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1 Sammendrag
Områdeplan Rissa 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.
Planforslaget legger vekt på etablering av bolig- og næringsareal, men også å utvikle
møteplasser og aktivitetsområder samt forbindelseslinjene mellom disse. Betydningen av å
etablere steder og forbindelseslinjer med kvalitet er vektlagt. Med kvalitet menes en
oppgradering eller etablering ved hjelp av grønnstruktur og vegetasjon, samt ved hjelp av
estetikk og universell utforming. Sentrumsplanen legger opp til en utvikling av strekningen
mellom Strømmen og Fallmyr gartneri i sør/sørvest, til Åsly og Fosen folkehøgskole i
nord/nordøst. Bakgrunnen for dette er at aktiviteter i Rissa ikke er konsentrert kun rundt en
gate, Rådhusvegen, men spredt ut over på flere små steder.
Rissa sentrum har i dag en utforming som gjør det vanskelig å få til bare ett konsentrert
sentrum, fokusert rundt et felles stort samlingspunkt (en bygning, torg e.l.). Det er derfor
hensiktsmessig å vektlegge variasjonen av mange små områder. De forskjellige
aktivitetsområdene som til dels finnes, og som skal videreutvikles gjennom vedtatt plan, har
forskjellig funksjoner og brukes av forskjellige folk til forskjellig tid. Det er stort behov for
varierte aktivitets- og møteplasser.
Nøkkelen til en god utvikling i Rissa er også å legge til rette for nye boliger og
næringsområder. Planen legger til rette for mer enn 500 boenheter (varierte typer), og over
50 000 kvm nytt næringsareal. Dette vil føre til at flere mennesker bruker møteplassene og
aktivitetsområdene innenfor planen. Viktigheten av varierte bolig- og næringsområder er
vektlagt, samtidig som at de skal være konsentrert omkring aktivitetsområdene og
bevegelseslinjene.
Det er nødvendig å etablere forskjellig boligtyper, samtidig som at planen legger opp til en
viss fleksibilitet. Områdene på begge sider av Rådhusveien reguleres til sentrumsformål,
med bestemmelser om forretningsvirksomhet, bevertning eller tjenesteyting i første etasje. I
øvrige etasjer tillates det både bolig, kontor og offentlig eller privat tjenesteyting.
Variasjonsmulighetene er store. Utforming av de konkrete sentrumsområdene må gjøres i
videre detaljplanlegging, som vil basere seg på prinsippene fastlagt i overordnet plan.

2 Bakgrunn
Utgangspunkt for planarbeidet er et kommunestyrevedtak i tidligere Rissa kommune fra
2010, om at det skal gjennomføres en regulering av Rissa sentrum. Det ble også fattet
vedtak om fortetting av Rissa sentrum. Flere ønsker å bidra til utvikling av sentrumsområdet,
og det er behov for å se området i helhet. Det er samtidig stor etterspørsel etter boliger
sentralt i Rissa.

2.1 Hensikten med planen
Målet med planarbeidet er å styrke Rissa som et aktivt og kraftfullt kommunesenter for
bosetting, næring, handel og opplevelser.
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Planen skal avdekke følgende:
• Vise den geografiske avgrensningen av Rissa sentrum.
• Vise fremtidige byggeområder i et 12 års perspektiv, med en differensiert
utnyttingsgrad i forhold til nærhet til sentrum.
• Vise nødvendig framtidig infrastruktur (veier, gang- og sykkelveier inkludert friområder
og turveier).
Følgende tema har blitt utredet (temaene gjenspeiler inndelingen av planbeskrivelsen):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stedegne kvaliteter (kap. 5)
Grønnstruktur (kap. 2.2.4)
Infrastruktur (kap. 6)
Boligområder (kap. 8)
Næringsområder (kap. 9,1)
Offentlige utbyggingsbehov (kap. 9.2)
Differensiert utnyttingsgrad (kap. 7)

Konsekvensutredningen (kap. 10) og ROS-analysen (avsnitt 10.9) har stått sentralt ved valg
av fremtidige utviklingsområder. Klimahensyn, folkehelse, miljø og estetikk har også vært
gjennomgående tema.

2.2 Rissa i dag
2.2.1

Beliggenhet og arealbruk

Rissa

Figur 1: Lokalisering av Rissa sentrum
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Rissa sentrum er kommunesenteret i Indre Fosen kommune. Rissa sentrum med nærmeste
omegn har rundt 1500 innbyggere. Innbyggertallet i kommunen som helhet er på litt under
10 000 innbyggere.
Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er Rissa sentrum registrert som tettstedet Årnset. Antall
personer bosatt i tettstedet er 1195, med en befolkningstetthet på litt under 1350 pers. per
km2 (se figur 2). De blå feltet markerer sentrumssonen.
Den historiske sentrum i Rissa ligger ved Strømmen. Ved kommunesammenslåing av
Stadsbygd, Rissa og Stjørna i 1964 ble senter for den nye kommunen samlet ovenfor
Strømmen med nytt rådhus og sentrumsfunksjoner. Senere ble det bygd skoler, barnehager
og helsetun utenfor sentrumskjernen, slik at sentrum ikke vokste fra kjernen og ut. I
sentrumskjernen er det i dag privat og offentlig tjenesteyting samt forretninger. Innenfor
tettstedet ligger det gamle handelsstedet Strømmen, og flere boligfelt. Nordøst for
fylkesveien ligger skoler, idrettshall, idrettsanlegg, sykehjem, legesenter og barnehager.

Figur 2: Avgrensning på tettstedet Årnes (grå markering), handels- og servicesenter-område (blå markering).

Planområdets areal dekker ca. 900 daa og strekker seg fra innsjøen Botn i sør og opp mot
Årnsetfeltet i nord. Mot øst og vest grenser planområdet mot dyrkajord. Fv. 718 skjærer tvers
igjennom landskapsrommet. Bebyggelsen i sentrum ligger i stor grad på tidligere dyrkajord.
Lokalklimaet i Rissa er et typisk kystklima med relative milde vintre, kjølige somre og høy
årsnedbør. Det er store variasjoner fra år til år. Det flate landskapet gir vinden spillerom,
spesielt fra vest. Av hensyn til vindforholdene bør en være forsiktig med å fjerne vegetasjon,
men heller legge opp til ytterligere beplantning.
2.2.2

Stedets karakter

Historisk har ikke Rissa vært et entydig geografisk begrep, men har over tid vært igjennom
flere endringer. Den siste vesentlige endringen var i 1964 da Rissa, Sør-Stjørna og
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Stadsbygd ble slått sammen til en kommune. Det ble da bestemt at Rissa sentrum skulle
være kommunesenteret i den nye kommunen.
Så sent som i 1953 er det lite som vitner som sentrum slik vi kjenner det i dag (se fig. 3).
Strømmen fremstår som et eget område i det daværende landskapet, med noen
sentrumsfunksjoner nærmere “myra” der dagens rådhus ligger. Det var også relativt spredt
boligbebyggelse sett i lys av dagens fortettingsperspektiv. Mesteparten av arealet i området
var dyrka mark og skog.

Figur 3: Flyfoto av Rissa, med Strømmenområdet i forgrunnen, tatt 24.06.1953

Strømmen handelssted fortsatte med handelsaktivitet frem til 1970. Ved
kommunesammenslåingen i 1964 ble det etablert et nytt kommunesenter, med nytt rådhus
på myra ovenfor Strømmen,
som ble ferdigstilt i 1969.
Rådhuset huset flere offentlige
funksjoner som post og bank.
På den måten ble flere
sentrums-funksjoner flyttet fra
Strømmen til myra mellom
fylkesveien og Arneberg. Åsly
skole og Fosen Folkehøgskole
ble bygd først på 1960-tallet.
Øvre og Nedre Fallet ble
etablert sist på 1960 tallet og
tidlig på 1970-tallet. Det ble
etablert handel der Nordheim

Figur 4: Rissa rådhus, 1969
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senter ligger i dag. I tillegg flyttet J.A Strømmen fra Strømmen til nye lokaler vis-a-vis
Rådhuset, i det gamle Rema-bygget (fraflyttet 2019).
I 1973 ble sykehjem og helsesenter bygd lengre opp mot Årnsetfeltet. Byggingen i
Rådhusveien tok seg opp mot slutten av 80-tallet og utover 90-tallet. Tidlig ute i Rådhusveien
var Kremmergården i (1984) og Fosen Trafikklag (1988). Leira Bil, Kuben kjøpesenter og
Strømmen Omsorgssenter (1997). Rundt Rådhusvegen var det etablert et konsentrert
sentrum, med nærhet mellom de forskjellige funksjonene. Bygningene er imidlertid plassert
midt på sine respektive tomter og bidrar til avstand og en utbredt bruk av asfalt mellom hvert
bygg.
Fra 2010 frem til i dag har sentrum spredt seg utover, på begge sider av fylkesvegen og
oppover mot Åsly. Bygging av ny Åsly skole, og etablering av Rema har trukket mesteparten
av folk og ferdsel bort fra den tidligere sentrumsgata.
2.2.3

Arkitektur og materialer

De tidligste bygningene i Rådhusveien, som rådhuset og bankdelen på Kremmergården er
bygd av rød teglstein, og flere har elementer av tegl. “Bryggestilen” har også gjort seg
gjeldende ved flere bygg som f.eks. Fosen Trafikklag og Leira Bil. Dette er trebygninger med
saltak på rekke og rad, som tett sammenbygde brygger.
Utover sentrumskjernen, har området ved Strømmen sitt eget særpreg med bygningsidentitet
fra 1800-tallet. Villaen og doktorboligen Arneberg skiller seg også noe ut i lokal
sammenheng. Arneberg ble bygd i 1914 som doktorbolig og knyttes til nybarokk stil med
gode proporsjoner og et karakteristisk valmet tak som skiller seg fra den øvrige bebyggelsen
i området.
Rissa rådhus stod ferdig i 1967 som et resultat av sammenslåingen av kommunene
Stadsbygd, Sør-Stjørna og Rissa. Rådhuset er tegnet av arkitekt Nils Henrik Eggen og
bygget ble kjent som forbilde på offentlig arkitektur i sin samtid. Rådhuset har utvendig klart å
bevare mye av sin autensitet. Furuene rundt rådhuset har også betydning for
sammenhengen, og var en viktig faktor i Eggens vurderinger bak bygget.
Det er to gårdstun i sentrumsområdet, ved Straumset og Årnset. Tunet på gården Straumset
har samme form som opprinnelig. Hovedbygningen på gården Årnset er den opprinnelige,
men den øvrige tun-bebyggelsen er endret.
Nord for, -og langs Fv. 718, er det den senere tid etablert næringsbebyggelse med ulik
utseende. Rissa Kraftlag kan knyttes til trehusmiljøet. YX- bygget har også delvis tre som
element i bygget. Europris og nye Rema-bygget er sandwich-bygg med fasader av stål.
Rissahallen, helsetunet og Åsly skole har tre som hovedelement, saltak og samme
arkitektoniske uttrykk. Rissahallen, helsetunet og nye Åsly skole er tegnet av samme
arkitektfirma.
Boligfeltene i Øvre og Nedre Fallet ble etablert siste på 1960- og 70- tallet og har en småhusarkitektur som er typisk for denne perioden. Boligfeltet på Berge nord for fylkesvegen er
etablert noe senere, på 90-tallet, og domineres av sammenhengende lav
småhusbebyggelse.
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2.2.4

Grøntområder i og ved Rissa sentrum

Plan og bygningsloven definerer grønnstruktur som sammenhengende, eller tilnærmet
sammenhengende vegetasjonspreget områder i et tettsted. Grønnstrukturen skal binde de
grønne områdene innenfor planområdet sammen med friluftsområdene utenfor.
Man kan også definere grønnstruktur som veven av store og små vegetasjonskledte areal
innenfor et sentrumsområde, der områdene er mer eller mindre sammenhengende. Vann,
bekker og strandsone er en del av grønnstrukturen, sammen med turveger, gang- og
sykkelveger.

Figur 5: Viktige grøntområder i og rundt Rissa sentrum

Innenfor sentrumsplan Rissa er det ikke en
sammenhengende grønnstruktur. Området
har enkelte spredte grønne «lunger» og
aktivitetsområder, se fig. 6 og
gjennomgangen nedenfor. I tillegg til disse
områdene er det flere små beplantede
plenarealer både i tilknytning til Rådhuset
og langs Rådhusveien for øvrig.
Selve sentrum i Rissa preges av harde og
grå flater (veg/veganlegg, parkeringsplass),
se ytterligere beskrivelser under kap. 6 infrastruktur. Tettstedet rammes inn av
jordbruksjord i vest og øst, bebyggelse i
nord, og Botn i sør. Det som finnes av
Figur 6: Tettstedet domineres av "grå" flater
grøntareal er adskilt av asfalterte flater,
bebyggelse og jordbruksjord. Det er liten grønn sammenheng mellom de forskjellige
områdene.
Sundsåsen/Høgåsen
Sundsåsen mot nordvest er planområdets viktigste nærturterreng. Her er det flere stier som
binder boligområdene Vangen og Årnsetfeltet sammen. Høgåsen mot nordøst er også et
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nærturterreng, men dette området er mindre tilgjengelig på grunn av hellende terreng. Både
Sundsåsen og Høgåsen er mye brukt som rekreasjonsområde for de som bor i nærheten.
Området rundt/ved Åsly
Området rundt Åsly skole er sport- og idrettsplass til skole og fritidsbruk. Her ligger Åsly
kunstgrasbane og mindre anlegg som skatepark, klatretårn, sandvolleyballbane og ballbinge,
samt andre lekeapparater. Kattuglehaugen som ligger mellom kunstgressbanen og
fylkesveien er med sin forhøyelse, store trær og Bojerstatuen med på å definere området.
Nord for området, ovenfor Rissahallen og Åsly skole, er det et grøntdrag som strekker seg
mot Fosnaheim Friluftsbarnehage i øst. Grøntdraget ligger innenfor plangrensene.
Årnsetbekken
Det går en bekk gjennom planområdet, fra Årnsetvegen ved Rissa videregående skole i sør
og vest til boligområdet Berge nord. Bekken går inn på nordsiden av Berge.
Arnebergskogen
Arnebergskogen (gnr/bnr 122/7) ligger like ved den tidligere doktorboligen Arneberg. Etter
huset ble brukt som bolig, har det senere vært benyttet som barnehage. De brukte skogen
som lekeareal. Skogen har naturlige knauser og bærer preg av mangeårig lek av barn.
Aktivitetspark ved rådhuset
Som et ledd i arbeidet med områderegulering Rissa sentrum, har kommunen jobbet med
møteplasser, aktivitets- og folkehelsetiltak i sentrumsområdet. Det første tiltaket ble
gjennomført i 2019. Aktivitetsparken ble anlagt på østsida av rådhuset, mot krysset mellom
Rådhusveien og Krobakken, og inneholder jordhaug med sklie, rampline-park, trampoliner,
huskestativ, balanseballer, hoppe- og balansestokker, sammen med benker og tilhørende
uteområde.
Botn
Botn blir mye brukt til bading om sommeren. Badetemperaturen ligger vanligvis over
temperaturen ute i fjorden. På vinteren blir Botn brukt som skøyteis. På sommeren driver
flere også med fiske etter sjøaure.
Store deler av området mellom Krobakken og Botn er regulert til friområde for park,
badeplass, lek og sport (reguleringsplan Rissa sentrum/Strømmen – Åsly

Fallet

Årnsetlunden

Figur 7: Utsnitt av reguleringsplan mellom Krobakken og Botn
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id.5054162419872050). En mindre del av friområdet ligger tilgrenset friområde i sjø, og gir
mulighet for oppføring av naust, utlegging av flytebrygger mv. Området er per i dag ikke
opparbeidet eller utnyttet til dette formålet.
Parallelt med arbeidet med sentrumsplanen foregår det en detaljreguleringsplan av nytt
seilsportanlegg på Nedre Fallet. Det er Fosen seilerforening som står bak reguleringsplanen,
og planen forventes å være ferdig i løpet av 2021. Her er det planer om å etablere et større
anlegg hvor det også skal være plass til Indre Fosen kajakk-klubb. Området blir med dette
mer tilgjengeliggjort for allmennheten. Fosen folkehøgskole benytter seg også av Fallet til
segling.
Det er enkelte private kaier ved Botn. Kommende reguleringsplan vil imøtekomme et offentlig
behov for tilgang til kai i nærheten av sentrum. Ved Fallet har også Rissa kommune et
offentlig naust, med utleie av kano og kajakk. I tillegg har Rissa vgs et naust her som brukes
i undervisningssammenheng.
I området mellom Botn, Rådhuset og Fallet ligger Årnsetlunden, med noe bebyggelse og
skog innimellom. Årnsetlunden framstår som en grønn lunge i Rissa sentrum.
2.2.5

Sosial infrastruktur

Innenfor plangrensene er det i dag en grunnskole (1.-10. klasse); Åsly skole. Kapasiteten på
barnetrinnet er på 420 elever, og på ungdomstrinnet på 180 elever. Per i dag går det rundt
400 elever på skolen, slik at folketallet kan øke mye uten at det oppstår behov for utvidelse.

Figur 8: Skolekretser i Indre Fosen jf. befolkningsprognoser for 2018 med middels høy fremskrivning/TR2018M (Kilde:
Trondheimsregionen).

To private barnehager ligger også innenfor planegrensene. Tryllefløyten Musikkbarnehage
med 27 plasser (0-6 år) ligger i sentrumskjernen. Fosnaheim Naturbarnehage med 36
plasser, ligger i ytterkant av planområdet mot nordøst ved Fosen Folkehøgskole. En tredje
barnehage, Høgåsmyra barnehage (kommunal) ligger i tilknytning til planområdet, og øverst i
Årnsetfeltet byggefelt. Barnehagen har 96 plasser (0-6 år). I tillegg ligger Skogly
friluftsbarnehage rett øst for Reins kloster og 2,5 km unna planområdet. I

Side 15 av 123

Områderegulering Rissa sentrum
Planbeskrivelse

barnehagesammenheng ses Skogly som en del av Rissa sentrum. Skogly har 24 plasser (06 år).
Det er god barnehagekapasitet i Rissa. I 2019 har alle som hadde krav på barnehageplass
fått tilbud om plass. Med befolkningsutviklingen tatt i betrakting er det tilstrekkelig antall
barnehageplasser knyttet til Rissa sentrum grunnkrets forutsatt at dagens barnehagestrukturog antall plasser opprettholdes.
I Rissa ligger Rissa sykehjem. Her er det lokalisert legesenter, fysioterapi, helsestasjon med
jordmortjeneste, samt noen omsorgsboliger. Legevakt ligger i Vanvikan. NAV og
barnevernstjenesten er lokalisert i sentrum i nær kontakt med Rissa rådhus.
Fosen barneverntjeneste er et samarbeid mellom alle kommunene på Fosen (Osen, Roan,
Åfjord, Ørland, Bjugn og Indre Fosen). Kontoret er lokalisert på Rissa rådhus.
2.2.6

Arbeidsmarked

Indre Fosen kommune er en typisk industri- og landbrukskommune. Arbeidsplassene ved
utgangen av 2018 er fordelt slik som vist i figuren nedenfor.
Næringsarbeid er også viktig for Indre Fosen, som hele tiden jobber mot å være en
næringsvennlig kommune. Ønsket er å få til et tett samarbeid mellom kommunen og
næringslivet om næringsutvikling. Formålet er at kommunen skal tilrettelegge for bedre
rammevilkår i samråd med næringslivet. Rissa sentrum skal være knutepunktet for
næringsvirksomheten i kommunen.

Sysselsatte i Indre Fosen kommune
35%

30%

30%

25%

22%

25%

20%
15%
10%
5%

7%

9%
5%

2%

0%

Figur 9: Sysselsatte personer i Indre Fosen kommune per 4. kvartal 2018 Kilde: SSB.
Sekundærnæring = Bergverksdrift, industri, elektrisitet/vann/renovasjon, bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel = Varehandel, logistikk, overnatting/servering, finans/forsikring, forretning, eiendom

Næringsområdene befinner seg i kjernen av planområdet langs Rådhusveien og delvis langs
Fv. 718.
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Rådhusveien er dagens handlegate. Her finnes dagligvarebutikker og kjøpesentre,
hagesenter, bilforhandler m/verksted, hotell, banker, kontor, politi og bussterminal, i tillegg til
offentlig administrasjon. Lengst vest i planområdet har kommunen sin driftsstasjon med
verksted og garasjer.
Nord for Fv. 718 vest for rundkjøringa finner vi Europris og bensinstasjon m/verksted. Her
ligger også brannstasjonen i Rissa. Øst for rundkjøringa ligger Rissa kraftlag og
dagligvarebutikken Rema.
Siden 1980-tallet har det vært en relativt høy utbyggingstakt for næringsareal i sentrum (se
avsnitt 9.1 om næringsareal). Generelt planlegges det i tråd med planer for
Trondheimsregionen med arbeids- og besøksintensive virksomheter med liten grad av
godstransport i Rissa sentrum.

3 Planprosessen
3.1 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Områdereguleringen er utarbeidet av Indre Fosen kommune. Det er innhentet faglig bistand
fra Multiconsult for geoteknisk vurdering, fra Trøndelag fylkeskommune for arkeologiske
undersøkelser og Håvard Sve for undersøkelser vedrørende biologisk mangfold. Asplan Viak
har gjort en trafikkfaglig analyse av områdene rundt Åsly skole, og Norconsult har utformet
første utkast av plankartet. Andre utkast samt sluttutforming av plankartet har kommunen
selv gjort.

