiltak, som ikke går på tvers av kulturhistoriske 

verdier. Disse bestemmelsene, og å benytte pbl §§29-2 og 31-1, er til god hjelp når 

kommunen skal ivareta verneverdier og identitetsskapende elementer i Rissa sentrum. I 

tillegg skal riving eller vesentlig endring av byggverk eldre enn 1850 på høring til 

fylkeskommunen.  

 

Ettersom kommunen ikke har en overordnet kulturminneplan, er det svært positivt at 

planbeskrivelsen på en så grundig og gjennomarbeidet måte gjør rede for områdets 

mange verdifulle kulturminner, og at disse i tillegg settes inn i en større historisk og 

kulturhistorisk kontekst. I planbeskrivelsen er det spesielt bygningene i Strømmen 

kulturmiljø som trekkes fram, hvor det innenfor planområdet er 11 sefrak-registrerte 

bygg, i tillegg til enkeltbygninger som bygninger på Årnset gård og på Fosen 

Folkehøgskole, Villaen Arneberg og Rissa Rådhus.  

 

Vi har noen forslag til endringer. 
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Det første gjelder verdivurdering av kulturminner i 10.3 Kulturminner og kulturmiljø – 

side 61. 

Rissa rådhus (1969) er vurdert til å ha Middels verdi. Etter vårt skjønn bør denne 

bygningen klassifiseres med Stor verdi og få egne bestemmelser, hvor også 

vegetasjonen (furuene) rundt bygningen tas med. Bygningen vurderes til å være et bygg 

med høy arkitektonisk egenverdi, og den ble i samtid kjent som et forbilde på offentlig 

arkitektur i Norge. Nå, i en periode hvor offentlig arkitektur som ble formgitt i 1960-

årene er under sterkt press og rivningstruet (ref. Siemensbygget på Sluppen i Trondheim 

og Y-blokka i Regjeringskvartalet i Oslo) vil de særegne bygningene fra denne perioden 

som fortsatt er bevart få styrket sin betydning, regionalt og trolig også nasjonalt. 

 

I tillegg har vi en kommentar til teksten til bestemmelsene:  

 

Under 6.1.3Hensynssone kulturmiljø (§11-8 c, jf. § 12-6) 

H560_1: Hensynssone kulturmiljø Strømmen 

… «Med søknad om tillatelse til riving av bebyggelse, skal det foreligge datert foto av 

eksteriøret. Fotoene skal arkiveres på byggesaken».  

 

Standard antikvarisk dokumentasjon har til hensikt å sikre kunnskap om eiendommen for 

ettertiden, og det bør derfor stilles krav til antikvarisk dokumentasjon. Det bør vedlegges 

historikk med kildehenvisning og gjerne sefrak-skjema. Fotodokumentasjon skal vise 

hele bygningen utvendig (alle fasader) med fotografens ståsted angitt, og innvendige 

fotografier dersom aktuelt.  For bygninger eldre enn 1850 hvor tiltaket kommer inn 

under Kulturminnelovens § 25, bør det i tillegg kreves at bygningens tilstand 

dokumenteres og beskrives av person med kompetanse innen bygningsvern eller 

lignende. Oppmålingsskisser med ca. mål for alle plan skal følge med.  

 

 

Friluftsliv og folkehelse 

Folkehelsefeltet er grundig beskrevet i «kunnskapsgrunnlaget» for feltet, både med 

hensyn til fakta om status og kunnskap om hva som fremmer helse i arealplanlegging. 

Møteplasser, grønne områder, gang- og sykkelveier og friområder som alle bidrar til 

trivsel, trygghet og livskvalitet i form av fellesskap, tilhørighet, relasjonsbygging, 

estetiske opplevelser, fysisk aktivitet og rekreasjon for å nevne noen. 

Planbeskrivelsen viser også til flere og varierte måter for innbyggerinvolvering i 

planprosessen, fra barn og unge til de voksne. Dette er selve grunnmuren i 

folkehelsearbeidet, medvirkning av de som berøres av tiltaket. 

 

Vannforvaltning 

Trøndelag fylkeskommune er som vannregionmyndighet opptatt av å sikre at alt arbeid 
som berører vann skal ivareta hensynet til opprettholdelse eller forbedring av kvaliteten 
til vannforekomster. Tiltak som berører vann må vurderes i henhold til Regional 
vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016-2021 og vannforskriftens §4 og § 
12.   
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Bekkedalsbekken (Årnsetbekken?), vann-nettID 132-21-R, har moderat økologisk 

tilstand. Målsetning er god økologisk tilstand. Viktige negative påvirkningsfaktorer er 

diffus næringsavrenning og rørlegging. Kommunen som sektormyndighet har et ansvar å 

sørge for at økologisk tilstand blir god, jf. Regional vannforvaltningsplan 2016-2021. 

 

Vi anbefaler at når en vannforekomst blir nevnt i et offentlig plandokument, så bruker en 

konsekvent vannforekomstens vann-nettID. I dette plandokumentet blir Årnsetbekken 

nevnt flere ganger. Er det Bekkedalsbekken, vann-nettID 132-21-R, det her er snakk 

om? 

 

Vi savner vinkling av påvirkning på vannmiljø. I planen er det flere henvisninger til vanns 

påvirkning på oss. En områdereguleringsplan med et utydelig fokus på vannmiljø følger 

ikke opp regionale og nasjonale føringer på dette området. Rissa kommune vedtok selv i 

2014 kommuneplanens samfunnsdel, hvor følgende to punkter var med; 
• Bevare naturlig vegetasjon langs vassdrag 

• Fokusere på vann som en vesentlig del av grøntstrukturer 

Klima- og miljødepartementet sendte den 19.03.2019 ut brev med nasjonale føringer for 

kommunenes vannforvaltning. I brevet kan vi bl.a. lese: «Gjennom arealplanleggingen 

kan kommunen sette restriksjoner på arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs 

vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder naturmiljø. Det er svært viktig at 

disse virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunens arealplanlegging for å nå målet om god 

tilstand i norsk vann». De nasjonale føringene setter også ambisiøse målsettinger for 

kommunenes arbeid med avløps- og landbrukstiltak. Kommunen bør bruke tilgjengelige 

virkemidler, både for å hindre forringelse av vannmiljø, men også for å forbedre 

miljøtilstanden. Potensielle påvirkninger på vannmiljø og oppnåelse av vedtatte miljømål 

bør belyses i konsekvensutredningen. 

 

Fiskeri/akvakultur 

Planforslaget er vurdert i forhold til fiskeri og akvakultur. Planen omfatter i liten grad 

sjø/vannareal, men arealformål på land kan ha betydning for det som foregår av sjø-

/vannrelaterte virksomheter. Det vises til området mellom Krobakken og Botn. En liten 

del av området er friområde i sjø, og det er mulighet for oppføring av naust, flytebrygger 

med mer (ikke opparbeidet eller utnyttet til dette formålet per i dag).  

 

Avslutningsvis 

Fylkeskommunen vil berømme kommunen for å ha gjennomført et grundige arbeidet 

med områdeplanen. Om det er behov for dialog rundt det videre arbeidet, stiller 

fylkeskommunen gjerne opp med råd og veiledning. 
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Kommentarene over er å oppfatte som faglige råd til planen. Fylkeskommunen har ingen 

innsigelser i saken. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Caroline Haugan      Heidi Beate Flatås 

Seksjonsleder        Rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Kontaktpersoner 

Eldre tids kulturminner: eirso@trondelagfylke.no 

Nyere tids kulturminner: Eline Meyer Størseth: elinstor@trondelagfylke.no 
Vannforvaltning: Asle Rebbestad e-post: aslre@trondelagfylke.no 

Folkehelse: Guri Wist: gurwi@trondelagfylke.no 
Akvakultur: Lill Connie Furu e-post: lilfu@trondelagfylke.no 
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Indre Fosen kommune 
Postboks 23 
7101 RISSA 

 

 

AAMHTESE/SAK MIJ VUESUEHT./VÅR REF. DIJ VUESIEHT./DERES REF. BIEJJIE/DATO 

20/2604 - 2 20/19620 2018/964 05.08.2020  

 

Sametingets uttalelse til høring av områderegulering for Rissa 

sentrum, Indre Fosen kommune 
 
Vi viser til deres brev av 08.06.2020.  
Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår 
reindrift forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de 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 
kml. § 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 hensyn viser vi til egen uttalelse fra 
Trøndelag fylkeskommune. 

Heelsegh/Med hilsen 
 
 
 
 
Andreas Stångberg Harald Bugge Midthjell 
fágajođiheaddji/fagleder Raeriestæjja/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 

Harald Bugge Midthjell 

Tel: +47 78 47 40 33 
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Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.fylkesmannen.no/tl 
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Høringsuttalelse til områderegulering for Rissa sentrum - Indre Fosen 
kommune 

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen 
på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Landbruk  
Målet med planarbeidet er å styrke Rissa som et aktivt og kraftfullt kommunesenter for bosetting, 
næring, handel og opplevelser. Planen er ryddig og leservennlig, og den historiske utviklingen av 
området beskrives på en god måte. Planen kunne vært enda bedre på å få fram hva som er de nye 
arealdisponeringene i forhold til det som er planavklart tidligere. I tillegg hadde det vært en fordel 
om benevnelsene på områdene hadde større fonter på kartet, slik at man slapp å zoome seg inn for 
å finne ut hvor områdene er. Sentrumsplanen skal ifølge planbeskrivelsen vare i minimum 12 år. 
Arbeid med ny felles arealdel for hele Indre Fosen kommune er under utarbeidelse. Det jobbes også 
med å lage ny felles landbruksplan for Indre Fosen. Det er viktig å se denne planen i sammenheng 
med disse. 
 
Planområdets areal dekker ca. 900 daa. Bebyggelsen i sentrum ligger i stor grad på tidligere 
dyrkajord, jf. planbeskrivelsen. Fra 2010 frem til i dag har sentrum spredt seg utover, på begge sider 
av fylkesvegen og oppover mot Åsly. Tettstedet rammes inn av jordbruksjord i vest og øst, 
bebyggelse i nord, og Botn i sør. Jordbruket er spesielt viktig for landskapsopplevelsen, fordi det 
skaper iøynefallende kontraster mellom naturlandskap, innmark og tunmiljø. Selve sentrum i Rissa 
preges av harde og grå flater (veg/veganlegg, parkeringsplass). Vi slutter oss til Klima- og 
miljøavdelingen, som uttaler seg positivt til at planforslaget har innført normer for 
parkeringsdekning både for bil og sykkel.  
 
Planen omtaler landbruksjord som en svært verdifull naturressurs å ta vare på. Det står at 
omregulering av jordbruksareal er forsøkt holdt på et minimum. Vi savner tall for hvor mye dyrka 
jord som omdisponeres med denne planen. Høy arealutnyttelse blir nevnt som et element i 
planleggingen i forbindelse med å ivareta viktige verdier og legge til rette for et levende sentrum. 
Gjennom reguleringsbestemmelsene er det lagt til rette for fortetting og parkering under bakken. 



  Side: 2/5 

Siden dette er kommunesenteret har vi faglig råd om å legge til rette for parkeringskjeller for større 
deler av sentrum enn det foreslåtte bestemmelser gjør. 
 
Boligområde B, Årnset sør 
Det er stor etterspørsel etter boligareal sentralt i Rissa. Området Årnset sør er det eneste 
boligområdet som gir mulighet til etablering av alle typer boenheter, fra eneboliger til rekkehus og 
leiligheter. Øvrige nye boliger innenfor planen følger av fortetting av eksisterende boområder, med 
tyngdepunkt på rekkehus, to-/fire-mannsboliger og leiligheter.  
 
På grunn av nærhet til sentrum, og som et avbøtende tiltak, skal boligtettheten ifølge 
planbeskrivelsen være relativt stor for dette boligområdet; 2,5 bolig per daa. Området er på ca. 33 
daa og består av skog på middels bonitet. I beregningen av tettheten er det trukket fra 2 daa til 
etablering av infrastruktur/veg, samt 3 daa til felles uteoppholdsareal. Vi mener dette ikke skal 
trekkes fra i beregningen, dvs. at tettheten ikke er så høy: 70 boenheter/33 daa = 2,12 boenheter pr. 
daa. Vi har nylig avgitt høringsuttalelse til reguleringsplan for boligområdet på Høgåsmyra, der det 
var krav om 1,3-1,8 boenheter pr. daa. Vi gav et faglig råd om å sette høyere krav til utnytting, både 
minimum og maksimum, med tanke på at avstanden til kommunesenteret i Indre Fosen kommune 
bare er ca. 1 km og at Rissa sentrum i stor grad er omgitt av dyrka jorda. Avstanden til foreslått 
boligområde Årnset sør er ca. halvparten av avstanden til Høgåsmyra. Ut fra det har vi faglig råd om 
å sette et høyere tetthetskrav enn 2,5 boliger pr. daa i reguleringsbestemmelsene. Videre forutsetter 
vi at infrastruktur/veg og uteoppholdsareal ikke trekkes fra boligarealet når tettheten beregnes.  
 
Kombinert formål næring/tjenesteyting BKB2 
De største konsekvensene for landbruket er knyttet til BKB2 Kombinert formål næring/tjenesteyting. 
Størrelsen på LNF-arealet med fulldyrka jord som foreslås omdisponert er 26,7 daa. Dette er mye i 
forhold til det som står om fremtidig behov for næringsareal i planbeskrivelsen: «Hvis 
planhorisonten er på 12 år, (forventet levealder på en plan), bør det i løpet av planperioden legges til 
rette for rundt 11 000 m² næringsareal». Selv om det er kombinert med tjenesteyting kan vi ikke se 
at det er godtgjort at behovet er så stort om 26,7 daa. Vi ser ikke at det er gjort alternativvurderinger 
inklusive vurderinger av fortetting/omforming/transformasjon i allerede avsatt areal og eksisterende 
utbyggingsområder. Arealet er naturlig avgrenset mot Årnsetbekken, står det i 
konsekvensutredningen, uten at det kan være et argument for omdisponering av hele arealet.   
 
Tiltaket er i konsekvensutredningen vurdert som ganske negativt for landskap og naturressurser. 
Videre står det at forutsetningene for utnytting av arealet vil være at tettheten er høy (jordvern), og 
at utnyttingen gjøres med hensyn til omgivelsene (landskap). Dette for å minske de negative 
konsekvensene. I bestemmelsene er det tatt inn at min. tillatt %-BRA = 100%. Det er tillatt med 
bebyggelse i maks 2 etg, og bebyggelsen skal ikke overskride 9 meter fra planert terreng. Med tanke 
på landskapet er det positivt at det tillates maks 2 etg. Samtidig gjør det at utnyttingen blir dårligere. 
I den forbindelse mener vi det burde vært en begrensning i bestemmelsene for hvor mye areal som 
kan tas i bruk til bakkeparkering. 
 
Fylkesmannen viser til nasjonale føringer om at jordvernet skal stå sterkt, jfr. Nasjonal 
jordvernstrategi. Med hjemmel i jordloven § 9 fremmer vi innsigelse til den store omdisponeringen 
av fulldyrka mark til kombinert formål næring/tjenesteyting BKB2. 
 
 
Klima og miljø 
De nasjonale forventningene til kommunal planlegging, av 14.5.2019, peker på flere utfordringer ved 
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kommunal planlegging. Planleggingen skal vektlegge det å; skape et bærekraftig velferdssamfunn, 
skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 
forsvarlig ressursforvaltning, skape et sosialt bærekraftig samfunn, og å skape et trygt samfunn for 
alle. Planforslaget inneholder flere elementer som bygge opp om en bærekraftig samfunnsutvikling.  
 
Flere stier, gang- og sykkelveger og snarveger er tatt inn i planforslaget. Det er et viktig bidrag for å 
skape korte veger mellom daglige gjøremål og stimulerer til bruk av sykkel og gange som 
transportform. 
 
Et av virkemidlene for reduksjon av klimagassutslipp er parkeringsnormer i byer og tettsteder. Det er 
positivt at planforslaget har innført normer for parkeringsdekning både for bil og sykkel. I områder 
for sentrumsformål og offentlig formål kunne andelen sykkelparkering vært høyere for å stimulere 
til økt sykkelbruk. 
 
Planbestemmelsen angående støy fastslår at T-1442/2016 tabell 3 gjøres gjeldene for planen og 
senere detaljregulering. Fylkesmannen støtter denne bestemmelsen. Støy er et voksende 
miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og trivsel og 
påvirker folks helsetilstand. Helseplager grunnet støy er det miljøproblemet som rammer flest 
personer i Norge. 
 
Fylkesmannen som klima- og miljømyndighet mener planforslaget er gjennomarbeidet og vil bli et 
godt utgangspunkt for utvikling av Rissa sentrum som et kompakt tettsted med vekt på bokvalitet, 
nærhet til daglige gjøremål og sentrumsutvikling. 
 
Helse og omsorg 
I et folkehelseperspektiv er det positivt at det i planforslaget er lagt vekt på å ivareta tilgangen til 
rekreasjonsområder og legge til rette for varierte aktivitets- og møteplasser for ulike aldersgrupper 
samt å prioritere de myke trafikantene med sammenhengende grønnstrukturer, turveger, snarveger 
og gang- og sykkelveger. Dette er positivt for bomiljøet, har betydning for trafikksikkerheten, men 
kan også gjøre sykkel og gange mer attraktivt og bidra til økt hverdagsaktivitet. 
 
Et variert boligtilbud med god bokvalitet har betydning for utviklingen av Rissa sentrum som et 
attraktivt sted å bo. Det framgår at det per i dag er en overvekt av eneboliger. Det framgår også at 
ungdomsboliger er et uttrykt ønske fra ungdommene selv. Barnefamilier, eldre og ungdom vil ha 
ulike behov. God fordeling av boliger med hensyn til både type, størrelse og beliggenhet samt  
fokus på andel boliger med livsløpsstandard, mulighet for å leie bolig og et boligsosialt perspektiv i 
planleggingen, vil kunne bidra til en god tettstedsutvikling.  
 
Universell utforming er en nasjonal strategi som har som mål å gjøre samfunnet best mulig 
tilrettelagt og tilgjengelig for alle, uansett livsfase eller fysiske forutsetninger. Bestemmelsene  
pkt. 4 1.2 ivaretar det generelle kravet til universell utforming.  Det er positivt at også 
kriminalitetsforebyggende er ivaretatt i denne bestemmelsen.  
Nylig er det publisert en veileder som gir en oversikt over krav og anbefalinger til universell 
utforming av ulike uteområder. https://universellutforming.no/uploads/s6zs3bpT/Uteomrder_krav-
og-anbefalinger_WEB.pdf Veilederen har som målsetning å tydeliggjøre i hvilke uteområder TEK17 
stiller krav til utforming samt at det gis anbefalinger ved utforming av uteområder.  
 
I Meld. St. 19 «Folkehelsemeldinga – Gode liv i et trygt samfunn» er det fokusert på medvirkning. 
Det framheves at det er viktig at flest mulig får anledning til å medvirke i saker som angår dem.  

https://universellutforming.no/uploads/s6zs3bpT/Uteomrder_krav-og-anbefalinger_WEB.pdf
https://universellutforming.no/uploads/s6zs3bpT/Uteomrder_krav-og-anbefalinger_WEB.pdf
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Det er positivt at det i arbeidet med områdeplanen har vært lagt til rette for en bred medvirkning for 
forskjellige grupper i befolkningen og ved bruk av ulike metoder. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det er gjennomført en veldig grundig og detaljert ROS-analyse i forbindelse med områdeplanen for 
Rissa sentrum, og tiltak for å ivareta samfunnssikkerheten er sikret i plankart/bestemmelser. Vi viser 
til NVEs anbefalinger som fagmyndighet på skred og flom. 
 
Fylkesmannen påpeker at i henhold til Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning, skal det ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting og transformasjon, 
vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas.  
 
Klimaendringer er vurdert og ivaretatt i planforslaget, men vi savner at planen vurderer overordnede 
blågrønne strukturer. Det er et klart ønske å hindre eventuelle skader ved overvannsflom, men 
naturbaserte løsninger (grønne tak og vegger, kunstige/naturlige bekker, flombed, og basseng osv.) 
er ikke vurdert. I henhold til SPR for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning skal det 
begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger blir valgt bort.  
 
Det går frem av planforslaget at Rissa sentrum består av mange harde flater og lite gjennomgående 
grønnstruktur. Dersom man fokuserer på naturbaserte løsninger for drenering av overvann vil det 
være positivt både i et samfunnssikkerhetsperspektiv, og i et folkehelseperspektiv. Dette vil kunne gi 
et mer attraktivt sentrum. For å kunne få en helhet i området, som også gir kvaliteter utover å hindre 
overvannsflom, er det uheldig å utsette dette til detaljplan.  
 
Fylkesmannens konklusjon   
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 og jordloven § 9 fremmer Fylkesmannen 
som landbruksmyndighet innsigelse til den store omdisponeringen av fulldyrka mark til 
kombinert formål næring/tjenesteyting BKB2. 

 
 
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. Fylkesmannen har faglig råd om å legge til rette for parkeringskjeller for større deler av 
sentrum enn det foreslåtte bestemmelser gjør. 

2. Fylkesmannen har faglig råd om å sette et høyere tetthetskrav enn 2,5 boliger pr. daa i 
reguleringsbestemmelsene for boligområde B, Årnset Sør. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Frank Jenssen  
fylkesmann 
 

 Kjetil Ollestad 
fung. direktør 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksbehandlere: 
Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26 
Klima og miljø: John Haugen – 74 16 81 95 
Landbruk: Laila Marie Sorte – 73 19 92 87 
Samfunnssikkerhet: Isabell Engvik Lykke – 73 19 92 24 
Helse og omsorg: Ingrid Overland – 73 19 91 80 
Reindrift: Elsemari Iversen – 74 13 80 55 
 
 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

 
 
 
 



Fra: Ståle Rostad (Stale.Rostad@nettselskapet.as)
Sendt: 11.06.2020 21:46:28
Til: Postmottak Indre Fosen kommune
Kopi: Ragnhild Åsrønning; Kåre Bulling

Emne: Høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Rissa Sentrum, planid 50542013004
Vedlegg: 
Hei
Som innbygger i sentrum har jeg fått tilsendt sentrumsplan for Rissa til høring, mye interessant lesning her.
Som driftsleder i Nettselskapet AS finner jeg det imidlertid merkelig og noe skremmende at Indre Fosen
kommune ikke synes å være klar over hvem som er områdekonsesjonær og har ansvar for strømforsyningen i den
største delen av kommunen inklusive kommunens sentrum. Så langt jeg kan se finner jeg ikke Nettselskapet AS på
adresselista.
 
Må videre bemerke at Figur 30 under pkt 6.6.2 må modifiseres eller fjernes. Forskrift om sikkerhet og beredskap i
Kraftforsyningen (Kraftberedskapsforskriften) §6‐2 betegner nøyaktig kartfesting av jordkabler som kraftsensitiv
informasjon. Høyspentlinja og nettstasjoner (trafoer) kan vises, kabler må fjernes fra kartet.
 
Med vennlig hilsen
 
Nettselskapet AS
Ståle Rostad
Driftsleder
 

stale.rostad@nettselskapet.as 
952 81 582
www.nettselskapet.as
 

 
 
 
 
 



Fra: Ingunn Rokseth (ingunn@nitr.no)
Sendt: 27.07.2020 21:47:05
Til: Postmottak Indre Fosen kommune
Kopi: 

Emne: Høringsinnspill til områderegulering Rissa sentrum
Vedlegg: Høringsinnspill til områderegulering Rissa sentrum.pdf
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
Ingunn Rokseth
Daglig leder, NiT Indre Fosen
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Web: www.nitr.no
Facebook: https://www.facebook.com/nitindrefosen/
Mob. +47 91 80 15 06
Sentralbord: 73 88 31 10
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INNSPILL TIL OMRÅDERGULERING RISSA SENTRUM 
 
Indre Fosen kommune har gjort et godt grunnlag med planen og intensjonene 
er gode med tanke på flere boliger og næringsareal i sentrum.  
 