3.2 Tidligere vedtak i saken
Planprogram for områderegulering Rissa sentrum ble vedtatt av Kommunestyret den
18.04.2013 (sak 37/13). Planprogrammet lå ute til høring i januar og februar 2013.
Den 13.11.2014 vedtok Rissa kommunestyre å tilrettelegge for boliger på Malenaaunet i sak
73/14 - «Utvikling av boligområde Malenaaunet». Området skulle innarbeides i den
påbegynte sentrumsplanen og kommunen skulle forskuttere noen av omkostningene knyttet
til regulering og grunnundersøkelser.
I tillegg har det vært satt i gang en forstudie for å se på sentrumsutviklingen i Rissa. Dette
forprosjektet resulterte i en rapport (se vedlegg 2) som viste hvilken retning Rissa sentrum
skulle utvikles. Rapporten ble behandlet i Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa
den 17.12.2014 (sak 175/14).

3.3 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
Varsel om igangsatt regulering ble annonsert i Fosna-Folket 3. januar 2013 og kunngjort på
Rissa kommunes hjemmeside på samme tid. Høring av planprogrammet og oppstart av
områdereguleringen ble samtidig annonsert.
3.3.1

Medvirkning

Før 1.gangs høring
Det har vært bred medvirkning utover minstekravet i Plan- og bygningsloven. Det har blitt
arrangert medvirkningsmøter med næringsaktører i Rissa sentrum, Rissa Bygdemuseum,
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Rissa Ungdomsråd med elevråd fra Åsly skole, samt Rissa Eldreråd. Det har i tillegg vært
arrangert åpen kontordag på Prix og det ble lagt ut spørsmål på Facebook for å engasjere
andre grupper av befolkningen og fritidsbeboere. Resultatet av denne medvirkningen er
oppsummert i en rapport med 3 hoveddeler (se vedlegg 2):
1. Faglig del
2. Innbyggernes ønsker
3. Politikernes tanker
Høsten 2014 ble det arrangert åpent folkemøte med workshop. Det kom også en rekke
innspill i forbindelse med høringen av planprogrammet (se kapittel 14).
I løpet av planprosessen har i tillegg til planavdelingen også kommunens øvrige
administrasjon blitt trukket inn.
Barn og ungdom er spesielt opptatt av at
sentrum skal være et sted for ulike aktiviteter
og fritidstilbud. De nevner blant annet
bowling, paint-ball, kulturhus (kino, bibliotek,
teater), idrettsanlegg og et mangfold av
butikker. Helt konkret til temaet “grønne
områder” nevnes parker ofte, og sti langs
Strømmen. Boliger må gjerne være på
toppen av butikker og samlet i sentrum. De
ønsker seg også ungdomsboliger.
Blant voksne innbyggere i tettstedet
etterlyses det flere møtesteder, parker og
beplantning med estetiske gode løsninger. Sentrumsnære boliger av ulike typer leiligheter,
bofellesskap o.l. Grønne områder som anbefales bevart er Sundsåsen og skogen rundt
Fosnaheim. Området rundt Strømmen er også viktig for innbyggerne.
Figur 10: Medvirkning - elevråd fra Åsly skole i 2013

Næringslivet ønsker kort oppsummert mer fortetting, bedre utnytelse av tomtearealet, større
spekter av butikker, god infrastruktur i form av parkering og adkomst, rom for kulturelle
opplevelser og tilgang til næringsareal. Å øke besøksverdien og handelsopplevelsen i
sentrum trekkes også fram som et viktig grep.
Etter 1.gangs høring
På grunn av Corona-restriksjoner, har det vært vanskelig for kommunen å avholde
folkemøter e.l. Vi har imidlertid oppmuntret til og stilt opp på møter, både med organisasjoner
og enkeltpersoner. Vi har også avholdt en åpen kontordag, hvor det var mulig for alle som
ønsket å komme og spørre om planen. I tillegg har kommunen forsøkt å være synlig i media
(Fosna-folket), for å informere om planen.
Kommunen mottok 35 innspill ved 1. gangs høring. Høringsuttalelser er oppsummert og
kommentert i avsnitt 1.1 i vedlegg 4 - Sammendrag høringsinnspill.
Etter 2.gangs høring
Det har ikke vært prioritert medvirkning etter 2.gangs høring av planen. Kommunen mottok
13 innspill ved 2. gangs høring. Høringsuttalelser er oppsummert og kommentert i avsnitt
1.2, i vedlegg 4 - Sammendrag høringsinnspill.
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3.3.2

Folkemøte

De fremmøtte på folkemøtet den 29.10.14 fikk i oppgave å trekke ut de 5 viktigste
egenskapene et sentrum bør inneholde. Diagrammene nedenfor viser hvor stor prosent av
deltakerne som valgte ut ulike egenskaper som viktige og ikke viktige for et sentrum:
Viktigste egenskaper:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figur 11: Viktigste egenskaper ved Rissa sentrum, fra folkemøte i 2014

Minst viktige egenskaper:
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Figur 12: Minst viktige egenskaper ved Rissa sentrum, fra folkemøte i 2014
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Statlige føringer
Kommunen har ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser (Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging – vedtatt ved kongelig resolusjon 12.juni
2015). Dette er gjennomført i sentrumsplan Rissa ved at planen tar hensyn til:
-

-

Kulturminner og kulturmiljø (Kulturminneloven)
Naturmangfold (Naturmangfoldsloven)
Friluftsliv (Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av
friluftslivsområder, T1534/2013)
Barn og unge (Rikspolitiske retningslinjer for å stryke barn og unges interesser i
planleggingen, T-2/08)
Tilrettelegging for mer sykkel og gange (Statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging).
Kvalitet i nye byggeområder (Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging,
T-1442/2012. Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen, T-1520.
Nasjonale føringer for universell utforming.)
I Risiko- og sårbarhetsanalysen er det i også lagt til grunn flere dokumenter med
statlige føringer; se vedlagte ROS-analyse, avsnitt 1.4. Grunnlagsdokumentasjon for
konsekvensutredningen er listet opp i avsnitt 10.1.1.

Ivaretakelse av hensynet til viktige verdier skal ses i forhold til behov for tilrettelegging av
tilstrekkelig areal til næringsutvikling og bolig. Det er viktig å legge til rette for et levende
sentrum med et variert tilbud av boliger, handel, tjenester og kultur. Høy arealutnyttelse,
arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og grøntarealer som elementer i
planleggingen.
I løpet av planprosessen forventer regjeringen at kommunen skal legge til rette for mye
samarbeid og en høy grad av medvirkning.

4.2 Overordnede planer
4.2.1

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanenes arealdel for Rissa id. 505416242010006 ble vedtatt 23.9.2010. I denne
arealdelen ligger sentrumsplanen innenfor delplan Rissa sentrum.

Figur 13: Planområdets avgrensning er markert med en svart stiplet linje.
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Arbeid med ny felles arealdel for hele Indre Fosen kommune er under utarbeidelse.
Planprogram for arealplanen ble vedtatt av Indre Fosen kommunestyre den 06.06.2019 (PS
36/19).
4.2.2

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanene samfunnsdel for Rissa kommune ble vedtatt 16.10.2014. Det er foreløpig
ikke utarbeidet en felles samfunnsdel for hele Indre Fosen.
Viktige føringer i kommuneplanens samfunnsdel er realisering av visjonen «jordnær lykke»
med verdiene engasjert, frodig og gjestfri, samt forutsetninger om konkretisering av tiltak
som fremmer folkehelse, estetikk og miljø. Tiltak for flere innbyggere er også vektlagt.
Aktuelle tiltak knyttet til sentrumsplan Rissa vil være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Tilrettelegge for attraktive boligfelt med varierte boligtyper.
Gjøre offentlige bygg og steder mer attraktive.
Innlemme folkehelse og miljøperspektiv i ROS-analyser.
Plassere bygninger og anlegg slik at de ikke utsettes for flom, stormflo, ras og
skadevind.
Få rett «virksomhet på rett plass», hvor f.eks. publikumsbaserte næringer kan
være nær boområder.
Tomter for næringsareal i sentrumsnære områder etableres og utvikles.
Tilrettelegge for videre utvikling av eksisterende næringsliv.
Etablere hensiktsmessige gang- og sykkelveier eller stier.
Utvikle kollektivterminaler og ventearealer til kollektivtransport iht.universell
utforming og med bevisst bruk av beplantning, belysning, møblering, dekke på
bakken og design på bygninger.
Utvide tilbudet «park and ride» i Rissa.
Legge nye boligfelt i hovedsak der det er infrastruktur og offentlig kommunikasjon.
Planlegge for redusert transportbehov.
Tilpasse nye bolighus til stedet mht. arkitektur, dimensjon, takform, materialvalg
og farge.
Planlegge felles uteområde som kan opparbeides med beplantning, møblering og
belysning. Kunstnerisk utsmykking, bevisst valg av dekke på bakken.
Ivareta og utvikle historiske og utvikle historiske og kulturelle miljøer.
Utvikle gater med linjeføring og bredde tilpasset stedet, og med fortau hvor det er
plass til beplantning, møblering og belysning. Benytte byggelinje ved utbygging
langs gater.
Anlegge møteplasser og uterom med beplantning og møblering tilpasset stedet,
kunstnerisk utsmykning, bevisst valg av dekke på bakken, med gode solforhold og
dimensjonert tilpasset planlagt bruk.
Ivareta og utvikle grøntområder og sosiale møteplasser.
Sørge for at det finnes sentrumsnære og universelt utformede turveier.
Bevare naturlig vegetasjon langs vassdrag.
Fokusere på vann som en vesentlig del av grøntstruktur.
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4.3 Gjeldende reguleringsplaner
Innenfor sentrumsplanen for Rissa er det i alt 15 reguleringsplaner.
1. Reguleringsplan for Årnsetområdet, id.5054162419702020 (vedtatt 1.7.1969)
2. Reguleringsplan for Rissa sentrum/Strømmen – Åsly, id.5054162419872050 (vedtatt
10.6.1987)
3. Reguleringsplan– Rissa sentrum, bebyggelsesplan HVPU, id.5054162419912121
(vedtatt 5.3.1991)
4. Reguleringsplan for deler av eiendommene 124/7 Straumset, 124/11 Berge og
124/25 Strømmen øvre, id.5054162419922140 (vedtatt 23.4.1992)
5. Reguleringsplan for del av Straumset vest, id.5054162419972141 (vedtatt 5.11.1997)
6. Reguleringsplan for del av Sund østre, gnr. 124 bnr. 6, id.5054162419992240
(vedtatt 8.3.1999)
7. Reguleringsplan for Berge nord - boligfelt, Rissa sentrum, del 3,
id.5054162420082130 (vedtatt 23.6.2008)
8. Reguleringsplan for Nordheim/Åsly, Rissa sentrum, id.5054162420082400 (vedtatt
26.6.2008).
9. Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg Rissa sentrum - Skauga bru,
id.5054162420092450 (vedtatt 10.12.2009)
10. Reguleringsplan for del av 122/356 badstutomta, id.505416242010001 – (vedtatt
2.9.2010)
11. Reguleringsplan for Straumsetjordet gnr./bnr. 124/323, id.505416242011002 (vedtatt
19.4.2012)
12. Reguleringsplan for del av Rissa sentrum – utvidelse Rema Rissa
id.505416242010003 (vedtatt 24.5.2012)
13. Reguleringsplan for Rissa brann- og ambulansestasjon, id.505416242014002 (vedtatt
13.11.2014)
14. Reguleringsplan for del av gnr. 122, bnr. 318, id.505416242016012 (vedtatt
7.12.2017).
15. Reguleringsplan for gnr. 122 bnr. 4, Årnsetlunden, id. 5054162419992230 (vedtatt
26.08.1999)
16. Reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet, planid. 50542020005 (vedtatt
02.03.2021)
Deler av disse reguleringsplanene ble erstattet da kommuneplanenes arealdel delplan Rissa
ble vedtatt i 2010. Dagens arealbruk og omkringliggende areal er vist i figuren på neste side.
Foreliggende plan skal erstatte alle reguleringsplaner, eller deler av reguleringsplaner, som
finnes innenfor plangrensene, unntatt reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet,
planid. 50542020005. Denne reguleringsplanen ble vedtatt den 02.03.21 (sak 10/21) og er
utarbeidet parallelt med sentrumsplan Rissa.
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Figur 14: Planområdets avgrensning er markert med en svart stiplet linje.

4.3.1

Pågående reguleringsplanarbeid

Innenfor plangrensene pågår for tiden ingen annet reguleringsplanarbeid.

4.4 Temaplaner
4.4.1

Energi og klimaplan for Rissa kommune, tiltaksdel 2013-2019

Energi og klimaplanen bli vedtatt i Rissa kommunestyre den 14.02.2013. Planen inneholder
mange konkrete tiltak, flere av disse er hensyntatt i planarbeidet:
• Legge til rette for/bygge «snarveier» for gående og syklende ved utbygging av nye
boligområder og i forbindelse med eksisterende
• Skal sørge for at sykkelparkering er mer attraktiv en bilparkering
• Gjennom arealplanlegging tilrettelegge for infrastruktur for framføring av vannbårne
system i sentrum og andre tettbygde strøk i kommunen
4.4.2

Landbruksplan 2013-2016 for Rissa kommune

I 2019-2020 jobbes det med å lage ny felles landbruksplan for Indre Fosen. Arbeidet er
tidkrevende, men den nye planen skal være ferdig og klar for politisk behandling i løpet av
høsten 2020.
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4.4.3

Termisk energiutredning for Rissa sentrum

Tidligere Rissa kommune har bedt Tempero Energitjenester AS om å utrede alternative
energiløsninger for termisk energiforsyning i Rissa sentrum. Rapporten beskriver mulige
termiske oppvarmingssystemer og varmebehov for potensielt nye utbyggingsområder.
Konklusjonene fra rapporten vil komme fram i bestemmelsene for områdene det gleder; se
kapittel 11.
4.4.4

Boligpolitisk plan for Indre Fosen, 2018-2026

Boligpolitisk plan ble godkjent av Indre Fosen kommunestyret 07.06.2018. Hensikten med
planen var å etablere en tilgjengelig, helhetlig og tidsriktig boligpolitikk, som er synlig og
forpliktende for alle. Følgende spørsmål ble forsøkt besvart: Er dagens boligfremskaffelse,
med omfang og boligtyper, tilstrekkelig? Er dagens boligsamarbeid, mellom private og
offentlige instanser, hensiktsmessig for utvikling av fremtidig botilbud? Hvilken konsekvens
vil en bru, mellom regionhovedstaden Trondheim og Fosen ved Indre Fosen kommune, ha
for innbyggertallet?
Kommunen inngikk avtale med Møreforskning om å anslå fremtidig innbyggervekst. Fakta
både fra tidligere Leksvik og Rissa kommuner lå til grunn for etablering av boligpolitiske mål,
strategier og tiltak for hele Indre Fosen.
Av flere foreslåtte tiltak i tiltaksdelen er følgende punkt av spesiell betydning for
sentrumsplanen:
✓ Skape attraktive bo-områder, boligfelt og boligtyper som fremmer folkehelse, miljø og
estetikk.
✓ Ta i bruk de mest attraktive områdene av dagens boligkapasitet og gjerne ha en
forsiktig økning.
✓ Justere boligtypefordelingen slik at andelen leiligheter og rekkehus øker i de største
tettstedene, med både eide og leide enheter.
✓ Tilrettelegge for klimavennlige bygg ved bruk av nye smarte energisystemer, og ha
fokus på samlet livssyklus og klimaavtrykk i materialbruk og transport.
✓ Utforme estetiske bygg i samsvar med byggets funksjon. Arkitekturen må tilpasses
landskap, særpreg og identitet gjennom form, farge og materialitet, samt moderne
løsninger, former og materialbruk.
4.4.5

Kommunedelplan trafikksikkerhet 2020-2032

Indre Fosen kommune vedtok den 07.04.2020 Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2020-2032
(sak 18/20). Planen identifiserer mulige trafikksikkerhetsproblemer i kommunen, og foreslår
en prioritering mellom de forskjellige tiltakene i en handlingsdel. Planen har hatt bred
medvirkning.
Trafikksikkerhetsplanen har bidratt til å identifisere hvilke steder innenfor sentrumsplanen
som har størst problemer med trafikksikkerheten. Dette har videre ført til at Asplan Viak ble
engasjert for å utforme et trafikksikkerhetsnotat med forslag til tiltak for de områdene som
oppleves som mest problematiske. Notatet er innarbeidet i sentrumsplanen.
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4.4.6

Guide – folkehelse, miljø og estetikk i alt vi gjør

Guiden er en forlengelse av kommuneplanens samfunnsdel for Rissa fra oktober 2014.
Planen konkluderer med at alle samfunnsområder og forvaltningsnivåer på politisk,
administrativt og faglig plan, må ta ansvar for å fremme folkehelse, miljø og estetikk. Guiden
vektlegger hva folkehelse, miljø og estetikk kan bety for de forskjellige enhetene i kommunen
når beslutninger skal tas. Det oppfordres til tverrfaglig samarbeid når tiltak planlegges,
utvikles og iverksettes.
Guiden har vært en del av kunnskapsgrunnlaget ved utforming av bestemmelser i
sentrumsplanen som går på folkehelse, miljø og estetikk.
4.4.7

Uteromsveileder kommunedelplan for tettstedsutforming

En temaplan har vært utarbeidet parallelt med sentrumsplanen: «Uteromsveileder
kommunedelplan for tettstedsutforming». Uteromsveilederen har vært på høring med frist for
innspill den 03.03.21. Veilederen presenterer overordnede løsningsprinsipper for uterom i
kommunens største tettsteder.
Hensikten med planen er å sikre kvalitet og helhetlig utvikling av uterommene i tettstedene i
kommunen, samt å gjøre overgangen fra plan til gjennomføring av tiltak enklere.
Uteromsveilederen presenterer overordnede løsningsprinsipper for uterom i kommunens
største tettsteder. Elementer fra veilederen kan også brukes for tiltak andre steder i
kommunen. Uteromsveilederen konkretiserer bestemmelser og mål satt i overordna planer,
slik at utvikling av uterommene blir styrt, og best mulig ivaretatt. Tanken er at
uteromsveilederen skal videreføres med en tiltaksplan for de fire store tettstedene i
kommunen. Det er ønskelig at tiltaksplan for Rissa sentrum utformes i forlengelse av vedtatt
områdeplan.

5 Stedegne kvaliteter
Inndelingen i dette kapitelet følger inndelingen i konsekvensutredningen (kap. 11) hvor
planens konsekvenser på miljø og samfunn blir diskutert. Eventuelle avbøtende tiltak som
blir foreslått er innarbeidet i bestemmelsene.

5.1 Kulturminner og kulturmiljø
I tidlig historisk tid var Rein det viktigste knutepunktet for Rissa. Her har det gjennom tidene
vært høvdingsete, kongsgård, kloster og storgods. Kirka var plassert nedenfor hovedgården.
På 1700-tallet ble det for første gang etablert en kro og et teglverk ved strømmen (se pkt. 4 i
fig. 15).
Kystkulturen er sentral for tettstedet. Nærhet til havn og sjø er svært viktig for identiteten,
både i historisk tid, men også i dag.
Sund var tidlig et kommunikasjonssentrum, både på grunn av havn og fordi mange veger
møttes her. Disse forholdene gjorde at det vokste frem et sentrum ved Strømmen. Før brua
var det sannsynligvis et fergested her. Brua er kjent fra begynnelsen av 1700-tallet, og den
var da antageligvis ny. Dagens bru er fra 1966-67. Denne ble bygd som gangbru, da det var
etablert ny hoved-ferdselsåre med bru på Sund.
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Strømmen var ett av flere handelssteder som vokste frem i dalføret fra midten av 1800-tallet.
Nærliggende handelssentrum var Leira/Føl og Uddu. Strømmensbrua var sentral i
kommunikasjonen mellom bygdene på hver side og er beskrevet i Gerhard Schønnings
beretninger i 1774.
I løpet av andre halvdel av 1800-tallet overtok Strømmen posisjonen som sentrum i bygda.
Tønnemakeri, bakeri og gjestgiveri var sentrale virksomheter i Strømmen. I 1891 ble
postkontoret flyttet hit i fra Rein, telefonsentralen ble etablert, og bank med herredsstyresal
ble bygd i 1901. Lege, lensmann og dyrlege la seg også til her. Blant annet ble Arneberg
bygd til legebolig. Bygningsmiljøet som vokste frem på begge sider av Strømmen bestod så
å si utelukkende av trebygninger. Her var det et relativt stort antall brygger som sto på pæler
ute i Strømmen, og her var låner og uthus bygd i tradisjonell trønderstil, men også flere med
innslag av sveitserstil og moderne villastil.
Bygningen Arneberg er en av få gjenværende trebygninger fra det gamle tettstedet slik det
var før 1960-tallet, og har derfor en viktig historiefortellende funksjon. Bygningen er også
viktig i en sosialhistorisk sammenheng fordi den forteller om utviklingen av helsevesenet i
kommunen på begynnelsen av 1900-tallet. Med sin størrelse og utforming forteller bygningen
også om doktorens sosiale status på den tiden. Bygningens arkitektur er representativ for
byggeperioden, men sjelden for området.
Ved opprettelsen av storkommunen Rissa i 1964 ble en langvarig strid mellom Strømmen og
Leira som kommunesenter avsluttet. Et nytt sentrum vokste fram (se avsnitt 2.2.2 – 2.2.3)
5.1.1

Antikvarisk verdifull bebyggelse eller anlegg

Det er først og fremst bygninger i Strømmen som utmerker seg med tanke på antikvarisk
verdifull bebyggelse innenfor planområdet. Kulturmiljøet som helhet gir verdi der
enkeltobjektenes utforming og fasade er avgjørende for den estetiske kvaliteten. Innenfor
planområdet er det 11 SEFRAK-registrerte bygg. SEFRAK er et nasjonalt bygningsregister
for bygninger bygd før 1900. Bygningene er ikke tillagt spesielle restriksjoner, men registeret
er et varsku om at det bør gjøres vurdering av verneverdien før endring/riving.
7 av 11 SEFRAK-registrerte bygninger er knyttet til Strømmen kulturmiljø (se ill. neste side):
1. Strømmensbrygga: Marenbrygga ble oppført i 1867 og revet i 1946/47. I forlengelsen
av brygga lå et bolighus. Brygga gikk under navnet Tingsalen, da en sal i andre
etasje ble brukt som lokale for herredsretten og forsamlingssal. Her holdt også
Stadsbygden Præstegjelds Brandforening sine møter, det ble drevet gjestgiveri og
det ble drevet konfirmantundervisning før den ble flyttet til Gammelbanken.
2. Marenbrygga (fjernet bygning)
3. Bakkely: Hovedhuset på den opprinnelige gården Strømmen. I perioden 1918-1952
var telefonsentralen stasjonert i dette huset.
4. Stabbur: Tilhører gården Strømmen
5. Fjøs: Tilhører gården Strømmen
6. Johannstu
7. tomten hvor vertshuset lå
8. Kristoffersens brygge/hus
9. Berget/posthuset: Var posthus frem til 1969, da det flyttet til det nye sentrumet i
Rissa.
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10. tomten hvor Grånøstet lå
11. Gammelbanken: Bygningen er oppført i 1901. I første etg hadde banken kontor og
leilighet. I andre etg er en del leilighet, samt en stor forsamlingssal. Huset har holdt
kommunestyrer, rettsmøter, og fra 1970 – menighetsshus og landbruksskole.
12. Bjørgheim
13. Nøstvold: Frem til siste krig lå det 2 brygger nordvest for brua. Nøstvold hører med til
samme miljø. Bygget ble satt opp i 1910, og her har det vært butikk og bakeri i tillegg
til bolig.
14. Verket (Gimle): Sør for Strømmenbrua var det på 1800-tallet også et større teglverk
på Verket (Gimle). Teglverket var stort, men bygningene er ikke bevart.

Figur 15: SEFRAK- bygg knyttet til kulturmiljøet Strømmen: Gule trekanter markerer bygninger som er eldre enn
1900. Røde trekanter markerer bygninger som er meldepliktige ved tiltak (i hht. Kulturminneloven §25)

Ytterligere tre SEFRAK-bygg er registrert innenfor planområdet er knyttet til Årnset gård (to
bygninger), og Fosen Folkehøgskole (et stabbur). I tillegg er villaen Arneberg og Rissa
rådhus verdifull for Rissa sentrum (se avsnitt 2.2.3).
5.1.2

Veghistorisk miljø

Vegen fra Strømmensbrua til Rein er del av et større veghistorisk miljø i Reinsgrenda
(askeladden id. 217474). Dette er et helhetlig kulturmiljø som ikke er fredet, men som er
beskrevet som verneverdig. Kulturmiljøet består av fire parseller/veger som går gjennom
Reinsklosters nåværende eiendom, eller gjennom eiendommer som tidligere lå under
godset. Vegmiljøet representerer et svært sjeldent anlegg av veger inne på et godsområde.
Det hele er preget av bevisst planlegging; og hovedgården på Reinskloster ligger i sentrum
av anlegget. Flere av veiene er fremdeles prydet med store alléer. Disse er hver for seg
svært verneverdige, men helheten har enda større verneverdi. Den samlede lengden på hele
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veganlegget som inngår i verneforslaget utgjør 10200 meter. Mellom Strømmensbrua og Fv.
717 går vegen sørvestover og utgjør den gamle hovedinnkjørselen til Reinskloster nordfra.
Vegen var en del av den gamle hovedvegen fra Stadsbygd via Rein og Straumen til Uddu.
Den var også kirkeveg for den nordre del av Rissa. Vegen har gjennomgående grusdekke og
er godt vedlikeholdt. Strømmensbrua er første gang nevnt tidlig på 1700-tallet, men kan
være eldre.

Figur 16: Strømmenbrygga

Helheten i systemet er påfallende, og vegene er tydelig anlagt som en påpeking av at man
nå befinner seg inne på et stort gods, hvor alleene peker frem mot godsets sentrum,
hovedbygningen på høyden over kirke, ladegård og underordnede eiendommer. Hele
vegmiljøet befinner seg inne på et område som fremdeles ligger, eller tidligere har ligget
under Reinsklosteret. Dette var en av de største og mest stabile godssamlinger i Trøndelag,
og vegene utgjør en integrert del av dette svært verdifulle kulturminnet. Vegmiljøet befinner
seg i et kulturlandskap, preget av dyrket mark, parkanlegg, herregårdsbebyggelse,
klosterruiner og fradelte mindre bruk. Nordøst for Reinskloster finnes flere gravhauger,
nausttufter og lignende, som forteller om svært gammel bosetning i dette fruktbare området.
Krobakken er en forlengelse av dette vegsystemet. Navnet minner om den kroen som hørte
under Reinskloster og som tidligere lå her. Kroen er nevnt første gang 1732.

5.2 Landskap
Tettstedet har et godt definert landskapsrom. Rissa ligger på en større flate i enden av en
lengre dalsenkning som munner ut i fjorden. Rundt tettstedet er det store skogkledte åsdrag.
Det viktigste landskapselementet som avgrenser tettstedet og danner grunnlaget for mye av
kulturhistorien, er Botn og Trondheimsfjorden i sør. Fjorden har tradisjonelt spilt en stor rolle
for bosetningen, både som næringsgrunnlag og som ferdselsåre.
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Rundt tettstedet ligger jordbrukslandskap, omkranset av skogkledte åser. Daldraget fører inn
i et mer høyereliggende skoglandskap lengre mot nordøst. Det flate jordbruksarealet kan
betraktes som gulvet i et landskapsrom, med åsene i nord og sør som vegger. Mot vest vider
landskapsrommet seg ut mot Trondheimsfjorden. Fra Rissa sentrum ses de høye fjellene i
Lensvik i vest, på andre siden av fjorden, som en fjern vestvegg. Jordbruket er spesielt viktig
for landskapsopplevelsen, fordi det skaper iøynefallende kontraster mellom naturlandskap,
innmark og tunmiljø.
Det store åpne jordbrukslandskapet i Rissadalføret, er et resultat av en endring som inntraff
særlig på 1970- og 80-tallet. Da ble større og større deler av dalbunnen omgjort til store
jordbruksflater. Det er rimelig å anta Rissa har vært sentralt for jordbruk langt tilbake i tid,
men tidligere har landskapet vært mye mer brutt opp av små bekkedrag, randsoner, le-belter
og åkerholmer. Tidligere ble jordbruk ofte kombinert med ulike næringer, blant annet fiskeog skogbruk. I dag anses jordbruket for særdeles viktig for landskapsopplevelsen, fordi det
skaper iøynefallende kontraster mellom naturlandskap, innmark og tunmiljø.
Tilknytningen til sjøen har alltid vært svært viktig, både som ferdselsåre og som næring. Som
bindeledd spiller også gamle bygdevegene en sentral rolle som. I Rissa er vegen mellom
Rein og Rissa et spesielt viktig landskapselement, som er godt historisk bevart.
Jordbruksbebyggelsen, med den typiske trønderske trønderlåna som spesielt fremtredende,
er brutt opp av det tettere bosetnings- og næringsområdet i Rissa sentrum. I sentrum ligger
offentlige og private næringsbygg i en arkitektonisk sammenblanding av uensartet arkitektur.
Boligfeltene rundt og i sentrum har gjerne en ansamling av ulike typer ferdighus, som f.eks.
70-tallets husbankhus.
De mest fremtredende estetiske og kulturelle kvalitetene med Rissa sentrum i dag er
Strømmen kulturmiljø som historisk identitet, nærheten til Botn som rekreasjon- og
aktivitetsområde, aktivitetene på Åsly og utsikten til omlandet.

5.3 Naturverdier
5.3.1

Naturressurser

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksareal, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster, samt georessurser (berggrunn og mineraler). Det er ikke
utmark og vilt innenfor planområdet. Det er heller ikke registrert sand-/grus-/pukkuttak eller
andre mineralressurser av betydning innenfor planens grenser. Vannforekomster og
miljøtilstand er behandlet som tema i ROS-analysen. I dette avsnittet vil vi gå igjennom
ressurser fra jord og skog, samt fiskebestander i sjø.
I og rundt planområdet er det mye jordbruksareal, hovedsakelig fulldyrka jord (fig. 17).
Landbruksjord er svært verdifullt å ta vare på for landets evne til å produsere mat til egen og
framtidige generasjoner. I Norge i dag omdisponeres mye av matjorda og bygges ned.
Samtidig er det en nasjonal politikk at den årlige omdisponering av landbruksjord skal ned.
Nord for planområdet, samt i et mindre område ved Botn, er det skog (fig. 17). Bonitet er et
uttrykk for markas evne til å produsere trevirke. Ved Botn er det noe barskog med høy
bonitet, og noe løvskog med middels bonitet. Nord for og i planområdet er det for det meste
barskog. Vest for Årnsetvegen har barskogen middels til lav bonitet, og øst for Årnsetvegen
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har den lav bonitet. Vest for Årnsetvegen ved Malene-aunet er det i tillegg et område med
uproduktiv lauvskog. Ovenfor folkehøgskolen er det også litt blandingsskog med middels
bonitet, samt noe uproduktiv barskog.

Figur 17: Jordbruksareal og skog i tilknytning til planområdet. Kilde: Kilden.nibio.no

I tillegg til jord- og skogbruk finnes det akvakulturanlegg som utnyttes i Botn og Strømmen
(fig. 18). Dette er viktige lokaliteter for akvakultur gjennom produksjon av Blåskjell. I tillegg er
Trondheimsfjorden registrert som en laksefjord av nasjonal betydning. Det er imidlertid ikke
registrert fiskeplasser for sjølaksefiske i eller i nærheten av planområdet (kilde:
lakseregisteret, Miljødirektoratet).

Figur 18: Akvakulturanlegg i Strømmen/Botn til venstre og Trondheimsfjorden som laksefjord til høyre. Kilde:
Naturbase, Miljødirektoratet (16.12.19).
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5.3.2

Naturmiljø - Biologisk mangfold

Innenfor planområdet er det kun mindre områder med natur. Det er noe grøntareal rundt
boligene og langs med Botn, samt nord i planområdet ovenfor Rissahallen.
Figur 19 viser utbredelsen av arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Arter av særlig stor
forvaltningsinteresse er arter som er kritisk og sterkt truet, eller sårbar. Dette er arter vi har et
spesielt ansvar for å ta godt vare på. Arter av stor forvaltningsinteresse er fremmede arter.
Disse artene ønsker vi ofte å begrense utbredelsen av.
Flest arter av forvaltningsinteresse ligger ved og i Botn og Strømmen. Botn er et viktig
leveområde for arter. I dette deltaområdet omkranses elva og deltaet av frodig gråorheggeskog som er viktig biotop for trost og spurvefugl. Om vinteren/våren går isen i Botn
tidlig ved Flyta, og dette skaper en viktig overvintringslokalitet for sangsvaner, stokkender og
kanadagjess.

Figur 19: Rødlistede arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Størrelsen på sirklene i kartet symboliserer antall
observasjoner i punktet. Kilde: Artsdatabanken (15.01.20).

Botn går over i Strømmen. Strømmen er også et viktig leveområde for arter. Her ligger
Strømmen fuglefredningsområde som er et fredet naturområde (fig. 20). Området ble vernet
23.12.1983, som fuglefredningsområde i forbindelse med verneplan for våtmark. Formålet
med fredningen er å bevare et spesielt våtmarksområde med rike strandenger, samt bevare
et viktig trekk- og overvintringsområde for vannfugl.
I Strømmen blir det et viktig isfritt område som benyttes av vannfugl. Oter er også registrert
her. I den sørvestlige enden av Botn vokser takrør som gir tilholdssted for blant annet
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Sivsanger. I grunne, beskyttede viker er det registrert ålegras og skruehavgras. Slike
undervannsenger har en nøkkelfunksjon for våtmarkstilknyttet fugl (DN-håndbok 13).
Innenfor planområdet på land, er det gjort tre observasjoner av sterk truet eller sårbare arter.
Det er ingen registreringer av kritisk truet art innenfor planområdet. To arter har ikke mer
nøyaktig stedsfesting enn til Rissa. Dette gjelder for 1 individ av Bergand/sårbar art (i kartet
ved rundkjøringen i sentrum), og 75 individer av Vipe/sterkt truet art (i kartet mellom
busstasjonen og Kuben kjøpesenter). Ved Åsly skole er det registrert 1 individ av
sanglerke/sårbar art.

Figur 20: Avgrensning av strømmen fuglefredningsområde. Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet (16.12.19)

Det er også observert Stær på tre steder, samt Gulspurv på tre steder innenfor planområdet
på land. Stær og gulspurv er nær truede arter.
Det er registrert to tilfeller av fremmede arter, begge karplanter. Et tilfelle (hagelupin) er
registrert på plangrensen helt øst i området, sørøst for fotballbanen på Åsly. Et tilfelle
(klistersvineblom) er registrert ved Sund terrasse (se fig. 19), som ligger like utenfor
plangrensene. For øvrig er det også observert Kanadagås nært planområdet. Kanadagås er
en fremmed art med stort invasjonspotensiale, og høy økologisk effekt.
Deler av planområdet ligger innenfor 100-meter strandsone. Av figur 21 fremgår tydelig at en
del bygninger er plassert innenfor denne sonen. For biologisk mangfold er strandsonen viktig
for sikre god tilstand på økosystemene. Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklinga
til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres. Samtidig er det viktig å bevare et
representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner.
Vann og vannkvalitet innenfor planområdet er diskutert i ROS-analysen (se vedlegg 1). Flere
vannforekomster er tilknyttet planområdet og tilstandsgraden på de forskjellige forekomstene
er varierende. I ROS-analysen foreslås tiltak som skal forbedre vannkvaliteten.
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Figur 21: 100-meter strandsone langs Botn markert med oransje

5.4 Friluftsliv og folkehelse
Temaet friluftsliv og folkehelse må ses i sammenheng med idrettsarenaer, leke-/trimparker,
utendørs møteplasser samt grønne områder, som skogsdrag/-holt, parker og liknende. Også
vann/sjø/elv kan ha betydning. I dette avsnittet blir alle stedene samlet under betegnelsen
grønnstruktur, selv om det ikke nødvendigvis er mye vegetasjon der.
Områder med grønnstruktur innenfor plangrensene er beskrevet i avsnitt 2.2.4:
Sundsåsen/Høgåsen, området rundt/ved Åsly, Årnsetbekken, Arnebergskogen,
aktivitesparken ved rådhuset, samt Botn/Fallet. Planområdet samlet karakteriseres som et
område med lite grønt, dominert av veger og parkeringsplasser, og omringet av
jordbruksjord. Jordbruk er grønne areal i form av vegetasjon, men er begrensende i forhold til
friluftsliv, da dette ikke gir muligheter for ferdsel.
De eneste store helhetlige grønne områdene er lokalisert nord for sentrum; i Sundsåsen og
på Høgåsen. Dette er det eneste området av en viss størrelse og kvalitet som er tilgjengelig
fra sentrum uten å benytte bil. Viktigheten av slike store nærturterreng kan ikke
undervurderes, spesielt med tanke på folkehelse, men også av hensyn til naturverdier.
Områdene må ivaretas slik at man får følelsen av å bevege seg i naturen når man går der.
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. Det finnes lite
sammenhengende grønnstruktur i Rissa sentrum.
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Mange ting kan bidra til å
etablere/videreføre grønnstruktur med
kvalitet og gode møteplasser. I figur
22 er det satt sammen en ordsky som
viser viktige elementer som bør være
med for å lage gode steder. De aller
fleste elementene er representert
innenfor sentrumsplan Rissa, men
ingen steder har alle elementene
samlet. Det blir derfor viktig å
kombinere kvalitetene, ved å lage en
sammenhengende grønnstruktur
mellom de forskjellige stedene.

5.4.1

Figur 22: Hva skal til for å etablere grønnstruktur med kvalitet?
Ordenes størrelse er tilfeldig valgt.

Folkehelse

For å fremme folkehelse må vi legge vekt på gåavstand fra bolig til viktige
samfunnsfunksjoner og tilbud. Gåavstand er imidlertid et begrep som oppfattes forskjellig av
ulike personer. Ulike
befolkningsgrupper har ulik
aksjonsradius, se figur 23.
Dette er spesielt viktig med
tanke på fremskrivningsprognosene som innebærer
en spesiell stor økning i
andelen eldre (se avsnitt 7).
Gjennom HUNT
(Helseundersøkelsen i NordTrøndelag) er det utarbeidet
et program for
folkehelsearbeidet i
kommunene i Trøndelag.
Folkehelsearbeid handler
om å påvirke utviklingen i
samfunnet slik at levekårene
Figur 23: Barn og eldre har en begrenset aksjonsradius for hva de tenker som i økende grad skaper god
akseptabel avstand å gå til/fra et målpunkt
helse for alle, og å påvirke
helseatferd i
befolkningsmassene. For å forebygge utfordringer med psykiske helseplager i befolkningen,
og spesielt blant ungdom, er det utformet en ABC for mental sunnhet:

A – Gjør noe aktivt
B – Gjør noe sammen
C – Gjør noe meningsfylt
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Sentrumsplan Rissa må legge til rette for at det blir muligheter til aktiviteter nære boområdene, og der hvor folk oppholder seg mest (skoler/barnehager, arbeid o.l.). Det vil være
viktig å etablere forskjellige steder, med god variasjon, samt med forskjellig størrelse.
Innenfor planområdet er den samlede variasjonen i tilbudet godt (se detaljert gjennomgang i
avsnitt 2.2.4). Tilbudet bør imidlertid utvides til flere steder. Flere mindre aktivitetsområder
kan spres utover, med forskjellige sammensetninger som sikrer at flere aldersgrupper kan
benytte dem samtidig. Et sted kan det for eksempel være en bålpanne, et annet med benker
og en humpedisse, eller annet.
Det store området rundt Åsly dekker mesteparten av behovet, men også her bør området
oppgraderes. Også her bør legges til mer rette for at flere små grupper kan oppholde seg
innenfor storområdet. Det er samtidig behov for flere små ball-løkker, i tillegg til de store
idrettsarenaene.
5.4.2

Kriminalitetsforebygging

Kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD) har laget et hefte med sjekkliste for kommunale
planleggere. Flere punkt er viktig å vurdere i sentrumsplan Rissa (foreslåtte løsninger er
fremhevd i teksten):
Ensidig bruk gir folketomme områder (fig. 24). Dette
er spesielt viktig å tenke på for sentrumsområder
som vil være folketomme i store deler av døgnet.
Blandet bruk er fornuftig, for eksempel bolig og
kontor.
Areal som ligger perifert blir lite brukt, og kan lett
oppleves som utrygge. Planen bør ikke legge til rette
for utrygge ingenmannsland; Ubefolkede områder,
utrygge passasjer, samt ensformige utemiljøer.
Figur 24: Kvadraturen i Oslo har i lang tid vært
Gode forbindelseslinjer mellom perifere områder
dominert av kontorer/forretninger som gir
folketomme gater på kveldstid
kan binde de forskjellige områdene og bidra til at
flere bruker dem.
Boligområder må ha mulighet for utfoldelse. Trygghet og sikkerhet må ikke overskygge
behov for spenning og utfoldelse. Mulighet for innsyn er viktig. Friområder og
idrettsplasser må være åpne, tilgjengelige og varierte. Dette kan bidra til at ungdom i
mindre grad søker spenning gjennom lovbrudd. Veger, oppholdsplasser og møteplasser bør
være plassert slik at det er lett å følge med for forbipasserende og omkringliggende
bebyggelse.
Gangveier og adkomstveger bør plasseres slik at de reduserer kriminalitet og utrygghet.
Veger bør føres gjennom bebyggelsen, fremfor i randen av tettbebyggelsen. Belysning
kan være et avbøtende tiltak.
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5.5 Nærmiljø – barn og unge, universell utforming
5.5.1

Barn og unges oppvekstmiljø

Kommunen har ansvar for å skape mangfoldige bomiljøer som har plass til folk i alle
livsfaser. Stadig flere familier med barn bor i tettsteder og byer. Dette må hensyntas i
planleggingsprosessen. Mye har betydning for oppvekstmiljøet til barn og unge. I denne
gjennomgangen blir følgende faktorer drøftet:
•
•
•