Det er to prinsipper som er viktig for næringslivet i forbindelse med 
områdeplanen. Det ene er at områdeplanen blir et rommelig nok rammeverk 
slik at utbygging og realisering av planen blir realistisk og lønnsom for 
næringslivet.  
 
Det andre er oppfølging og realisering av planen i samspill mellom 
næringslivet og kommunen der planen må følges opp med bruk av 
kommunens investeringsbudsjett og av ulike utbyggings-
/finansieringsmodeller.  
 
For å kunne sikre en plan som kommer i gang med ønsket omforming av 
Rissa sentrum og oppfylle målet om: ..å styrke Rissa som et aktivt og kraftfullt 
kommunesenter for bosetting, næring, handel og opplevelser må 
rekkefølgebestemmelser, kostnadsfordeling og finansiering avklares og være 
tydelig og forutsigbar for utbygger før planene iverksettes.  
 
 
 
KONKRETE INNSPILL TIL PLANEN:  
 

❖ Næringslivet imøteser fortettingspotensialet og ønsker en attraktiv og 
urban utvikling av Rissa sentrum.  

 
❖ Vi ønsker at byggehøyde ikke begrenses i områdeplanen. Det er behov 

for å bygge i høyden for å sikre lønnsomhet i utbyggingen. 
Byggehøyde kan vurderes i detaljreguleringen.  

 
❖ I reguleringsbestemmelsene til sentrumsformål bør det også være 

mulig å etablere bolig i 1. etg. på områder som er hensiktsmessige 
(med tanke på inn- og utsyn) for å ha fleksibilitet i forhold til behovene i 
markedet.   

 
❖ Vi ser svært positivt på at det etableres torg-funksjon på arealet som er 

parkering til Rådhuset i dag. Næringsforeningen ønsker gjerne å 
samarbeide om utforming og innhold i denne funksjonen.  

 
❖ Vi foreslår at det den tidligere skisserte veien bak Rissa rådhus over 

«paviljongtomta» og til sentrene tas inn. På den måten føres noe trafikk 
bak og direkte til parkeringene til sentrene uten å via Rådhusveien. 
Parkering i grunnen/p-kjeller må også gjerne vurderes i dette tilfellet. 
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❖ Det er viktig at parkering og tilgang med bil til butikker som har 
«tyngre» varetyper som maling, større utstyr og verktøy m.v ivaretas.  

 
❖ Økt tilgang til – og tilrettelegging av Botn som friluftsområde og 

strandsone vil være positivt for sentrum og er et uutnyttet potensial 
som vil skape attraktivitet.  
 

 
❖ Sentrumsnære tomter er viktig, og vi ser det som ugunstig at 

Malenaunet trekkes ut som boligområde når det allerede tidligere er 
avsatt. Vi ønsker ikke å utelukke mulighetene for boligutbygging 
innenfor dette området, og oppfordrer til at områder som kan egne seg 
til boligtomter sett ut fra geoteknisk vurdering beholdes som et 
minimum.  
 
 
Planen er drøftet i NiT Indre Fosen sitt fagråd og i frokostmøte 19.06.20.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ingunn Rokseth      
Daglig leder NiT Indre Fosen 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen  
 
Indre Fosen, 27.07.20 
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Høringsinnspill til sentrumsplan Rissa - Malenaunet 
 
Det ble tidligere i sommer sendt inn høringsinnspill fra NiT Indre Fosen i 
forbindelse med sentrumsplan Rissa. Ett av punktene var; 
 
❖ Sentrumsnære tomter er viktig, og vi ser det som ugunstig at Malenaunet 
trekkes ut som boligområde når det allerede tidligere er avsatt. Vi ønsker ikke 
å utelukke mulighetene for boligutbygging innenfor dette området, og 
oppfordrer til at områder som kan egne seg til boligtomter sett ut fra 
geoteknisk vurdering beholdes som et minimum.   
 
Vi vil gjerne forsterket dette innspillet og påpeke viktigheten av at det 
beholdes som boligområde. Det er et stort tilbakesteg mot å gjøre Rissa 
sentrum til et attraktivt sted å bo ved å skulle regulere Malenaaunet tilbake til 
LNFR med argumentet med «at det er tomter nok» i sentrum. Det er markedet 
og etterspørselen som sørger for balansen mellom beliggenheten til tomtene 
og der folk vil bo. Argumentet kan ikke trumfe tilrettelegging av attraktive 
sentrumsnære boligområder som potensielt sett kan gi økt bosetting.     
 
Det er fremdeles utbyggingsmuligheter i Malenaunet til tross for at enkelte 
områder er utfordrende. Det kan i tillegg sjekkes av for de fleste punkter for 
hva som er attraktive bo-områder; kort tilgang til sentrumsfunksjoner, 
infrastruktur, enkel tilgang til offentlig kommunikasjon, flatt terreng for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, i likhet med boligområdet 
Bergeringen som har tilsvarende kvaliteter og er populære boliger som 
sjelden står lenge annonsert før de blir solgt.  
 
Nå er dette en områdeplan som skal gjelde minimum 10-12 år regner vi med, 
og det er svært defensivt å ikke beholde området til boligområde når vi vet at 
reguleringsprosesser i seg selv i tillegg også ofte tar flere år. Å skulle ved en 
senere anledning regulere området tilbake til bolig ser vi på som lite 
sannsynlig.  
 
Malena-aunet som boligområde bør bli sentralt i de politiske diskusjonene når 
områdeplanen skal behandles.  
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Ingunn Rokseth      
Daglig leder NiT Indre Fosen 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen  

 
Indre Fosen, 20.08.20 
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Til Indre Fosen Kommune      Rissa, 17/8-2020 

 

Høringsuttalelse 

Områdereguleringsplan for Rissa Sentrum 

Fra KommuneLista – Indre Fosen kommune 
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Vedlagte skisser fra tidligere arbeid i planprosessen (ref. pkt 2,3 og 4) 
 

1. Visjoner og ambisjonsnivå for kommunens sentrum. 
Kommuneadministrasjonen har presentert et utkast til arealplan for Kommunens sentrum i Rissa. Det er 
en plan som i stor grad viderefører det som er gjort tidligere i Rissa sentrum og er i den i den forstand 
ikke på feil kurs. Men denne planen skal legge grunnlaget for hvordan kommunens sentrum skal kunne 
vokse og utvikle seg de neste 50 årene. Derfor er planen etter KommuneListas oppfatning alt for lite 
ambisiøs og mangler visjoner og utfordrende tanker for kommunens sentrum. Uten større ambisjoner 
for kommunens sentrum vil Indre Fosen får store utfordringer med å nå sine mål om vekst og bolyst i de 
kommende 10 årene. Det vil også bli vanskelig å konkurrere med de andre kommunesentrene på Fosen 
om handel/næringsliv, private og offentlige tjenestetilbud som igjen er viktig for å tiltrekke seg egne og 
tilreisende publikum.  

I innledningen til planbeskrivelsen oppfatter vi at det gjøres en innrømmelse av at Rissa 
sentrum ikke har blitt det sentrumet som det burde ha blitt. At Rådhusgata ikke ble den 
naturlige sentrumsgaten og samlingsplassen som den burde være. Men i stedet for å foreslå 
tiltak for å bedre på dette så virker det som at administrasjonen gir opp å skape en naturlig 
samlingsplass i sentrum og foreslår i stedet å spre det på flere mindre samlingsplasser rundt 
omkring. Flere samlingsplasser er ingen dårlig ide, men at det skal skje ved å viske ut sentrums 
tyngdepunkt vil kun gjøre sentrum enda mer utydelig og udefinerbart. 
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KommuneLista mener et mer bevist og målrettet arbeid for hva sentrum skal inneholde og 
hvordan det organiseres og utformes er nødvendig. Her må kommunen både benytte seg av 
kreative lokale krefter i tillegg til at nødvendig ekstern ekspertise i byplanlegging må hentes inn. 
I et slik arbeid må også kommunen bevisstgjøres og ta stilling til hvilke institusjoner, 
servisetilbud, kultur og fritidsaktiviteter sentrum skal kunne tilby befolkningen i framtiden. En 
slik prosess er etter vår oppfatning helt nødvendig om kommunens sentrum skal ha noen 
mulighet til å hevde seg blant Fosens tettsteder og som et attraktivt bo og service senter. 

2. Klage – Avvik fra vedtatte politiske føringer 
Områderegulering av Rissa sentrum har vært en prosess som har vart lengre enn den siste 10-års 
perioden. I løpet av denne perioden har det vært flere delprosjekter som har berørt kommunens 
sentrumsutvikling og der det er gjort vedtak med politiske føringer som berører utviklingen av sentrum. 
Dette gjelder bl.a. flerbruksplanen for Botn fra 1999 og prosjektet fra arkitektkontoret Løvetanna fra 
2011. Disse planene legger føringer for at det bør tilrettelegges for bruk og aktiviteter av på og ved 
sjøen. Videre skal sentrum åpnes mot sjøen og innlemmes som i sentrumsplanen. 

I den foreslåtte planen ser det ut til at administrasjonen har gått bort fra disse vedtatte føringene. 
Planen går til dels i motsatt retning ved at f.eks. Årnsetlundjordet foreslås regulert tilbake til 
landbruksformål.  

Vi ber om at kommuneadministrasjonen gir en forklaring på hvorfor man i planen har gått imot vedtatte 
politiske føringer om hvordan kommunesentrumet skal utformes. Vi ber videre om at sentrumsområdet 
sør for hovedveien endres og oppdateres i henhold til de føringer som tidligere er vedtatt. 

Vi har vedlagt skisser fra de tidligere planene som viser noen av de planmessige mulighetene som finnes 
i fra Rådhusgata til sjøkanten ved Botn. 

3. Hvor skal sentrums tyngdepunkt og hovedgate være? 
Fra tidligere planer har det vært en klar forståelse av at sentrums tyngdepunkt og viktigste 
samlingspunkt skulle være Rådhusgata med Rådhusplassen. Rådhusgata skulle være den viktigste og 
naturlige handlegaten. Det skulle også være en parallell gate sør for Rådhusgata med tilstøtende 
funksjoner. Fra Rådhusplassen skulle det åpnes en korridor imot Botn og Strømmen og det skille 
tilrettelegges for utvidelse av hotellet med både overnatting, utesteder og kulturfunksjoner. Slik skulle 
Rådhusplassen bli den sentrale samlingsplassen for både det offentlige, handel, utesteder og kultur.  

Nå har tiltak som kunne ha støttet opp om denne tanken ikke blitt prioritert hverken politisk eller av 
private aktører. I den nye planen er den andre gaten tatt bort og erstattet med et grøntareal med en 
gangsti. Åpningen ned mot Botn er tatt bort. I mellomtiden har det blitt prioritert utbygging på nord og 
øst siden av rundkjøringen i sentrum. Tyngdepunktet i sentrum der de fleste nå ferdes, er i tilknytning til 
handelssentrene nord og øst for rundgjøringen.  

Den nye planen tilrettelegger for fortsatt nærings og handelsutbygging nord for hovedveien samtidig 
med at tiltak som kunne ha trukket publikum til sørover i Rådhusgaten ikke har blitt prioritert. 
Konsekvensen kan bli at det naturlige tyngdepunktet blir rundkjøringen ved Badstutomta og at 
hovedgata blir gjennomfartsåren Hertug Skules vei. Dette er en lite gunstig utvikling av sentrum sett 
med trafikksikkerhetsøyne. Statens Vegvesen har i så måte pekt på og advart mot det samme. 
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KommuneLista er av den oppfatning at det godt kan tilrettelegges for nøringsvirksomhet nord for 
hovedveien, men at dette ikke betyr at områdene rundt Rådhusgata og mot Botn nedprioriteres. Det må 
tilrettelegges og oppmuntres til tiltak rundt og sør for Rådhusgata som kan innby til å trekke publikum 
og dermed sikre Rådhusgata og Rådhusplassen som et naturlig samlingssted. En liten grønn korridor 
med en gangsti er vel neppe det som trekker store folkemengder til sentrum. 

Kommunen må bevisstgjøre seg hvilke tiltak som kan trekke folk i framtiden. Det bør f. eks kunne 
tilrettelegges for flere alternative forretninger, utbygging av hotellet, restaurant og uteliv, 
torg/markedsplass, hall for bondens marked, kino, konsert/danse lokaler etc.  
 

4. Åpne og innpasse sentrum mot sjøen – Botn og Strømmen 
Rissa sentrum har en unik beliggenhet med sjø på to kanter – Botn og Strømmen. Denne beliggenheten 
burde vært et drømmeutgangspunkt for enhver som vil utvikle et tiltrekkende sentrum. Rissa kommune 
har tatt flere initiativ for å få utnyttet denne muligheten. Kommunens gamle sentrum og handelssted 
Strømmen, er delvis tatt vare på, men trenger en videre plan for å kunne bevares for ettertiden. På 90-
tallet ble flerbruksplanen for Botn utarbeidet. Der var det en klar målsetting om å gjøre Botn mer 
tilgjengelig og attraktiv å benytte for befolkningen til rekreasjon, sport og fritid. I 2011 ble det utarbeidet 
en plan for hvordan sentrum kunne bygges ut og åpnes for publikum mot sjøen ved Årnsetlund-jordet. 
Disse planene er ikke fulgt opp. I den nye sentrumsplanen er det ikke tatt hensyn til de vedtatte 
føringene slik vi har påpekt under pkt. 2. 

Vi er på det rene med at det på Årnsetlundjordet er utfordringer med grunnforholdene, men å legge alle 
disse planene på hylla er alt for lite ambisiøst og forspillelse av muligheter til å lage et sentrum som kan 
by på noe annet enn ordinære butikker.  

Ved å bygge sentrum ned mot Årnset Lunden kan innbyggerne bli tilbudt muligheter som man ellers ikke 
vil finne i et sentrum. I tillegg til at det kan legges til rette for boliger kan det først og fremst 
tilrettelegges for Fritid, sport og rekreasjon med sjøen som utgangspunkt. I Strandlinjen på Årnsetlund 
jordet ligger det til rette for sjøbad med stupetårn, strand, marina og båtliv mm. Her burde det være 
serveringsmuligheter og andre tilbud. Kommunen og Rissa har en viktig kultur og historie knyttet til 
sjøen gjennom bl.a. Bojer -arven. Hvilke muligheter kunne det ikke vært med et sentrumsnært kultur og 
opplevelsestiltak knyttet til Bojer og båtlivet ved Botn og Strømmen? 

For å sette sentrums nærhet til sjøen i perspektiv kan vi opplyse om at det kun er 179 meter fra 
kommunestyresalen ned til sjøkanten. Strandlinja som strekker seg fra Fallet til Strømmensbrua er 
parallell med sentrumsgatene og strekker seg nesten 600 meter. På denne strekningen er det ikke et 
eneste sted som er tilrettelagt og tilgjengeliggjort for publikum. 

KommuneLista mener at område fra Rådhuset ned imot Botn og Strømmen bør utvikles som et eget 
reguleringsprosjekt i forlengelsen av sentrumsplanen. Et slikt prosjekt bør knytte til seg kompetanse 
innenfor byplanlegging, kultur, sport, kulturvern etc. slik at sentrum kan få et helhetlig og vel 
gjennomført «bydel» som blir attraktiv å besøke. 
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5. Forskjønnelse av sentrum 
I grunn laget for arealplanen vises det til undersøkelser der mange peker på at det er behov for at 
sentrum forskjønnes.  Det er også vår oppfatning at både egne innbyggere og tilreisende ikke oppfatter 
Rissa sentrum som noe spesielt pent sted dessverre. Det er viktig at dette erkjennes som en utfordring 
og blir tatt på alvor når sentrum videreutvikles for årene som kommer. 

Men undersøkelsene det vises til sier ikke noe om hva som ikke er pent ved sentrum. Er det dårlig 
vedlikeholdt, er det forsøplet, er det planløsningen eller byggningsarkitekturen som ikke er pen? Er det 
rett og slett mangel på helhet og sjel som mangler? Det er viktig å få gjort en grundigere og mer seriøs 
undersøkelse av dette med forslag til alternativer for å bedre det som oppfattes som mindre pent.En 
komplett areal og reguleringsplan for sentrum bør gi klare føringer for nye tiltak slik at området gradvis 
kan forbedres i forhold til de generelle oppfatninger som er rådende. 
 

6. Årnsetlunden – Fallet 
I planen er det foreslått en gangvei fra Krobakken på skrå gjennom Årnsetlunden og ned til sjøkanten i 
Fallet gjennom de boligeiendommene som ligger imellom. Grunneierne har protestert sterkt på dette og 
tiltaket ser ikke ut til å kunne gjennomføres uten storstilt ekspropriasjon. Vi ser ikke de store hensikten 
med dette tiltaket da det finnes andre og bedre måter å gi publikum tilgang til Botn og Fallet på. 

 Vi foreslår derfor at tiltaket tas bort og at heller den gamle planen om gangsti langs Botn prioriteres. I 
første omgang mellom Fallet og Årnsetlundjordet, og senere videre mot Strømmen bru. Vi mener 
samtidig at det må reguleres inn muligheter for naust og brygger for grunneierne av boligeiendommene 
som grenser til Botn i samme området. Gjennom forhandlinger med grunneierne kan tilgang til 
allmenheten ved en tilrettelagt tursti eksempelvis kompenseres mot å tilrettelegge for naust og brygger 
i samme område. Alle kaier og flytebrygger i område må være åpne for allmenheten. 
 

7. Åsly Området 
Åsly området må videreutvikles for skole/oppvekst og idrettsformål. I området må det planlegges for 
framtidig svømmehall, fotballhall og en standard idrettsplass for friidrett i tillegg til lekeplasser og baner 
for mindre sportsaktiviteter. KommuneLista stiller seg bak den planen som Rissa Idrettslag foreslår. 
 

8. Handel og Næringsarealer 
KommuneLista stiller seg bak de foreslåtte nye arealene for handel og næringsbygg nord for hovedveien. 
Men planen må tilrettelegge for at mer handel og næringsvirksomhet også kan etableres i Rådhusveien.  
Kommunen har i mange år uttalt et ønske om fortetning, men i praksis har det vært vanskelig å få 
gjennomført. Kommunen bør støtte seg på byplanleggingsekspertise for få tilrettelagt for dette 
formålet.  
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9. Malenaaunet 
Utbygging av Malenaaunet er tatt ut av planen. Det er KommuneLista uenig i. Malenaaunet er 
sentrumsnært og godt egnet for å etablere attraktive boliger både som blokker/terrassehus, rekkehus 
og eneboliger. Deler av Malenaaunet er uegnet grunnet vanskelige grunnforhold. Det forhindrer ikke at 
de områdene som er greie kan bygges ut. Dette kan bli et område med mange innbyggere. Det vil derfor 
være behov for lekeplasser, bal løkker og andre grøntarealer for «bydelen». Dette vil vøre en god 
utnyttelse av de arealene som på grunn av grunnforholdene ikke kan bygges ut til boliger. Vi mener 
dessuten det er et godt argument for at denne delen bør bygges ut at både grunneiere og utbyggere er 
interessert i å realisere området og at det faktisk er etterspørsel etter sentrumsnære boliger. 
 

10. Nedre Årnsetmarka 
I planen åpnes det for et nytt boligområde i nedre del av Årnsetmarka, rett ovenfor Årnset gård. Dette 
kan bli et meget bra boligområde, sentrumsnært med god utsikt. Sundsåsen videre vestover er også et 
alternativt område for boligutbygging i framtiden. Selv om det vil ligge menge år fram i tiden så er det 
viktig å ta høyde for det i planleggingen. Adkomstvei fra sentrum til Sundsåsen er mest naturlig gjennom 
det område som nå settes av til nytt boligfelt. Alternativene vil i motsatt fall være trafikk igjennom 
nåværende boligområde eller veil betydelig lengre vest mot Uddu, siden åskanten mot sør er relativt 
bratt og høy. Det er viktig at det settes av plass og planlegges trase for framtidig fei til Sundsåsen 
gjennom det planlagte boligområde. Denne traseen må avpasses sli at det sikres kapasitet både til 
biltrafikk og gangvei til sentrum og skole området. 
 

11.  Videre prosess i sentrumsutviklingen 
Kommunelista mener det er rom for betydelige forbedringer og større ambisjoner i områdeplanen for 
Rissa sentrum slik vi har påpekt. Men forutsatt at dette blir forbedret er det ikke grunn til å stoppe at ny 
plan blir vedtatt. Men planen må i så måte legge til rette for videre detaljplanlegging og utvikling slik vi 
har beskrevet. Det bør også planlegges revisjon og oppdatering av planen i hver 5 års periode framover. 
Vi ønsker å poengtere at noe utsettelse av planvedtaket er å foretrekke framfor en plan som ikke gagner 
utviklingen av kommunens sentrum. 

Videre ber vi kommunen starte en prosess med å detaljplanlegge det indre sentrumsområdet som 
innbefatter kvadranten sør og vest for hovedveien og rundkjøringen i sentrum. Spesielt mener vi 
området fra Rådhusplassen ned mot Botn og Strømmen bør prioriteres i så måte. 

 
KommuneLista – Indre Fosen Kommune 

 

 

Vedlagte er skisser fra planarbeid som er utarbeidet tidligere i forbindelse med ny plan for sentrum. 
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Rissa, 19.08.20 

 

 

 

Høringsinnspill til områderegulering for Rissa Sentrum 
Vi setter pris på at våre innspill i første høringsrunde er tatt til følge, og for positiv omtale i planen. Vi 
har følgende innspill til område 8 (Fosen Folkehøgskole) i planforslaget slik det foreligger nå:  
 

1. Området rundt folkehøgskolen:  
Vi foreslår følgende justeringer for grensene til reguleringsområdene BOP4, BIA4 og GF1, slik at de 
er mer i tråd med vår nåværende og fremtidige drift:  

• Vi anser det foreslått regulerte grøntområdet GF1 som svært positivt. Da GF1 berører en stor 
del av vår tomt, fremmer vi likevel forslag om at grensen mellom BOP4 og GF1 nord for 
skolen trekkes ca 15 m mot nord, slik at det ikke vil være til hinder for videre aktivitet og 
utvikling rundt skolen. Til gjengjeld kan GF1 utvides mot øst (se skisse på neste side). 

• Dersom mulig, ønsker vi at arealet vest for vår tomt som reguleres til offentlig/privat 
tjenesteyting økes til 1700 m2. Dette tilsvarer området vi ønsker å kjøpe av kommunen. I 
nåværende plan foreslås det et område til idrett (BIA2) i nedre del av området vi ønsker å 
kjøpe. Dette hjørnet har mye å si for at vi kan få utnyttet området. Vi håper derfor at den 
planlagte fotballbanen enten kan roteres 90 grader, eller trekkes vestover, slik at vi kan kjøpe 
et areal som er en forlengelse av hele vår vestlige grense (se skisse på neste side). Vårt mål er 
å utvikle arealet med en attraktiv og innovativ bygningsmasse der miljø, tradisjon og estetikk 
er gjennomgående. I tillegg planlegger vi å utvikle grøntarealet rundt skolen mer, både med 
tanke på estetikk, trivsel og bærekraft.  

 
Vi ønsker at formuleringen for BOP4 på side 95  i planbeskrivelsen endres fra «bygge» til «oppføre»: 
«I tillegg til det arealet som er dagens folkehøgskole er det i planen regulert et ekstraareal vest for 
skolen som kan brukes til oppføring av minihus, et nytt satsningsområde for skolen.»  

Vi er usikre på om reguleringsformålet «offentlig/privat tjenesteyting» er dekkende for vår drift. Vi vil 
presisere at vi bruker arealene til undervisning, utleie av rom (internatdrift) og boliger tilknyttet 
skolen, oppføring av minihus etc, og ber om at det gjøres en vurdering på om nåværende 
reguleringsformål er dekkende. Dersom det ikke er det, ber vi om at det endres i tråd med vår drift.  

2. Ny adkomst  
Vi mener at ny adkomst til folkehøgskolen via direkte avkjørsel fra hovedvei, som skissert i 
planforslaget, vil være en god løsning.  

3. Område 4, Fallet:  
I planbeskrivelsen nevnes det at Fosen Folkehøgskole bruker Fallet som utgangspunkt for seiling. 
Dette har vi gjort i 40 år, og det ønsker vi å kunne fortsette med. I den forbindelse ønsker vi å fortsatt 
ha mulighet til å trekke inntil to båter på land i fjæra, i perioder.  

Mvh 

Arnhild Finne, Rektor 
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Innspill til områderegulering i Rissa sentrum
 
Se vedlagte innspill fra Rissa Idrettslag. Ta kontakt om noe er uklart eller dersom dere ønsker et møte
med oss.



 

Innspill til høring om områderegulering av Rissa sentrum 
Rissa Idrettslag ønsker å melde inn et sterkt ønske om at arealet mellom Basishallen og 
Folkehøgskolen reguleres til en framtidig 11er-hall for fotball. Med påheng til 
garderobeanlegg/klubbhus. I planen som er ute til høring er fotballhallen plassert over dagens 
kunstgressbane. Det ser vi på som et klart andrevalg og mener hallen blir mye mindre ruvende i 
området om den heller legges sammen med de andre hallene. Den faller mer naturlig inn i terrenget 
med åsen bak, hallene og Åsly skole.  
 
I tillegg foreslår vi å forskyve nåværende kunstgressbane noe, slik at det kan etableres løpebane 
rundt den. Dette kan gjøres når kunstgressdekket skal byttes om få år. Merk at i skissen under er det 
tegnet inn en 9er-bane og 2 stk 3er-baner innenfor løpebanene, men det er mer hensiktsmessig for 
vår del at det er en 11er-bane innenfor løpebanene da det kan ta noen år før kunstgresshallen 
kommer på plass. Skissen viser bare mulighetsrommet og at det faktisk er plass til våre forslag. 

Volleyballbane og skatepark er foreslått flyttet noe, da kommunen må etablere en bedre bringe- og 
hente-sone for skolen. Vi mener at disse anleggene kan plasseres med innsyn fra gangveien, da det 
viser at det er liv i sentrum når folk kommer inn til sentrum. Volleyball og skateparken brukes mye. I 
tillegg må ballbingen vries for å kunne få plass til framtidig løpebane om banen forskyves noe. 

 

Vi har fått tegnet en skisse som viser at det skal være plass til våre forslag i området på Åsly. Se skisse 
under eller vedlagt i høyere oppløsning. 

 

 



Verdt å merke seg 
Gjeldende regulering har tatt høyde for at det skal etableres fullverdig løpebane rundt fotballbanen. 
Se utklipp fra reguleringen under. Den nye planen som vi svarer på i dette brevet, reverserer denne 
tidligere endringen og foreslår å beholde veien fra Folkehøgskolen rett ned mot hovedveien slik den 
er i dag, men med nytt kryss inn på hovedveien. 

Kunstgressdekket på Åsly er nå så gammelt at de må endres i løpet av få år. Det har også kommet 
nye regler mtp. hvordan baneeier (kommunen) må sikre at gummigranulatet ikke blir dratt med ut av 
banen. Dermed vil det måtte påregnes noen endringer i anlegget ved bytte av kunstgressdekket 
uansett. Vi foreslår da ovenfor at banen forskyves nærmere skolen, slik at det blir plass til framtidig 
fullverdig løpebane rundt fotballbanen. Da kan veien forbli slik der den er i dag og vi sparer 
jordbruksarealet som er regulert omgjort i nåværende plan.  

 

 

 

Svømmehall og løpebane 
Rissa Idrettslag har i år 100-årsjubileum. I vår lange historie har friidrett og svømming vært viktige 
grener i idrettslaget. Dette er dessverre ikke tilfellet i dag. Mangel på både løpebane og svømmehall 
må nok ta sin del av skylden for dette. Idrettslaget håper derfor at det i framtiden kommer på plass 
svømmehall og løpebane som kan føre til ny aktivitet i bygda igjen.  

 

Mvh 

Styret i Rissa Idrettslag
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Høringsinnspill til sentrumsplan for Rissa, fra Indre Fosen MDG 
 
Generelt bør det tillates (og kreves) bygging av høyere bygninger. Dette for å utnytte tomtearealene og få et 
mer kompakt og effektivt sentrum. Det kan bidra til å redusere biltrafikk internt i sentrum. Dessuten kan det 
bidra til mindre nedbygging av dyrka jord og natur. En oppnår ikke det samme ved å tillate en-etasjes bygg 
som er «klargjort» for å bygges høyere: dette er kostbart og gjøres sjelden i praksis. 
 
Det er totalt satt av relativt store grøntareal, men bruken av en del av disse er litt uklar og kan virke lite 
målretta. I et lite tettsted med så mye natur i nærheten er det neppe behov for så mye parkareal. Stell og 
vedlikehold av disse krever også ressurser og kostnader. Et mer kompakt sentrum kan bidra til mindre 
nedbygging av dyrka jord, og mindre intern biltrafikk. 
 
 
4.1.6 Byggegrenser  
Vi foreslår byggegrense mot sjø på 10 meter. De foreslåtte bestemmelsene med byggegrense på 20 meter vil 
begrense muligheten for bygging av drivhus, garasjer, naust, stupebrett osv. på flere boligtomter. 
Planområdet omfatter tettbygd strøk, og allmennhetens adgang til strandsonen er uansett sikra gjennom 
friområder og turstier, som omfatter 7/8 av planens strandlinje. 
 
5.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 
Uteoppholdsareal og lekeplasser 
….  «Alle boenheter skal innen gangavstand på 50 meter ha en nærlekeplass med størrelse på 
minimum 200 m2. Maksimalt 20 boenheter kan være felles om lekeplassen som minimum 
skal ha en sandkasse, benk og noe fast dekke». 
Vi foreslår at kravet om noe fast dekke på leikeplassen tas ut. 
 
 
5.1.4 Konsentrert småhusbebyggelse  
BKS2  
Området består av 3 deler med ulike forhold og det kan virke hensiktsmessig å dele dette i 3 ulike koder. Det 
vil nok øke sjansen for at boliger blir realisert. De 2 nordligste områdene har krav om at: «Når området er 
ferdig utbygd, skal nordlige del ved Årnsetlunden inneholde minimum 30 boenheter til sammen». Arealet 
inneholder mange kanter og bratte områder som kan være vanskelige å utnytte. Derfor bør dette kravet re-
vurderes. 
Begge de nordligste delene kan utvides noe inn på GT3 for å gjøre utbygging enklere og mer attraktivt, se 
vedlagt skisse. Området lengst Ø består for det meste av dyrka jord. 
På den annen side ønsker vi at området nederst mot Botn føres over til GF3. Det er neppe fornuftig å tillate 
bygging så langt ned mot det som er den gamle badeplassen, og som er svært aktuell som framtidig offentlig 
badeplass. 
Det bør vurderes om opparbeiding av GT2 (endra ifølge skisse) kan legges inn som rekkefølge-bestemmelse 
for BKS2 
 
BKS4  
Mesteparten av dette området er allerede utbygd. Det nordlige hjørnet er imidlertid ikke utbygd. Her bør 
tillatt høyde økes til 2 etasjer (foreslått 1,5), og mønehøyde til 10 meter. Kravet om saltak bør fjernes. Her 
bør også et krav om å opparbeide sti langs Årnsetbekken tas inn som en rekkefølgebestemmelse. 
Denne delen av BKS4 bør kanskje skilles ut som egen kode (eget nummer og navn), ikke felles med Berge 
Nord? 
5.1.6 Sentrumsformål BS1 – BS3  
God ide å ikke tillate særlig arealkrevende vareslag. 



Her bør en tillate 4 etasjer, og kreve minst 2 etasjer. Minimal og maksimal BRA% bør justeres tilsvarende. 
Blokkene er på 4 etasjer, og de er nær kanten av sentrumsplatået. Dette området er mer tilbaketrukket fra 
kanten, og skulle dermed tillate høye bygg uten å dominere landskapsbildet for mye. 
 
BOP4 (Areal regulert til folkehøgskole).  
Fosen Folkehøgskole har meldt inn behov for mer areal, og ønsker en utvidelse av tomta et lite stykke mot 
vest, i hele sin bredde. Dette ønsket bør etterkommes, så langt det er mulig. Ved å snu 9-er banen på langs 
av terrenget er dette uproblematisk.  
 
BIA2  (9-er fotballbane).  
Denne bør snus så den ligger på langs av terrenget. Det vil redusere terrenginngrep, og vil komme mindre i 
konflikt med folkehøgskolens behov. 
 
BKB2.  (badstutomta) 
Her bør det kreves minimum 2 etasjer og tillates maks 4 etasjer (maks tillatt BRA justeres tilsvarende). Det 
bør også tillates å kombinere med bolig i etasje 3 og 4. Et krav om å opparbeide sti langs Årnsetbekken tas 
inn som en rekkefølgebestemmelse. 
Dette er et område langt fra «sentrumsplatåets» kant i sør, og med Sundsåsen bak, så her tåler 
landskapsbilde høye bygninger. 
 
BKB3 (Europris) 
4 etasjer bør tillates (og tillatt BRA og mønehøyde bør økes tilsvarende) 
Bør også tillate kombinasjon med bolig i etasje 3 og 4 her. 
 
 
5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Fortau på vestsida av Årnsetveien bør tas ut av planen. Unødvendig bruk av dyrka jord, når det allerede er 
gang/sykkelvei på østsida. 
 
SPA4 (kiss-and-go) 
Den planlagte kiss-and-go er planlagt der det nå er skatebane. Vi foreslår at dette planlegges rett sør for 
skatebanen og krympes noe, se vedlagt skisse. Her kan en få plass til ca. 10 biler samtidig. Forslaget ivaretar 
trafikksikkerheten uten at det går på bekostning av aktivitetstilbud for uorganisert ungdom. 
Dersom arealet der skatebanen og (delvis sandvolleyballbanen) ligger nå likevel blir regulert til kiss-and-go 
ønsker vi en følgebestemmelse om at ny skatebane og sandvolleyballbane skal etableres før kiss-and-og 
realiseres. 
 
 
 
5.3 Grønnstruktur 
 
Turstier/Grøntdrag 
GDT1 
Her er det ikke behov for en park å oppholde seg i, derfor har det liten hensikt med et 15 meter breitt 
grøntareal. Kan tas ut av planen og eventuelt erstattes av gang/sykkelvei/fortau.  
 
GT1 (tur/grøntvei langs frukttrærne ved hagesenteret, og til forbi gamle Rema) 



Her er det ikke behov for en park å oppholde seg i, derfor har det liten hensikt med et 8 meter breitt 
grøntareal. Kan tas ut av planen. 
 
GT2  (Fra fellesgarasje ved rådhuset – mot Nedre fallet) 
Her er det så bratt at stien ikke egner seg for sykling, og det ikke har noen hensikt med breiere sti enn 1 – 
2m. Stien bør følge veien lengre før den starter i vestenden, rettes noe ut for å gi plass til flere boliger, og gå 
ned til ny badeplass ved Botn (se vedlagt skisse).  
Det bør vurderes om opparbeiding av denne stien kan legges inn som rekkefølge-bestemmelse for BKS2. 
 
GT3  (Strømmen – Nedre fallet).  
GT3 legges bør legges nærmere sjøen, både for å ikke bygge ned dyrka jord, men også gi mer avstand til 
boliger og gi en finere tur. Dessuten bør stien legges nedenfor et bratt berg (helt nede ved sjøen ganske 
langt øst), for å ikke bli for bratt (se vedlagt skisse). Bredden bør ikke være på mer enn 1 – 2 meter. 
 
GT4 (Turvei Strømmen – Rådhuset) 
Sørligste del av GT4 (mellom Bankbakken og Krobakken) bør tas ut av planen, da det her er en bratt skrent 
mot Krobakken. En opparbeida turveg her vil innebære store inngrep med sprenging, som vil ødelegge 
grøntområdet. Denne biten av GT4 er heller ikke avgjørende for funksjonen til resten av GT4. 
 
GT5  (Tursti i øvre del av nytt boligfelt B) 
Bør tas ut av planen i sin helhet. Dette er unødvendig bruk av areal og kommunale kostnader for 
vedlikehold. Folk kan gå på veien i boligfeltet, når den kommer. Det som trengs er en kort åpning (gangvei) 
fra enden av den nye veien i boligfeltet og ut i skogen mot vest (Sundsåsen), så man slipper å gå gjennom 
hagen til noen.     
 
GT6  (Tursti langs Årnsetbekken)  
Det er viktig at det reguleres inn en sammenhengende sti fra Bergeringen til dagens videregående. 
Bredde: 2 meter, evt. noe smalere der det er trangest forbi Myrset. Standarden bør være slik at det er mulig 
å trille barnevogn, og sykle sakte, men stien trenger ikke være tilrettelagt for vinterbrøyting. 
Fra Bergeringen til der Myrsetveien krysser bekken bør stien ligge på sørsida av Årnsetbekken. Derfra til 
Sundsmyrveien bør stien reguleres inn på vestsida av bekken. Mesteparten av denne biten ligger på den 
delen av BKS4 som ikke er utbygd. Her bør krav om opparbeiding av sti langs bekken inn som en 
rekkefølgebestemmelse. Det vil nok gi størst sjans for å få realisert en slik sti, siden dette arealet ennå ikke er 
utbygd. 
Fra Sundsmyrveien til Årnsetveien bør stien reguleres inn på SØ-siden av bekken, og opparbeiding av denne 
bør tas inn som en rekkefølgebestemmelse for utbygging av BKB2. 
 
 
5.3.4 Friområde  
GF2  
Vi foreslår at GF2 utvides mot sør slik at eksisterende skatebane omfattes. Eksisterende sandvolleyballbane 
og skatebane bør beholdes; en flytting av disse medfører kostnader, og tvil om det blir realisert. Den type 
aktivitetstilbud for ungdom bør ikke fjernes. Dette er et viktig bidrag til et breiere tilbud, som treffer enkelte 
som ikke finner så mye annet. Sykkelvei mot barneskolen for de som kommer fra øst kan legges på 
nordsiden av sandvolley (se skisse). 
 
GF3. (Består av 2 deler: skogteigen mellom Arneberg og Nedre Fallet, jordet ned mot Botn, sør for Arneberg)  
Øst for Arneberg (nedenfor Ragnar Solem) bør det legges til rette for bading, med flytekai med stupebrett, 
og offentlig toalett. Her er det fin sand/grusbotn, ikke så langgrunt, og sentrumsnært. Stedet var mye brukt 
som badeplass fra gammelt. Dette er spilt inn av flere i den 10 år lange prosessen. Adkomst kan enkelt 



tilrettelegges ved å gruse opp eksisterende kjerreveg ned fra Arneberg, i kanten mellom åker og skog. 
Dessuten kan GT2 og GT3 brukes som adkomst. I første omgang kan eksisterende parkeringsplasser i 
sentrum brukes. Dersom en mer omfattende tilrettelegging av området gjøres i framtida, kan ny 
parkeringsplass ved Krobakken vurderes. 
Vi ønsker at litt  av vestre del (SØ for Arneberg) reguleres til naust for almennheten: sameier, lag og 
foreninger osv. 
Området aller lengst Ø i GT3 består for det meste av dyrka jord, og kan inngå i BKS2. Se vedlagt skisse. 
 
GF4: stort grøntområde sør for rådhuset og hotellet. Det breieste området nærmest rådhuset kan antakelig 
krympes noe og brukes til sentrumsformål. Her har vi allerede leikeplass og grøntområder rundt rådhuset, og 
Arnebergskogen. Det er neppe behov for så mye parkareal i et lite tettsted med så mye natur i nærheten. 
 
 
5.5.2 Akvakultur VA 
«Innenfor område akvakultur i Strømmen tillates høsting og ilandføring av blåskjell til kommersiell bruk.» 
Dette rosa arealet bør vel utvides noe mot nord, slik at eksisterende sted for ilandføring inkluderes. 
 
6.1.2 Faresoner  H310: Faresone mot ras- og skredfare  
«For sikkerhet mot flom er det innført en sikkerhetssone på 280 cm over havnivå langs Botn/Strømmen. 
Innenfor faresonen er det ikke tillatt å anlegge bygninger eller andre faste installasjoner som kan medføre fare 
for helse eller forstyrret samfunnsstabilitet ved en eventuell fremtidig flom».  
Vi foreslår at det presiseres at begrensninga ikke gjelder naust, garasjer og andre enkle bygg. 
 







Fra: Langsæter Tor (Tor.Langsaeter@indrefosen.kommune.no)
Sendt: 22.08.2020 07:59:22
Til: Postmottak Indre Fosen kommune
Kopi: 

Emne: Høringsinnspill til sentrumsplanen
Vedlegg: Høringsinnspill sentrumsplan.pdf
Hei
Vi ber om at høringsinnspillet som er lagt ved denne eposten blir gjort tilgjengelig under behandling av
sentrumsplanen for Rissa sentrum.
Mvh
Tor Langsæter
Rektor Åsly skole



Høringssvar - Innspill til sentrumsplanen  
I sentrumsplanen er trafikksikkerhet rundt Åsly skole et tema som berøres, og det foreslås endringer 
for å bedre trafikksikkerheten. Skolen har noen kommentarer til de endringene som er foreslått, og 
presenterer dem i avsnittene nedenfor. Vi synes det er flott at det lages en helhetlig plan for 
arealene i Rissa sentrum. Vi kommenterer ikke hele planen, men begrenser oss stort sett til 
synspunkter rundt trafikksikkerhet rundt Åsly: 
  
Hente – bringesone 
Skolen er glad for at det er foreslått å opparbeide et eget definert areal for henting/bringing av 
elever. Dette er plassert omtrent der dagens «kiss and go» - ligger. Vi ser i dag at flere områder rundt 
skolen brukes når elever skal bringes/hentes. Dagens «kiss and go» brukes, veien vest for skolen (mot 
helsetunet), parkeringsplassen nedenfor basishallen og veien på nordsiden av kunstgressbanen er 
alle områder som benyttes når elever fraktes til/fra skolen i privat bil.  
Vi stiller spørsmål om den foreslåtte plasseringen av det nye hente/bringeområdet vil avhjelpe 
problemet fullt ut. Vi er bekymret for at en del henting/levering fortsatt vil foregå andre steder. 
Avstanden fra området til skolebygningen er så lang at det blir fristende å kjøre nærmere 
skolebygningen, spesielt om vinteren.  
  
Flytting av skatebane og sandvolleybane 
Skatebanen og sandvolleybanen er tenkt flyttet i forbindelse med etableringen av det nye 
hente/bringearealet. Skatebanen og sandvolleybanen viktige områder som er mye brukt både i 
skoletiden og i helger/ferier. De er en viktig del av skolens uteområder. Det må sikres at disse 
tilbudene ikke forsvinner, og en finansiering av et nytt hente/bringeareal må inneholde nok midler til 
at ny skate- og sandvolleybane kan ferdigstilles på et nytt område- uten forsinkelser. Bygges de nye 
banene før riving av de som skal gi plass til det nye hente/bringearealet, vil vi ha baner tilgjengelig 
uten avbrudd. Dette vil ikke utgjøre en merkostnad.  
  
Elever som krysser parkeringsplassen nedenfor Rissahallen 
En del av elevene våre bruker gangveien nord for videregående, på vestsiden av Rissahallen til og fra 
skolen. Det er tilrettelagt for at de kan komme seg til fortausforbindelsen øst for skolen ved å gå forbi 
hovedinngangen til hallen og videre mot fortauet øst for skolen.  
 Vi ser imidlertid at mange velger å krysse parkeringsplassen for å komme seg til skolen. Dette er 
uheldig og blir en sammenblanding av gående og biltrafikk/oppstilling som burde unngås. Kan dette 
området tilrettelegges bedre slik at det blir et tydeligere skille mellom myke og harde trafikanter? 
  
Arrangementer i Rissahallen/Basishallen 
Det er stor trafikk med henting og levering av barn på parkeringsplassen nedenfor 
Rissahallen/basishallen når det er turn, håndball og skyting som foregår på ettermiddag – og 
kveldstid. Mange foreldre og barn rapporterer om farlige hendelser akkurat i denne tiden. Vi stiller 
spørsmål om trafikksikkerheten er godt nok ivaretatt gjennom de foreslåtte endringene.  
  
Krysset Svehaugveien - Hertug skules vei 
Det er foreslått at krysset Svehaugveien – Hertug skules vei endres slik at utkjøring på Hertug Skules 
vei blir mer vinkelrett. Skolen synes dette er en god løsning.   
 



 
Per Brovold ( Rissahallen) 
 
7100 Rissa 
 
perbrov@frisurf.no 
 
 
 
944305483 
Indre Fosen kommune 
Rådhusveien 13 
7100 RISSA 
 

Dato:31.8.2020

 
 
 
 
 
Innspill til sentrumsplan
 
Rissahallen, RIL og Rissa skytterlag har tidligere tatt opp de trafikkfarlige forholdene i og omring
Rissahallen og Åsly skole.
Vi har merket oss det innspill som er kommet fra Åsly skole til de foreslåtte løsninger og slutter oss full
og helt til de betenkeligheter som fremkommer i deres høringssvar.
Det gjelder henting og bringing av barn, flytting av skatebane og sandvolleybane, elever som krysser
parkeringsplass og ikke minst farlige situasjoner ved arr.m. i hallene. Dette vil ikke fungere i praksis og
derfor ikke løst i den foreslåtte plan. For øvrig så er det investeringer som ikke per i dag står i noen
budsjett.
 
Ut over det vil vi påpeke at i forslag til reguleringsplan for området, er ny svømmehall tenkt lagt vest for
Rissahallen. ( se referat fra kommunestyremøte 27/8 19) Det medfører at også gangvei må flyttes. Dette
bør det tas hensyn til når man planlegger  ny gangvei  fra Årnseth ned til Åsly skole, slik at kryssing av
parkeringsplass unngås.
 
At utkjørsel fra Svehaugveien til Hertug skules vei endres er positivt. Likedan
 utbedring av svingen opp mot Åsly skole.
 
Når man nevner at  parkeringsplassen nedenfor hallen må tilrettelegges for buss spør vi. er det ønskelig
og bør ikke dagens bussoppstillings plasser  benyttes?  Ellers så er det for oss greit hvis man ønske å
utvide vår parkeringsplass, men det blir ikke noe  som hallen kan prioritere.
 
Vi tror fortsatt at den beste løsningen for en sikker avvikling av trafikken nedenfor hallen, er at det åpnes
for gjennomkjøring til Svehaugveien.
Her kan skiltes, anlegge fartshindrende tiltak ol. Vi tenker da ikke på store steiner som i dag er plassert
på gang og sykkelvei, en livsfarlig hindring.



Innspill - kommuneplanens arealdel

Innsender
Innsender

Privatperson

Hvem sender du inn for?

Høringsuttalelse
Arealplanen

Innsendt 20.08.2020 22:16:58

ReferanseID IFK066-1062933

Privatperson
Organisasjon

Uttalelsen kommer fra

Terje Andrè Dyrendahl
Fornavn Etternavn

Ytre Ringvei 18 B
Adresse

7100 RISSA
Postnr/sted

Ja
Nei

Jeg sender innspill på vegne av annen

Privatperson
Bedrift/organisasjon

Avsender er

 
Organisasjonsnummer

Dyrendahl Utvikling
Organisasjonsnavn

Ytre Ringvei 18 b
Adresse

7100 RISSA
Postnr/sted

Terje Dyrendahl
Navn på kontaktperson
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Boligbebyggelse
Gårds./bruksnr.

Om innspillet

Landbruk - formål for dyrka jord

Boligbebyggelse
Næringsareal
Offentlig/privat tjenesteyting
Sentrumsformål
Idrettsanlegg
Fritidsbebyggelse
Grønnstruktur og friområde
Andre typer bebyggelse og anlegg
Sjø og vassdrag med strandsone
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift)
Havn
Planprogrammet

Jeg ønsker å komme med innspill til:

124 391
Gårds. bruksnr.

Skog
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes arealet til?

Boligbebyggelse
Hva ønskes arealet brukt til?

Hus/boliger
Hva er tenkt etablert på arealet? Oppgi gjerne størrelse i antall dekar, antall enheter eller annet.