Nærmiljø/grøntareal, og tilgang til møteplasser utenfor organiserte fritidsaktiviteter
Fritidstilbud (idrettstilbud/-arena, kulturskole, fritidsklubb, bibliotek og konserter)
Tilgang til offentlig kommunikasjon

Figur 25: Barn og unges nærmiljø rundt tettstedet Rissa. Viktigste område er markert med lilla farge. Ny
aktivitetspark øst for rådhuset er ikke tegnet inn. Kilde: GIS-link

Nærmiljø og møteplasser
Uteareal i nærmiljøet er naturlige møteplasser for barn og ungdom utenfor organisert
aktiviteter, uavhengig om det er lekeplasser, idrettsbaner eller andre tilrettelagte steder. Her
kan barn/unge utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at
arealene er store nok, egnet for lek og opphold og gir muligheter for ulike typer lek på ulike
årstider. Det er en fordel hvis arealet kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for
samhandling mellom barn, unge og voksne.
Innenfor planområdet er spesielt et område eller én akse mye benyttet av barn og unge:
Strekningen mellom Rissa videregående – Rissa hallen – Åsly skole, avmerket som lilla
farge i illustrasjonen i fig. 25. Her ligger skoler, idrettshall, kunstgressbane, samt uteområder
med volleyballbane, ballbinge, lekeapparater og skatepark. I tillegg har vi barnehagene

Side 36 av 123

Områderegulering Rissa sentrum
Planbeskrivelse

Tryllefløyten og Fosnaheim på hver side av aksen/strekningen. Den omkringliggende skogen
er også brukt til mye aktivitet og blant annet er det ført opp en gapahuk der.
Kommunen har plikt til å tilrettelegge og ivareta plasser for barn og unge. Selv om en del
areal er satt av til barn og unge innenfor sentrumsplanen er det er et mål at barn og unges
vilkår skal bli styrket gjennom sentrumsplanen.
Fritidstilbud
Fritidstilbudene er for det meste lokalisert ved/på skolen og idrettshallen på ettermiddags- og
kveldstid (kulturskolen og forskjellige idrettslag). Ved Rissahallen ligger også en skytebane
(Rissa skytterlag). I tillegg er det fritidsklubb i kjelleren på rådhuset. Noe aktivitet er knyttet til
seiling ved nedre Fallet, og det er muligheter for å svømme enkelte tidspunkt i terapibadet i
kjelleren på Helsetunet. Ved skolen er også skate-banen mye brukt, både i og utenfor
skoletid.
Kulturskolen er hovedsakelig knyttet til Åsly skole. Her er det både tilbud til musikk, dans og
visuelle kunstfag. Kulturskolen inkluderer også «Go’ stæmning», som er et tilrettelagt
samarbeidsprosjekt (musikk, teater og kunst) mellom kulturskolen og oppfølgingstjenesten.
Go’ stæmning holder til på Rissa helsetun.
Større konserter er hovedsakelig avholdt i Bojersalen på Åsly skole. Enkelte konserter/teater
har også benyttet seg at idrettshallen. Biblioteket er lokalisert på Åsly.
Oppsummert kan man at organiserte tilbud av fritidsaktiviteter for barn og unge innenfor
planområdet er godt.
Offentlig kommunikasjon
Det er dårlig kommunikasjonstilbud i Rissa. Hyppigheten på bussavganger blir diskutert i
avsnitt 6.5 om kollektivtilbud. I denne sammenhengen er det tilstrekkelig å understreke at
offentlig kommunikasjon ofte er svært viktig for ungdom; for å knytte bånd på tvers av
kommunen, og som en mulighet til å være mer uavhengig av privat skyss. Viktigheten skal
ikke undervurderes, og hvis det etableres en infrastruktur som i større grad binder flere deler
av kommunen sammen, vil unge oppfatte dette som en viktig forbedring av oppvekstmiljøet.
5.5.2

Medvirkning barn og unge

I løpet av februar 2020 ble det gjennomført barnetråkk-undersøkelser for mellomtrinnet på
Åsly skole (5., 6. og 7. klasse). Barnetråkk er et digitalt verktøy som gjør at barn og unge
enkelt kan registrere og kartfeste hvordan de bruker sitt nærmiljø. Dette gir dem mulighet til å
delta i planleggingen av sine nærområder.
Til sammen var det i alt 63 elever som deltok. Elevene markerte til sammen 145 veger og
518 steder i kartverktøyet. Stedene ble gitt en kategori, eller beskrivelse. Tabellen til venstre i
figur 26 oppsummerer kategoriene som har blitt brukt, samt hvilke beskrivelser som har blitt
brukt mest og minst.
De aller fleste kategoriene som har blitt brukt kan karakteriseres som positive: «fin skog»,
«liker» og «fint sted», er de mest brukte beskrivelsene. Antall elever som har brukt en
negativ beskrivelse er veldig mye mindre. De mest brukte negative beskrivelsene er «skumle
folk», «søppel», «trafikk» og «mørkt».
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Noen av beskrivelsene er plassert utenfor planområdet, men de aller fleste ligger innenfor.
Av dette er det mulig å konkludere med at barn/unge hovedsakelig opplever Rissa som et fint
og positivt sted, med gode oppvekstmuligheter. Negative beskrivelser grupperer seg gjerne i
sentrum, og rundt butikk-/næringsområdene.
Kategori
Aking
Ballspill
Fin bygning
Fin park
Fin skog
Fin utsikt
Fint sted
Lekeplass
Liker
Møteplass
Shopping
Skateboard
Ski
Skøyter
Svømming
Sykling
Misliker
Mørkt
Sint hund
Skumle folk
Støy
Søppel
Trafikk
Vil endre

Karakteristikk av steder
Sint hund
Fin park
Skumle folk
Støy
Misliker
Skateboard
Skøyter
Ski
Shopping
Søppel
Vil endre
Aking
Fin bygning
Lekeplass
Fint sted
Svømming
Sykling
Liker
Møteplass
Fin skog
Trafikk
Fin utsikt
Ballspill
Mørkt
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Figur 26: Karakteristikker som 5., 6., og 7. klasse ved Åsly skole har for omgivelsene ved skolen og steder de bor

5.5.3

Folkehelseprofil

I folkehelseprofil for 2019 (Folkehelseinstituttet) tar indikatorer og figurer utgangspunkt i
temaet «trygghet og trivsel i oppveksten». En del av dataene er hentet fra ungdataundersøkelsen1.
Indre Fosen kommune scorer lavt på spørsmål om lokalmiljøet. Andel ungdomsskoleelever i
Indre Fosen som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: "Hvor fornøyd

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant barn
og ungdom - se www.ungdata.no.
1
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eller misfornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?", er vesentlig lavere enn for resten av
landet. I Indre Fosen er det bare 63% som svarer ja på dette spørsmålet, mot 70% i landet
forøvrig (2017-tall). Når det gjelder spørsmål om lokaler for å treffe andre unge på i fritida, er
svaret i Indre Fosen bedre. Her svarer 46% av ungomskoleelevene «Svært bra» og «Nokså
bra» mot 49% i landet forøvrig (2017-tall).
Ut fra disse tallene går det an å anta at flere unge ønsker bedre/finere omgivelser. Lokalene
blir ansett som bra, men uteområdene kan forbedres noe.
Når det kommer til fysisk aktivitet er færre ungomskoleelever i kommunen lite aktive
sammenliknet med landsgjennomsnittet (Indre Fosen kommune = 11,9 %. Hele landet = 13,6
%). Samtidig er det betydelig flere i kommunen som svarer at de har skjermtid på mer enn 4
timer i uka enn landsgjennomsnittet (Indre Fosen kommune = 36%. Hele landet = 29%).
Å vokse opp i et nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap, sosial samhandling og
varierte fritidsaktiviteter fremmer trivsel og helse blant barn og unge. I arealplanleggingen
kan kommunen legge til rette for trygge og aktivitetsfremmende omgivelser. Fritidstilbud som
utformes på en slik måte at de er tilgjengelige for alle, kan bidra til å utjevne sosiale
forskjeller. For unge med mindre nettverk og for flyktninger og unge utenfor skole og
arbeidsliv, kan slike tiltak bidra til å styrke tilhørigheten til lokalmiljøet.
Gang- og sykkelveier og kollektivtransport kan gjøre det lettere og tryggere for barn og unge
å treffes på fritiden.
5.5.4

Universell tilgjengelighet

Utvikling av et mer tilgjengelig samfunn, innebærer at universell utforming er en del av alle
planer. Målet er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene så mye som mulig,
både i forhold til tilgjengelighet i bygninger, uteområder, på transportmidler og i andre
produkter. Dette innebærer å finne løsninger som forbedrer tilgjengeligheten for alle
mennesker, også mennesker med funksjonshemming.
Universell utforming er et anerkjent prinsipp for utvikling av et mer inkluderende samfunn. All
arealbruk skal i hovedsak være utformet slik at områder og bebyggelse kan brukes av alle i
så stor grad som mulig. Virkemidler for å oppnå dette er god lokalisering og god
arealdisponering.
Lokalisering
Lokalisering av arbeidsplasser, omsorgstilbud og boliger for grupper med særlige behov for
tilrettelegging skal planlegges i forhold til tilgjengelighet og funksjonalitet, sosial inkludering,
utbyggingsmønster, transport, lokalklima med mer. I Rissa sentrum ligger forholdene godt til
rette for at god universell tilgjengelighet kan imøtekommes.
I dag er det lite (ingen) muligheter til kjøp av boliger innenfor sentrumsplanen. Det er
hensiktsmessig å tenke utforming av bolig og disponering av boligtyper (enebolig – rekkehus
– leilighet) med spesiell tanke på den delen av befolkningen som har lavest mobilitet og som
ikke disponerer bil. Her er det mulig å bo med korte avstander til daglige gjøremål.
Omfanget av boenheter som skal være universelt utformet kan også bestemmes i detalj i en
overordet plan. Det gjelder også for tiltak som krav til heis, tilgjengelig boenheter og
minstestørrelsen på boenheter.
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Arealdisponering
Sentrumsplanen skal legge vekt på å skape omgivelser som gir alle mennesker gode
muligheter til å orientere seg. For å sikre god tilgjengelighet og universell utforming er det
også viktig å skape møteplasser som er tilgjengelige for alle. Det betyr møteplasser med
trivselsfremmende kvaliteter, som samtidig er med på å skape gode bomiljøer. Inkludering
fremmer trygghets- og mestringsfølelsen, gir økt samfunnsdeltakelse, motvirker isolasjon og
stimulerer til bedre folkehelse. Tilgang til ren luft, natur- og rekreasjonsområder, gang- og
sykkelveier og fravær av støy, fremmer fysisk aktivitet for alle og forebygger sykdommer.
Det finnes få utendørs møteplasser i dag. Det er etablert noen benker her og der, og skolens
uteareal er universelt tilgjengelig. Det vil være viktig å etablere flere tilgjengelige
møteplasser, jevnt spredt innenfor sentrumsplanens grenser. Møteplassene bør være koblet
sammen med et vegsystem som ikke er for bratt, ligger best mulig i terrenget og gir god
adkomst til bygninger.
For alle uteoppholdsareal og turstier skal nødvendigheten av tiltak som kan øke
tilgjengeligheten vurderes. Der hvor det er vanskelig å oppnå god tilgjengelighet, kan mindre
tiltak ha stor betydning, som f.eks. oppsetting av rekkverk, hvilebenker, fjerning av ujevnheter
i gangveier, eller annet.

5.6 Stedegne kvaliteter i sentrumsplanen
I dette avsnittet vil nødvendige og mulige grep for å bedre stedegne kvaliteter gjennom
sentrumsplanen bli diskutert. Utgangspunkt er beskrivelser fra foregående avsnitt i kapittel 5.
For å styrke stedegne kvaliteter, vil følgende punkter være viktige:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kulturmiljøet ved Strømmen er viktig for identiteten. Dette domineres av små
trønderlån og brygger.
Siktlinjer fra Krobakken til Rein er viktige å ivareta.
Det viktigste landskapselementet er Botn og Trondheimsfjorden. Siktlinjer/nærvær må
vektlegges.
Jordbruket er særdeles viktig for landskapsopplevelsen, fordi det skaper
iøynefallende kontraster mellom naturlandskap, innmark og tunmiljø.
Landbruksjord er en svært verdifull naturressurs å ta vare på
Botn og Strømmen er viktige leveområder for arter. For biologisk mangfold er
strandsonen viktig for sikre god tilstand på økosystemene.
Det må sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til
områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv.
Sundsåsen/Høgåsen som område er sentral for folkehelse og friluftsliv.
Det må etableres både en grønn sammenheng mellom eksisterende oppholdsrom, og
det må etableres nye møteplasser.
Møteplasser må etableres i gåavstand, nære sentrale funksjoner og med kvalitet
Det må etableres flere små møteplasser med variert innhold/sammensetning
Møteplasser må være åpne, tilgjengelige og varierte. Forbindelseslinjer mellom
perifere områder binder områder sammen, og er kriminalitetsforebyggende. Veger
bør ikke plasseres i utkanten. Blandet bruk av områder er fornuftig.
Områdene rundt Åsly skole (inkl. Rissa vgs, Rissahallen) benyttet spesielt mye av
barn og unge. Skogen nord for området er også mye brukt.
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•

•
•
•

Organiserte tilbud av fritidsaktiviteter for barn og unge innenfor planområdet er godt.
Bedring av det offentlige tilbudet vil imidlertid bety en svært viktig forbedring av
oppvekstmiljøet.
Mange unge ønsker bedre uteområder. Dette vil oppmuntre til mer sosial omgang og
fysisk aktivitet.
All arealbruk skal i hovedsak være utformet slik at områder og bebyggelse kan
brukes av alle i så stor grad som mulig.
Det skal etableres flere tilgjengelige møteplasser, jevnt spredt innenfor
sentrumsplanens grenser

Alle punktene er forsøkt imøtekommet enten i bestemmelsene og/eller ved utforming av
plankartet.

6 Infrastruktur
En del av problemene som finnes med infrastruktur (veg) innenfor planområdet har kommet
frem gjennom innspill til trafikksikkerhetsplanen. Noe har også blitt tydelig gjennom
barnetråkk (se avsnitt 5.2.2).

6.1 Vegsystem, trafikksikkerhet og kapasitet
Hovedadkomst skjer via Fv. 718, som går rett gjennom sentrum. Vegen har en del trafikk,
med en anslått årsdøgntrafikk på rundt 3000 kjøretøy per døgn. Gjennom planområdet er
fartsgrensen 40 km/t. Det er etablert forretnings- og kontorvirksomhet på begge sider av
fylkesveien.
I tillegg til fylkesveien er Rådhusveien (kv3450) en hovedgate. Her ligger blant annet
rådhuset, busstasjonen, enkelte offentlige funksjoner, kontor, bank og forretninger.
Rådhusveien er utformet som en miljøgate med benker og belysning. Fartsgrensen er 30
km/t. Det meste av trafikken går på fylkesveien, og ikke langs Rådhusveien.
Øvrig vegsystem innenfor planområdet kan karakteriseres som samleveier og adkomstveier.
Veier som trolig har størst trafikkmengde av disse er Årnsetveien som er hovedadkomst til
det største nærliggende boligfeltet, samt en del offentlige institusjoner. De er også adkomst
til Årnsetflata og Badstuveien, med grunnskole og større butikker.
I nasjonal vegdatabank (Statens Vegvesen) er det registrert 29 ulykker fra 1981 til 2016.
Disse fordelte seg mellom 16 bilulykker, 6 ulykker med fotgjenger eller akende involvert, 4
sykkelulykker og 3 mc-ulykker. I ulykkene har 31 personer blitt lettere skadd og 2 personer
alvorlig skadd. Tatt i betraktning det lange tidsspranget, kan området karakteriseres som et
sted med relativt få trafikkulykker. Samtidig er det rimelig å anta at registeret kan være noe
mangelfullt, da enkelte kan unnlate å innrapportere ulykker. Det er rimelig å anslå at de aller
fleste ulykkene skjer i tilknytning til fv718. Et mindretall har skjedd i Rådhusveien og
Årnsetveien.
Det er avdekket vesentlige problemer med sikkerhet eller avvikling av trafikk i tre tilfeller (se
fig. 27):
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1. Ved Nordheim senter er det veldig uoversiktlig utkjøring på fylkesvegen. Det er trangt
mellom de parkerte bilene på parkeringsplassen og utkjøringen. Samtidig er
inn/utkjørselen for bred til at det blir oversiktlig.
På motsatt side av vegen er det innkjøring til kraftlaget og til ny forbindelsesveg mellom
fylkesvegen og Årnsetflata. På en strekning på 50 meter er det i alt tre større avkjørsler.
2. Veien Årnsetflata mot Åsly skole og Rissahallen er smal. Det spesielt vanskelig når det
periodevis er stor ferdsel av biler, gående, syklende og buss (skolestart/slutt).
Mange foreldre kjører barn til skolen og slipper dem av på denne vegen, rett vest for
Åsly skole. Bussen kommer i en retning fra øst; bussoppstillingsplass for busser til Åsly
er plassert sør for skolen.
3. Enkelte avkjøringer mot Årnsetvegen oppleves om uoversiktlig med tanke på sikt:
- Fra legekontoret er det dårlig sikt i begge retninger når man skal kjøre ut
- Fra Rissa vgs. er det dårlig sikt sørover/mot sentrum når man skal kjøre ut
- Fra helsetunet er det dårlig sikt nordover/mot byggefeltet når man skal kjøre ut
Avkjørslene skal krysse en hellende gang-/sykkelveg, hvor syklister tidvis kan komme
raskt nedover fra Årnsetfeltet.

3
2

2

1

Figur 27: Trafikksikkerhets-/avviklingsproblemer identifisert innenfor planområdet: Avkjørsler som oppleves som
problematisk er markert med rød pil der hvor de går ut på hovedvegnettet.

6.2 Gang- og sykkelveg
Myke trafikanter er i hovedsak er separert fra kjørende. Både på egne fortau og på gang- og
sykkelveier (se fig. 28). Det er tilrettelagt med flere fotgjengerkrysninger jevnt spredt fra øst til
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vest langs fylkesveien. Langs Rådhusveien er det opparbeidet gangfelt for kryssing av veien
på 3-4 steder, men her er oppmerkingen noe mangelfull og burde utbedres.

Skolebakken

Berge øst
Kant dyrka
mark øst for
Fallet

Fv. 718
Rådhusvegen

Snarveg
Krobakken bankbakken

Krobakken

Figur 28: Gang-/sykkelveger, fortau og fotgjengerfelt i Rissa. Barnehager og skoler er markert med rødt

Sikkerheten til myke trafikanter innenfor planområdet vurderes som tilfredsstillende. Tilbudet
til/fra Åsly skole er vurdert som god, med unntak av Årnsetflata; se forrige avsnitt. Det er
mulig å nå forskjellig målpunkt fra alle boliger innenfor planen, uten at man er nødt til å
bevege seg i gater med mye blandet trafikk. Spesielt viktig er dette når det gjelder skole.
Vedrørende sykkelparkering, er det er få tilpassede sykkelparkeringer med mulighet til
låsing. Det er ingen godt tilrettelagte muligheter for parkering av sykkel under tak.

6.3 Snarveger
Følgende veger/stier er mye brukt som snarveg innenfor planområdet (se fig. 28):
−
−

−
−

Krobakken, vegen fra trafikklaget mot Strømmen kulturmiljø og opp til Arneberg.
Skolebakken fra Åsly skole og opp til Ytre Ringveg i Årnsetfeltet. Bakken er så bratt at
den i praksis kun blir brukt av gående. På toppen av bakken er det montert
sykkelstativ.
Snarveg forbi Gammelbanken mellom Bankbakken til Krobakken. Ikke tilrettelagt.
Gang-/sykkelveg øst for Berge ned til Hertug Skules veg/Fv. 718. Stien fortsetter som
gang-/sykkelveg også på andre sida av fylkesvegen, ned til Rådhusvegen.
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−

Kanten av dyrka mark på østsiden av Fallet. Mye brukt av Fosen Folkehøgskole
benytter området i Fallet som utgangspunkt for seiling. Dersom forholdene tillater det
går man i kanten av jordet. Ikke tilrettelagt.

Stiene er hensiktsmessige med tanke på at de utfyller et behov som ikke finnes. Ved et par
tilfeller bør det vurderes om snarvegen skal opparbeides bedre.

6.4 Parkering
Totalt er det trolig over 700 parkeringsplasser i Rissa sentrum. Disse er godt fordelt blant
forskjellige målpunkt fra øst til vest. Gode parkeringsmuligheter bidrar til at de fleste forflytter
seg mellom ulike steder med bil, selv over relativt korte avstander. Fra Rema i øst til Fallmyr
gartneri i vest er det omtrent 600 meter.
Et sted i sentrum kan det imidlertid være vanskelig å finne parkering: Parkeringsplassen på
helsetunet/helsestasjonen er for liten til å romme alle, og en del må da parkere ved
idrettshallen. Dette kan være et problem, spesielt for besøkende. Parkeringsplassen
benyttes også av ansatte i kommunen.