Ja
Nei

Er det offentlig vann-/avløpsnett i eller nært det foreslåtte området?

Ja
Nei

Er det bredbånd nært det foreslåtte området?

Ja
Nei

Er du grunneier av området?

 
Beskriv kort når du har planer om å bygge ut området (angi gjerne kjente avhengigheter/ forutsetninger).

Ja
Nei

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

 
Hvor mye landbruksareal vil bli berørt? (oppgi antall dekar)

Ja
Nei

Brukes hele eller deler av området pr. i dag til opphold eller lek av barn/unge?

Beskriv hvordan adkomst til området er tenkt løst, med tanke på forhold som grunneier, adkomstrett, økt trafikkmengde og trafikksikkerhet i området.
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Sentrumsformål
Gårds./bruksnr.

Om innspillet

Planprogrammet
Planprogrammet

Vedlegg
Vedlegg

 

 
Utfyllende opplysninger om kommentarer til innspillet:

124 391
Gårds. bruksnr.

 
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes arealet til?

 
Hva ønskes arealet brukt til?

 
Hva er tenkt etablert på arealet? Oppgi gjerne størrelse i antall dekar, antall enheter eller annet.

 
Utfyllende opplysninger om kommentarer til innspillet:

 
Innspill:

NOTAT Geoteknisk vurdering boligprosjektet Malenaaunet.pdf

innspill sentrumsplan..docx
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Innspill på høringen av områderegulering for Rissa Sentrum. Plan id 50542013004. 

 

Fra: Berørte grunneiere på Malenaaunet.  

Vi startet med områderegulering og planlegging av videre utbygging i 2010. Vi har hatt flere planer 
klare som er sendt inn til daværende Rissa Kommune. Hele saken har vært svært treg og mange 
hoder har sett på dette sammen med oss. Vi har hele tiden fulgt opp der kommunen har etterspurt 
avtaler og undersøkelser. Vi har etterspurt svar på undersøkelser som kommunen har gjort utallige 
ganger. Etter mange purringer har vi fått noen svar. Aldri har de kommet uten et sterkt press fra oss 
om å få utlevert rapportene. Vi har prøvd hele tiden med god dialog og etterfulgt de beskjedene vi 
hele tiden har fått fra kommunen. Siste var i ca 2016 da vi ble bedt om å avvente med utbyggingen til 
«Sentrumsplanen» var ferdig slik at vi kunne se alt i sammenheng. Vi ble derfor svært overasket og 
forbauset når vårt område da er foreslått til LNF område til fordel fro andre tomter i sentrum. 
Geotekniske rapporter sier at grunnen kan være noe ustabil enkelte plasser . Dette medfører at vi må 
bygge på rett måte sier rapportene. Eneboliger og friarealer med lekeplasser der det er for 
utfordrende å bygge. I en rapport fra Multikonsult den 17/1-2017 dokumentkode 415816-1 står det 
at det vil fortsatt være mulig å bygge eneboliger på «Malenaaunet» selv om det er bløt leire enkelte 
steder. Det er vel bygget mange boliger og rekkehus i Rissa sentrum der det har vært litt bløt leire! 

Når det i tillegg er avsatt 10 mill til vei og infastruktur samt at slokkevann og avløp allerede er ført i 
rett dimensjoner inn på området er det  utrolig at dette ikke er startet opp. Vi har hele tiden hatt 
spørsmål fra familier som er interessert i å bygge på dette området. Sentrumsnært, uten bakker og 
hindringer er attraktivt for mange.  

Vi har engasjert Geomidt AS som har utarbeidet et geoteknisk notat for oss. Her går det tydelig frem 
at en utbygging på dette området er mulig.  

Vi ber om at arealet blir endret til boligformål samt at vi får klarering om oppstart av de siste 
undersøkelser som trengs for at bygging kan startes opp. 

 

For Dyrendahl Utvikling. 

Terje Dyrendahl 

20.08.2020  
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Geoteknisk notat 
Vurdering av grunnforhold, byggbarhet, 20200810G 

Nytt boligfelt, delområde 5, Malena-aunet i Rissa sentrum 

Gnr/bnr 124/391, 124/144 med flere, Indre Fosen kommune 
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Fylke: 

Trøndelag 

Kommune: 

Indre Fosen 

Sted:  

Gnr/bnr 124/391, 

124/144 m/flere 

Oppdrag: 

20200810G 

Tiltakshavere 

Vidar Dyrendahl, Terje Dyrendahl, Albert Aasan, Snorre Sund og Trond Pallin m. fl. 

Oppdragsgiver: 

Vidar Dyrendahl og Pallin AS ved Trond Pallin 

Oppdrag formidlet av: 

Pallin AS ved Trond Pallin 

Oppdragsreferanse: 

Trond Pallin, trond.pallin@pallin.no / mob: 91839848                                                                                       

Vidar Dyrendahl, vidar@bilhjelp1.no / mob: 91343802                                                                                        

Antall sider:  

7 

Tegn.nr. 

101-104 

Tillegg kartsymboler 

 

Vedlegg: 

 

NOTAT 

 

 Rev:0 Dato:  

20.08.2020 

Kontr.: 

Kjersti Bø 

Oppdragsleder: 

Olav R Aarhaug, olav.r@geomidt.no / 481 78 834 

Utarbeidet av: 

Olav R Aarhaug 

 

Vurdering av grunnforhold på Malena-aunet / områdets byggbarhet 

 

Vedrørende geotekniske vurderinger i forhold til utbygging til boligfelt i område 5, Malena-

aunet, i Rissa sentrum, gnr/bnr 124/391, 124/144 m/flere i Indre Fosen kommune.  

Etter befaring på området den.11 mars 2020 sammen med Trond Pallin og Olav R Aarhaug, ble 

det vurdert å gå videre med prosjektet. Videre ble det avholdt møte med tiltakshaverne mandag 

10. august hvor prosjektet ble gjennomgått i detalj.  

Multiconsult utformet et notat 415816-1-RIG-NOT-003, ref /1/ datert 17. 01.2017, der område 5, 

tegning 102, ble vurdert på basis av innledende grunnundersøkelser, detaljert inndelt i 6 

delområder. 

Malena-aunet er et sentrumsnært og attraktivt område og kan tilpasses for nye beboere i alle 

aldre og fysisk tilstand. Området har nærhet til alle servicetilbud i Rissa. Det ble for ca 10 år 

siden avsatt 10 millioner kroner til utbygging og infrastruktur av området. Vann til brannkummer 

er allerede lagt frem. Store ressurser er brukt til innledende grunnundersøkelser for byggbarhet, 

og tilbakeføring til LNF- område anses som feil. 

Investeringen er allerede påbegynt, og tilbakeføring til LNF-område betyr at området aldri blir 

utbygd igjen på grunn av jordvern. 

Både Milticonsults notat 415816-1-RIG-NOT-003,ref /1/, og ROS-analysen, id.50542013004, 

ref /2/, for område 5 konkluderer med at området er utbyggbart, men noen delområder kan være 

utfordrende. Med de rette tiltak og valg av hustyper / friområder er hele området byggbart.  

Supplerende detaljerte grunnundersøkelser må foretas, og Årnsetbekken må vurderes og sikres 

mot erosjon.   

mailto:trond.pallin@pallin.no
mailto:vidar@bilhjelp1.no
mailto:olav.r@geomidt.no
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NOTAT 

Delområde 5, Rissa sentrum, gnr/bnr 124/391, 124/144 m/flere, Indre fosen kommune Side 3 av 7 

 

Geoteknisk er området forsvarlig å bygge ut. Å ha det tilgjengelig er en god investering da det 

koster vesentlig mer å få til dette på nytt. 

 

Mvh 

Olav R Aarhaug 

GeoMidt AS 

 

 Referanser 

/1/   Multiconsult ASA , notat 415816-1-RIG-NOT-003, Malena-aunet Rissa Geotekniske 

vurderinger knyttet til overordnet utbyggingsplan, (17.01.2017) 

/2/ ROS-analyse, Indre Fosen kommune, RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, for 

områderegulering – sentrumsplan Rissa id. 50542013004, (24.04.2020) 
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Oversiktskart - delområde 5 i Rissa sentrum Oppdrag 20200810 G 

 Prosjekt nytt boligfelt, delområde 5, Malena-aunet 

i Rissa sentrum 

 

Gnr/Bnr 124/391, 124/144 

m/flere, Indre Fosen kommune 

 Prosjektområdet er innrammet Dato / signatur 

20.08.2020 / Olav R 

 

 

Tegning 101 
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NOTAT 
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Kommunens områdeinndeling av Rissa sentrum  Oppdrag 20200810G 

Tiltaksområde er område 5 Prosjekt nytt boligfelt, delområde 5 i Rissa 

sentrum 

 

Gnr/Bnr 124/391, 124/144 

m/flere, Indre Fosen kommune 

         Markør på prosjektområdet Dato / signatur 

20.08.2020 / Olav R 

 

Tegning 102 
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Løsmassekart fra ngu.no 

 

Oppdrag 20200810G 

Tykk havavsetning, torv & myr Prosjekt nytt boligfelt, delområde 5 i Rissa 

sentrum 
 

Gnr/Bnr 124/391, 124/144 

m/flere, Indre Fosen kommune 

Projektområde Malena-aunet innrammet. Dato / signatur 

20.08.2020 / Olav R 

 

Tegning 103 
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Kvikkleirekart fra skrednett.no 

 

Oppdrag 20200810G 

Tiltaket ligger ca.150m fra registrert 

kvikkleiresone 945 Sund Østre  

Prosjekt nytt boligfelt, delområde 5 i Rissa 

sentrum 
 

Gnr/Bnr 124/391, 124/144 m/flere, 

Indre Fosen kommune 

Prosjektområde er innrammet Dato / signatur 

20.08.2020 / Olav R 

 

Tegning 104 



 
Svein Agnar Frøseth 
Sund Terrasse 44 
7100 RISSA 
Norge 
svein.froseth43@gmail.com 
 
 
 
944305483 
Indre Fosen kommune 
Rådhusveien 13 
7100 RISSA 
 

Dato:11.6.2020

 
 
 
 
 
Innspill til regueringsplan for Rissa setrum
 
Byggeplaner for Sund Terrasse ble anket til Fykesmannen. Etter et kompromi, ble bygging vedtatt.
Utygger ignorerte vedtaket og bygde som omsøkt. Dvs. bilveier på hele omådet. Dette har ført til indre
stridigheter basert på trusler, løgner og dårlig bomiljø.
Jeg ber om at veiene mellom terrasshusene og mot øst også blir regulert til F4 veier. Ellers viser jeg til
mail sendt fra Fylkesmannen til Indre Fosen kommune 18. Mai 2020



 
Roger Trøen 
 
7100 Rissa 
 
roger.troen@hotmail.no 
 
 
 
944305483 
Indre Fosen kommune 
Rådhusveien 13 
7100 RISSA 
 

Dato:22.6.2020

 
 
 
 
 
Innspill til plan
 
Lanserer forslag om campingplass på Langsand da jeg mener dette vil styrke handelsnæringen (relativt
god nærhet til sentrum). Langsand har bla. badestrand, og muligheter for vannsport, hestesport, laksefiske
og turmuligheter.
 
Foreslår i denne forbindelse et makebytte hvor kommunen overtar Rissa IL sitt anlegg på Langsand mot
at Rissa IL får overta Åsly kunstgressbane, og får anlagt en 9-er gressbane ovenfor kunstgressbanen.
 
Foreslår også et makebytte hvor kommunen overtar Folkehøyskolens bygningsmasse, mot at
Folkehøyskolen får overta bryggerekka, idrettsbygget på nedre leir, samt en av kasernene  ved Hysnes i
Hasselvika. Dette vil styrke Hasselvika og handelsnæringen der, samtidig med at Folkehøyskolen får
benyttet hurtigbåt forbindelsen for sine elever, og samtidig unngår en vesentlig oppgradering og påkost
av nåværende bygningsmasse.
 
Området hvor Folkehøyskolen ligger i dag er allerede et attraktivt boligområde, og har eneboliger der fra
før. Infrastrukturen ligger der, og området kan etter rivning av skolebygg, utvikles videre til et område
med både leilighetsbygg og eneboliger.
 
Rissa IL kunne i denne forbindelse overtatt båtbyggerverkstedet og gjenbrukt dette til oppbevaringssted
for traktorplenklipper, garderober og møterom.



Janne Flataunet / Robin Rokseth 

Krobakken 7 

7100  Rissa 

 

Rissa Kommune  

Arealsektoren 

v/ arealplanleggere Tore Solli/Tone Wickstrøm 

 

Tonefallet i Rissa 10/7-2020 

 

 

Innspill til ny sentrumsplan som ligger til offentlig høring. 

Innspill gjelder for eiendommen Tonefallet, Gnr. 122 Bnr. 285 i Indre Fosen Kommune 

 

Innledning. 
 
Vi er via Digipost blitt gjort kjent med at den nye sentrumsplanen for Rissa er lagt ut til høring. Vi er grunneiere av 
eiendommen Tonefallet med sentrumsnær beliggenhet bak Lunden borettslag og med eiendomsgrense ned mot 
Botn. Eiendommen er på ca. 5 mål og i vesentlig grad regulert til boligformål. 
Etter å ha saumfart sentrumsplanen og de detaljplanene som foreligger for de ulike delene av arealene, og i 
særdeleshet studert de planene som rammer vår eiendom, er det med undring vi lurer på hvilken praksis 
kommunen bruker i slike saker. Her finner vi at deler av eiendommen skal båndlegges til offentlig formål i form av 
tursti for allmennheten. Dette er i tillegg allerede lagt inn i offentlige dokumenter uten at vi som grunneiere på noe 
tidspunkt er dratt inn som deltakere i prosessen. Det er vel normal skikk og bruk at vi som eiere av privat grunn 
får mulighet til å si vår mening før det planlegges inngrep, som i dette tilfellet uten tvil vil forringe eiergleden og 
fremtidig omsetningsverdi i vesentlig grad.   
 
Historikk  

Da vi overtok eiendommen høsten 2003 bar hele området inklusiv strandlinjen mot Botn sterkt preg av gjengroing og 
ubetydelig bruk/utnyttelse. Hele strandsonen var bevokst med kraftig løvskog som gjorde adkomsten vanskelig over, 
og langs strandlinjen. Store deler av de åpne arealene var i tillegg overlatt til frittvoksende eng og småskog og ga lite 
rom for luft og lys. Nettopp nærhet til sjøen er viktig for oss, og vi hadde et sterkt ønske om å utnytte mulighetene for 
fiske og rekreasjon som Botn og tilhørende strandområde gir. Første skritt var derfor å tynne ut skog og åpne opp for 
luft og lys i området og dermed også gjøre adkomsten lettere både fra øvre område samt langs strandsonen. Vi har 
over år lagt ned vesentlige ressurser for å gjøre området lyst og åpent slik det fremstår i dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Før rydding startet i 2003.                                                       Slik eiendommens nedre del fremstår i dag.  

 

Det er i hele siktelinjen mot Botn over vår eiendom samt naboeiendommer det nå er tenkt anlagt tursti. Dette vil 
skape en barriere mot den nederste delen som er vår eplehage og som grenser ut i Botn, og vi frykter at hele dette 
området vil bli tatt i bruk av allmennheten. Alt vi da vil sitte igjen med er rydding av søppel og vedlikehold for å holde 
kontroll på vegetasjon. Det nedre arealet er delvis ulendt og krever konstant vedlikehold for ikke å gro igjen og er i 
dag beiteområde for geiter.  

 



Sentrumsplanen 2020    

I 2018 ble vi gjort kjent med at arbeidet med sentrumsplanen var godt i gang, og vi sendte et innspill da vi hadde 
planer om fremtidig utnytting av deler av arealet til boligformål. Det omsøkte arealet er skravert felt i figuren 
under, og deler av denne har tidligere vært regulert som friområde ifølge gjeldende sentrumsplan fra 1968. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Kopi av vedlegg i brev vedrørende omsøkt areal for boligformål datert 25/1-2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Utsnitt av sentrumsplan 2020 punkt «13.1 Merknader» i forbindelse med innspill 
 fra grunneiere som omfattes og berøres av sentrumsplanen. 

 
I sentrumsplanen som nå ligger ute til høring finner vi at det omsøkte område av vår eiendom delvis foreslås 
omgjort til bruk for allmennheten i form av en opparbeidet tursti med bredde 2,5 meter. Turstien er skissert inn på 
tvers av eiendommen i øvre del av arealet og deler eiendommen i 2 nede mot Botn og ligger i vår frie siktelinje fra 
bolig og ned mot sjøen. Stien er lagt på opparbeidet plen, og vil gi fullt innsyn til bolig og oppholdsplasser på 
denne siden av boligen.  Det er ikke annen vegetasjon enn et stort eiketre mellom bolig og nedre del av 
eiendommen.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Viser foreslått ny trasé for tursti GT2 i forhold til omsøkt areal til boligformål i brev av 25/1-2018. 



Stien er planlagt å starte i delingspunktet mellom 2 private gårdsveier. Dette vil med andre ord si at turgåere som 
skal benytte turstien først må ta i bruk deler av privat gårdsvei for deretter å gå over flere private eiendommer for 
til slutt å ende opp i Fallet. Gårdsveien passerer med 2-3 meters avstand til 3 leiligheter i Lunden borettslag og 
gående får også godt innsyn inn i vår gårdsplass før de må dreie inn i naboeiendommen Årnsetlunden. Vårt 
uterom på denne siden av boligeiendommen er av svært privat karakter og unødig og sjenerende trafikk er ikke 
på noe vis ønskelig eller akseptabelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.  Viser innslag av turstien i delingspunktet mellom 2 private gårdsveier. 
 
Kommentarer: 
 
Pkt. 1  
Vi vil gjerne ha forklart hva som er gjeldende prioriteringsprinsipp når det i sentrumsplanen som ligger ute til 
høring først gis uformelt tilsagn til vår søknad om areal til boligformål, og i samme sentrumsplan båndlegger 
samme areal til offentlig tursti med fri adgang for allmennheten.   
 
Pkt. 2 
Den planlagte stiens totale lengde er fra start til mål ca. 200 meter ifølge oppmåling på plankart. For å få til denne 
veistubben slik at allmennheten skal kunne se Botn på sin vandring fra Rådhus til Fallet må det altså gripes kraftig 
inn i selvråderetten til 4 private eiere. Allmennheten har allerede en viss fri adgang til denne transportetappen ved 
å ta veien langs strandsonen. Er det derimot snakk om opphold i samme område er vi som eiere tilgodesett med 
en viss mulighet til å regulere. Skal de derimot over privat grunn vil vi tro at vår rett til å regulere denne trafikken 
faller inn under helt andre lovhjemler.  
 
Vår innstilling 
 
Vi har gjennomgått den utlagte sentrumsplanen i sin helhet, og registrerer at vi som private eiere av arealene som 
rammes av planen utelukkende er tenkt å måtte vike til fordel for allmennheten. Vi har imidlertid store problemer 
med å se netto almen nytteverdi av å opprette en slik tursti over privat grunn all den tid det allerede ligger veier og 
stier i området som har tilnærmet samme forbindelser fra Strømmen til Rådhuset og ned til Fallet. Det er også 
mulig å ta veien langs strandlinjen mellom samme punkter. 
I tillegg vil vi tro kommunen vil pådra seg vesentlige ekstra kostnader i forbindelse med bygging, årlig drift og 
konstant behov for rydding og vedlikehold av en slik tursti. 
Turstien vil fra start til mål gi betydelig sjenerende ferdsel over vår eiendom til alle døgnets tider, og vil belaste 
oss med fritt og uønsket innsyn spesielt i de mørke årstider. Som vi også tidligere har poengtert så vil en offentlig 
tursti vesentlig forringe eiendommen på flere måter, og uten tvil gi oss et stort verditap ved et eventuelt salg.     
 
Vi vil i fortsettelsen arbeide videre med egne boligplaner for vår eiendom, og anser prosjekt «tursti for 
allmennheten» slik den nå foreligger i sentrumsplanen som uønsket og uaktuell innenfor våre eiendomsgrenser. 
Vi henstiller om at denne provoserende turstien tas ut av reguleringsplanen snarest, og at det båndlagte tiltenkte 
arealet i sin helhet forblir regulert til boligformål som planlagt.     
 
Tonefallet 10/7-2020 
 
Janne Flataunet / Robin Rokseth    
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Omregulering gnr124 bnr323 til boligformål
 
Området er i etablert boligfelt, har vei, vann, kloakk, fiber, innkjøring og alt tilrettelagt, og kan selges
omgående til oss for takst som forespeilet i 3 år. Dette vil harmonere med ønsket om boligfortetning, og
kommunens mantra om bolyst!
 
Området mellom gammelbanken og Bankbakken 4 er i planen foreslått regulert til grøntareal. Vi ber om
at området reguleres til boligtomt for enebolig, noe vi i tre år er forespeilet av arealplanleggerne, og som
forklarte oss årsakene til at dette skulle gå i orden. Vi fikk også av Rissa utvikling forsikringer om at
tomta skulle selges etter først til mølla prinsippet, noe ordfører Ove Vollan bekreftet var vanlig
framgangsmåte ettersom det lå i et etablert boligfelt. Vi hadde gjort kommunen oppmerksomme på
arealet som kunne utnyttes. Vi fikk også bekreftet at ingen andre hadde tatt kontakt om området, slik at vi
var først. Dette har vi fått bekreftet i 3 år, inntil ny saksbehandler plutselig finner andre argumenter for at
dette skal være grøntareal.
 
Vi påpeker at området i dag framstår som dels ekstra plen til Bankbakken 4, og dels ugjennomtrengelig
tornekratt. Det benyttes ikke av allmennheten, og kan ikke forbinde grøntarealet med området nedenfor
veien, da det er en bergskrent ned til veien. Dette kan tyde på at arealplanlegger som har det nåværende
forslag ikke har vært på stedet. SE VEDLEGG for tråd i kommunikasjonen med kommunen.



Ønske om å bygge hus i Rissa sentrum 
 
 
Høsten 2016 begynte Cecilie og jeg å undersøke om det var mulig å få bygget hus i Rissa 
sentrum. Vi kontaktet Rissa kommune hvordan vi skulle forholde oss, og ble henvist til 
arealplanleggerne. Vi fikk vite hva som var av planer framover. Vi kikket også på arealer 
utover dette, som kommunen ikke informerte/visste om.  
 
Vinteren 2017 fant vi areal mellom Gammelbanken og Bankbakken 4, som 
arealplanleggerne ikke var oppmerksomme på. Vi gjorde arealplanlegger Linn Kristin 
Hassel og Rissa Utvikling ved Liv Heide, som vi ble fortalt stod for salg av kommunal 
eiendom, oppmerksomme på at dette området etter vår mening var egnet for boligtomt. 
Vi opplevde forståelse for dette, og spurte om hvordan det ville harmonere med 
kommunens planer. De sa at dette var i tråd med ønsket boligfortetting i Rissa sentrum, 
og at det var grøntarealer nok i Rissa, og lekeplasser planlagt i nærheten. Vei vann og 
kloakk, innkjørsel fra Bankbakken, fiber og grunnforhold er på plass i et allerede 
etablert boligfelt. 
 
 
Vi ba om råd for hvordan dette området kunne kjøpes. De anbefalte at vi ventet med å prøve å 
kjøpe området til arealplanen for Rissa sentrum ble klar til våren (2017). Vi spurte så om 
realismen i vår boligdrøm. 
 
I mail av 3.april 2017 forteller Linn Kristin Hassel at de "som jobber med den nye 
reguleringsplanen for Rissa sentrum kommer til å foreslå at dette arealet reguleres til 
bolig. I den nye planen vil vi trolig foreslå det skilles ut en eneboligtomt her. Dersom 
dere ønsker å kjøpe et areal her, ber jeg dere henvende dere til Liv Heide i Rissa 
Utvikling, som står for salg av kommunal eiendom." 
 
Samme dag mailer vi til Liv Heide og ber om å få kjøpe tomta. Om det er best å søke 
bruksendring og kjøp før den blir omregulert, håper vi på hjelp til dette. 
 