6.5 Kollektivtilbud
Kollektivtilbudet har utgangspunkt fra busstasjonen vest i Rissa sentrum, og betjener de
omkringliggende bygdene i kommunen samt Trondheim.
Kollektivtilbudet mellom Rissa sentrum og omkringliggende bygder er hovedsakelig betjent
av skoleskysstilbudet. Dette er derfor ikke egnet som et alternativ til private fremkomstmidler
utenom skoletiden.
Kollektivtilbudet fra Rissa til Trondheim i løpet av en hverdag er 10 avganger via ferge
Rørvik-Flakk. I tillegg korresponderer 5 bussruter som med hurtigbåten i Vanvikan. Fra
Trondheim til Rissa finnes det 10 avganger med buss via ferge Flakk-Rørvik, i tillegg er det 3
avganger med hurtigbåten til Vanvikan som korresponderer med buss til Rissa. I helgene er
tilbudet dårligere.
Kollektivtilbudet i Rissa karakteriseres som dårlig. Tilbudet i rushtid (mandag – fredag)
mellom Rissa og Trondheim kan karakteriseres som middels.

6.6 Teknisk infrastruktur
6.6.1

Fjernvarme

Årnseth bioenergi ligger innenfor planområdet, og leverer i dag varme til mange av de store
bygningene i sentrum, anlegget vil få en betydelig overkapasitet når ny skole står ferdig, og
når Rissa helsetun har endret sine energibærere.
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Figur 29: Kartet viser eksisterende rørgate for varmt vann fra Årnseth bioenergi

6.6.2

Energiforsyning/ Høyspentanlegg

Innenfor planområdet er det 14 nettstasjoner og en høyspentlinje.

Figur 30: Hoved-energiforsyningen i Rissa, høgspentlinja (regionalnett), er angitt som grønn. Linja er planlagt lagt
i jord når den må renoveres.

Nettstasjonene er ikke angitt på kartet i fig. 30, men Indre Fosen kommune har oversikt over
hvor disse ligger.
I tillegg til vanlig energiforsyning er muligheter for alternative oppvarmingsmuligheter utredet.
Dette blir tatt med videre ved utforming av planbestemmelser.
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6.7 Infrastruktur i sentrumsplanen
I dette avsnittet vil nødvendige og mulige grep for å bedre infrastruktur gjennom
sentrumsplanen bli diskutert. Utgangspunkt er beskrivelser fra foregående avsnitt.
Konklusjonen fra gjennomgang av infrastruktur kan oppsummeres slik:
•
•
•
•
•
•
•

Det er to hovedgater. Det meste av trafikken går på fylkesveien, og ikke langs
Rådhusveien
Det er få ulykker, men tre identifiserte problemsteder
Sikkerheten til myke trafikanter vurderes som tilfredsstillende, muligens med unntak
av Årnsetflata.
Det er lite tilrettelagt for sykkelparkering
Det er gode snarveger, men i et par tilfeller bør snarvegen vurderes å opparbeides
Det er mange og gode parkeringsplasser i sentrum. Det er noe begrenset på
helsestasjonen/helsetunet
Kollektivtilbudet i Rissa er dårlig, bortsett fra strekningen Rissa – Trondheim i rushtid
(mandag-fredag) som er middels.

Sentrum har strukket seg mot nordøst de siste 10 årene. Lengre avstander mellom de ulike
servicetilbudene, samt den store tilgangen til parkeringsplasser bidrar til økt bilbruk i
sentrumsområdet.
Det er et problem at det ikke er plass til besøkende ved helsetunet/helsestasjonen når det er
fullparkert. Her er det viktig å se på muligheten for å etablere en veiforbindelse mellom
Rissahallens parkeringsplass og fotballstadion øst for skolen. Kanskje er det mulig å få
trafikken til å kjøre opp Årnsetflata til Rissahallen, og videre østover mot fotballbanen og
deretter ta folkehøgskoleveien ut på fylkesveien. Folkehøgskoleveien er også problematisk
med tanke på at den ikke går vinkelrett ut på fylkesveien. Det er utfordrende for trafikk som
kjører ned folkehøgskoleveien og skal vestover mot Rissa sentrum da svingen blir alt for
krapp når avkjørselen ligger så merkelig plassert.
6.7.1

Gåing, sykling og kollektiv

Sentrumsplanen skal vare i minimum 12 år. Flere innbyggere og mer aktivitet medfører også
flere potensielle problem som følge av trafikk. Dette gjelder både med tanke på avvikling og
trafikksikkerhet, men også med hensyn til miljørelaterte følger, som støy og støv. Fremtidige
planer må ta høyde for dette.
Med flere bosatte vil det bli enda mer behov for bedre løsninger. Hvor stort behovet vil bli
avhenger av trafikken og hvor mange som velger alternativer, som gåing, sykling og kollektiv.
Andre usikkerhetsmomenter er hvor mye trafikken kunne bli påvirket av at
bompengeinnkreving gjennom Fosenvegene, som vil ta slutt om rundt 7 år.
I den nasjonale reisevaneundersøkelsen – RVU (gjennomfør 2013/14 og 2015/16) ble
reisevaner blant befolkningen over 13 år undersøkt. Det er stor variasjon i reiseformål
mellom hverdager og helg. Reisens formål varierer selvfølgelig også noe gjennom året.
Undersøkelsen viser at i Rissa blir bil valgt som reisemiddel 2 av 3 ganger. Det skyldes nok i
stor grad at Indre Fosen har store reiseavstander mellom tettstedene. Mange
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samfunnsfunksjoner ligger spredt i kommunen. I Rissa er imidlertid mange viktige funksjoner
samlet; skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Mange av hverdagens reiser foregår over
kortere avstand. Hvis vi oppmuntrer mer til gåing og sykling, er det mulig at flere oftere vil
velge sykkel eller gange, også i Rissa. Mye handler om vane. Hvis vi styrker forholdene for
sykkel og gange vil dette også gi mange andre fordeler; det bedrer folkehelsen, miljøet, og
skaper mer liv i tettstedet.
Det bør bli lettere å velge gange eller sykkel på korte reiser. Det kan være at det blir viktig
med en holdningsendring til bruken av bil. En innarbeidet vane med å benytte bil, fører
gjerne til at flere også bruker bil på kortere strekninger hvor det er fullt mulig å gå eller sykle.
Hvis privatbilismen skal reduseres blir det viktig å se på reisene som gjøres på fritida. Igjen
må det legges til rette for sykling der hvor dette er mulig. Mange i Indre Fosen reiser
imidlertid lengre avstander for å handle, eller være med på fritidssysler. Hvis det hadde vært
kollektivtilbud på ettermiddagstid/kveldstid innad i kommunen kunne dette motvirket trenden.
Endrede reisevaner er viktig for å etablere et bærekraftig samfunn. I Rissa vil det være
avgjørende å legge boligområder nære sentrum, jf. Retningslinjer for samordnet bolig-, arealog transportplanlegging.
6.7.2

Oppsummering av tiltak for infrastruktur

Fysiske tiltak i sentrumsplan Rissa må konsentrere seg om:
1.
2.
3.
4.
5.

Å begrense parkeringsmulighetene
Innføre parkeringsnorm
Parkeringsregulering; avgift eller tidsbegrensninger
Oppmuntre til mer bruk av sykkel og gange,
Universell utforming av vegsystemet

Side 47 av 123

Områderegulering Rissa sentrum
Planbeskrivelse

Figur 31: Trafikksikkerhetstiltak rundt Åsly skole.
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7 Differensiert utbygging
7.1 Befolkningsutvikling
Statistisk sentralbyrå har lagd fremskrivningsprognoser for befolkningstallet i Indre Fosen.
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I dag (2018) bor det litt i overkant av 10000 innbyggere i hele kommunen (10090).
Forutsetninger for prognosene er at eksisterende forhold vedvarer:
1.
2.
3.
4.

Fruktbarhet
Dødelighet og levealder
Innenlandske flyttinger
Innvandring

Befolkningsveksten vil komme i sentrale strøk, folk flytter mer og mer inn til tettstedene. Vi får
en tydelig aldring av den befolkningen -om 15 år flere eldre (65+) enn barn og unge (0-19).
Aldringen blir klart sterkest i distriktene: I 2040 vil mer enn hver tredje innbygger i en del
distriktskommuner ha passert 70 år.
Det blir også flere innvandrere i Norge, og veksten blant innvandrere kommer i
aldersgruppene over 35 år.
Antall mennesker som flytter til eller fra et sted varierer. I all hovedsak baserer
flytteforutsetningene seg på at observerte flyttemønstre fra de siste tiårene vil fortsette, med
noen mindre justeringer. Flyttinger innenlands forutsettes å fortsette i samme mønster som i
det siste tiåret. Dermed framskrives en fortsatt sentralisering, særlig blant unge voksne.
Generelt er det forventet at befolkningsveksten kommer i sentrale strøk, først og fremst i
storbyene og deres nærliggende kommuner. Det blir flere innvandrere, men hvor mange er
usikkert. Det blir flere eldre, spesielt i distriktene, og usikkerheten er større jo lengre frem i tid
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man ser. Ved bruk av framskrivingene i praktisk planlegging må man ta lokale forhold med i
betraktning.
Trondheimsregionen har videre bearbeidet tallene for befolkningsutviklingen.
Ifølge denne statistikken er det 2926 mennesker bosatt i Rissa sentrum (2019). I 2040 er det
beregnet at Rissa sentrum har en befolkningsmengde på 2849 mennesker (differanse -77
innbyggere).
Forutsetninger for prognosene er at eksisterende forhold vedvarer. SSB tar ikke hensyn til
planer om nedleggelser eller oppstart av bedrifter, endring i offentlige funksjoner, framtidige
infrastrukturprosjekter, boligbygging eller lignende. Prognosene har størst sannsynlighet for å
slå til hvis dagens forutsetninger legges til grunn.

7.2 Boenheter
Statistisk sentralbyrå har statistikk over fordeling av boliger for hver kommune:

Fordeling av boliger etter bygningstype
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Tomannsbolig Rekkehus,
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Bygning for
Andre
bofellesskap bygningstyper

Figur 32: Boliger etter bygningstype i Indre Fosen. Sist oppdatert 16.04.20. Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell
06265.

Som figuren viser, er det i Indre Fosen en klar overvekt av eneboliger. Det er rimelig å anta
at fordelingen er noe jevnere i Rissa sentrum, ettersom at andelen enebolig utenfor
kommunens tettsteder kan være bortimot enerådende. Allikevel; det er liten tvil om at
fordelingen burde være jevnere, og at nye boenheter innenfor sentrumsplanen bør søke å
utjevne litt av forskjellen i fordeling.

7.3 Differensiert utbygging i sentrumsplanen
Nedgang i befolkningsveksten, og en ujevn fordeling av boligtyper peker mot at det må
etableres kun noen få nye enheter, helst som rekkehus eller boligblokk. Samtidig er det en
klar etterspørsel etter boliger i tettstedet, og denne ønsker gjerne flere eneboliger. Dette kan
bety at det er mer flytting innad i kommunen, og at folk trekker inn mot tettstedene.
Sentrumsplanen kommer til å legge vekt på differensiering av nye boenheter, men vil legge
til rette for etablering av eneboliger så vel som flere leilighetskompleks. Dette vil dekke
etterspørselen, og samtidig ivareta behovet for flere forskjellige boligtyper.
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8 Bolig
8.1 Eksisterende boligområder
I dag er det ingen ledige boligtomter (boligkapasitet) innenfor sentrumsplanens grenser. Det
er heller ingen arealer avsatt i overordnet plan (boligpotensial) som ikke er utbygd.
Grovt sett kan vi dele inn eksisterende boligarealene innenfor planen i fem områder (fig. 33):
A. Berge nord – eneboliger, enebolig i kjede og rekkehus. De fleste husene er i 1-1,5
etg. høy. Alle boenhetene har egne uteoppholdsareal, men det er få felles
uteoppholdssteder.
B. Sentrum sør – eneboliger, rekkehus, blokkbebyggelse. Variert bebyggelse.
Boligområdene er preget av eneboliger i 2 etg., noen terrassehus og noe blokkbebyggelse.
C. Nedre Fallet – eneboliger. Preget av eneboliger i 2 etg, med en del grøntareal/private
hager rundt. Noen leilighetsbygg og kjedet enebolig.
D. Årnsetflata – leilighetsbygg. Noen får spredte eneboliger i nordøst, innimellom annen
bebyggelse.
E. Høgåsmyra (del av større boligområde mot nord) – eneboliger med private hager.

E

D

A

C

B
Figur 33: Eksisterende boligområder innenfor planområdet

Hvis man skal tenke fortetting, er ikke alle områdene like egnet for dette. Område A, D og E
har begrensede muligheter. I område D kan man alternativt tenke kombinerte formål, hvor
bolig er en del av også annen type bebyggelse som eksisterer allerede, f.eks. offentlig/privat
formål eller næring.
Områdene B og C har noe potensial for fortetting i tillegg til eksisterende bebyggelse.
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8.2 Fremtidige boligområder
I samfunnsdelen var satsningsområdene for å lykkes med vekst og utvikling i kommunen
befolkningsvekst, bærekraft, folkehelse, universell utforming og estetikk. For å løfte frem alle
disse satsningsområdene er det viktig å satse på bokvalitet. Det betyr bedre livskvalitet.
For fremtidige boligområder innenfor sentrumsplanen vil bokvalitet bety vektlegging av
følgende punkter:
•
•
•
•

•

Fokus på nærmiljø og folkehelse – det må etableres gode felles møteplasser innenfor
nye boligområder.
Det må etableres gode forbindelser til offentlige friområder, både for gamle og nye
boligområder.
Alle nye boenheter skal ha tilgang på eget privat uteoppholdsareal.
Det skal ikke være brudd i enhetlige eksisterende boligfelt (estetikk). Ved fortetting
med nye små boligområder eller en enkeltvis bygning i eksisterende boligfelt, skal
gjeldende høyder på bebyggelsen samsvare.
Nye boligfelt må ha god tilgang til bilfrie ferdselsårer (fortau, gang-/sykkelfelt, turstier).

9 Næringsområder og offentlige utbyggingsbehov
Statistisk sentralbyrå har
definert en sentrumssone
som et område hvor både
detaljvarehandel
(næring), offentlig
administrasjon og helse/sosialtjenester er
representert.
Avgrensningen på
handels- og
servicesenteret i Rissa er
avbildet i fig. 34.

Figur 34: Avgrensning av sentrumssonen Årnes i Rissa. Kilde: SSB

Næringsområder og
offentlige
utbyggingsbehov henger
tett sammen når det
kommer til spørsmål om
sentrumsutvikling. Derfor
blir disse temaene
behandlet samlet.

9.1 Næringsareal
9.1.1

Fremtidig behov for næringsareal

Innenfor sentrumsplanens grenser finner vi følgende eiendommer som er utnyttet til næring,
forretning og/eller kontor:
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Navn

Gnr/bnr

Areal
eiendom

Bebygd
areal*

Ant.
etg.**

Byggeår

6 950

2 340

1 (1-2)

1982(?)/
1997-2003

7 840

1 440

2

1962/1987

6 630
15 670
5 490
2 760

1 850
2 580
890
1 050

2 (3)
1-2
1 (4)
1 (1-2)

2014
1966
1989
1970-tallet

6 570

1 160

2-3

1983/2007

Nordheim senter
Rådhuset
Kremmergården
Nykroa (gml Rema)
Hotellet/
Frivillighetssentralen

122/3,15,
169,310
122/9,42,
296,358
122/12
122/17
122/22,266
122/73
122/265,
273,303

Leira bil m.m.

122/319

3 975

1 950

2

Rissa hagesenter
Cirkle K bensinstasjon
Europris
Rema 1000
Fallmyr gartneri

122/319
122/357
122/359
122/382
124/233

3 340
7 660
3 830
6 750
2 790

350
2 280
1 370
1 500
230

Televerkstomta

124/239

6 590

1 310

Trafikklaget
Stadsb. Sparebank m.fl.
Rissasentret

124/257
124/324
124/373

6 630
3 340
5 150

580
2 130
1 830

1
1
1
1
1
1
(3 bygn.)
1
1-3
1 (2)

101 965

24 840

Kuben
Rissa kraftlag

SUM:

1997/2002/
2006/2009
2010
2010
2010
2018
2010
1996?
1988
1999/2005
2004

Tabell 1: Tilgjengelig areal med næring, forretning og kontor innenfor planområdet
* Bebygd areal = Fotavtrykket av bygningen på eiendommen
** Antall etasjer med næring/kontor (eks. parkering og bolig). Tall i parentes er likt antall etasjer totalt i bygget.

Denne tabellen kan benyttes til å regne ut hvor mange m² med næringsareal/forretning/
kontor som er bygd i løpet av de siste 60 årene.

Næringbygg, kvm grunnflate bygd i perioden 1960-2020
10000
9000
8000
7000
6000

5000
4000
3000
2000
1000

0
1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-2000

Figur 35: Næringsbygg, ant. m² bygd i perioden 1960-2020 i Rissa
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I figur 35 er det ikke tatt stilling til hvilken type næring som er etablert, om det er aktiviteter
som har behov for mye eller for lite areal.
Hvis vi går ut ifra at utviklingen vil holde seg stabil, er det mulig å anslå fremtidig behov ut ifra
det som er bygd de siste 30 årene (1990-2020). De neste 10 årene vil være som de tre siste
10-årene, det vil si at det blir behov for noe i overkant av 9000 m². Hvis planhorisonten er på
12 år, (forventet levealder på en plan), bør det i løpet av planperioden legges til rette for
rundt 11000 m² næringsareal. Arealene kan fordeles over flere etasjer.
9.1.2

Hvordan legge til rette for fremtidig næringsliv: ABC-prinsippet

Ved lokalisering av næringsliv/arbeidsplasser er det mulig å klassifisere eksisterende og
fremtidige næringsområder som A-, B- eller C-områder. Klassifikasjonen sier noe om hvor
godt tilgjengelige de forskjellige områdene er med bil, kollektivtransport og for gående og
syklende. Dette kalles ABC-prinsippet. Målet med ABC-metoden er at lokalisering av
næringsvirksomheter skal gi mindre bilbruk, sikre tilgjengelighet av næringsvirksomheter og
etablere et bedre tettstedsmiljø.
Type
lokalitet

Nærhet til
kollektivtransport og/eller
gang-/ sykkeltilbud

Type virksomhet

A

God

Mange ansatte eller mye besøkt virksomhet, ikke
avhengig av bil (f.eks. kontor, utdannings- og
helseinstitusjoner).

B

Middels

Middels avhengig av bil (f.eks. lettere industri,
salg og service).

C

Ingen/dårlig tilknytning til
buss/hurtigbåt eller gang/sykkelveg. God tilgang til
hovedinfrastruktur.

Avhengig av bilbruk, relativt få ansatte (f.eks.
lager-, engros- og transportfirmaer).

Tabell 2: ABC-prinsippet for arbeidslivslokalisering

Få mennesker/besøk
C

Få ansatte/besøk, mye
varetransport

B

Endel besøk, noe
varetransport

A

Besøksintensiv virksomhet,
mange mennesker

Mange mennesker/besøk
Figur 36: ABC-prinsippet for næringslokalisering, belyst ved antall besøk
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B-områdene kjennetegnes av å være relativt godt tilgjengelige både med kollektivtransport
og med bil. I B-områdene vil det være gunstig å lokalisere virksomheter som har forholdsvis
mange ansatte eller besøkende per arealenhet, men som samtidig er avhengige av en del
varetransport.
Sentrumssonen i Rissa (fig. 34) kan betegnes som et B-område.
Virksomheter med få ansatte eller besøkende, men med høy avhengighet av bil for
godstransport osv., skal plasseres i C-områder, som lett kan nås med bil/varebil/lastebil. Cområdene trenger ikke å være så lett tilgjengelige med kollektive transportmidler.
Virksomheter som bør plasseres i C-områder er store engros firma som f.eks. en
møbelvarekjede eller liknende, lagervirksomhet og industri.
Det finnes ingen C-områder innenfor sentrumsplan Rissa. Nærmeste type C-område vil være
Kvithyll eller Leira.
Hvis vi planlegger i overenstemmelse med ABC-prinsippet, støtter dette også opp under
andre overordnede mål, som tilrettelegging for gående/syklende, mindre klimautslipp og
bedre folkehelse. Hvis møteplasser og bedrifter, utdannings- samt helseinstitusjoner legges i
nær tilknytning til hverandre, vil det samtidig kunne gjøre tilbudene mer tilgjengelig for flere
aldersgrupper.
9.1.3

Hva skal til for å etablere attraktive næringsområder?

Kommuner som har lyktes med sin stedsutvikling opplever økt pågang om etablering av ny
næring. Vakre og velholdte steder virker tiltrekkende på publikum og skaper grunnlag for
handel og annen aktivitet. Dette kan gjøre det lettere for næringslivet å rekruttere og holde
på arbeidskraft i konkurranse med andre steder og bedrifter, samtidig som helhetstilbudet
(jobb og fritid) generelt blir bedre for alle innbyggere.
Rissa sentrum må bli et attraktivt sted. Handel og service må lokaliseres slik at det bygger
opp om et levende sentrum og er tilpasset stedets naturlige og historiske egenskaper og
kvaliteter. Dette gjøres ved å ha et bevisst forhold til omgivelsene; natur, sjø, landskap, og til
sammenhengen mellom de forskjellige delene av tettstedet. Åpne rom stimulerer til liv.
Ved etablering av nye næringsareal innenfor sentrumsplanen vil følgende punkter bli
vektlagt:
•
•
•
•

Blandede formål med bolig og offentlige formål: Skape liv i sentrum og grunnlag for
næringsvirksomhet
Grønne områder: Gode uteoppholdsareal vil kunne få folk til å ønske å oppsøke
sentrum for andre formål i tillegg til næring.
Lokal identitet satt i system: Tre og teglstein. Nærhet til sjø.
Estetikk: Oppbrudd i store fasader.