I mail av 7.april 2017 fra Liv Heide skriver hun: "Nå har Linn Kristin Hassel, Siri 
Vannebo og jeg diskutert henvendelsen deres om tom ved Gammelbanken. 
Konklusjonen vår er at det beste er å vente til reguleringsplanen er ferdig, vi mener det 
er realistisk at den blir ferdig i løpet av året. Når det gjelder salg av eiendom generelt i 
kommunen, fungerer det på følgende måte: For de tomtene som er ferdigregulert er det 
den som først melder interesse som får kjøpt til en fastsatt pris. Da går det fort og greit. 
Dersom det er noen som henvender seg og vil kjøpe noe som ikke ligger ute til salg(men 
som likevel kan selges), er prosedyren slik at det da må markedsføres godt slik at alle 
aktuelle interessenter kan få muligheten til å være med på en budrunde. Det betyr at 
dersom vi skulle gå videre med den tomta dere ønsker nå, må det først gjennom en 
politisk behnadling for å bli fradelt (i og med at det da er en dispensasjonssak), den må 
så ligge ute for salg i to måneder før det gjennomføres en budrunde. Alt dette gjør at det 
fort vil ta 4-5 måneder, samtid som det vil kreve en del arbeid av administrasjonen. I og 
med at reguleringsplanen er såpass nær forestående vil plansjefen ikke prioritere at det 
brukes tid på det nå. Forstår at dere er ivrige etter å komme i gang, og beklager at det 
kommunale systemet er så omstendelig. Det kan likevel godt hende at det er på denne 
måten det er mest sannsynlig at det er dere som får kjøpe den aktuelle tomta." 
 



Tiden gikk og vi følte det ble lenge å vente, og hadde flere henvendelser om framdrift av 
reguleringsplan, som først skulle være klar til våren 2017, i løpet av året, og så sommeren 
2018. Vi følte vi måtte få litt mer forsikringer om at det vi håpet på var sannsynlig. For å 
kvalitetssikre at beskrevne framgangsmåte var godkjent, ringte jeg ordfører Ove Vollan. Han 
bekreftet at vi kunne gjøre som planlagt, og at vi kunne kjøpe tomta til takst når den var 
omregulert, ettersom det var vi som gjorde kommunen oppmerksomme på denne arealbiten og 
derfor var først til mølla som var beskrevet. Jeg mailet til Liv Heide, og ba henne om en 
bekreftelse på dette når hun fikk snakket med Ove selv. 
 
28.august 2017 svarer Liv Heide: "Har fått bekreftet fra Ordføreren at vi kan selge 
tomta etter først til møllaprinsippet siden den ligger i et etablert boligfelt. Da er det bare 
å vente til områdereguleringen er ferdig, og håpe at det ikke blir noen innspill som gjør 
at det må gjøres endringer. Benytter anledningen til å si at det var planlagt å legge ut ei 
eneboligtomt der, før dere henvendte dere." 
 
Den siste setningen får meg til å undres på hvorfor vi ikke ble orientert om den planen, 
ettersom vi ikke ble orientert om dette da vi snakket med planleggerne. Derimot ideer om 
tomter nede i Fallet mm. 
 
Dette gjorde at jeg ønsket å høre om vi var først på mølla, og fikk dette bekreftet av Liv 
Heide i mail av 31.8.2017: "Jeg kan bekrefte at ordføreren definerte det som ei tomt i et 
eksisterende boligfelt og at den derfor kan selges etter først til mølla prinsippet. Dere 
var, så vidt jeg kjenner til, de første interessentene for denne tomta." 
 
Dette skriver altså hun som vi fikk klarhet i at hadde ansvar for dette salget. På denne 
bakgrunn kontakter vi lokalt snekkerfirma, som var klare til å bygge hus til oss allerede 
høsten 2017. 
 
Jeg purret deretter på planarbeidet hele 2018, og fikk gjentakende muntlige forsikringer 
om at vi måtte vente, men at intet var forandret! 
 
I mail fra Siri Vannebo av 14.3.19. Da var det altså gått enda ett år, totalt to år fra 
planen først skulle være ferdig. Siri skriver: "Hei! Har konferert med Linn Kristin, og 
vi(administrasjonen) mener fortsatt at området blir foreslått til bolig i 
områderegulering Rissa sentrum. Så intet nytt å melde." 
 
Så blir kommunene slått sammen, og ny ordfører kommer til, samt nye saksbehandlere. 
I møte med Tone Wikstrøm forteller hun at hun ikke har kapasitet og vil vente på flere 
ansatte, men at vi kan kjøpe området og søke omregulering, et forslag vi finner lite 
aktuelt.  
 
Etter møte med Tore Solli får vi mail 11.oktober 2019, 2 ½ år etter at vi startet 
tomtesaken. Da forteller han at "det er aktuelt å omregulere arealet til boligformål. En 
eventuell omregulering vil skje gjennom prosessen knyttet til omregulering Rissa 
sentrum. Framdriften i planprosessen tilsier at vi har et forslag for utlegging til høring 
kommende vår. Ved salg av en enkeltstående tomt i sentrum så vil kommunen legge ut 
dette offentlig. Vi kan ikke bruke først til mølla prinsippet på en slik eiendom. 
Kommunen må opplyse om at det er en tomt til salgs på en hensiktsmessig måte, også er 
det opp til interesserte å melde seg." 
 



Dette kommer som et slag i ansiktet, og vi tar kontakt for å belyse hva vi er forespeilet, men 
ser ikke ut til å bli trodd. Så kommer planen endelig ut til høring 3 ½ år etter at vi tok kontakt, 
og da er ikke arealet foreslått omregulert.  Vi blir møtt med aggressiv kommunikasjon av 
saksbehandler, og mistrodd at vi er forespeilet muligheten for å kjøpe, etter deres råd og 
framgangsmåte, og klarert av de ansvarlige.  
 
Vi har tatt kontakt med kommunen for å få hjelp/informasjon om hvordan vi skal 
forholde oss, og har fulgt de råd som er blitt oss til del. Vi er forespeilet at det faglig blir 
anbefalt, at den blir omregulert og kan selges som beskrevet, og at vi var de første som 
hadde vist interesse for tomta/arealet. I en kommune som strør rundt seg med begreper 
som bolyst, og ønsker å framstå som en kommune folk bør bosette seg i, har vi fortsatt 
håp om å bli hørt, og kanskje imøtekommet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cecilie Mevold og Rune Krokdal
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HØRINGSUTTALE TIL REGULERINGSPLAN FOR  

NEDRE FALLET-SEGLSPORTSANLEGG OG SENTRUMSPLAN 

Arnfinn Seim er kunden min. 

 

Han ser positivt på at det blir betre tilrettelegging for segling og 

padling. Han vil og vera positiv til samarbeid i sjøområdet utanfor 

eigedomen sin da det elles kan bli kollisjonar/konfliktar på grunn av 

eigedomsforhold i sjøgrunnen. Spørsmålet om rasfare kan vera 

usikkert. Seim veit at det går ras utanfor brygga hans. For 2 år sidan 

forsvann 2 betongblokker på 500 kg kvar som skulle sikre brygga 

hans. 

 

Samarbeidsvilje og også har han og vist tidlegare blant anna ved 

samarbeid med Fosen folkehøgskule. og med seilforeninga og 

padlarar som nyttar brygga hans. 

 

Eg viser til framlegg til reguleringsplan og vil kome med føljande 

merknader når det gjeld  

Turvegen: 

Turvegen ligg utanfor reguleringsplanområdet, men heng så nøye 

saman med dette og er på mange måtar ein føresetnad for 

reguleringsplanen og vil kunne lage føringar for seinare saker. 

Bygging av turvegen er ikkje nødvendig for gjennomføring av 

reguleringsplanen. 

Trafikkmengda ned til anlegget er ikkje stor i dag. Det er grei atkomst 

til strandområdet. Denne atkomsten vil vera tilstrekkeleg også om det 

skulle bli litt auka trafikk ned til det nye anlegget. Dei nye tiltaka er 

ikkje gode nok argument for å bygge ny turveg. Vurderinga av dagens 

atkomst er for lite grundig vurdert og har ført til at saksframlegget er 

mangelfullt. Det vil seie at saka ikkje er så godt opplyst som mulig før 

vedtak treffes, jf. Forvaltningslova § 17. 

Vedtaket vil på dette grunnlag vera ugyldig. 
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Ny turveg vil seie stort inngrep i naturen i strandområdet for å få til 

akseptabel stigning. Det vil medføre unødvendig skjæring i terrenget 

og fjerning av skog. Turvegen vil også kome i konflikt med båtoppsett 

i fjæra som i dag benyttes både av Fosen folkehøyskole og andre. 

 

Habilitet 

I prosessen med denne planen har fleire tilsette i kommunen vore med 

på sakshandsaming trass i at dei har nær tilknytning til seglforeininga. 

Sakshandsamar var tidlegare arealsjef da det vart laga intensjonsavtale 

mellom kommunen og seglforeininga. Ho er aktiv medlem av 

seglforeininga. Ho var den som forhandla med Asplan Viak om 

oppdraget med å lage reguleringsplan. Ho er ikkje formelt 

sakshandsamar i dag. Ho er gift med dagens arealsjef. 

 

Habilitetsreglane finst i Forvaltningslova § 6. 

I denne saka må vurderinga gå på § 6, 2.ledd. 

Etter mitt syn er det så sterke band i denne saka at det er så store 

habilitetsproblem at sakshandsaminga har fått preg av dette. Vedtaket 

vil på dette grunnlaget vera ugyldig 

 

Private interesser 

Jamvel om merknadene skal vera av planfagleg karakter, bør 

kommunen likevel skjele litt til moglege inngrep i privat eigedom. 

Allemannsretten fungerer i dag på Seim sin eigedom og han 

samarbeider med Fosen folkehøgskole om bruk av eigedomen sin 

langt utover allemannsretten. Å få turveg over tomta vil bety utvida 

bruk og naturinngrep. Dette vil vera ein vesentleg ulempe/verditap for 

Seim sin eigedom. 

 

Beste helsing 

ADVOKATFIRMAET OLAV KUVÅS 

 

Olav Kuvås 

Advokat  

                                                             

e-post: olav@krogstad.no   Mobil: 908 83 928 

mailto:olav@krogstad.no
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INNSPILL TIL OMRÅDEREGULERING RISSA SENTRUM PLAN-ID: 50542013004 

-Strømmenområdet    

Innledning: 

Dette innspillet er to-delt og omhandler to viktige kulturminner innenfor planområdet, kjent som 
Strømmenbrua og Strømmenbrygga.  
Strømmenområdet er fra gammelt av tidligere sentrum i Rissa og et viktig kommunikasjonssenter for 
bygda. I området var det blant annet kro, gjestgiveri, tønnemakeri,  butikk, bakeri, dyrlege, 
telefonsentral, offentlige kontorer, postkontor og bank.  
Det var også flere typiske fiskebrygger på begge sider av Straumen. 
Bruforbindelse over Straumen har det vært helt tilbake til begynnelsen på 1700-tallet og dagens bru 
ble bygget i 1966-1967, da som gangbru. 
I dag er Strømmenområdet med sine eldre bygninger, brygge og brua et utrolig viktig kulturhistorisk 
område for Rissa og Indre Fosen kommune og er hyppig besøkt av innbyggere og tilreisende. Utrolig 
mange har runden rundt Strømmen og/eller Naust som sin «trim og rekreasjonsrunde». 
«Området Strømmen er det meste unike området i Rissa sentrum» heter det i planbeskrivelsen 
kapittel 11.11. og i det tidligere arbeidet med sentrumsplanen har nettopp dette vært påpekt i de 
mange høringsinnspill og dialogmøter. 
At det foreslås en egen hensynssone for området i Strømmen, er et flott tiltak for på størst måte 
forsøke å bevare de gamle bygningene og områdets stedlige karakter og stedegne kvaliteter.  
Men de to kanskje mest viktige landemerkene i dette viktige kulturhistoriske området, 
Strømmenbrygga og Strømmenbrua ser dessverre ut til å forfalle, og etter hvert forsvinne på grunn 
av manglende vedlikehold. 
Det ville vært veldig trist om Strømmenområdet skulle miste disse to særegenhetene som brygga og 
brua representerer, og jeg vil videre i innspillet komme med forslag til hvordan disse kan reddes og 
heller utvikle og styrke Strømmen kulturmiljø. 
 
Strømmenbrygga: 
Antakelig oppført på 1800-tallet. Sefrak-bygning. Var butikken i Rissa sentrum fram til ca. 1960. 
Eneste gjenværende av flere brygger i området. Er i dag i privat eie. Trebygning som delvis står på 
pæler i sjøen. 
 
Tilstand:  
Sviktende grunn/setninger gjør at brygga i dag har blitt veldig skjev og ustabil. Grunnkonstruksjonen 
er i ferd med å gå i oppløsning. Tak er også i dårlig forfatning og kledning, vinduer og takrenner er i 
dårlig kondisjon. Det anbefales ikke å gå under brygga. Omfattende arbeider må til for å redde 
brygga fra å kollapse. Full restaurering tilbake til opprinnelig tilstand krever antakelig store ressurser. 



Se vedlagt bildedokumentasjon 
 
Forslag til tiltak:  

 Kommunen må snarest ta initiativ til å redde brygga og restaurere den. Eventuelt avklare om 
dagens eiere selv har evne, vilje eller ønske om å bevare og vedlikeholde den. 

 Eventuelt må kommunen snarest mulig gå i dialog med dagens eiere for om mulig overta 
bryggeeiendommen eller opprette en stiftelse med tilhørende kommunalt tilskudd/ andre 
offentlige tilskudd som gjør det mulig å redde brygga. 

 Eventuelt dialog med Museene i Sør-Trøndelag eller andre lokalhistoriske museer, 
kunstforening eller andre grupperinger/interessenter. 

 På sikt:  f.eks etablere Strømmen kulturbrygge. Mulighetsområde kan være bryggekafè, 
utstillinger, gammelbutikkmuseum etc. 

 
Strømmenbrua: 
Strømmensbrua er et kjent og kjært landemerke og har vært et viktig trafikknutepunkt for Rissa i 300 
år. Det er Indre Fosen kommune som eier og har ansvar for sikkerhet og vedlikehold av brua. 
Var viktig for å knyte sammen bygda som ellers var delt av Straumen og Botn. 
Dagens bru er over 50 år og er ikke egnet eller godkjent for biltrafikk. 
Selv om brua ikke er bilvei, er den likevel en viktig kommunikasjonsvei for myke trafikanter og som 
skolevei for elever til fra Åsly og Fosen folkehøgskole som har lokasjoner på Naust 
 
Tilstand: 
Brua er i dårlig forfatning, men først og fremst overholder ikke brua dagens strenge krav til 
gangbruer. Det farligste med brua i dag er manglende sikring av fotgjengere og syklister fra å falle 
gjennom det åpne rekkverket og ned i sjøen. Små barn glipper lett gjennom de store åpningene og 
rekkverket er ikke sikret mot klatring. Statens vegvesen har klare krav til rekkverk på bruer og det er 
kommunen som er ansvarlig dersom det skulle skje en ulykke her. Brua benyttes som skolevei og 
den er sleip når det regner og glatt og mørk om vinteren. 
Brupillarene har sprekker og bærekonstruksjonens H-bjelker er betydelig angrepet av rust. De 
bærende konstruksjoner av treverk bærer preg av oppsprekking og tæring. 
Se vedlagt bildedokumentasjon 
 
Forslag til tiltak: 

 Kommunen som brueier må snarest mulig få utredet en totalrestaurering av Strømmenbrua.  
 Det viktigste er først og fremst å få brua trafikksikker, det vil si at den holder dagens krav til 

bruutforming 
 Det må vurderes om brua skal lyssettes, både på grunn av sikkerheten men også fordi en 

over 100 meter lang belyst Strømmenbru da vil være synlig som et viktig landemerke som da 
kan ses fra store deler av Rissa også når det er mørkt 

 
 
 
 



 

















 





 
  
 



Fra: Roar Flatås (roar.flatas@gmail.com)
Sendt: 02.08.2020 22:07:44
Til: Postmottak Indre Fosen kommune
Kopi: 

Emne: Områderegulering, Rissa sentrum.
Vedlegg: 

Konsekvensutredning, delområde 2, omhandler Strømmen.
Fremtidig formål omhandler turvei, noe som ikke fremgår i gjeldende plan.
Dersom det er tenkt at turveien skal gå langs Botn, er vi sterkt imot dette, da det vil berøre vår eiendom betydelig.
Vi kan ikke se at det er plass til turveien uten at den berører etablert hage.
Området er også en del av fuglefredningsområdet og en turvei vil forstyrre hekkingen/levevilkårene til en rekke arter.
Strømmen er utpekt som viktig kulturminne i kommunen og eierne har brukt betydelige ressurser på å vedlikeholde samt opprettholde
stedets egenart.

Vi håper våre synspunkter vektlegges.

Mvh
Eierne av Krobakken 29 og 31 samt Strømmenbrygga.
Gnr.123. Bnr. 1,2,3,4,5.

For eierne:
Inger Kristin Flatås.



Fra: Elin Thorbjørnsen (elin.thorbjornsen@nlr.no)
Sendt: 11.08.2020 14:38:23
Til: Wikstrøm Tone
Kopi: 

Emne: Innspill til arealplan 
Vedlegg: 
Hei
Eiendom med gårds‐og bruksnummer 124/144 er per i dag lagt inn med boligformål i arealplana. I nytt forslag til
arealplan er denne eiendom lagt inn som LNF område. Eiendommer er bygget i 1947, og har alltid vært benyttet til
boligformål, og kommer til å bli benyttet til boligformål videre.
 
MVH
Elin

Elin Thorbjørnsen
Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA
, 
Mobil: +4795134103
elin.thorbjornsen@nlr.no
www.nlr.no
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Brunlanesveien 1451 
3296 Nevlunghavn 
Norge 
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944305483 
Indre Fosen kommune 
Rådhusveien 13 
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Dato:20.8.2020

 
 
 
 
 
INNSPILL TIL OMRÅDEPLAN FOR RISSA SENTRUM
 
Hei. Her kommer innspill fra tre søstre som eier Sundsmyr, 124/80 på Malenaaunet. Lykke til med det
videre arbeidet!
mvh Mette Kristine Sand



INNSPILL TIL OMRÅDELPLAN FOR RISSA SENTRUM 

Vi er tre søstre som eier Sundsmyr, 124/80. Vi har deltatt i planleggingen av 
Malenaaunet sammen med de andre grunneierne og kommunen i snart 10 år. 
Grunneierne har vært samstemte og positive til planen for Malenaaunet. Vi har 
fått flere forespørsler fra interesserte tomtekjøpere i disse årene, men vi har 
gitt beskjed om at vi ville avvente slik kommunen anbefalte oss til den helhetlige 
planen var en realitet. 

For at Rissa sentrum skal framstå som et troverdig sentrum og som sentrum for 
kommuneadministrasjonen og befolkningen, bør de geologiske undersøkelsene 
fullføres, slik at man kan få en helhetlig og framtidsrettet sentrumsplan. Hva er 
det aller viktigste for kommunen? Hva skal til for at ungdom, barnefamilier, 
eldre og andre søker seg tilbake eller til Rissa? Trolig er noe av svaret på dette 
hva som kan øke attraksjonskraften for utvikling av selve stedet Rissa sentrum. 
Vi vet at ønske om kort vei til arbeid, skole og butikker er høyt prioritert når 
man avgjør bosted. Dette gagner selvsagt også det lokale næringslivet og gir 
skatteinntekter. Et godt eksempel på dette er Straumen på Inderøya. 

Betraktninger og fordeler med å utvikle Malenaaunet: 

 Sentrumsnære arealer og en idrefilet: Kort vei til 10-årig skole, 
Videregående skole, Folkehøgskole, barnehage, kommuneadministrasjon, 
butikker, vinmonopol og næringsliv, post og bank, stor idrettshall med 
utearealer for fritidsaktiviteter, skiløyper og nært tilgjengelig natur. 
Hotell og kafeer, bensinstasjon og mange andre servicetilbud, for å nevne 
noe. 

 Miljøaspekt: Det er svært lite behov for biltransport. Det er lett 
framkommelighet for bevegelseshemmede, og elever kan gå/sykle til det 
meste. 

 Inneklemt areal. Arealet er inneklemt som jordbruksareal og framstår 
som lett utbyggelig og naturlig for sentrumsplanen. 

 Småhusbebyggelse – planforslaget om småhus er bra. 
 Tidshorisont – Vi ber om en tidsplan for når undersøkelser og plan for 

dette området skal være ferdig. 

Den geotekniske rapporten til Geomidt as vurderer mulighetene for utbygging 
mer positivt enn det som framkommer fra oppsummeringer i det øvrige 
planarbeidet. Geomidt as foreslår i sin oppsummering supplerende 
grunnundersøkelser for Malenaaunet. Tatt i betraktning at prosessen med 
grunneiere har pågått over 10 år og at det er satt av kr. 10 mill til dette 



planarbeidet, bør det være planfaglig fornuftig å avklare mulighetene for 
utbygging av Malenaaunet en gang for alle i den prosess som her pågår. Etter 
grunneiernes syn er ikke saken tilstrekkelig belyst før dette er gjort. Området 
ligger sentrumsnært, og arealet vil uansett på et senere tidspunkt kunne komme 
under press for utbygging, også til andre sentrums – og næringsformål enn 
boliger. Dette er et kunnskapsgrunnlag som kommunen trenger for å kunne få 
tilstrekkelig handlingsrom til framtidig planlegging og utvikling av et attraktivt 
sentrum, - et sentrum som i framtiden kan bestå av ulike sammensetninger av 
reguleringsformål, også formål som i denne planen ikke drøfter. Grunneierne 
anmoder derfor kommunen om at det settes av ressurser til supplerende 
grunnundersøkelser for Malenaaunet slik at arealets potensiale til andre formål 
enn landbruk blir avklart og at endelig planvedtak for dette området ikke gjøres 
i kommunestyret før dette er utført.   

Vi er jeg kritisk til at man ønsker å spre sentrum utover på flere ulike steder, og 
det er viktig å utnytte arealene, som delvis er nedbygd dyrkamark. 
Utnyttelsesgrad og parkeringskjellere er stikkord. Sistnevnte er dyrt, men 
høyner standarden på eiendommene. 
 
Eiendommen etter våre foreldre Sigrid og Ivar Sand er sentrumsnært, og vi 
skjønner at ikke all dyrkamarka kan bevares. Rissa sentrum er omgitt av 
dyrkamark. Men vi synes, som FMTr Landbruk var inne på i sin uttalelse, at det 
er viktig at det settes en endelig grense for hvor landbruk fortsatt skal drives 
de neste 100 år, altså hvor langt sentrum skal strekke seg. Siden dyrkamarka er 
en uerstattelig ressurs, og siden det er viktig at sentrum er kompakt og 
helhetlig, må utnyttelsesgraden være så høy som mulig.  
 
MPG hadde en merknad om å bygge parkering i kjellere for å utnytte arealet 
best mulig og få bilene vekk fra gatene. Og det må bygges et gjennomført og 
"bymessig" sentrum som står seg de neste 150 åra. Man kan ikke bare klatte 
bebyggelse utover et større område.  
 
I oppsummeringen av høringsdokumentet står det at Rissa har en slik utforming 
at det er vanskelig å få til bare ett konsentrert sentrum, det er derfor best å 
spre rundt på flere små steder. Dette mener vi ikke er bra for nye Rissa 
sentrum. Det bør være ett sentrum, selv om noen servicefunksjoner befinner 
seg opp ved Åsly etc.   
 
En god plan er en som bærer fram Rissa som viktig knutepunkt og servicested på 
Fosen. Da må tettstedet være bymessig og kompakt. Jorda som blir bygd ned må 



det skjøttes godt med. Kolonihager og parseller ved leiligheter/småhus er også 
en god ide. 
 

Nevlunghavn 19.08.2020 

Mette Kristine Sand 

 

for Inger Sand, Lillestrøm og 

Sølvi Sand, Trondheim 

 

 
 
 



 
Øyvind Fallmyr 
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7100 Rissa 
Norge 
oyvind.fallmyr@gmail.com 
 
 
 
944305483 
Indre Fosen kommune 
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Innspill til områderegulering for Rissa sentrum
 
Vedlagt følger våre innspill til områdereguleringen for Rissa sentrum.



Innspill til områderegulering for Rissa sentrum 

Det er et godt og gjennomarbeidet forslag til områderegulering av Rissa sentrum som er sendt på 

høring – all ære til administrasjonen i Indre Fosen kommune for dette. Like fullt hadde vi som eier av 

gnr/bnr 122/381, hvor det foreslås større endringer i planforslaget, satt pris på å bli involvert tidligere 

i prosessen. Det ville gitt et bedre utgangspunkt for å få til en god områderegulering. Punktene under 

oppsummerer våre innspill til planforslaget. 

Saksframlegget med kommunedirektørens forslag til vedtak inneholder ingen henvisning til gjeldende 

reguleringsplan for Årnsetlunden (id. 5054162419992230). Det er heller ingen henvisning til denne 

planen i planbeskrivelsen.  

Bestemmelser/tillatelser: 

Etter vårt syn inneholder dagens reguleringsplan for Årnsetlunden flere gode bestemmelser som ikke 

er hensyntatt i forslaget til ny områderegulering for Rissa sentrum. Blant annet er det i enkelte områder 

gitt mulighet for oppføring av naust, oppføring av badebrygge og utlegging av flytebrygge. At området 

per i dag ikke er opparbeidet eller utnyttet til dette formålet, slik det påpekes i planbeskrivelsen, betyr 

ikke at det foreligger konkrete planer om slik utnyttelse. Manglede opparbeidelse bør med andre ord 

ikke være et argument for å fjerne dette fra områdereguleringen. Tvert imot burde det være en 

oppfordring til grunneiere å legge til rette for at Botn kan benyttes til denne type aktivitet – det virker 

unødvendig å begrense dette til et område i Fallet.  

 

Forslag til endring: Under forutsetning av at grunnforholdene tillater det bør muligheten for oppføring 

av naust, badebrygge og flytebrygger videreføres i ny plan i området GF3 slik gjeldende reguleringsplan 

tillater i område F2, F3 og F4 (se kartutsnitt over).  

Formål: 

I gjeldende reguleringsplan er deler av vår eiendom regulert under formål Friområde og skal tjene til 

friområde/park, uten henvisning til at dette er et offentlig friområde. Som utgangspunkt må man tenke 

at en privat eiendom som er regulert som et friområde er nettopp dette – et privat friområde. Når det 

i forslaget til ny områderegulering fastsettes at området skal tjene som offentlig friområde så oppfatter 

vi det som en endring i formål for eiendommen. At en privat eiendom omreguleres til offentlig 

friområde medfører etter vårt syn en reduksjon av eiendomsverdien, og noe som kan gi rett til 

innløsning/erstatning. Det er ikke i vår interesse. 



Forslag til endring: Vi ber om at formålet som er beskrevet for vår eiendom i gjeldende reguleringsplan 

videreføres i den nye områdereguleringen. 

Turveg: 

I planforslaget er det lagt inn et forslag om en turveg (GT3) som er tenkt å gå over vår eiendom fra 

Fallet i øst til Strømmen i vest. Veien kan være 2 – 3 meter bred og skal tilstrebes å være universell 

utformet og med benker utplassert på veiens ytterkant. Dette omfanget sammenfaller ikke med 

beskrivelsen i konsekvensvurderingen under punkt 10.7.1, hvor «turstien» antas å medføre 

begrensede inngrep med ingen eller liten negativ konsekvens. Som følge av terrengets helning vil 

skjæringer, og veiens bredde til sammen utgjøre et vesentlig inngrep på vår eiendom og bli et 

omfattende tiltak, som igjen vil medføre en reduksjon av eiendomsverdien. Dette kan vi derfor ikke 

akseptere.  

Vi stiller også spørsmål til om det er gjennomførbart å anlegge en turveg mellom Fallet og Strømmen 

innenfor en fornuftig kostnadsramme. Mellom vår eiendom og Fallet er det bratte fjellskrenter hvor 

turvegen er planlagt, noe som enten vil kreve et større terrenginngrep med sprengning eller at stien 

anlegges som en bru langs fjellet. Hvis en turveg langs vann er avgjørende viktig for områdeplanen bør 

man se på andre områder i nærheten av sentrum hvor tiltaket ikke blir like inngripende. 

Forslag til endring: Vi ber om at forslaget til turveg over vår eiendom tas ut av planforslaget. 

Annet: 

I plankartet mangler det merking av avkjørselen til Krobakken 9 (se kartutsnitt under). Det bør inntas i 

revidert forslag. 

 

Byggegrense mot Botn bør angis slik at man kan gjennomføre tiltak innenfor områder angitt som 

boligformål uten at dette krever dispensasjonssøknad. 

 

Mvh. 

Stine Tung Gynnild og Øyvind Fallmyr 
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Merknader til Områderegulering Rissa sentrum
 
Vedlagt som word-dokument er merknadene



 

 

Merknader til Områderegulering Rissa Sentrum 

Merknadene sendes på vegne av Astrid Emelie Johansen (født 21. desember 1937), eier av 
Folkehøgskoleveien 14, 122/48. Undertegnede er Astrid Emelie Johansen sin sønn. 

 

Merknad 1. Side 121 i «Områderegulering Rissa sentrum». 

Fosen Folkehøgskole har fremmet følgende ønske: Fosen Folkehøgskole ønsker å kjøpe 2 mål 
eiendom av kommunen i forlengelse av skolen, for å videreutvikle linjetilbudet om 
minihusbygging. Det er ønske om å etablere skolen som et bygg-økologisk område. Fosen 
Folkehøgskole håper at området sør og vest for folkehøgskolen reguleres til friområde og 
undervisningsformål. Særlig vil grøntområde berike området. 

Som nabo til Fosen Folkehøgskole har jeg et ønske om at det legges til rette slik at skolen kan 
utvikles videre og forbli en viktig inspirator og sted for læring ikke bare for elevene men også 
for oss som innbyggere i kommunen. Jeg ser positivt på ideen som er fremmet, men ønsker 
imidlertid å peke på ulempene ved å ta i bruk det omsøkte området til bygging av minihus. 
Byggeaktivitet på dette området er ikke forenlig med kommunens plan om at det skal rustes 
opp til almen bruk. Kommunen bør søke å påvirke slik at minihusbygging i stedet kan skjer i 
tilknytning til dagens verkstedbygg og sagbruk. Da samles all produksjonsaktivitet på et 
avgrenset området. På den måten kan man tydeligere skille områder med byggeaktivitet fra 
områder som legges til rette for almen bruk.  

Merknad 2.  Side 121 i «Områderegulering Rissa sentrum». 

Rissa Idrettslag har fremmet følgende ønske: Det er ønske om at det skal etableres ny 
kunstgressbane et sted mellom Basishallen, Folkehøgskolen og stadion, helst med plass til 
løpebaner rundt. Alternativt kan det etableres kunstgresshall inkl. løpebaner under tak der 
hvor banen ligger i dag (83x130m). Det må innregnes tilleggsareal til servicebygg, samt areal 
til ny utendørs 9erbane fotball (50x64m). 

Det er positivt at kommunen ønsker å tilrettelegge området til idrettsanlegg, leke-, 
rekreasjons- og friområde. Dersom det planlegges bygging av kunstgresshall der banen ligger 
i dag må dette skje på en måte som ikke skader ambisjonene kommunen har med dette 
området for de som skal bruke området og er bosatt der. En så stor hall må arkitektonisk 
tilpasses sine omgivelser og ikke minst må den senkes ned i bakken slik at byggehøyden ikke 
blir for dominerende i forhold til øvrig bebyggelse. En av de vesentligste kvalitetene med 
boligen Folkehøgskoleveien 14, 122/48 er den frie utsikten til Botn. Dersom hallen bygges 
med de dimensjonene som antydes vil dette blokkere hele utsikten til Botn og med det 
forringe boligens kvaliteter og verdi betydelig. Det er derfor avgjørende at hallen senkes ned 
i terrenget så mye at utsikten ikke ødelegges med dette tiltaket.  

 



Med vennlig hilsen 

 

Henning Johansen 

På vegne av Astrid Emelie Johansen 

 



 
Per Brovold ( Rissahallen) 
 
7100 Rissa 
 
perbrov@frisurf.no 
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Indre Fosen kommune 
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Dato:31.8.2020

 
 
 
 
 
Innspill til sentrumsplan
 
Rissahallen, RIL og Rissa skytterlag har tidligere tatt opp de trafikkfarlige forholdene i og omring
Rissahallen og Åsly skole.
Vi har merket oss det innspill som er kommet fra Åsly skole til de foreslåtte løsninger og slutter oss full
og helt til de betenkeligheter som fremkommer i deres høringssvar.
Det gjelder henting og bringing av barn, flytting av skatebane og sandvolleybane, elever som krysser
parkeringsplass og ikke minst farlige situasjoner ved arr.m. i hallene. Dette vil ikke fungere i praksis og
derfor ikke løst i den foreslåtte plan. For øvrig så er det investeringer som ikke per i dag står i noen
budsjett.
 
Ut over det vil vi påpeke at i forslag til reguleringsplan for området, er ny svømmehall tenkt lagt vest for
Rissahallen. ( se referat fra kommunestyremøte 27/8 19) Det medfører at også gangvei må flyttes. Dette
bør det tas hensyn til når man planlegger  ny gangvei  fra Årnseth ned til Åsly skole, slik at kryssing av
parkeringsplass unngås.
 
At utkjørsel fra Svehaugveien til Hertug skules vei endres er positivt. Likedan
 utbedring av svingen opp mot Åsly skole.
 
Når man nevner at  parkeringsplassen nedenfor hallen må tilrettelegges for buss spør vi. er det ønskelig
og bør ikke dagens bussoppstillings plasser  benyttes?  Ellers så er det for oss greit hvis man ønske å
utvide vår parkeringsplass, men det blir ikke noe  som hallen kan prioritere.
 
Vi tror fortsatt at den beste løsningen for en sikker avvikling av trafikken nedenfor hallen, er at det åpnes
for gjennomkjøring til Svehaugveien.
Her kan skiltes, anlegge fartshindrende tiltak ol. Vi tenker da ikke på store steiner som i dag er plassert
på gang og sykkelvei, en livsfarlig hindring.



Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 RISSA

AAMHTESE/SAK MIJ VUESUEHT./VÅR REF. DIJ VUESIEHT./DERES REF. BIEJJIE/DATO
20/2604 - 4 21/6145 2018/964 18.02.2021 

Sametingets uttalelse til 2. gangs høring - 
Områderegulering for Rissa sentrum, Indre Fosen 
kommune
Vi viser til deres brev 17.02.2021. 
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 om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. 
Vi foreslår følgende tekst:

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle 
mistenke funn av kulturminner, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi 
beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 
1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette må 
videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket.

Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge 
kml. § 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 Harald Bugge Midthjell
fágajođiheaddji/fagleder Raeriestæjja/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

Påastesijjie/adresse Tel: 78 47 40 00

Postboks 3 Org.nr: 974 760 347

9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no

Aamhtsreerije

saksbehandler

Harald Bugge Midthjell

Tel: +47 78 47 40 33

mailto:samediggi@samediggi.no
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Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 17.02.2021 Finn Herje 

Deres ref.: 2018/964 

   

     

1 

NVEs uttalelse til 2. gangs høring og offentlig ettersyn av 

områderegulering for Rissa sentrum - planid. 50542013004 - Indre 

Fosen kommune 

 

Vi viser til ovennevnte forslag til detaljregulering samt våre tidligere uttalelser til saken. 

  

På grunn av kapasitetsutfordringer på arealplan har vi dessverre ikke muligheter for å saksbehandle 

denne saken. Vi beklager dette. 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef 

Finn Herje 

Senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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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
9401/21

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 Rissa

Vår saksbehandler
Joar Ølmheim

Vår ref.
20/15507-4(9401/21)
oppgis ved alle henvendelser

Deres ref.
Tone Wikstrøm
2018/964

Dato
15.03.2021

2. gangs høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Rissa sentrum -
Høringsuttalelse

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til ovennevnte sak.

Hensikten med planen er å styrke Rissa som et aktivt og kraftfullt kommunesenter for bosetting,
næring, handel og opplevelser. 2.gangs høring omfatter:

• Etablering av arealer på land langs Botn som kan benyttes til uthus, naust og/eller badehus,
samt tilhørende areal i sjø, hvor det kan tillates flytebrygger uten faste forankringer i
sjøbunnen.

• Etablering av friområde eller fotball-/idrettshall mellom Åslyskole og Fosen folkehøgskole.

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 også en
hensiktsmessig plassering av et 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
bygget/byggene tas i bruk (blant annet skal eksisterende og nye brannkummer,
vannkapasitet, adkomstveier og oppstillingsplasser for bygget/byggene være tilfredsstillende
fra dette tidspunktet).

• Under og etter anleggsperioder skal ogsåtilgjengelighet 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.

• Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS disponerer ikke maskinelt høyderedskap i Indre
Fosen kommune.

• 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.
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Forebyggende avdeling

Vår referanse
20/15507-4(9401/21)

Vår dato
15.03.2021

9401/21

• 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 ihenhold til forskriftskravene.
• Kjeller (parkeringskjeller eller andre rom under terreng) som bygges utenfor

bygningskropp, må vies spesiell oppmerksomhet, særlig med tanke på belastningen ved
oppstilling av utrykningskjøretøy, og etablering av nødvendige brannvannskummer i
området.

• Dersom det tilrettelegges for ladning av fremkomstmidler(som el-bilerog -sykler)i
innvendig parkering, må brannsikkerheten ivaretas.

• Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjellerog på loft.
• 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, merkingog 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 er planer om å benytte stoff som kommer inn under forskrift om håndtering av
farlig stoff, som for eksempel boliggass, må lagring, bruk og arealmessige begrensninger
rundt utstyr og anlegg fastsettes på bakgrunn av en risikovurdering.

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

Trøndelag brann-og redningstjeneste IKS viser videre til retningslinjer vedrørende 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.

Fotball-/idrettshall vil høyst sannsynlig bli vurdert som særskilte brannobjekt i henhold til brann-og
eksplosjonsvernlovens § 13. Vi ønsker derfor å kunne uttale oss i den videre saksgangen.

Med hilsen
TRØNDELAG BRANN-OG REDNINGSTJENESTE IKS

Christian Widén-Björk
branningeniør

Joar Ølmheim
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

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

mailto:tone.wikstrom@indrefosen.kommune.no
mailto:sverre-anders.hafeld@tbrt.no


  

   
 

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 

 
 

 
        
        
 
 

 

 
 
UTTALELSE TIL 2.GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV 
OMRÅDEREGULERING FOR RISSA SENTRUM- PLANID 50542013004 
 
Vi har mottatt 2. gangs høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Rissa sentrum. Frist for 
å gi svar er satt til 9. april 2021. 
 
Mattilsynet har gitt svar til 1. gangs høring. Vi viser til svar gitt 10.juli 2020. 
 
Saken gjelder 
Dere varsler en endring i forhold til første gangs høring datert 8. juni 2020. 
Endringen går ut på å legge til rette for friluftsliv i området Botn, samt tilhørende areal i sjø.  
Dere foreslår at strandlinja nærmest sentrum tilrettelegges for uthus, naust og flytebrygger uten 
faste forankringer i sjøbunnen.  
 
Mattilsynet registrerer at følgende nevnes i rekkefølgebestemmelsen: 
punkt. 3.1.2 Overvann/flom vann:  
«All utbygging skal vurdere mot mulige konsekvenser av 20 års nedbør vist i 
overvannsmodellen utarbeidet av Asplan Viak, datert 18.04.2017. Avbøtende tiltak mot 
flomskader skal vurderes (fordrøyningsbasseng e.a.) 
Av hensyn til biologisk mangfold skal det langs Årnsetbekken etableres en grønn kantsone 
på minimum 6 meter på hver side av bekken». 
 
Og videre:   
punkt 3.1.5 Vann og avløp: 
«Bebyggelsen kreves tilknyttet renovasjonsløsning, offentlig godkjent vannverk og kommunal 
avløpsløsning, samt kommunal veg. Det skal utarbeides vann- og avløpsplan før 
byggetillatelse kan gis.» 
 
Mattilsynet er positiv til at flere av punktene som vi hadde innspill til ved første gangs høring er tatt 
til følge. 
 
Mattilsynets vurdering 
 
Vi har ingen merknader til den nevnte endringen for området Botn. 

Deres ref:    
Vår ref: 2020/112871     
Dato: 22.03.2021   

INDRE FOSEN KOMMUNE AREAL  
Indre Fosen kommune Postboks 23 
7101  RISSA   
 
 
 

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

 
 
 



       
       
E-postadresse: 
sftlpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.statsforvalteren.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  07.04.2021  2020/6960 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  17.02.2021  2018/964 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Thomas Møller, 74 16 81 26 
  
 
 
  

Indre Fosen kommune 
Postboks 23 
7101 RISSA 
 
 

  

 

Høringsuttalelse til 2. gangs høring og offentlig ettersyn av 
områderegulering for Rissa sentrum - Indre Fosen kommune 

Statsforvalteren har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen 
på Statsforvalterens ulike fagområder: 
 
Klima og miljø 
Klima- og miljøavdelingen viser til vår høringsuttalelse datert 17.08.2020. Vi har ingen merknader til 
etablering av friområde eller fotball-/idrettshall. 
 
Når det gjelder forslaget om et 15m bredt felt langs sjøkanten til uthus/naust/badehus (område 
BUN), samt en strekning på 30m ut fra land til småbåtanlegg (område BBS) har vi følgende 
merknader: 
 
Vi viser til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Rissa 
ligger i et område hvor presset på arealene er stort. Dette eksisterende friområdet er nærmeste 
strandlinje for befolkningen i sentrum av Rissa og det vurderes som svært viktig for allmennheten at 
dette ikke bygges helt igjen, samt at det blir tatt hensyn til naturverdiene her. 
 
Plassering av naust/badehus bør vises i plankartet på en lignende måte som eksisterende 
reguleringsplan i dette området. Samlet plassering av naust/badehus vil sikre at det ikke oppstår tvil 
om hvor det er tillatt med naust og hvor strandlinjen skal være åpen for alle. Foreslåtte retningslinje 
om at bebyggelsen fortrinnsvis skal etableres samlet der hvor det er hensiktsmessig, vurderes å 
være for vag. Hvis naust søkes om ett og ett blir det over tid vanskelig å styre utbyggingen. 
Så lenge bestemmelsene åpner for 20 naust vil det også bli mindre areal til annet friluftsliv. 
Gjeldende regulering viser 10 naust og vi mener det bør settes en maks grense på 10 
naust/bygninger.  
 
Det kommer frem av planbestemmelsene at byggegrense mot sjø er 15 meter. Vi anbefaler at denne 
også tas inn i plankartet. 
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Forslaget setter heller ikke begrensninger på antall brygger, og det skal ifølge bestemmelsene 
fastsettes i hver enkelt byggesak hvor disse skal plasseres. Gjeldende reguleringsplan her tillater 
flytebrygge med plass til maks 20 småbåter, to forskjellige steder. Vi mener derfor at det også bør 
settes en maks grense på 2 felles flytebrygger i områdeplanen, og at bryggene plasseres konkret i 
plankartet, på en lignende måte som i gjeldende plan. 
 
Det er positivt at det skal legges til rette for allmenheten, men plankart og bestemmelser må være 
tydeligere, slik at en unngår at hele strandlinjen over tid bygges ned. Det kan gjøre tilgjengeligheten 
til strandsonen for allmenheten dårlig, og vil føre til økt samlet belastning for natur- og miljøverdiene 
i Botn. Botn er registrert som svært viktig område for andefugler, vade- måke og alkefugler. Det er 
registrert flere arter av særlig stor forvaltingsinteresse, og truede arter i naturbase her. Strømmen 
fuglefredningsområde ligger ca. 200m unna. Plasseringer av naust og brygger må foretas etter 
faglige vurderinger etter statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen, og naturmangfoldloven.  
 
I bestemmelsene for området BBS står det at det før søknad om byggetillatelse skal vurderes hvilken 
påvirkning tiltak vil kunne ha på naturverdier under vann. Vi mener påvirkningen på naturverdier 
henger nøye sammen med antall brygger og plasseringen av brygger. Påvirkningen på naturverdier 
bør derfor avklares i planarbeidet.  
 
En så omfattende tilrettelegging vil også medføre økt aktivitet i Botn og tilgrensende områder, som 
igjen vil kunne ha konsekvenser for naturmangfoldet. Botn med tilgrensende strandareal er en viktig 
lokalitet bl.a. for rastende og beitende vannfugl. Ut fra ortofoto sees gruntvannsområder. Her kan 
det være forekomster av verdifullt naturmangfold, som f.eks. ålegras. Det bør foretas tilsvarende 
undersøkelser som i reguleringsplan for Fallet. For eksempel bør det undersøkes for ålegras. 
 
I og med at gjeldende reguleringsplan i dette området skal oppheves, mener vi at områdeplanen må 
vise en tilsvarende detaljering, alternativt kan det settes krav om detaljregulering. En åpen og mer 
detaljert planprosess vil sikre alles interesser i dette området. Dersom det blir for detaljert å avklare 
alt i områdeplanen, er det også en fordel å bruke litt mer tid på å finne de beste løsningene gjennom 
detaljregulering og tilstrekkelig medvirkning. Avklaringer om hva som skal være badehus og hva som 
skal være naust eller uthus bør også være en del av vurderingene. Det bør også være bestemmelser 
eller klare retningslinjer som angir utforming av bygningene og bryggene med hensyn på 
landskapsvirkninger og estetikk.  
 
Med bakgrunn i hensynet til 100-meterbeltet langs sjø og manglende kunnskap om tiltakenes 
konsekvenser for naturmangfoldet i området, samt hensynet til fremtidige konsekvenser for 
landskap og friluftsliv har vi følgende konklusjon: 
 
Med hjemmel i pbl § 5.4, og med bakgrunn i pbl § 1.8 og statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen fremmer statsforvalteren som klima- og miljømyndighet 
innsigelse til områdeplan for Rissa inntil maks antall bygninger og flytebrygger innenfor områdene 
BUN og BBS samt samlet plassering og utforming av disse er konkretisert i kart og/eller 
bestemmelser. Konkretisering må skje etter faglige vurderinger iht. SPR for differensiert forvaltning 
av strandsonen langs sjøen, og etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. Påvirkning på Botn 
og naturverdier under vann må i den forbindelse være vurdert av fagkyndige. Antallet bygninger og 
brygger må minimeres, med hensyn på friluftsliv- og naturverdier.  
 
Alternativt kan det settes krav om detaljregulering for områdene BBS og BUN og angis i 
bestemmelsene at plassering, antall og utforming av bygninger og brygger skal løses i detaljplan. 
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Helse og omsorg og Barn og unge: 
Det er positivt at temaene idrettsanlegg og friområder med nytteverdi for uorganisert aktivitet er 
gjort til sentrale tema i områdeplanen. Ikke alle barn og unge favnes av den organiserte idretten og 
det er særlig viktig at også de er fysisk aktive og kan oppleve sosial tilhørighet. Det er ikke innspill til 
plasseringen av de ulike formålene. Her må kommunen selv ut fra lokalkunnskap og dialog med 
brukergruppene avveie fordeler og ulemper. Det fremgår at også grunnforhold kan være en faktor.  
 
Handlingsplanen for fysisk aktivitet - sammen om aktive liv peker på behovet for økt fysisk aktivitet 
og at det må være bredde i virkemidlene for å nå alle grupper.  
 
Samfunnssikkerhet 
Viser til vår uttalelse av 17.08.2020 som vi forutsetter blir ivaretatt. Vi har ingen ytterliggere 
kommentarer til endringsforslaget. 
 
Statsforvalteren har ut fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til planforslaget. 
 