9.2 Offentlige utbyggingsbehov
Arealbehov til offentlig utbygging vil henge sammen med dimensjonering av offentlige
tjenester- og funksjoner i fremtiden som baseres på den demografiske utviklingen i
kommunen. Dette må ses på i forhold til prognosene for kommunen som helhet og Rissa
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sentrum grunnkrets (SSB). Hvordan tjenestene skal dimensjoneres må sees i sammenheng
med hvordan folkemengden fordeler seg på aldersgrupper.
9.2.1

Eksisterende offentlige bygninger

Offentlige areal med sine funksjoner og tjenester ligger primært nord for Fv. 718. Her er det
legesenter, sykehjem, idrettshall og skoler. I Åsly skole er det hoved- og skolebibliotek, samt
kultursal med rom for 430 publikummere. Her ligger også brann- og ambulansestasjonen, på
“Badstutomta” vest for Europris. Sør for Fv. 718 er det to områder med offentlige bygninger.
Det ene er rådhuset, med offentlig administrasjon og NAV, og det andre er Rådhusvegen 20,
som hvor blant annet Rissa lensmannskontor ligger.
Behovet for areal til offentlig utbygging knytter seg først og fremst til helse- og
omsorgssektoren.
9.2.2

Helse- og omsorgstilbud i Indre Fosen kommune frem mot 2030

Datagrunnlag for tallene i dette avsnittet er hentet fra helse- og omsorgsplan for Indre Fosen
2020-2030, del 1: Status, utviklingstrekk og tjenestebehov.
Utfordringen innenfor helse- og omsorgssektoren de neste 10 årene er knyttet til økt andel
eldre. I årene som kommer forventes stor vekst i andelen eldre i befolkningen, samtidig som
at andelen yrkesaktive synker. Indre Fosen kommune står overfor en dobling i antall
innbyggere over 80 år frem mot 2040, samtidig som at andelen yrkesaktive synker.
Helse- og omsorgstjenestene står dermed overfor et stort behov for endring og omstilling.
Som følge av det økte behovet, kan ikke ytelsene opprettholdes på samme nivå og dermed
må produksjonen av helse- og omsorgstjenester løses annerledes enn i dag for å være
bærekraftig.
Overordnet målsetting er at folk skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. Hvis kommunen
fortsetter videre med samme type drift, med samme andel institusjonsplasser og
hjemmebaserte tjenester som i dag, vil dette i hele kommunen føre til et behov for 71 flere
sykehjemsplasser (langtidsplasser) og 17 korttidsplasser i institusjon frem mot 2030. Helseog omsorgsplanen presenterer et par alternative utviklingsscenarier med henholdsvis flere
korttidsplasser i institusjon, og omsorgsboliger med heldøgns omsorg.
9.2.3

Utbygging av offentlige behov med kvalitet

Helse- og omsorgsplanen skal behandles politisk, og hvilket alternativ som vil bli valgt er
foreløpig uklart. For sentrumsplan Rissa betyr dette at planen må legge til grunn for en
realisering av alternativet med størst arealbehov: Dette er en etablering av nærmere 90
sykehjemsplasser innenfor kommunen som helhet (langtids- og korttidsplass). Det er usikkert
akkurat hvordan tallene vil kunne fordele seg.
Inntil vi vet mer om videre utvikling, vil det være viktig å bevare dagens videregående skole i
Rissa til offentlig/privat tjenesteyting. Skolen er slått sammen med Leksvik videregående
skole, og skal flyttes til Vanvikan. Arealet ligger ved siden av dagens legesenter/helsetun, og
vil kunne være en naturlig videreutvikling av helsetjenestetilbudet.
Samtidig må sentrumsplanen også legge til rette for etablering av flere boenheter som har
livsløpsstandard. Med livsløpsstandard er det meningen at man skal kunne bli boende i sin
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egen bolig, selv om man blir såpass bevegelseshemmet at man må bruke en enkel manuell
rullestol. Da blir det enklere for flere pleietrengende mennesker å bo hjemme lengre.

10 Konsekvensutredning
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 skal det ved offentlig ettersyn av planer som kan få
vesentlig virkning for miljø og samfunn utarbeides en særskilt vurdering – en
konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn. Konsekvenser beskrives
når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller
vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle
avbøtende tiltak skal beskrives
Sentrumsplan Rissa får spesielt stor innvirkning på miljø og samfunn ved at den skal
fastsette rammer for fremtidig utbygging, men også med tanke på de samlete virkningene av
planens arealendringer. Forurensningsrisiko og risiko-/sårbarhetsanalysen (ROS) er
beskrevet og tatt inn i den samlede vurderingen av konsekvenser.
I arbeidet med sentrumsplanen har planområdet blitt delt inn i 9 delområder, hvor det
planlegges endringer:
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Arealformål i
gjeldende
overordnet plan*

Arealformål i
gjeldende detaljreg.plan*

Fremtidig formål

Krobakken
(kun NØ-del er
1 innenfor
plangrensene)

Bolig,
sentrumsområde
LNFR,
friluftsområde i sjø
og vassdrag

Bolig, bolig/forretning,
forretning/kontor,
off./privat
tjenesteyting,
allmennyttig formål,
LNFR

Bolig,
sentrumsformål,
off./privat
tjenesteyting, bruk
og vern i sjø og
vassdrag

Strømmen

Bolig,
sentrumsområde
off./privat
tjenesteyting,
friområde, LNFR,
friluftsområde i sjø
og vassdrag

Bolig, allmennyttig
formål,
forretning/kontor,
off./privat
tjenesteyting,
friområde, LNFR

Bolig, andre typer
bebyggelse/anlegg,
friområde, turveg,
LNFR, bruk og vern i
sjø og vassdrag

Navn på
området

2

Sentrumskjernen Bolig,
sentrumsområde,
3
off./privat
tjenesteyting
Fallet

Bolig, off./privat
tjenesteyting,
friområde,
friluftsområde i sjø
og vassdrag

Bolig, friområde,
friluftsområde i sjø og
vassdrag

Bolig, andre typer
bebyggelse/anlegg,
idrettsanlegg,
friområde, turveg,
bruk og vern i sjø og
vassdrag

Maleneaunet

Bolig, LNFR

-

Bolig, LNFR

Badstuveien

Bolig,
sentrumsområde
friområde, LNFR

Bolig, forretning/kontor
næring/tjenesteyting,
off./privat
tjenesteyting, LNFR

Bolig,
forretning/kontor
næring/tjenesteyting,
næringsbebyggelse,
off./privat
tjenesteyting, turveg,
turdrag, LNFR

Årnsetflata

Sentrumsområde
off./privat
tjenesteyting

Bolig/off./privat
tjenesteyting,
off./privat
tjenesteyting,
forretning/kontor/
tjenesteyting

Bolig/offentlig/privat
tjenesteyting,
sentrumsformål,
off./privat
tjenesteyting,
turdrag

Fosen
folkehøgskole

Bolig, off./privat
tjenesteyting,
idrettsanlegg,
allmennyttig formål,
park/turveg,
(LNFR)

Bolig, off./privat
tjenesteyting,
friområde, friområde/
idrettsanlegg, (LNFR)

Bolig, off./privat
tjenesteyting, andre
typer bebyggelse og
anlegg,
idrettsanlegg,
friområde.

Årnset sør

LNFR,
(boligområde)

-

Bolig, turveg, LNFR

4

5

6

7

8

9

Bolig/forretning/kontor, Sentrumsformål,
off./privat
off./privat
tjenesteyting,
tjenestyting,

Tabell 3: Endrede formål i henhold til plan.
*Formål utenfor planens grenser, men som er del av konsekvensutredningen er nevnt i parentes
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Konsekvensutredningen omfatter nye utbyggingsområder, samt eksisterende areal som får
endret bruk som følge av planen. Alternative løsninger blir drøftet der hvor det er aktuelt.
Hvert enkelt delområde blir vurdert i forhold til tema 1-7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kulturminner og kulturmiljø
Landskap
Naturressurser
Naturmiljø
Barn og unge / Universell utforming
Friluftsliv og rekreasjon
Risiko- og sårbarhet

Avslutningsvis blir hvert enkelt område oppsummert, se avsnitt 10.10.
10.1.1 Grunnlagsdokumentasjon
Tema

Tittel

Dato

Utgiver

Metode

Håndbok V712
Konsekvensanalyse

2015

Statens vegvesen

Kulturminner/-miljø

Rettleiar: Kulturminne og
kulturmiljø i konsekvensutgreiingar

2003

Riksantikvaren

Kulturminner/-miljø

Rissa Bygdebok III, Gårds- og
slektshistorie for Rissa (bind 3) av
Terje T. V. Bratberg

2004

Indre Fosen (tidl.
Rissa) kommune

Kulturminner/-miljø

Arkeologisk rapport i forbindelse
med områderegulering for Rissa
sentrum (arkivsaksnr. 201300502)

2017

Sør-Trøndelag
fylkeskommune

Landskap

Landskapsanalyse –
framgangsmåte for vurdering av
landskapskarakter og
landskapsverdi

2010

Direktoratet for
naturforvaltning og
Riksantikvaren

Landskap

Nasjonalt referansesystem for
landskap

2019

NIBIO

Naturressurser

Kargrunnlag AR5 (geonorge.no)

Kartverket

Naturressurser

Kilden.no (jordbruksareal, bonitet)

NIBIO

Naturmiljø

DN håndbok 13 om kartlegging av
naturtyper

Miljødirektoratet

Naturmiljø

DN håndbok 19 om kartlegging av
marint biologisk mangfold

Miljødirektoratet

Naturmiljø

Truete vegetasjonstyper i Norge

Naturmiljø

Digitale kart: Artsdatabanken,
miljøstatus.no, naturbase.no,
geo.ngu.no

Naturmiljø

Regional plan for vannforvaltning i
vannregion Trøndelag, 2016-2021
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Friluftsliv

Veileder M98-2013 «Kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder»

Miljødirektoratet

Friluftsliv

Nasjonal handlingsplan for statlig
sikring og tilrettelegging av
friluftslivsområder (T1534/2013)

Klima- og
miljødepartementet

Barn og unge/
universell
utforming

Rundskriv T-2/08 – Om barn og
planlegging

2008

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Barn og unge/
univ. utforming

Barnetråkk – kartleggingsverktøy
for barn og unge

2020

Norsk design- og
arkitektursenter

Barn og unge/
universell
utforming

Rundskriv T-5/99 B; Tilgjengelighet
for alle

Forurensning

T-1520 Retningslinjer for
behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging
Veileder til retningslinje for
behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2012)
Se ROS-analyse

Forurensning

ROS

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Miljødirektoratet

2012

Faktaarket "Hvordan ta hensyn til
klimaendringer i
arealplanleggingen"
Digitale kart: vann-nett.no

ROS

ROS

Miljødirektoratet

NVE

10.2 Metode
For å kunne vurdere forventede konsekvenser har vi benyttet metoden som er beskrevet i
Statens vegvesens håndbok V712 «Konsekvensanalyser».
Fokus har vært å besvare spørsmål knyttet til lokalisering og arealformål. Utredningen har
forsøkt å få frem:
•
•
•

viktige miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene
virkningene utbyggingen kan få for disse verdiene
hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger

Tre begreper står sentralt i konsekvensanalysen:
→ Verdi: En vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.
→ Omfang: En vurdering av hvordan og i hvilken grad et område påvirkes.
→ Konsekvens: Fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ 0.
Konsekvens framkommer ved sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning
på området.
10.2.1 Verdi
Verdien vurderes i tre nivåer: Stor verdi - Middels verdi - Liten verdi.
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Verdiskalaen er glidende. Når verdien havner midt mellom liten og middels verdi, brukes
betegnelsen liten-middels verdi. Når verdien havner midt mellom middels og stor verdi,
brukes betegnelsen middels-stor verdi. For enkelte utredningstema benytter vi i tillegg
kategorien; ubetydelig eller potensiell verdi for områder som har liten eller ingen betydning
for temaet.
10.2.2 Omfang
Med omfang skal vi vurdere grad av endring – omfang – et tiltak vil medfører for de berørte
delområdene i forhold til at ingenting gjennomføres (dagens bruk). Virkningen kan være
direkte (eks. arealbeslag) eller indirekte (f.eks. virkning på avstand).

Stort
negativt
Ødelagt

Middels
negativt

Forringet

Ingen endring

Omfangsvurderingene angis på en glidende skala fra stort negativt til stort positivt omfang:

Lite
negativt
Noe
forringet

Litt positiv
Noe
forbedret

Middels
positivt
Forbedret

Stort
positivt

Stor
forbedring

10.2.3 Konsekvens
Konsekvensene beregnes/vurderes ut fra en differanse mellom hva som skjer med, og uten
planlagte tiltak. Virkningen kan være direkte (eks. arealbeslag) eller indirekte (f.eks. virkning
på avstand).
Utredningstemaene vurderes etter en ni-delt skala som går fra veldig stor positiv konsekvens
til veldig stor negativ konsekvens:
Veldig stor positiv konsekvens
Stor positiv konsekvens
Middels positiv konsekvens
Liten positiv konsekvens

++++
+++
++
+

Intet omfang
/ ingen
verdi: 0

Veldig stor negativ konsekvens
Stor negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens
Liten negativ konsekvens

-------

Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige,
kortsiktige og langsiktige virkninger. De vurderte verdiene er knyttet til goder som man
ønsker å bevare for framtiden, eller knyttet til ressurser som kan bli verdifulle for samfunnet i
framtiden.
Konsekvensutredningen skal presentere samlede virkninger av planen, sett i sammenheng
med allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer, eller tiltak i influensområdet.

10.3 Kulturminner og kulturmiljø
Innenfor planområdet er det tre arkeologiske kulturminner, samt flere SEFRAK-registrerte
bygninger:
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Id. 116172
Id. 116171

Rissa rådhus

Villa Arneberg
Id. 133934

SEFRAK-registrerte bygninger og viktige kulturhistoriske bygninger fra 1900-tallet er omtalt i
kapittelet om stedegne kvaliteter ved Rissa (avsnitt 5.1.1). I tillegg er det registrert 3
arkeologiske lokaliteter som er automatisk fredete kulturminner: Bosetningsspor
Årnsettlunden – id. 133934 samt 2 kokegroplokaliteter på Årnset – id. 116171 og id. 116172.
Alle kulturminnene har status Fjernet (aut. fredet). Selv om kulturminnet er borte, er det viktig
for både forvaltning og forskning å vite at det har vært kulturminner på stedet, derfor
beholdes registreringen og kartmarkeringen. Fullstendig fjernede kulturminner innebærer
ingen restriksjoner for grunneier eller andre rettighetshavere.
De 2 kokegropene, id. 116171 og 116172, ble undersøkt i 2008. Disse ble datert til
førromersk jernalder og romertid ca. 300 f.Kr – Kristi fødsel. Bosetningssporene i
Årnsetlunden, id. 133934, ble undersøkt i 2015. Bosetningssporene var kokegroper som ble
datert til bronsealder, ca. 1200 f.Kr.
I forbindelse med sentrumsplan for Rissa sentrum, har det også blitt foretatt en arkeologisk
påvisnings-undersøkelse i resten av det aktuelle planområdet. Hensikten med
undersøkelsen var å få klarhet i om det kunne påvises automatisk fredete kulturminner som
kunne komme i konflikt med reguleringsplanen. Undersøkelsen ble gjennomført ved
metodene maskinell søkesjakting, visuell befaring og prøvestikking. Det ble ikke gjort funn.
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10.3.1 Vurdering av verdi
Kulturminnenes verdi vurderes ut fra hvilken betydning de har i lokal sammenheng. Det at et
kulturminne har lokal verdi, betyr ikke at det er det samme som liten verdi. Kulturminner er
del av vår kulturarv og mangfoldet skal stå sentralt i utviklingen av levende lokalsamfunn og
som grunnlag for verdiskapning.
Kommunen har ikke en overordnet kulturminneplan for hele kommunen. For å kunne avgjøre
de forskjellige bygningenes lokale, regionale eller nasjonale verdi, burde det ha vært en
overordnet plan som ser på kommunen i sin helhet. Når dette ikke er gjort, vil vi i arbeidet
med sentrumsplan Rissa, peke på betydningen av de forskjellige kulturminnene i Rissa og
om noen av disse bør reguleres til hensynssone bevaring.
I Indre Fosen kommune har vi mange eldre bygninger, særlig fra 17- og 1800-tallet. Mange
av bygningene ligger spredt på de forskjellige gårdene, enten som tidligere driftsbygning eller
våningshus. Dette er viktige kulturminner fordi de vil være et kulturminne mange kan relatere
seg til.
Det vil være viktig å bevare noen bygninger som representerer denne byggeskikken. De som
velges ut som representativ bør være del av et kulturmiljø. Innenfor planområdet skiller
Strømmen seg ut som et kulturminne med spesiell verdi. Dette er rester av et bygningsmiljø
fra slutten av 1800-tallet/begynnelsen av 1900-tallet.
Andre bygg som har blitt pekt på som sentrale for kulturhistorien er villaen Arneberg og Rissa
rådhus.

Verdivurdering

Kokegroper
Årnsetlunden
Kokegroper
Årnset
Kokegroper
Årnset

Type
kulturminne
Bosetningsspor
id. 133934
Bosetningsspor
id. 116171
Bosetningsspor
id. 116172

4

Bygninger i
Strømmen
kulturmiljø

SEFRAKregistrerte
bygninger

5

Bygninger på
Årnseth gård

6

Stabbur,
Fosen
folkehøgskole

Kulturminne
1
2
3

7

Villa Arneberg

SEFRAKregistrerte
bygninger
SEFRAKregistrert
bygning

Herskapelig stil

Tidsperiode
Ca. 1200 f.Kr
Ca. 300 f.Kr
– Kristi fødsel
Ca. 300 f.Kr
– Kristi fødsel
2.halvdel
1800-tall – 1.
halvdel 1900tall

Begrunnelse
Betydning kun
for forskning
Betydning kun
for forskning
Betydning kun
for forskning

Verdi
Ubetydelig
Ubetydelig
Ubetydelig

Viktig
lokalhistorisk

Stor verdi

1800-tallet

Viktig for lokal
gårdshistorie

Liten verdi

Før 1900

Viktig for lokal
gårdshistorie

Liten verdi

Nyere tid

Viktig
lokalhistorisk,
men uten unike
arkitektoniske
kvaliteter

Liten verdi
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8

Rissa rådhus

Funksjonalistisk
bygg

Viktig forbilde på
off. arkitektur fra
1960-årene

1969

Stor verdi

10.3.2 Konsekvensvurdering
Innenfor område 1 (Krobakken), område 4 (Fallet), område 5 (Maleneaunet), område 6
(Badstuveien) og område 9 Årnset sør er det ikke registrert kulturminner/-miljø.
SEFRAK-bygninger på Årnset gård vil ikke bli berørt av planen og er ikke del av
konsekvensutredningen.

2

Område

Berørte kulturminner
og verdi

Omfang

Begrunnelse

Strømmen

Strømmen kulturmiljø
– stor verdi

Ingen
endring

Formål
videreføres

Litt
postitiv/
noe
forbedret

Vil få mer grønt
rundt og bedre
vilkår for å
komme til syne.
Forutsetter
begrensninger
ved ombygging.

Liten
positiv
(+)

Ingen
endring

Fjernede
kulturminner

Ingen
verdi

Vil få mer grønt
rundt og bedre
vilkår for å
komme til syne
Fjernede
kulturminner
Formål
videreføres

2

Strømmen

Villa Arneberg
– liten verdi

2

Strømmen

Kokegroper
Årnsetlunden
– ubetydelig

3

Sentrumskjernen

Rissa rådhus
– stor verdi

7

Årnsetflata

Kokegroper Årnset
– ubetydelig verdi

Litt
postitiv/
noe
forbedret
Ingen
endring

8

Fosen
folkehøgskole

Stabbur (SEFRAK)
– liten verdi

Ingen
endring

Konsekvens
Ubetydelig
(0)

Liten/
middels
positiv
( +/++ )
Ingen
verdi
Ubetydelig
(0)

10.3.3 Avbøtende tiltak
Det skal innføres bestemmelser i sentrumsplanen:
!

Nye tiltak må tilpasses kulturminnene i Strømmen kulturmiljø, Villa Arneberg og Rissa
rådhus slik at verdien ikke blir redusert.

!

Rundt Strømmen kulturmiljø og Villa Arneberg bør det etableres hensynssone
kulturmiljø

!

Det må etableres vilkår for ombygging av Villa Arneberg for å opprettholde og
forbedre verneverdien
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!

Grøntanlegg og bebyggelse i nærhet til Rissa rådhus må danne en helhet med
furuene som er etablert rundt rådhuset.

10.4 Landskap
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.
Landskapskarakteren dannes av landskapskomponentene (hovedform, småformer, vann og
vassdrag, vegetasjon, jordbruksmark, bebyggelse og tekniske anlegg) og samspillet mellom
disse. Landskapet slik det oppleves i Rissa i dag er beskrevet i kapittelet om stedegne
kvaliteter (avsnitt 5.2). Fastsetting av landskapskarakteren bygger på en helhetlig tolkning av
landskapet slik det forstås.
10.4.1 Vurdering av verdi
Fastsettelse av verdi er basert på faglig skjønn.
*****

Svært stor verdi: Landskap med verdier over gjennomsnittet i regional
sammenheng.

****

Stor verdi: Landskap som er vanlig forekommende i regional sammenheng,
og/eller med verdi over gjennomsnittet i lokal sammenheng.

***

Middels verdi: Landskap som er vanlig forekommende i lokal sammenheng og/eller
med verdi som ligger under gjennomsnittet i regional sammenheng.

**

Liten verdi: Landskap med få verdier i lokal sammenheng.

*

Ubetydelig/potensiell verdi: Landskap med klart redusert verdi/forringete landskap,
men også landskap hvor det kan finnes et potensial for omforming/reparasjon
utvikling.

Den største usikkerheten ved vurdering av konsekvensene på landskap er fastsettelsen av
verdi. Beskrivelsene er grove og generelle, og det er ikke sikkert at verdien samstemmer for
hele området. Samtidig kan forskjellige personer oppleve verdien av et landskap forskjellig,
alt etter ståsted og verdisyn.
1) Fargekodene i tabellen nedenfor visualiserer landskapets sårbarhet for endring: ubetydelig
(grå) – lite (gul) – moderat (oransje) – stor (rød).

Verdivurdering
Aktuelt tema

Begrunnelse

Verdi

Mangfold og
variasjon

Landskapet er relativt ensartet, selv om det er en
blanding av sentrumsfunksjoner og jordbruks-landskap.
Innenfor planområdet finnes flere ulike funksjoner, men
dette ikke unikt for et tettsted som er kommunesenter.
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Ingen spesielle enkeltelementer skiller seg ut og preger
landskapet spesielt.
Tidsdybde og
kontinuitet

Helhet og
sammenheng

Brudd og kontrast

Kulturhistorisk utvikling de siste 100-150 år er svært
synlig. Tyngdepunktet for aktivitet på 1800-tallet
(Strømmen) er en kontrast til dagens aktivitetstyngdepunkt (rådhuset – Norheim senter – Rema/Åsly).
Kontinuiteten er veldig tydelig. Noe mindre tydelig er
tidligere tiders småskala jordbruk/fiske, som må ha
dominert landskapet før 1800-tallet.

***

Rissa ligger i nederste del av et dalføre og blir brutt opp
av koller og åsdrag. Landskapet er ikke del av et større
sammenhengende naturområde, men preges likevel av
en helhet og harmoni, spesielt gjennom
jordbrukslandskapet som dominerer landskapsbildet.

***

Nærvær av tettsted/sentrumsfunksjoner representerer
et brudd i landskapet. Sentrum er en kontrast til det
større jordbrukslandskapet som dominerer dalføret
forøvrig. Samtidig har det ved Strømmen vært et
handelssted i 150 år, slik at handel og næring også
fremstår som en naturlig del av helheten. Det er ingen
store brudd i landskapet i form av tekniske
inngrep/installasjoner eller liknende.

**

Tilstand og hevd

Landskapet er holdt vel i hevd og er godt skjøttet

Inntrykksstyrke og
utsagnskraft

Rissa med omegn er ikke del av en en særegen
landskapstype, som krever spesiell oppmerksomhet
eller egne tilretteleggingstiltak. I nasjonal sammenheng
er området del av en vanlig landskapskarakter.

Lesbarhet
Tilhørighet og
identitet

Sammenhengene i landskapet er tydelige, og
utviklingen er lett å forstå/har god lesbarhet.
Folk i Rissa har ikke en stor bevissthet på betydningen
av landskapet, basert på karakteristiske kjennetegn i
landskapet eller landemerker. Nærhet til naturen er
imidlertid oft svært sentralt, og tradisjonsnæringene
jordbruk/fiske er en sentral del av kommunens
historiske identitet. Landskapselement som f.eks.
toppen Blåheia eller elva Skauga er viktige for folk, og
må bevares/hensyntas.

****

*

****

****

10.4.2 Konsekvensvurdering
Området som primært skal utredes ligger innenfor plangrensene til sentrumsplanen.
Samtidig skal konsekvensvurderingen også vurdere om planen kan ha innvirkning på
nærliggende områder, det vel si planens influensområde. For sentrumsplanen er
influensområdet hele den nedre delen av dalføret som man ser fra Sundsbukta og nordvestover, i retningen som elva Skauga renner.
Landskapet er moderat sårbart for påvirkning på
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… helhet og sammenheng: Nye inngrep må underordne seg hovedlinjer og karaktertrekk
i det eksisterende landskapet.
… tilstand og hevd: Nye tiltak må bidra til at landskapet holdes i ved like.
… tilhørighet og identitet: Nye tiltak må ikke svekke nærheten til naturen eller bidra til at
tradisjonsnæringenes synlighet blir betydelig svekket.
Landskapet er litt sårbart for påvirkning på
… tidsdybde og kontinuitet: Kulturhistoriske sammenhenger må bevares.
… lesbarhet: Sammenhengene i landskapet må bevares.
Innenfor planforslaget legges det opp til bygging av eneboliger, tomannsboliger og
firemannsboliger ...
Tabellen nedenfor viser vurdering av konsekvens på landskapet for planlagte tiltak:
Område

Omfang

1

Krobakken

Ingen
endring

2

Strømmen

Litt positiv/
noe
forbedret

3

Sentrumskjernen

Litt positiv/
noe
forbedret

4

Fallet

Middels
positiv/
forbedret

5

Maleneaunet

6

Badstuveien

7

Årnsetflata

Ingen
endring

8

Fosen
folkehøgskole

Middels
negativt/
forringet

Ingen
endring
Ingen
endring

Begrunnelse
Variert område. Ingen tydelige
sammenhenger eller landskapselement som må bevares.
Viktige element, men tiltak innen
planen vil ikke medføre en
vesentlig endring. Tidsdybde og
sammenheng i landskapet blir noe
mer tydelig med etablering av
grøntbelte langs Botn.
Tydelig avgrensning av sentrumsfunksjoner kan bidra til bedre
stedsidentitet. Helhet og
sammenheng må vektlegges.
Etablering av friområde og
seilsportanlegg vil styrke nærhet til
primærnæringer (sjø) og føre til
mer synlig tidsdybde. Etablering
av aktivitetsområder og turstier vil
bedre tilgangen til sjø.
Ingen vesentlige endringer som
bryter med landskapsverdiene
Ingen vesentlige endringer som
bryter med landskapsverdiene
Ingen vesentlige endringer som
bryter med landskapsverdiene.
Dagens bruk vil i hovedsak
videreføres.
Mer sammenhengende grøntareal
er positivt og kan bidra til bedre
stedsidentitet ved at sammenheng
med naturen tydeliggjøres. Dette
overskygges imidlertid av
etablering av hall, som vil
representere et tydelig brudd.
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Konsekvens
Ubetydelig
(0)

Ingen - liten
positiv
(0/+)

Liten positiv
(+)

Middels
positiv
(++)
Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)

Middels
negativ
(--)
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9

Område

Omfang

Begrunnelse

Årnset sør

Litt
negativt/
noe
forringet

Nytt boligområdet vil bli tydelig i
åsen, og bryte med et større
skogområde. Samtidig vil det ligge
som en forlengelse av
eksisterende boligområder.
Høydebegrensninger bør innføres.

Konsekvens

Liten negativ
(-)

10.4.3 Avbøtende tiltak
Det må innføres retningslinjer og bestemmelser i sentrumsplanen:
!

Den varierte naturen og verdifull nærheten til Trondheimsfjorden/Botn må ivaretas.
Helhet og sammenheng med natur/sjø må vektlegges, spesielt i grøntområder.

!

Bygninger skal underordne seg hovedlinjer og karaktertrekk i det eksisterende
landskapet. Sammenhengene i landskapet må bevares.

!

Etablering av vegetasjon på tak og rundt bygningen kan være avbøtende tiltak for at
en fremtidig hall ikke skal bli for dominerende i landskapet

!

Høydebegrensninger må innføres i Årnset sør.

!

Helhet og sammenheng i sentrumsfunksjonene må vektlegges.

10.5 Naturressurser
Viktige naturressurser innenfor planområdet er beskrevet under avsnitt 5.3.1; naturressurser.
Ressursene er både fornybare og ikke-fornybare. For å legge til grunn en mest mulig
bærekraftig utvikling, må ressursene i størst mulig grad forvaltes gjennom bevaring. Naturen
er en mangfoldig ressurstype, både med tanke på utviklingsareal og som verdiskaping.
10.5.1 Vurdering av verdi
Vurdering av verdi på naturressurser er vanskelig. Kategorisering av skog og dyrkbar jord vil
være et grovt anslag, og det kan være vanskelig å si sikkert at det ene til enhver tid er mer
eller mindre verdifullt enn det andre.
Naturressursene i Rissa er vanlig i et regionalt perspektiv. Samtidig er jordbruksjord under
stort press i Norge i dag. Av hensyn til landets matproduksjon har vi et særskilt ansvar for å
minske tap av jordbruksjord til et minimum. Det bør legges vekt på å bevare større
sammenhengende jordbruksareal.
Jordbruksjord i og rundt planområdet består hovedsakelig av fulldyrka jord. Dette er fulldyrka
jord som er jorddekt og ikke tungbrukt, og som kan betegnes som av stor verdi.
Verdien av skogen gjenspeiles i boniteten (se figur 17). Høy bonitet gir stor verdi, middels
bonitet gir middels verdi, og lav bonitet gir lav verdi. Uproduktiv skog gir ubetydelig verdi.
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Akvakulturanlegg i Botn/Strømmen samt kategorisering av Trondheimsfjorden som nasjonal
laksefjord, gir høy verdi til vannmiljøet med tanke på naturressurser.
10.5.2 Konsekvensvurdering
Flere tiltak innenfor planen vil påvirke jordbruket og/eller skogbruket. Følgene vil bli vurdert
for hvert enkelt tiltak.
Akvakulturanlegg (Botn/Strømmen) og laksefjorden (Trondheimsfjorden) vil ikke bli berørt.

1

Område

Berørte
naturressurser

Verdi

Omfang

Begrunnelse

Konsekvens

Krobakken

Fulldyrka
jord

Stor

Lite/
ubetydelig

Tiltak vil ikke
medføre endring

Ubetydelig
(0)

Jorbruksjord av noe
størrelse men ikke
del av en større
helhetlig
jordbruksareal. Nye
friområder forsterker
grøntområdene

Ingen liten
negativ
(0/-)

2

Strømmen

Fulldyrka
jord og noe
skog med
høy bonitet

3

Sentrumskjernen

Ingen

4

Fallet

5

Maleneaunet

6

Badstuveien

7

Årnsetflata
Fosen
folkehøgskole

8

Årnset sør

9

Liten flekk
overflatedyrka jord,
noe skog middels
bonitet
Fulldyrka
jord /
uproduktiv
lauvskog
Noe
fulldyrka
jord.
Ingen
Noe skog
middels
bonitet.
Skog –
middels
bonitet

Stor

Lite/
ubetydelig

-

-

-

Middels

Lite/
ubetydelig

Lite areal. Ikke del av
større helhet.

Stor /
liten

Ingen
endring

Omdisponering av et
lite og løsrevet areal

Stor

Ingen
endring

Tiltak vil ikke
medføre endring

-

-

-

Middels

Ingen
endring

Tiltak vil ikke
medføre endring

Middels

Middels
negativt/
forringet

Vil berøre en mindre
del av større
skogsareal

10.5.3 Avbøtende tiltak
Det skal innføres avbøtende bestemmelser i kommunedelplanen:
!

På Årnset sør skal skog bevares så godt som mulig mellom bebyggelsen.
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Ubetydelig
(0)
Ingen liten
negativ
(0/-)
Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)
Liten middels
negativ
(-/--)
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10.6 Naturmiljø (Naturmangfold, naturtyper)
Innenfor dette temaet skal vi utrede forholdet til naturverdier og naturmiljø, og si noe om
hvilke nærmiljøkvaliteter skal/kan fremheves og styrkes. I den grad det er mulig, skal planen
legge til rette for at nye og eksisterende kvaliteter kan utvikles. Det er både dyreliv og
planteliv som er verdt å merke seg innenfor planområdet. Se beskrivelse under avsnitt 5.3.2;
naturmiljø - biologisk mangfold.
Steder hvor det er registrert rødlistearter må vurderes som potensielt verdifulle. Rødlistede
arter, er planter/dyr som har risiko for å dø ut i Norge. Statusen «rødlistet» gir ikke grunnlag
for forvaltningsprioritet eller vern alene. Det er behov for ytterligere tiltak, blant annet vern
gjennom annet lovverk, deriblant plan- og bygningsloven.
Strandsonen i et 100-meters belte langs Botn må også vurderes i forhold til verdi.
Planområdet er forøvrig dominert av bebyggelse og landbruk. Mindre areal som er dekket av
vegetasjon vil være områder som kan være av verdi med tanke på naturressurser. Tre av
utbyggingsområdene innenfor planen er helt eller delvis dekt av vegetasjon;
1. Området rundt Årnsetlunden, mellom Krobakken og Botn
2. Maleneaunet: Skogområdet nord for Bergeringen
4. Årnset sør: hele området
De delene av planområdet som ikke er nevnt ovenfor regnes som områder med ubetydelig
verdi for naturmiljø.
10.6.1 Vurdering av verdi
Rødlistede arter
Innenfor planområdet på land er det gjort observasjoner av arter som er sterkt truet, sårbare
og nær truet. Dette er forskjellige fuglearter. Det er ingen observasjoner av kritiske truede
arter. Kun to tilfeller av fremmede arter er observert (karplanter).
Observasjonene/registreringene på land er spredt og løsrevet fra sammenhengen. Artene
som er nær truede karakteriseres med liten verdi. Artene som er sterkt truet eller sårbar
karakteriseres som middels verdi. Fremmede arter karakteriseres som ubetydelig verdi
med må ivaretas i planens bestemmelser.
Strandsonen
Strandsonen innenfor planområdet er mye berørt. Det er etablert bebyggelse og anlegg
spredt langs hele Botn. Til sammenlikning er øvrige strekninger langs Botn mer bevart. Til
tross for forstyrrelsene fungerer strandsonen samtidig er det en viktig grense mot et verdifullt
vannmiljø i Botn/Strømmen. Samlet fører dette til en vurdering av naturmiljøet som et
område med middels verdi.
Årnsetlunden
Det er ikke gjennomført feltundersøkelse av Årnsetlunden. I område er det registrert både
løvskog, gran og furu, med middels bonitet. Det er registrert stær i området, som er en art
som er nært truet (artsdatabanken). Opplysningene er ufullstendige. Hvis det skal
gjennomføres utbygging i området må det gjennomføres registreringer mtp naturverdier og
biologisk mangfold.
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Området vurderes har ukjent verdi på naturmangfold.
Maleneaunet
Feltundersøkelse på Malene-aunet ble gjennomført den 24.06.2016 og 20.05.2017 av
Håvard Sve. Både flora og fauna ble registrert.
Området er preget av uttak av torv, med mange ”torvdammer” i hele området. Vegetasjonen i
og ved de fuktigste områdene består i hovedsak av takrør, myrhatt, åkersnelle og bukkeblad.
Det er mye gaukesyre over hele området, gaukesyre vokser i bar og lauvskog der det er
skygge, fukt og god mold. Dette stemmer bra for området. Områdets markvegetasjon består
forøvrig av skogstjerne, kvitveis, skogfiol hengeving, fugletelg, pors, bjørnekam. Sporadisk
og fåtallig liljekonvall og firblad.
Treslagssammensetningen består i hovedsak av bjørk, selje og rogn som ikke er av særlig
grove dimensjoner. En del furu av midlere til større dimensjon, i den sørøstlige delen er det
et felt med plantet gran av midlere dimensjon samt liten ansamling platanlønn. Ellers er det
litt hegg og noen få unge asketrær spredt i området.
I midten av området og litt mot nord ble det funnet et ganske stort revehi. Det var ingen sikre
tegn til at dette var bebodd, verken ved befaringen i 2016 eller i 2017. Ingen spor etter
aktivitet eller yngling i/ved hiet på to år, medfører at er det rimelig å anta dette er et hi som
blir sporadisk brukt.
En rugde ble også observert under befaringen: Området er et helt typisk habitat for dagleie til
hannene av rugde.
Vegetasjonen i området er ikke gammel. Det er ingen lavflora, trærne er unge, og det blir lite
kontinuitet når det gjelder fuktighetskrevende arter. De forholdsvis store torvuttakene har
gjort at det blir «tørrbakker» mellom dammene. Her er trærne litt større og bedre
stammefordelt, men rikbarkstrær som selje, osp og ask er i for ungt stadium til å huse
vedboende sopp og lavarter av spesiell verdi.
Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det ikke registrert viktige naturtyper innenfor området.
Det er heller ikke registrert vilttrekk eller artsforekomster her.
Naturverdiene i området vurderes til å ha liten verdi.

Side 71 av 123

Områderegulering Rissa sentrum
Planbeskrivelse

Figur 37: Kartlegging naturmiljø - Vegetasjonen er tett i området

Figur 38: Kartlegging naturmiljø - En av mange hiåpninger
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Figur 39: Kartlegging naturmiljø - Takrør

Figur 40: Kartlegging naturmiljø - En av de mange torvuttakene

Årnset sør
Feltundersøkelse på Årnset sør er gjennomført den 24.06.2016 av Håvard Sve. Både flora
og fauna ble registrert.
Områdets vegetasjon preges av at det er benyttet til beite av storfe. Det er noe variasjon i
treslagssammensetningen og markvegetasjonen. Fremtredende treslag er grov furu. Den
nederste delen av området er tettbevokst med hassel, her finner man også endel store
osper. Or, hegg og bjørk er også og finne. Den nordvestlige delen består av litt skrinnere
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mark, markvegetasjonen her er mer preget av lyngarter som røsslyng, blokkebær, tyttebær
og einer.
Den østlige delen er litt frodigere med arter som sølvbunke som er typisk i beitelanskap,
kvitveis, krypsoleie, tepperot, tveskjeggveronika, maigull markjordbær, hengeving og
fugletelg. Sporadiske gullris og gulaks
Under befaringen ble det funnet en «spettesmie» laget av flaggspett i en gammel furugadd
Området er preget av intensiv bruk både med beiting, hogst og adkomsttraseer for traktor.
Det ble ikke funnet rødlistede arter eller lav, vedboende sopper av interesse.
Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det ikke registrert viktige naturtyper innenfor området.
Det er heller ikke registrert vilttrekk eller artsforekomster her.
Naturverdiene i området vurderes til å ha liten verdi.

Figur 41: Kartlegging naturmiljø - Grov furu og gran
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Figur 42: Kartlegging naturmiljø - Hasselforekomst

Figur 43: Kartlegging naturmiljø - Spettesmie
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10.6.2 Konsekvensvurdering
For naturmiljø er den usikkerhet ved vurdering av omfang. Stedsfesting kan være
utfordrende, både for arter og naturtyper, og enkeltkonsekvensene blir unøyaktige.
Område

1

2

Krobakken

Strømmen

Berørt
naturmiljø

Strandsonen

Nær truet art

Verdi

Omfang

Begrunnelse

Konsekvens

Middels

Lite/
ubetydelig

Svært begrensede
tiltak er planlagt i
strandsonen.
Henynssone må
etableres

Ubetydelig
(0)

Ingen
endring

Avgrenset tiltak
som vil være svært
begrenset (mengde
og volum).

Ingen /
liten
negativ
(0/-)

Liten

Tiltak og bygg i
strandsonen må
oppføres hensynsfullt. Påvirkning på
naturverdier under
vann må
undersøkes.
Omtrentlig
stedfesting.
Endringer vil ikke
ha vesentlig
påvirkning
Arealendringene vil
være begrenset.
Noe fortetting og
noe mer grøntareal
kan forventes.

2

Strømmen

Strandsonen

Middels

Liten
negativ/
noe
forringet

3

Sentrumskjernen

Sterkt truet
art (Vipe)

Middels

Lite/
ubetydelig

Liten

Liten
negativ/
noe
forringet

Liten

Liten
negativ/
noe
forringet

Mer publikum vil
kunne begrense
arten noe.

Ingen /
liten
negativ
(0/-)

Middels

Liten
negativ/
noe
forringet

Tiltak og bygg i
strandsonen må
oppføres hensynsfullt.

Liten
negativ
(-)

Ukjent

Liten
negativ/
noe
forringet

Etablering av tursti
og naust vil kunne
medføre noen
begrensede inngrep

Ingen /
liten
negativ
(0/-)

Ingen endringer vil
påvirke naturmiljøet

Ubetydelig
(0)

-

3

4

4

Sentrumskjernen

Fallet

Fallet

Nær truet art

Nær truet art

Strandsonen

Årnsetlunden

4

Fallet

5

Maleneaunet

Naturmiljø

Liten

Ingen
endring

6

Badstuveien

Ingen

-

-
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Område

Berørt
naturmiljø

Verdi

Omfang

Begrunnelse

Konsekvens

Middels

Liten
negativ/
noe
forringet

Omtrentlig
stedfestet.
Endringer vil ikke
ha vesentlig
påvirkning

Ubetydelig
(0)

Begrensede tiltak
som i liten grad vil
påvirke arten.