Statsforvalterens konklusjon   
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen: 

1. Med hjemmel i pbl § 5.4, og med bakgrunn i pbl § 1.8 og statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen fremmer statsforvalteren som 
klima- og miljømyndighet innsigelse til områdeplan for Rissa inntil maks antall bygninger 
og flytebrygger innenfor områdene BUN og BBS samt samlet plassering og utforming av 
disse er konkretisert i kart og/eller bestemmelser. Konkretisering må skje etter faglige 
vurderinger iht. SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, og etter 
prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. Påvirkning på Botn og naturverdier under 
vann må i den forbindelse være vurdert av fagkyndige. Antallet bygninger og brygger må 
minimeres, med hensyn på friluftsliv- og naturverdier.  
 
Alternativt kan det settes krav om detaljregulering for områdene BBS og BUN og angis i 
bestemmelsene at plassering, antall og utforming av bygninger og brygger skal løses i 
detaljplan. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Frank Jenssen 
statsforvalter  

 Mari Mogstad 
direktør 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Saksbehandlere: 
Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sammen-om-aktive-liv/id2704955/
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Klima og miljø: Kjersti Dalen Stæhli – 73 19 92 18 
Landbruk: Laila Marie Sorte – 73 19 92 87 
Samfunnssikkerhet: Knut Bakstad – 74 16 83 37 
Helse og omsorg og Oppvekst og velferd: Frode Engtrø – 73 19 93 18 
Reindrift: Jonas Hovd – 74 16 80 56 
 
 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

 
 
 
 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Kommunal  

 

 

INDRE FOSEN KOMMUNE 

Postboks 23 

7101 RISSA 

  

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 09.04.2021 Vår referanse: 202017277-9 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse: 2018/964 Heidi Beate Flatås 

Fylkeskommunens uttalelse til 2. gangs høring og offentlig 

ettersyn av områderegulering for Rissa sentrum, planid. 
50542013004. Indre Fosen kommune 

Vi viser til deres oversendelse datert 17. februar 2021, og våre innspill til første gangs 

høring datert 27.juli 2020. 

 

Foreslåtte endringer er vurdert som såpass vesentlige, at planen foreslås sendt på ny 2. 

gangs høring/offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10. 

 

Følgende endringer er sendt på høring: 

 

1. Etablering av areal på land langs Botn som kan benyttes til uthus, naust og/eller 

badehus, samt tilhørende areal i sjø, hvor det kan tillattes flytebrygger uten faste 

forankringer i sjøbunnen. 

 

2. Etablering av friområde eller fotball-/idrettshall mellom Åsly skole og Fosen 

folkehøgskole 

 

Alle høringsinnspill til første gangs høring følger saken videre til sluttbehandling. 

 

Planfaglige vurderinger 

 

BUN- uthus/naust/badehus. 

Bakgrunn for å avsette et stort område langs Botn til byggeområde uthus, naust og/eller 

badehus, er ifølge oversendelsen ønske om økt tilrettelegging og tilgjengelighet i 

strandsonen for allmennheten.  

Planbestemmelsen åpner for 20 bygg og foreslåtte retningslinje sier at bebyggelsen 

fortrinnsvis skal etableres samlet der hvor det er hensiktsmessig.  

 

Fylkeskommunen mener at bestemmelse og retningslinje er for vag til å styre 

utbyggingen, og kan resultere i redusert tilgjengelighet for allmennheten.  

Vi gir faglig råd om at det vises i plankartet hvor bygg kan oppføres og antallet bygg bør 

reduseres.  
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Det bør også være bestemmelser eller klare retningslinjer som angir utforming av 

bygningene og bryggene med hensyn på landskapsvirkninger og estetikk. Jfr innspill fra 

nyere tids kulturminner. 

 

BBS- småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Forslaget setter ingen makstall på antall brygger, og det skal ifølge bestemmelsene 

fastsettes i hver enkelt byggesak hvor disse skal plasseres.  

 

Slik vi vurderer bestemmelsen er også denne for vag til å styre utbyggingen i 

strandsonen. Resultatet kan bli at store deler av strandsonen bygges ned med små 

flytebrygger.   

 

Vi gir faglig råd om at det fastsettes i bestemmelsen hvor mange flytebrygger som 

tillates og det bør i plankartet vises hvor de tillates etablert. 

 

Folkehelse/friluftsliv 

 
Det foreslås etablering og lokalisering av areal øst for Åsly skole til fotball-
/idrettshall.  

Generelt er det er press på rekreasjonsareal, lekeplasser og nærturterreng. Dette er 

områder som har stor betydning for innbyggernes muligheter for aktivitet, møteplasser, 

trivsel og rekreasjon. Dette gjelder også for dette området. En omdisponering av slike 

areal til innendørs aktivitetsflater(hall) kan også medføre større barrierer for barn og 

unges deltakelse. Bygging av hall vil kunne gi økte kostnader for deltakelse i organisert 

idrett, og tilgangen til en hall er også mer begrenset enn på en utendørs arena. Her er 

det også viktig med gode behovsvurderinger og en bred innbyggerinvolvering før 

beslutninger tas. 
 

Etablering av areal på land langs Botn 
Det foreslås etablering av areal på land langs Botn som kan benyttes til uthus, naust 
og/eller badehus, samt tilhørende areal i sjø, hvor det kan tillattes flytebrygger uten faste 
forankringer i sjøbunnen.  

 

Generelt er det svært viktig å ha en samlet oversikt over tilgjengelige friluftslivsområder. 

For å unngå at disse områdene bygges ned bit for bit, er det en tydelig anbefaling fra 

både staten og fylkeskommunen at kommunene kartlegger og verdsetter sine 

friluftslivsområder etter en nasjonal metodikk. Indre Fosen kommune er en av få 

kommuner i Trøndelag som ikke har gjennomført dette arbeidet ennå. 

Det bør legges opp til at uterommene som er planlagt blir tilgjengelig tidlig i 

utbyggingsfasen. Vi oppfordrer også kommunen til å ha en utvidet prosess med hensyn 
til utforming av området, slik at prosjektet blir godt forankret lokalt med god 
innbyggerinvolvering. Trygge og gode uterom kjennetegnes av at de oppfattes som 
transparente, åpne og fleksible.  

 

Veg og Trafikk: 

Det er gjort et arbeid for å analysere/synliggjøre problemområder og utfordringer 

innenfor planområdet når det gjelder trafikk, fotgjengere, parkering mv. 

Fylkeskommunen har forventninger til at dette følges opp med tiltak som i stort vil bedre 

trafikksikkerheten i tettstedet. Når det gjelder de 2 konkrete tema som nå er sendt ut på 

høring vil gi følgende tilbakemelding: 
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Det er viktig at det legges omtanke i detaljplanleggingen, slik at myke trafikantgrupper 

holdes mest mulig adskilt fra areal som trafikkeres av kjøretøy. Alle brukergrupper må 

kunne tas seg fram trafikksikkert mellom områdene (og i tettstedet for øvrig). Brukere 

(gående/syklende) vil vanligvis velge løsninger som tar de raskest fram til dit de skal 

(snarveger), dette må en ta hensyn til. Det bør legges stor vekt på at de løsninger som 

velges er tilpasset brukergrupper i alle aldre og med ulike fysiske forutsetninger (les 

universelt utformet). Dersom det skal etableres idrettshall eller annen fasilitet som 

genererer biltrafikk så må dette planlegges nøye for å holde trafikken fra områder som 

trafikkeres av spesielt barn og unge. Adkomst, snuplasser mv må dimensjoneres for de 

kjøretøygrupper og antall kjøretøy som forventes. Det bør vurderes løsninger som 

fremmer bruk av sykkel (sykkelparkeringer mv.) 

 

Nyere tids kulturminner  

Det skrives i planbeskrivelsen om det berørte området langs Botn følgende:    

Landskapet er en viktig del av identitet til en kommune og påvirker innbyggernes følelse 

av tilhørighet og opplevelse av tettstedet. Nye inngrep skal utformes slik at ny utbygging 

tar hensyn til hovedtrekkene og innholdet i det eksisterende landskapet. 

Landskapskarakteren og verdivurderingene skal benyttes for å si noe om omfang og 

konsekvens av de planlagte utbygginger på landskapet.  

 

Strandlinjen langs Botn er et sentralt kulturhistorisk landskapselement som omtales 

under punkt 5.2: 

Det viktigste landskapselementet som avgrenser tettstedet og danner grunnlaget for mye 

av kulturhistorien, er Botn og Trondheimsfjorden i sør. 

 
Et naust, eller naust på rekke, er ikke et stedstypisk element i denne delen av det 

historiske jordbrukslandskapet langs Botn.  

Nødvendige nye bruksfunksjoner som tjener allmenhetens bruk av området til 

rekreasjon, bør derfor helst være konsentrert på ett sted slik at ikke opplevelsen og den 

historiske lesbarheten av det åpne kulturlandskapet langs Botn svekkes vesentlig. For å 

hensynta det historiske landskapets stedstypiske karakter bør funksjonene omtalt som 

naust (lagring av mindre båter), lette uthus og badehus være samlet og ha et 

stedstilpasset moderne formspråk i samsvar med generell bestemmelse § 4.1.1 Estetikk, 

folkehelse og miljø (§ 12-7 nr. 1, 3 og 4).   

 
Kulturminner eldre tid - automatisk fredete kulturminner: 

Vi viser til våre tidligere uttalelser vedrørende dette planarbeidet. Spesielt viser vi til vårt 

brev av 24.07.20. 

 

Fylkeskommunens vurdering er at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt 

med automatisk fredete kulturminner, og vi har derfor ingen særskilte merknader til 

planforslaget.  

 

Vi foreslår at følgende tekst settes inn i reguleringsplanens generelle bestemmelser:  

Dersom man i løpet av bygge- og anleggsarbeidet oppdager noe som kan være et 

kulturminne (f.eks. gjenstander, bein, ansamlinger av sot/kull eller stein), må arbeidet 

stanses og melding sendes fylkeskommunen og/eller Sametinget omgående, jf. lov 9. 

juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulml) § 8 annet ledd. Både tiltakshaver og ev. 
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utførende entreprenør har ansvar for at denne aktsomhets- og varslingsplikten 

overholdes.  

 

 

Ut over faglige råd har fylkeskommunen ikke andre innspill til saken. 

 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Anne Caroline Haugan      Heidi Beate Flatås 

Seksjonsleder        Rådgiver 

 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 

 

 

Kontaktpersoner 

Friluftsliv/folkehelse: Guri Wist gurwi@trondelagfylke.no 

Nyere tids kulturminner: Hauke Haupts hauha@trondelagfylke.no 

Eldre tids kulturminner: Eirik Solheim eirso@trondelagfylke.no 

Veg og trafikk: Geir Halvard Risvik geiri@trondelagfylke.no 

 

 

 

 

 

Kopimottakere:  

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 

STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED  

mailto:gurwi@trondelagfylke.no
mailto:hauha@trondelagfylke.no
mailto:eirso@trondelagfylke.no
mailto:geiri@trondelagfylke.no


Rissa, 18.03.21 

 

 

 
 
 

 

 

Innspill til 2. gangs høring 
 

Fosen Folkehøgskole setter pris på at flere av våre innspill i forrige høringsrunde er tatt til 

etterretning. Vi har følgende innspill til planen slik den foreligger nå.  

 

BOP4 

Vi ser at arealet vi ønsker å kjøpe vest for folkehøgskolen har blitt noe mindre som følge av 

utretting av grensa. Vi ber om at størrelsen på området opprettholdes ved at arealet utvides mot 

vest nord for fotballbanen, som vist på vedlagte skisse. Eventuelt kan fotballbanen roteres, slik at 

den bare tar nederste hjørne av området vi ønsker å kjøpe, og vårt område kan utvides tilsvarende 

mot vest.  

 

 

 



 

GF1 

Vi er svært positive til planforslaget slik det foreligger nå, med friområde vest for 

folkehøgskolen. Vi mener et grønt friområde vil berike Rissa sentrum, og være et godt alternativ 

for barnefamilier, skoleelever og andre innbyggere eller tilreisende som ønsker umiddelbar 

tilgang til naturen.  

 

Vi stiller oss imidlertid svært negative til det alternative forslaget: å etablere fotballhall på arealet 

mellom Fosen Folkehøgskole og Rissahallen/Åsly skole. En slik fotballhall blir sjenerende og 

svært dominerende i sentrumsområdet. En hall i dette området vil også oppleves som en stor 

barriere mellom folkehøgskolen og Rissa sentrum, og gjør at folkehøgskolens areal vil fremstå 

både inneklemt og lukket.  

 

I tillegg vil det bryte helt med visjonen rundt vårt minihus-område. Vår søknad om å etablere et 

grøntområde med bærbusker, frukttrær og minihus i samme område har i det hele motsatt 

intensjon: vi ønsker å skape et levende, interessant og åpent område for alle. En hall vest for 

skolen vil gi store skyggeområder på tomta vår, og vil på ingen måte åpne skolens område for 

Rissas innbyggere og besøkende. Dersom en eventuell hall ikke senkes ned i bakken, vil den 

også begrense mengden dagslys på flere av våre undervisningsrom. Det er svært uheldig.  

 

Videre er det sannsynlig at området fortsatt blir liggende brakk i flere år, før en eventuell 

fotballhall realiseres. Rissa fortjener at et levende (grønt) sentrumsområde realiseres i løpet av 

kort tid.  

 

 

BIA3 

En eventuell fotballhall på dagens fotballbane vil også påvirke folkehøgskolens område og utsyn 

negativt, men vi ser at det kan være et nødvendig kompromiss. For å begrense de negative 

virkningene av en slik hall, ønsker vi at reguleringsplanen setter to nye kriterier for hallen: 

1. Vi ønsker at det settes en maksgrense på høyde, ved kotehøyde 35. Det innebærer at hallen må 

senkes ca 5 m ned i bakken, hvis den er 12 m høy. Dette vil gjøre hallen mindre ruvende i 

terrenget, og den vil i mindre grad hindre utsynet fra Folkehøgskolen.  

2. Vi ber også om at grønt tak og dekkende grønn beplantning rundt en fremtidig hall settes som 

kriterier for bygging. Taket kan til og med etableres med et parkområde/oppholdsareal, slik at 

arealet fortsatt kan benyttes som et inkluderende uteområde.  

 
BUN/BBS 

Vi er positive til at planen legger til rette for flere flytekaier og naust mellom Strømmen og 

Fallet. Vi håper det samtidig blir tatt gode grep for å motvirke utilsiktet privatisering av området. 

 

 

 

 

 

Mvh Arnhild Finne 

Rektor 



Til Indre Fosen Kommune. 
 
 

Høringsuttalelse angående områdereguleringsplan for Rissa Sentrum 
 
 
Fra Bolyst gruppa i Rissa, dato: 26.03.2021. 
 
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med Kommunens igangsatte handlingsprogram for næringskraft og bolyst, er Bolyst 
gruppa i Rissa relativt nylig etablert. Dette er en innbyggerforening som har intensjon om å bidra for 
å nå kommunens mål om bærekraftig folketall, attraktivt næringsliv, og attraktive bosteder. Vi 
representerer rundt 3500 innbyggere i kommunesenteret, hvorav ca. 2900 av disse bor i sentrum.  
 
Etter etableringen av gruppa har vi fått enormt mange innspill og synspunkter, noe som vitner om et 
stort engasjement for å oppnå kommunens mål med prosjektet næringskraft og bolyst. I tillegg til å 
være ambassadører for Rissa, vil vi i Bolyst gruppa være et talerør for innbyggerne, men også en 
bidragsyter til gjennomføring av prosjekter. 
 
 
Områdereguleringsplan for Rissa Sentrum: 
Det er gjort en veldig god jobb over lang, lang tid med områdeplanen, og kanskje er det nå bare 
"kosmetikk" som gjenstår før den kan vedtas? Det er spesielt to områder vi har fått klare synspunkter 
på, og som ønskes videreformidlet. 
 
 

1.  Området hvor tidligere Åsly skole lå: 
Dette er et stort område som allerede har ligget brakk i mange år, og er et regelrett trist skue for alle 
som ferdes i området. Her har Rissa Idrettslag meldt behov for at en større del av området avsettes 
til idrettslige formål. Laget ser viktigheten av å ha anlegg nærmere innbyggerne i sentrum, for å 
underbygge nærhet til eksisterende kunstgressbane og anlegg i området, og for å forsterke barn og 
unges interesser for fysisk aktivitet.  
 
Gjensidigestiftelsen har heldigvis bidratt til at det nå blir en etterlengtet oppgradering på en liten del 
av området (lengst nord, opp mot Skolebakken, og mellom Basishallen og Folkehøyskolen), men det 
vil sannsynligvis kunne gå mange år før det eventuelt blir økonomi i kommunen til å gjøre noe med 
det resterende området. (Vi snakker da om den delen som ligger sør for amfiet som ligger i området, 
og mellom parkeringsplassen nærmest det gamle tannlegebygget og nye Åsly Skole - merket blått 
nedenfor): 

 



Vi ser nødvendigheten av å få avsatt dette området til idretten, og at Idrettslaget og kommunen i 
fellesskap ser på muligheten for å etablere et tilsvarende fruktbart samarbeid som ble gjort i 2007 da 
kommunens kunstgressbane ble etablert (bla. ved at idrettslaget bidro i form av prosjektledelse, 
kronerulling og mye dugnad). Noe slik vil sannsynligvis kunne skape fortgang i en hardt tiltrengt 
oppgradering av området, noe en kan se kommer alle parter til gode. Her skal det relativt liten 
innsats til for å få etablert eksempelvis en gressplen på størrelse med en 9'er bane (ca. 58-64m), med 
et tilhørende garderobebygg, men dette forutsetter først og fremst at arealet avsettes til 
idrettsformål. 
 
 

2. Området bak Kommunens Rådhus: 
Dette området har ligget brakk i svært mange år, og mange har reagert på at dette er veldig 
skjemmende for Kommunens Rådhus og sentrum som helhet. En ser av plandokumentet at området 
bak (fra der den gamle paviljongen/videregående i sin tid lå, og retning mot de eksisterende blokker 
og Rissa Senteret), er satt av til grønt areal: 

 
  
Vi i bolyst gruppa er ikke negativ til at det settes av grønt areal i sentrum, men reagerer på omfanget 
av arealet som foreslås avsatt, og frykter at området bli liggende brakk i ytterligere mange år, med 
mindre en del av dette området blir avsatt til boligformål. Kommunens økonomi tilsier ikke at det vil 
bli avsatt midler til å gjøre noe med området i nærmeste fremtid, men kommunen har bla. ved et 
samarbeid med en eventuell utbygging med flere blokker, mulighet til å påvirke detaljreguleringene 
for å sikre også andre interesser i området. 
 
At et så stort areal settes av til grøntareal, harmonerer dårlig med sentrumsplanens overordnede mål 
om å tilrettelegge for at Rissa sentrum kan utvikle seg til et aktivt og kraftfullt kommunesenter for 
bosetting, næring, handel og opplevelser. Sentrumsplan påpeker innledningsvis også at det er en klar 
etterspørsel etter boliger i tettstedet, og at det ønskes en differensiert utbygging i sentrum, helst 
som rekkehus eller boligblokk. Bolyst gruppa har også mottatt flere innspill fra innbyggerne som 
underbygger dette, men har derimot ikke mottatt noen innspill med ønsker om mer grøntarealer, og 
det synes derfor unødvendig å sette av hele dette området til grøntareal. 
 
Blokkene ved Sørsida med 48 boenheter ble etablert i løpet av relativt få år, men det begynner 
allerede å bli en del år siden den siste blokka ble satt opp, noe som har akkumulert ny etterspørsel 
etter tilsvarende boform. Bolyst gruppa har også fått innspill om at sentrumsplanen i for liten grad 
legger til rette for eneboligtomter med gode sol- og utsiktsforhold. 
  
Vi ser også at MDG i en tidligere høringsuttalelse har anmerket at "grøntområde GF4 kan på det 
breieste området nærmest rådhuset krympes og brukes til sentrumsformål. Det er neppe behov for 
så mye parkareal i et lite tettsted med så mye natur i nærheten".  



 
Pr. i dag er behovet for grøntareal i Sentrum bla. dekket av den nyetablerte parken øst for Rådhuset. 
Det fins for øvrig gode tur- og rekreasjonsmulighet i sentrum, samt i rand-sonen rundt sentrum. 
Seilforeningens vedtatte etablering i Fallet ser også ut til å kunne bidra ytterligere til økt tilgang til 
både grøntarealer og fri-områder i sentrum.  
 
Vi i Bolyst gruppa ønsker sannsynligvis å ta et spesifikt initiativ for å oppgradere området Arneberg-
lunden, med mulig tilhørende gangsti for å gi større adgang både til og fra eksisterende grøntarealer i 
området (området 570_2 i plan). Dette i et forsøk på å få fortgang i arbeidet med det som synes å 
være realistisk å få gjennomført med tanke på å etablere et grønt, parklignende tiltak i deler av dette 
området.  
 

 
På vegne av Bolystgruppa i Rissa 
 
Roger Trøen, Victor Stenumgård, Olbert Aasan og Robin Rokseth 



Fra: Rissa Idrettslag (post@rissail.no)
Sendt: 07.04.2021 14:50:14
Til: Postmottak Indre Fosen kommune
Kopi: Rissa Idrettslag; Wikstrøm Tone

Emne: Ekstra høringsinnspill fra Rissa Idrettslag vedr området på Åsly i sentrumsplanen
Vedlegg: Ny fotballbane og servicebygg.PNG
Hei, 

Vi ser at vårt ønske om ny kunstgresshall mellom Basishallen og Folkehøgskolen ikke er ønsket av kommuneadministrasjonen. Vi tolker 
det slik at dersom det skal bygges hall i fremtiden, så må den komme over nåværende bane. Da vil vi komme med et nytt ønske om at 
det settes av et område for en ny 11-er fotballbane. Vi tror det blir mest hensiktsmessig at den plasseres "liggende" i området, så faller 
den naturlig inn i terrenget. Vi har tegnet inn bane inkl sikkerhetssoner med den med blå omramming på kartet. I tillegg ber vi om at 
området ved siden av, omrammet med gul farge, settes av for mulig klubb/servicebygg, samt HC parkering og ordinær parkering til 
området. Se vedlagt bilde.

Størrelse på 11er fotballbane er hentet fra side 8 her jf tips fra idrettskretsen: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/03da8fe4fe9449748a1f036da1364b67/veileder_maalbok_for_idrettsanlegg_oppdatert_04-
2015.pdf 

Mvh
Rissa Idrettslag
v/ styreleder Tom André Bredesen
Mob.: 993 84 669
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2 ware Fosen kommune

0 9 APR 2021

MOTTATT
Rissa, den 8. april 202 1

Indre Fosen Kommune,
Rådhusveien 13,
7100 RISSA
postmottak@indrefosen.kommune.no

Områderegulering Rissa sentrum  -  horingsuttalelse

Innsendt av:
Harald S. Jensen og Mai Britt Fingann, e iere av Krobakken 28, 7 100 Rissa.
Sissel og Roar Fremstad, eiere av Krobakken 30, 7 100 Rissa.
Inger Kr ist in Flatås og Hanne Strømmen, eiere av Krobakken 29 og 3 1 samt Strømmenbrygga
Tove Ovesen, e ier av Krobakken 35 og 37

Innledning:
I utvalgsmøte 16.02.202 1 (sak 8/2 1) har arealutvalget vedtatt at områderegulering Rissa sentrum skal
legges ut på høring og offentl ig ettersyn.

Etter 1. gangs høring har vi hatt hendelsen med raset i Gj erdrum. I den forbindelse er det kommet fram
nye opplysninger og erfaringer av betydning for bygging i rasutsatte områder. Dette må det tas hensyn
til ved fullføringen av områdereguleringen i Rissa sentrum.
Offent lige myndigheter har dessuten iverksatt arbeid med å vurdere om raset i Gj erdrum skal få
betydning for framtidige utbyggingssaker.

Uttalelse til regulering i Rissa sentrum:
I områdeplanen for Rissa sentrum er det foreslått regulert boliger på Straumsetj ordet i området mellom
Krobakken 28 og Krobakken 20:

BKS5 er østligste del av gbnr. 124/ 7, mellom Krabakken og Straumsetveien. Her er det tillatt med
eneboliger i rekke, 2-mannsboliger, 4-mannsboliger og leiligheter, men pga. geoteknikk kan det
bare etableres eneboliger p å 1 etg. Området innebærer en f ortetning mellom eksisterende
bebyggelse. Utnyttelsesgr aden er p å mellom 30%  -  50%. Dette området er p d 2,1 daa, og medf ører
p otensielt 4 eneboliger i kjede. Uteopp holdsareal f or den enkelte boenhet skal etableres i tillegg til
leke- og friomrader.'

I planbeskrivelsen er det gamle kommunesenteret i Rissa framhevet med sine særegenheter og stedegne
kvaliteter som må tas vare på. I dette området var følgende lokalisert : kommunale kontorer,
ligningskontor, butikker, bakerier, bank, postkontor, telefonsentral, lensmannskontor, distriktslege og
dyrlege i tillegg t il småbruk og vanlig boligbebyggelse.
I planbeskrivelsen er det flere forhold som taler for at dette aktuelle området ikke bør bygges ut, men i
stedet bevares som en grønn sone. Det er utfordringer spesielt knyttet t il usikre grunnforhold /
kv ikkleire, byggeskikk, kulturminner, estetikk og stedegne kvaliteter som taler imot en slik regulering.

Vår konklusjon (denne vil bli underbygget nærmere i fortsettelsen av denne uttalelsen):

Strømmen er et område av stor betydning f or Indre Fosen kommune. Området onifatter bebyggelsen
fr a A rnsetlunden, Arneberg, Straumset, Strommen og Strømmebrygga, Posthuset, Strømmens brua,
Valholmhusene, Gimle samt Gammel banken. Området bør ikke bebygges og/eller f ortettes av
hensy n til å bevare stedsidentiteten til gamle Rissa sentrum og sikkerheten til innbyggerne i
kommunen.

1 Områderegulering Rissa sentru m - planbeskrivelse sist oppdatert 17.02.2021
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Grunnforholdene i området rundt Strømmen  -  delområde 2  (forekomst av kvikk leire m.v.)

•  Rissa sentrum er svært sårbart med tanke p å kvikkleireskred 2

•  Faren/ or kvikkleireskred innenf or p lanområdet er jf NVEs f arekartf or kvikkleire karakterisert som
sannsynlig

•  Et kvikkleireskred vil f a meget store konsekvenser pa  liv  og helse '

NVE har gjennomført j evnlige kartlegginger av kvikkleire i Rissa/Indre Fosen, og rapporter fra tidligst
1989 er tilgjengelig på nett . https://www.nve.no/tlaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-
kommuner/trondelag/indre-fosen-kommune/kvikkleirerapporter-for-indre-fosen-kommune/

Området Strømmen er omtalt som en kj ent kvikkleiresone i rapportene fra NVE. De siste 12 årene har
det vært store kvikkleireskred flere steder i Norge. Vi nevner: Gj erdrum i 2020, Alta i 2020, Sørum i
20 16, Byneset i 202 1, Lyngen i 2010, Namsos i 2009.
Rissa og Indre Fosen har en særegen historikk med Rissaraset 1978 og raset i Leksvik i 20 18. I tillegg
skj edde et undersj øisk ras i Botn (rett utenfor Strømmen og Fallet) i 1997.
Bygninger og liv har gått tapt i flere av skredene, og i de fleste tilfellene har menneskelig aktivitet vært
utløsende faktor.

Vi bemerker at Multiconsult beskriver svært omfattende tiltak for terrengavlastning av området ved en
eventuell utbygging (sitat:)

Forutsatt at stabiliteten er ivaretatt (dvs. stabiliserende tiltak er utført) vil det være mulig å utnytte
området nordvest f or Krobakken til bygg p å opp til to-tre etasj er. Øverst i delområde 2, mot delområde
3, vil det også være mulig a gr ave f or kjelleretasj er uten uoverkommelige vanskeligheter. For å kunne
utnytte deler av det grønne arealet hvor det anbef ales utført terrengavlastning, må man fj erne
anslagsvis  y tterligere  0,5 m løsmasser. Dette/ or å komp ensere vekten av eneboliger p å en etasj e. Uten
den ekstra avlastningen vil stabilitetstiltaket ikke være tilstrekkelig lenger. 6

Vi tolker det slik at Multiconsult uansett utbygging i delområde 2 anbefaler at stabiliserende tiltak
gjennomføres med en motfylling mellom Strømmen og Årnsetlunden og at en utbygging i området
BKS5 (grønn farge) krever ytterligere fjerning av 0,5 m løsmasser.
Vi tviler på om det aregulere flere områder for boligformål i delområde 2 i det hele tatt kan være
samfunnsøkonomisk lønnsomt med tanke på en utbygging tatt i betraktning de omfattende tiltakene som
foreslås av Multiconsult.

Undersøkelsene som Multiconsult baserer seg på er grunnundersøkelser fra boringer gjennomført i
området på ulike tidspunkt.
Høsten 2020 skrev seniorforsker ved SINTEF Ivan Depina ett innlegg på Forskning.no om
kvikkleireskred og grunnundersøkelser. Innlegget ble aktualisert etter raset i Gj erdrum (sitat:)

Grundig kartlegging av gr unnf orholdene er en f orutsetningf or alle byggep rosj ekter, og det er
sp esielt viktig åfi nne ut om bakken inneholder kvikkleire eller annen sensitiv leire. Ved
overbelastning blir nemlig kvikk/eira.flytende, og kan utløse store skred, utdyp er f orsker Ivan
De vina i SINTEF. M en vanlive eolo iske rovemetoder 'an er ikke så lett o kvikkleire. 7

Etter det vi kj enner til er det aldri blitt foretatt noen form for grunnundersøkelse på tomtene til den

2 Risiko og sårbarhetsanalyse 4.2.4 - planbeskrivelse
3 Risiko og sårbarhet sanalyse 5.1.4 - planbeskrivelse
4 Risiko og sårbarhet sanalyse 5.1.4 - planbeskrivelse
5 htt ps://forsk ning .no/ geofag-geo logi-geot eknikk/ over-ha lvpa rt en-av-kvikklei reskred-i-norge-de-sist e-50-arene-er-utl ost -av-
m enn eskelig-akt iv it et/ 1792981
6 Områderegulering Rissa sentru m beregnings- og vurderingsrapport , delomrader 1, 2, 3, 7, 0g
7 htt ps:/ / www .si nt ef . no/ sist e-nytt/ 2020/ algorit mer-lart e-overraskende-kjapt -a-kjen ne-igjen-kvikkleire/
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eldste delen av bebyggelsen i Strømmensområdet - delområde 2 ( eksempelvis Krobakken 8, 10, 12, 14,
15, 16, 20, 28, 29, 30, 3 1, 32, 35, 36, 37). Vi er kjent med at det i forbindelse med utgravinger av
tomtene og gravearbeid som er utført på flere av de nevnte eiendommene ble det avdekket særdeles
problematiske grunnforhold. De eksemplene vi kj enner til ble utført lenge før det var aktuelt aforeta
noen fonn for grunnundersøkelser (hovedsakelig før 1970).

Sett  i  lys av :
• Mult iconsults forbehold j f Beregnings- og vurderingsrapporten
• at Sintef sår tvil om geologiske undersøkelser som grunn lag i byggesaker
• manglende kunnskap om grunnforholdene på de eksisterende eiendommene i området

• at de samme reglene I lovkravene til nødvendige grunnundersøkelser også ble fulgt under
utbyggingen i Gj erdrum, Namsos og Lyngen

• at grunnforholdene i store deler av delområde 2 ikke er undersøkt og at erfar inger gjort i t idens
løp tilsier at det her problematiske grunnforhold

stiller vi spørsmålet om kommunen er villig til å ta denne risikoen på vegne av dagens og
fremtidige innbyggere. Ansvaret ligger  i  kommunestyret og ikke hos fagfolkene!

Det er derfor viktig at kommunen velger en retning for utviklingen av Rissa sentrum i lang tid fremover,
og tar hensyn t il de mulige alvorl ige konsekvenser som listes opp i risiko- og sårbarhetsanalysen. Indre
Fosen kommune består av mye areal, og det er god plass for utbygginger i andre områder enn de som er
mest risikable.

Byggeskikk
I flere deler av planbeskr ivelsen omtales Strømmen som et område som bør ivaretas i utviklingen av
Rissa sentrum. Både i kommuneplanens samfunnsdel og i boligpolitisk plan slås det fast at området har
stor betydning for stedsidentiteten til Rissa.
Området fra Strømmen, Banken, Straumset, Arneberg og Rissa rådhus omtales som områder som det
skal tas hensyn til. Det vises til tradisjonell bebyggelse i området og siktlinj a fra Strømmen t il Rein . Vi
finner det svært merkelig at siktlinj a i motsatt retning fra Rein til Strømmen ikke er noe som er et
prioritert . Utbyggingen på Nordre Straumsetj ordet med 3 boligblokker bekrefter det.

Straumen på Inderøy ble vinner av Kommunal- og modem iseringsdepartementets pris for attrakt iv by i
2020. I den forbindelse mener vi det er aktuelt å sitere samt hente inspirasj on fra departementets
grunngivelse for ati ldele prisen (sitat:)

Tettstedet Straumen med 1800 innbyggere har utmerket seg ved d vise hvordan mindre steder kan
lykkes med sine visj oner f or attraktiv stedsutvikling. Gj ennom å f oredle stedets ressurser og
kvaliteter, godt p lanarbeid og samarbeid, har Straumen i Inderøy kommune utviklet en unik
stedsidentitet som bygger p å bærekraft , inkludering og kvalitet. 8

Rissa sentrum har også et potensiale, om kommunen velger en strategi som ivaretar det historiske
sentrum i Rissa, og konsentrerer utbyggingen i området mot Asly skole og ytterligere fortetting i
sentrum . Dette kan være viktig for turisme, t ilreisende og t ilflyttere.

8 htt ps :// www .regjeringen.no/ no/ t ema/ kom mu ner-og-regioner /by --og-stedsutvikling/ at t raktiv _by / att rakt iv-by-
2020/ j u ryvu rderi ng-at t rakt iv-by-2020/ id2765424/
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En undersøkelse som Norstat publiserte i mars 2020 om hvordan 1000 nordmenn sin opplevelse i
sommerferien var i 2020 viste at de som prioriterte kulturminner i ferien, var mer fornøyd enn de som
prioriterte naturopplevelser. 9

En studie fra Telemarksforskning fra 20 17 viste at kommuner som satser på kultur påvirker tilflytt ingen
av flere med høyere utdannelse. 10

Turvei langs Botn
Vi som er eiere av Krabakken 28, 30, 35 og 37 er kj ent med at eierne av Krabakken 29 og 3 1 samt
Strømmenbrygga den 2.8.2020 sendte følgende uttalelse til Indre Fosen kommune:

Konsekvensutredning, delområde 2, omhandler Strømmen.
Fremtidig f ormål omhandler turvei, noe som ikke fremgår i gjeldende p lan.
Dersom det er tenkt at turveien skal gå langs Botn, er vi sterkt imot dette, da det vil berøre vår
eiendom betydelig. Vi kan ikke se at det er p lass til turveien uten at den berører etablert hage.
Området er også en del av fuglefr edningsområdet og en turvei vil f orstyrre hekkingen/levevilkårene
til en rekke arter. Strømmen er utp ekt som viktig kulturminne i kommunen og eierne har brukt
betydelige ressurser p å å vedlikeholde samt opp rettholde stedets egenart.
For eierne av Kr obakken 29 og 31 samt Strømmenbrygga, gnr.I 23. Bnr. 1,2,3,4.5:

Inger Kr istin Flatås

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at denne uttalelsen har vår fulle støtte.

Med hilsen

oe sD +re, st o£
Sissel Fremstad

f4 b ot, d,
Inge istin Flatås

4 0 #4...)
Mai Britt Fing

±..±- £
HanoL r <
Hanne Strommen

-6ceoeac
Tove Ovesen

9 htt ps:// www .nrk.no/ ku lt u r / ku lt ur-slar-nat ur-for-norske-t urist er-1.15395401
10https:/ / www .nati on en _no/kroni kk/kultur-pavirk er-yalg- ay-bo sted/
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Fra: Henning Johansen (Henning.Johansen@adresseavisen.no)
Sendt: 09.04.2021 22:20:45
Til: Postmottak Indre Fosen kommune
Kopi: Winther, Sissel Johansen; Daniel Johansen (d.johansen.post@gmail.com); Britt Eirin Johansen

Emne: Områderegulering Rissa sentrum - 2. gangs høring og offentlig ettersyn
Vedlegg: 
Følgende innspill til områderegulering Rissa sentrum, 2. gangs høring,  er gitt av Daniel Johansen på vegne av 
Astrid Emelie Johansen (21121937) adresse Folkehøgskoleveien 14, 7100 Rissa.

GF1 Vi er svært positive til planforslaget slik det foreligger nå, med friområde rundt vår eiendom. Vi mener et 
grønt friområde vil berike Rissa sentrum, og være et godt alternativ for barnefamilier, skoleelever og andre 
innbyggere eller tilreisende som ønsker umiddelbar tilgang til naturen.  

ANG. PLAN OM NY PLASSERING AV HALL: Vi stiller oss imidlertid svært negative til det alternative forslaget om å 
etablere en fotballhall på arealet mellom Fosen Folkehøgskole og Rissahallen/Åsly skole. En slik fotballhall blir 
sjenerende og svært dominerende i sentrumsområdet. En hall i dette området vil også forringe vår eiendom 
betydelig, dette både hva angår bokvaliteter og verdi. En hall rett ved vår eiendom vil gi store skyggeområder på 
tomta vår og hele den opprinnelig frittliggende eiendommen vår vil reduseres til en slags bakgård klemt mellom 
hallen og folkehøgskolen. Huset ble i sin tid bygd her på grunn av utsikten til Botn. Det er helt åpenbart at denne 
kvaliteten ved tomten vil ødelegges av dette foreslåtte tiltaket, og eiendomsverdien med det reduseres 
betydelig. 

Dersom dette tiltaket blir vedtatt ser vi oss nødt til å kreve at kommunen innløser deler av vår eiendom, og at 
man i tillegg til en erstatningssum for boligen kan gjennomføre et makeskifte av tomtearealer mellom oss og 
kommunen. Dette for eksempel i forkant av Årnsetfeltet for å få et erstatningsareal med de samme kvalitetene 
som eksisterende tomt, og i det samme området.

BIA3 En eventuell fotballhall på dagens fotballbane vil også påvirke vår eiendom og utsikten derfra negativt, men 
vi ser at det kan være et nødvendig kompromiss. For å begrense de negative virkningene av en slik hall, ønsker vi 
at reguleringsplanen setter to nye kriterier for hallen: 1. Vi ønsker at det settes en maksgrense på høyde, ved 
kotehøyde 35. Det innebærer at hallen må senkes ca 5 m ned i bakken, hvis den er 12 m høy. Dette vil gjøre 
hallen mindre ruvende i terrenget, og den vil i mindre grad hindre utsikten fra vår eiendom.  2. Vi ber også om at 
grønt tak og dekkende grønn beplantning rundt en fremtidig hall settes som kriterier for bygging. Taket kan til og 
med etableres med et parkområde/oppholdsareal, slik at arealet fortsatt kan benyttes som et inkluderende 
uteområde.  

ANG. MERKNAD 1.1.32 HENNING JOHANSEN 21.08.2020
I forrige høringsrunde uttalte vi en bekymring for planen om å utvide folkehøgskolens tomt mot vår eiendom, 
med det formål å etablere en utbyggingsområde for minihus. Dette fordi det i daværende plan virket som om 
dette skulle fungere som en byggeplass for produksjon av minihus i forbindelse med folkehøgskolens nye 
undervisningstilbud. Formålet med utvidelsen har nå blitt tydeliggjort av folkehøgskolen ved at dette skal 
bebygges med permanente minihus/kolonihager som skal fungere som en utvidelse av internatet. Dette 
framstår som et bedre alternativ for oss, men vi vil allikevel be om at man gjennom utforming av området og 
den planlagte bebyggelsen tar hensyn til omgivelsene og det at dette skal ligge inn i et offentlig friluftsområde. 
Vi er innenfor rammene av det vi har beskrevet positive til at kommunen imøteser folkehøgskolens behov for 
utvidet areal, da skolen er av stor betydning for kommunen og en viktig inspirasjonskilde for bærekraftig 
utvikling og tradisjonshåndverk i Fosen.

Mvh

Daniel Johansen
På vegne av Astrid Emelie Johansen
Tlf: 40283580
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Innspill  til  2.  gangs  høring  og  offentlig  ettersyn  av  områderegulering  for  Rissa  sentrum,  
planid.  50542013004  
  
Det  vises  til  tidligere  høringsinnspill,  innsendt  av  advokat  Olav  Kuvås.  
Planen  nå  ute  til  2.  gangs  høring.  I  den  reviderte  planen  er  det  foretatt  endringer.    
  
Undertegnede  viser  til  tidligere  høringsinnspill,  og  vil  i  denne  sammenheng  gi  innspill  til  den  
reviderte  planen  når  det  gjelder  turstien  GT3.    
Jeg  har  i  tidligere  innspill  vært  kritisk  til  etablering  av  turstien  GT3.  I  opprinnelig  plan  var  
turstien  lagt  i  en  trase  fra  fjæra  og  oppover  i  terrenget  over  min  eiendom  og  videre  over  
flere  naboeiendommer.  For  min  eiendom  innebar  dette  et  betydelig  inngrep  med  bl.a  en  
større  utfylling  i  strandsonen,  fjerning  av  trær  og  skjæring  i  terrenget  pga  stor  stigning  i  
terrenget  der  stien  var  planlagt.  Dette  inngrepet  har  jeg  naturlig  nok  hatt  innsigelser  mot.    
  
Saksbehandler  framstiller  det  imidlertid  som  om  undertegnede  motsetter  seg  
allemannsretten  og  vil  hindre  all  ferdsel  over  eiendommen  i  strandsonen.  Sitat  «kommunen  
vil  samtidig  hevde  at  det  er  urimelig  av  grunneier  å  avsperre  muligheten  for  allmennheten  å  
bevege  seg  over  eiendommen  i  strandsonen.»  En  slik  fremstilling  er  skrevet  mot  bedre  
vitende  og  kan  ikke  stå  uimotsagt.  
Det  tør  være  kjent  at  jeg  i  alle  år  har  vært  positiv  til  aktivitet  i  strandsonen  ved  Botn  både  på  
min  eiendom  og  på  det  kommunale  friarealet.  Jeg  har  i  alle  år  vært  positiv  og  lagt  til  rette  for  
bruk  av  strandsonen  og  privat  brygge  på  min  eiendom.  Strandsonen  og  brygga  har  vært  
brukt  av  mange  aktører.  Fosen  folkehøyskole  benytter  min  strandsone  og  brygge  til  mye  
aktivitet  ifm  seiling  og  fisking.  De  har  båter  både  på  land  og  i  fortøyning  på  sjøen  fra  vår  til  
høst.  Seilforeninga  benytter  brygga  ifm  sine  ukentlige  seilkurs  og  ellers  ved  behov  
Padlere  benytter  både  strandsonen,  brygga  og  naustet  ifm  padlekurs  og  trening,  inkl  
innendørs  undervisning  og  garderobe  i  naustet.  Skoler  og  barnehager  i  Rissa  benytter  også  
brygga  og  strandsonen  ifm  utedager  og  aktiviteter  ved  Botn,  Frivillighetssentralen  arrangerer  
sine  sommerkurs.  Alt  dette  skjer  i  positiv  dialog  mellom  meg  og    de  ulike  aktørene.  
Selv  har  jeg  sammen  med  andre  initiativtakere  arrangert  aktivitet  i  strandsonen  på  min  
eiendom,  der  allmennheten  har  vært  invitert  og  deltatt.  Den  årlige  triathlon  «Blautfisken»  
(svømming,  sykling  og  padling)  har  vært  arrangert  i  mer  enn  15  år.    
  
Jeg  har  altså  i  alle  år  lagt  til  rette  for  allmennhetens  rett  til  å  ferdes  i  strandsonen.  Så  var  
forslaget  om  å  anlegge  en  tursti  fra  fjæra  og  opp  over  eiendommen  min  noe  som  gikk  langt  
ut  over  allmennhetens  ferdsel  i  strandsonen,  det  innebar  store  inngrep  med  utfylling  i  fjæra  
og  skjæring  i  terrenget.  Det  må  være  lov  å  protestere  mot  dette  uten  å  bli  beskyldt  for  å  
«avsperre  muligheten  for  allmennheten  å  bevege  seg  over  eiendommen  i  strandsonen».  Det  
har  jeg  aldri  forsøkt  å  gjøre,  snarere  har  jeg  lagt  til  rette  for  det.    





 
Øyvind Fallmyr 
Krobakken 9 
7100 Rissa 
Norge 
oyvind.fallmyr@gmail.com 
 
 
 
944305483 
Indre Fosen kommune 
Rådhusveien 13 
7100 RISSA 
 

Dato:9.4.2021

 
 
 
 
 
Innspill til områderegulering for Rissa sentrum
 
Her følger innspill til områdereguleringen for Rissa sentrum
 
Mvh
Øyvind Fallmyr



Innspill 2. gangs høring områderegulering Rissa sentrum. 

Vi viser til våre innspill sendt inn i forbindelse med forrige høringsrunde angående vei langs Botn. Vi 

synes det er spesielt at man besvarer våre høringsinnspill med å øke omfanget av tiltaket vi 

motsetter oss, og ønsker derfor å gjenta noen momenter knyttet til dette.  

Fra forrige planforslag var det lagt til grunn en vei på inntil tre meters bredde som skulle gå over vår 

eiendom og den var plassert slik at det var god avstand til Botn – vi antar dette var for å ikke komme i 

konflikt med den innregulerte naustrekken i reguleringsplanen. I vårt innspill til planen bemerket vi 

at som følge av terrengets helning vil veiens skjæringer og veiens bredde til sammen utgjøre et 

vesentlig inngrep på vår eiendom, som igjen vil medføre en betydelig reduksjon av eiendomsverdien. 

Vår tilbakemelding var at dette var uakseptabelt og vi ønsket veien fjernet fra planen.  

Som svar på vårt høringsinnspill ble det anført at «en sti langs Botn er ingen ny ide, da den er vedtatt 

i overordnet kommunedelplan fra 2010». Vi motstrider ikke dette. En sti var også ivaretatt i 

reguleringsplanen for Årnsetlunden av 1999 og er ivaretatt i den gjeldende reguleringsplanen som 

ble vedtatt i 2011. Vår holdning er at det er en vesentlig forskjell på en sti og en 3 meter bred vei. 

Det som vi i opprinnelig planforslag beskrev som et vesentlig inngrep har i det nye planforslaget blitt 

enda mer omfattende, med en vei GT2 (som ikke er beskrevet i planbestemmelsen) og et veikryss 

ved strandkanten. Antall meter vei på eiendommen er økt fra ca. 45 meter til nærmere 80 meter. 

Omfanget av dette vil innebære at nærmere ett mål av vår tomt blir dominert av denne veien, og det 

er selvfølgelig et prosjekt som er helt urealistisk og ikke ønskelig fra vår side.  

Videre ser vi at veien har blitt flyttet ned til sjøkanten i det nye planforslaget. Dette er ikke tråd med 

den gjeldende kommunedelplanen eller reguleringsplanen for området. Denne omleggingen av veien 

kommer i direkte i konflikt med en pågående byggesak vi har i området og det vil derfor ikke være 

mulig å anlegge veien iht. det nye planforslaget. 

Vi vil gjerne gjenta vårt forslag fra første høringsrunde med at man bør videreføre elementer fra 

gjeldende reguleringsplan for området i kommunedelplanen. Da har man en detaljregulering som 

blant annet ivaretar plassering av naust og sti i området. 

 

Figur 1 Utsnitt reguleringsplan Årnsetlunden med naustrekke og sti 
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