Ingen /
liten
negativ
(0/-)

7

Årnsetflata

Sårbar art
(Bergand)

8

Fosen
folkehøgskole

Sårbar art
(Sanglerke)

Middels

Liten
negativ/
noe
forringet

8

Fosen
folkehøgskole

Fremmed art
(hagelupin).

Ubetydelig

Ingen
endring

Planlagte arealtiltak
vil ikke berøre
arten.

Ubetydelig
(0)

Liten

Middels
negativt/
forringet

Tiltak bør vurderes
før etablering av
boligområde

Liten
negativ
(-)

Årnset sør

9

Naturmiljø

10.6.3 Avbøtende tiltak
Det skal innføres bestemmelser i kommunedelplanen:
!

For å begrense virkning på strandsonen, vil det fastsettes øvre grense på antall naust
som kan etableres. Samtidig vil retningslinjer oppfordre til at naustene plasseres mest
mulig samlet.

!

Før etablering av flytebrygger må påvirkning på naturverdier under vann vurderes.

!

Mer grøntareal skal etableres i sentrumskjernen

!

Tiltak og bygg i strandsonen på Nedre Fallet må oppføres med omtanke på
naturmiljø.

!

Ved etablering av boliger i og ved Årnsetlunden må eksiterende vegetasjon bevares
så lang som mulig. Årnsetlunden reguleres som hensynssone naturmiljø

!

Påvirkning på naturmangfold og mulighet for avbøtende tiltak må vurderes for
området som helhet før etablering av boligområdet på Årnset sør.

10.7 Friluftsliv og folkehelse
Grøntområder i og ved Rissa sentrum er redegjort for i avsnitt 2.4.4. Friluftsliv og folkehelse
er diskutert i avsnitt 5.4. Rissa og omegn har gode friluftslivsområder som er en viktig
ressurs for aktivitet og rekreasjon. Mange av tettstedets innbyggere benytter seg av
turområdene, og da i hovedsak av nærturområdene. Det er viktig å sikre områder av verdi for
friluftslivet for å fremme ferdsel og opphold og bevare tilgjengelighet til natur- og
friluftsområder. Friluftslivsområder skal være tilgjengelige for personer med nedsatt
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funksjonsevne og spesielle behov, og flere skal få muligheten til varierte
friluftslivsopplevelser.
Det er knyttet usikkerhet til måten tiltakene påvirker delområdene på (omfanget), og til
utforming/lokalisering av de enkelte tiltakene.
10.7.1 Vurdering av verdi
Ved vurdering av verdi blir Sundsåsen og Høgåsen inkludert fordi stor utvikling i nærområdet
kan ha betydning for belastningen på områdene som friluftsområder, og fordi disse er de
eneste nærturterrengene som tilhører Rissa sentrum.
Metoden som er brukt for å sette verdi på områdene, er utledet av M98. Noen av
verdisettingskriteriene i M98 er utelatt fordi de ikke er relevante for området. Vurderingene er
subjektive og har ikke vært gjennomgått av en større gruppe. For å synliggjøre hvorfor
områdene har fått den verdien de har, er derfor en tabell med begrunnelser inkludert i
verdivurderingen.
Verdisettingskriterier

a

b

c

d

e

f

g

h

3

3

5

1

2

3

4

3

2

2

3

1

1

4

4

1

3

3

1

1

2

1

3

2

4

4

5

1

1

3

5

1

3

4

5

1

1

5

4

1

3

3

1

3

2

1

4

2

5

4

3

2

1

4

4

3

3

3

5

1

2

5

4

2

3

3

4

3

2

1

4

4

Sum:

29

29

32

14

14

27

36

19

Total verdi:

B

B

A

C

C

B

A

C

Brukerfrekvens
Brukere fra
tettsted – hele
kommunen
Opplevelseskvaliteter
Egnethet

Tilrettelegging
Kunnskapsverdier

Utstrekning
Tilgjengelighet
Potensiell bruk

*

Forklaring/beskrivelse

Friluftsområde – vekting*
(for områdenavn: se neste tabell)

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Brukes området av personer som
ikke er lokale/bor utenfor Rissa
sentrum?
Har området spesielle
natur- eller kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?
Er området spesielt godt egnet for
en eller flere enkeltaktiviteter som
det ikke finnes like gode alternative
områder til?
Er området tilrettelagt for spesielle
aktiviteter eller grupper?
Er området egnet i
undervisningssammenheng i
forhold til spesielle natur- eller
kulturvitenskaplige kvaliteter?
Er området stort nok for å utøve de
ønskede aktivitetene?
Er tilgjengelig god, eller kan den bli
god?
Har området potensial utover
dagens bruk?

Verdisettingsskala:
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1 = Liten / aldri / ingen / dårlig
2 = Noe / nesten aldri / litt / ganske dårlig
3 = Middels
4 = Ganske stor / ganske ofte / ganske mange / ganske godt
5 = Stor / ofte / mange / godt
A = Svært viktig friluftsområde: (c) Rundt/ved Åsly, (g) Nedre Fallet
B = Viktig friluftsområde: (a) Sundsåsen, (b) Høgåsen, (f) Rådhuset aktivitetspark
C = Registrert friluftsområde: (d) Årnsetbekken, (e) Arnebergskogen, (h) Årnsetlundetn

Verdivurdering
Friluftsområde
a
b

Sundsåsen
Høgåsen

c

Rundt/ved Åsly

d

Årnsetbekken
Arnebergskogen
Rådhuset
aktivitespark

e
f

Tilhører
utviklingsområde
Utenfor planområdet
Utenfor planområdet
8. Fosen
folkehøgskole
6. Badstuveien
2. Strømmen
3. Sentrumskjernen

g

Nedre Fallet

4. Fallet

h

Årnsetlunden

2.Strømmen og
4. Fallet

Områdetype*

Verdi

Nærturterreng
Nærturterreng
Leke- og
rekreasjonsområde
Grønnkorridor

Middels verdi
Middels verdi

Utfartsområde

Liten verdi

Stor verdi
Liten verdi

Leke- og
rekreasjonsområde
Leke- og
rekreasjonsområde

Middels verdi
Stor verdi

Grønnkorridor

Liten verdi

*Jf. M98 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

10.7.2 Konsekvensvurdering
Omfang vurderes ut fra i hvilken grad tiltaket påvirker områdenes bruksmuligheter,
attraktivitet og opplevelseskvaliteter, tilgjengelighet og den identitetsskapende betydning.
Fremtidig
formål

Berørte
områder

Verdi

Omfang

Begrunnelse

Konsekvens

Krobakken

Ingen
berørte
områder

-

-

-

-

2

Strømmen

Arnebergskogen (e)
og Årnsetlunden (h)

3

Sentrumskjernen

Rådhuset
aktivitespark
(f)

1

Liten

Stor positiv
/stor
forbedring

Middels

Litt positiv/
noe
forbedret
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områdene og
sammenheng blir
tydeligere. Mer
aktivitet ved Botn
blir mulig
Grønne tursti/veier knytter
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Stor
positiv
( +++ )

Liten
positiv
(+)
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Fremtidig
formål

4

Fallet

5

Maleneaunet

Berørte
områder
Nedre Fallet
(g) og
Årnsetlunden (h)
Ingen
berørte
områder

Verdi

Omfang

Begrunnelse

Konsekvens

Stor/
Liten

Stor positiv
/stor
forbedring

Tilgang til Botn
og bedre univ.
utformet
friområde

Stor
positiv
( +++ )

-

-

-

-

Liten

Litt positiv/
noe
forbedret

Ny gangsti langs
en avgrenset del
av bekken. Noe
påvirkning på
delområdet

Liten
positiv
(0/+)

-

-

-

-

Opparbeidelse
av området øst
for Åsly vil ha
stor betydning.
Tilgang til
området
forbedres

Veldig
stor
positiv
( ++++ )
Middels
positiv
( ++ )

6

Badstuveien

Årnsetbekken (d)

7

Årnsetflata

Ingen
berørte
områder

8

Fosen
folkehøgskole

Rundt/ved
Åsly (c)

Stor

Stor positiv
/stor
forbedring

9

Årnset sør

Sundsåsen
(a)

Middels

Middels
positiv/
forbedret

10.7.3 Avbøtende tiltak
Det skal innføres bestemmelser i sentrumsplanen:
!

Utforming av friområder innenfor planen må ses i sammenheng.

!

Turstien nord i Årnset sør må opparbeides tidlig for å bedre tilgjengeligheten til
skogsområder/friluftsområder vest for området.

10.8 Barn og unge, universell utforming
Områder av verdi for barn- og unge, samt områder som er viktig for universell utforming er
diskutert i avsnitt 5.5. I dette avsnittet blir det redegjort for hvilke konsekvenser de forskjellige
tiltakene kan få på oppvekstvilkårene til barn/unge, samt tilgjengeligheten og universell
utforming. Avbøtende tiltak vil foreslås der hvor det er mulig og nødvendig.
Ledende prinsipp er at det skal være trygge oppvekstmiljø med gode muligheter for lek, for
ulike typer lek og på ulike årstider. Barn og unge skal ha aktivitetsfremmende
omgivelser/areal som er tilgjengelige og kan brukes av ulike aldersgrupper.
Trafikksikkerheten blir vurdert for seg.
Det er en viss usikkerhet i registrering av aktiviteter. Det kan være områder som er benyttet
av barn og unge som ikke har blitt fanget opp i denne gjennomgangen. Det er allikevel god
grunn til å anta at de viktigste og mest brukte stedene er fanget opp.
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10.8.1 Vurdering av verdi
Verdien blir vurdert i forhold til tre problemstillinger:
→ Verdi i dag: Hvilke aktiviteter foregår og hvordan er utearealene? Er det en felles
møteplass på tvers av aldersgruppene?
→ Potensiell verdi: Bør (deler av) området tilrettelegges spesielt for barn/unge eller
universelt utformes?
→ Begrunnelse/tiltak: Hvilke fremtidig tiltak kan gjennomføres? Hvor egnet er
området/arealene? Hvordan er tilgjengeligheten?

Verdivurdering

1

2

3

Områdenavn

Verdi i dag

Potensiell verdi

Krobakken

Ingen særskilte
aktiviteter

Ingen

Strømmen

Ingen særskilte
aktiviteter

Liten. Noen
grønne områder,
noe potensiale
langs Botn.

Sentrumskjernen

Området blir
benyttet til handel
og som møteplass.
En aktivitetsplass
er etablert
utendørs, og noen
innendørs.
Området ved Fallet
blir benyttet til
idrett. Noe
tilrettelagt for
tilgang til vannet
(UU)

4

Fallet

5

Maleneaunet

Ingen særskilte
aktiviteter

6

Badstuvei
en

7

Årnsetflata

Ingen særskilte
aktiviteter
Mye brukt
(helsetur, bhg,
skoleveg)

8

Fosen
folkehøgskole

9

Årnset sør

Et hovedmøtepunkt (torg)
bør tilrettelegges.
Stort potensiale.

Stor. Tilgang til
UU ved vannet er
god. Tilrettelegge
for fellesanlegg er
mulig.
Ingen
Ingen
Stor. Området er
mye tilrettelagt.

Begrunnelse
/tiltak
Godt
tilgjengelig
område
Mulig å bedre
tilrettelegge for
nærhet til
vannet

Områdene er
egnet for
tilrettelegging

Områdene er
egnet for
tilrettelegging
Området er
hellende. Lite
tilgjengelig
Området er
tilgjengelig
Godt
tilgjengelig
område

Samlet
verdi
Liten

Litenmiddels

Middelsstor

Middelsstor

Ubetydelig
Liten
Stor

Veldig mye brukt

Stor. Området er
mye tilrettelagt,
men området kan
bli enda bedre.

Godt
tilgjengelig
område

Stor

Ingen særskilte
aktiviteter

Ingen

Området er
svakt hellende.
Utilgjengelig

Ubetydelig
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10.8.2 Konsekvensvurdering
Ved vurdering av konsekvenser er det sett på arealenes størrelse og egnethet. Krav til fysisk
utforming av leke-/uteareal for barn og unge er gitt i retningslinjene T2-08.
Fremtidig
formål
Krobakken

1

Verdi

Omfang

Begrunnelse

Liten

Ingen
endring /
noe
forbedret

Tilrettelegging av tursti kan
ha betydning for univ.
utforming

2

Strømmen

Litenmiddels

Stor positiv
/ stor
forbedring

3

Sentrumskjernen

Middelsstor

Litt positiv /
noe
forbedret

4

Fallet

Middelsstor

Stor positiv
/ stor
forbedring

5

Malene-aunet

Ubetydelig

6

Badstuveien

Liten

7

Årnsetflata

Stor

8

Fosen
folkehøgskole

Stor

9

Årnset sør

Ubetydelig

Ingen
endring
Litt positiv /
noe
forbedret
Ingen
endring
Stor positiv
/ stor
forbedring
Litt positiv /
noe
forbedret

Tilrettelegging av tursti og
aktivitetsområder langs
Botn kan ha stor betydning
for oppvekstvilkår men ikke
for univ. utform.
Grønne ferdselsruter i
sentrum vil ha positiv
betydning
Universelle
tilgjengeliggjøring og
tilrettelegging av
uteområder ved Botn
Ingen arealendring av
betydning
Tilrettelegging av grønn
turtrasé
Ingen arealendring av
betydning
Mer tilgjengelige
aktivitetsområder /
idrettsanlegg
Tursti vil tilgjengeliggjøre
utmark bedre

Konsekvens
Ubetydelig
– liten
positiv
(0/+)
Stor
positiv
( +++ )
Middels
positiv
( ++ )
Veldig stor
positiv
( ++++ )
Ubetydelig
(0)
Liten
positiv
(+)
Ubetydelig
(0)
Veldig stor
positiv
( ++++ )
Liten
positiv
(+)

10.8.3 Avbøtende tiltak
Ved ny bruk av et område skal utforming og bruk av arealer, bygninger og anlegg vurderes i
forhold til barn/unge og universell utforming. Det er aktuelt å vurdere funksjons- og
kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, samt trafikkregulerende tiltak.
Det skal innføres bestemmelser i sentrumsplanen:
!

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.

!

Der hvor det skal etableres areal for barn skal disse være store nok, egnet for lek og
opphold på ulike årstider. Arealene skal kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi
muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne.
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!

Til grunn for krav om fysisk utforming, samt minste uteoppholdsareal (MUA) til felles
og privat bruk, viser vi til Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging.

!

I nye boligområder skal det pr. boenhet reguleres inn minimum 50kvm til lekeplass og
andre friområder. Uteoppholdsareal for den enkelte boenhet skal etableres i tillegg til
leke- og friområder.
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. Lekeplassene skal
opparbeides og ferdigstilles før den første boenheten flyttes inn (jfr. plan - og
bygningsloven § 67 a)

I tillegg vil det etableres retningslinjer for barn og unges nærmiljø:
a) Nærlekeplass skal avsettes i alle områder hvor det etableres 5 eller flere boenheter
b) Områdelekeplass skal avsettes i områder hvor det etableres 20 eller flere boenheter
c) Lekeplasser bør plasseres i tilknytning til og i sammenheng med andre ubebygde og
vegetasjonsbærende arealer
Leke og uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støyforhold (maks 55 dBA).
Lekeplassene skal ha solrik beliggenhet og være skjermet for sterk vind, forurensning og
trafikkfare. Areal brattere enn 1:3 og arealer for områdelekeplasser og felleslekeplasser som
er smalere enn 10 meter skal ikke regnes med i arealberegningen. Egnede arealer for barn
og unge skal lokaliseres før boliger og veier plasseres.

10.9 ROS
Konklusjon og oppsummering av tiltak (tilsvarer kap. 7 i ROS-analysen):

Fare

Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak

Generelle
forutsetninger

Det forutsettes at bygg prosjekteres i forhold til TEK
17, (spesielt med tanke på vindkast og fare for radon).
I anleggsfasen må det være fokus på sikker drift av
maskiner og kjøretøy slik at akutt forurensning fra
unngås

Aktuelt for
utbyggingsområde
Byggesak/
detaljregulering
Alle

Elektromagnetisk
stråling

Det skal etableres en hensynssone på 6 meter på hver
side av kraftlinja.

Område 5, 7
og 8

Brann i bygninger
og anlegg

Fremtidig byggesaksbehandling skal sørge for at
tilstrekkelig plass til utrykningskjøretøy opprettholdes

Byggesak/
detaljregulering
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Aktuelt for
utbyggingsområde

Fare

Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak

Forurensning av
drikkevann

En reservevannforsyning fra Stadsbygd vassverk SA
bør etableres

Utenfor
sentrumsplanen

Bortfall av
energiforsyning
og/eller IKT

Bortfall av energiforsyning og/eller IKT skal håndteres
gjennom overordnet / helhetlig ROS for Indre Fosen
kommune

Utenfor
sentrumsplanen

Flom,
havnivåstigning
og stormflo

Dimensjon på kulverter oppstrøms i Årnsetbekken skal
vurderes før utbygging av områder nord for Fv. 718 og
vest for Årnsetvegen.

Område 5
og 6

Før utbygging av Malene-aunet må tiltak i
Årnsetbekken vurderes. Omfang og tiltak skal
detaljprosjekteres av hydrolog/VA-ingeniør og
geotekniker.

Område 5
og 6

For sikkerhet mot flom skal det innføres en
sikkerhetssone på 280 cm over havnivå langs
Botn/Strømmen.

Område 1, 2
og 4

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.)

Alle

Kvikkleireskred

Før områder innenfor planen kan utnyttes, skal
stabilitetsforbedrende tiltak vurderes og prosjekteres
slik at både lokal- og områdestabilitet ivaretas.
Vurderinger må gjøres i hht. til krav fremstilt i ROSanalysens avsnitt 5.2.2 (og 1.5).

Alle

Slokkevannskapasitet

Slokkevannskapasitet må undersøkes i nye
utbyggingsområder som er lokalisert sør, nord og vest
for sentrumskjernen.

Område 1,
2, 5, 6 og 9

10.10 Samlet vurdering av konsekvenser
Utredningstema

Områdeverdi

Omfang

UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 1 – KROBAKKEN
1. Kulturminner og
Ingen
kulturmiljø
2. Landskap
3. Naturressurser

Ingen endring
Stor

Lite/ubetydelig
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Vilkår

-

-

Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)

Ja
Nei
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Utredningstema

Områdeverdi

Omfang

4. Naturmiljø

Middels

Lite/ubetydelig

5. Friluftsliv og
folkehelse

Ingen berørte
områder

-

Konsekvenser
Ubetydelig
(0)
-

Vilkår
Ja
Nei

Ubetydelig/
liten positiv
Ja
(0/+)
- I anleggsfasen må det være fokus på sikker drift
- Sikkerhetssone mot flom skal etableres (2,8 moh)
- Konsekvenser av 20 års nedbør (jf. OV-modell
7. Risiko- og
18.04.2017) skal vurdere og evt. avbøtes.
Ja
sårbarhet
- For å ivareta lokal- og områdestabilitet (geoteknikk), skal
stabilitetsforbedrende tiltak vurderes og prosjekteres at
fagkyndige.
- Slokkevannskapasitet må undersøkes og evt. bedres
Samlet vurdering av område 1:
Planlagte tiltak innenfor utbyggingsområde 1 vil ha ubetydelig virkninger på miljø og
samfunn. Det vil muligens være en liten positiv endring for barn/unge og for universell
utforming gjennom at det legges til rette for mer sammenhengende grøntareal.
6. Barn og unge /
Universell utform.

Liten

Ingen endring/
noe forbedret

Tiltakene vurderes som positive på miljø og samfunn.
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 2 – STRØMMEN
Stor
1. Kulturminner og
kulturmiljø

Liten
Ubetydelig

Litt postitiv/
noe forbedret
Ingen endring
Litt positiv/
noe forbedret

2. Landskap

3. Naturressurser

Ingen endring

Stor

Lite/
ubetydelig

Ubetydelig
(0)
Liten positiv
(+)
Ingen verdi
Ingen/
liten positiv
(0/+)
Ingen/
liten negativ
(0/-)

Ja
Nei
Ja

Nei

Liten
4. Naturmiljø
5. Friluftsliv og
folkehelse
6. Barn og unge /
Universell utform.

7. Risiko- og
sårbarhet (ROS)

Ingen endring
Liten negativ
Lite negativt/
Middels
(-)
noe forringet
Stor positiv/
Stor positiv
Liten
stort forbedring
( +++ )
Stor positiv /
Stor positiv
Liten-middels
stor forbedring
( +++ )
- I anleggsfasen må det være fokus på sikker drift
- Sikkerhetssone mot flom skal etableres (2,8 moh)
- Konsekvenser av 20 års nedbør (jf. OV-modell
18.04.2017) skal vurdere og evt. avbøtes.
- For å ivareta lokal- og områdestabilitet (geoteknikk), skal
stabilitetsforbedrende tiltak vurderes og prosjekteres at
fagkyndige.
- Slokkevannskapasitet må undersøkes og evt. bedres

Ja
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Utredningstema

Områdeverdi

Omfang

Konsekvenser

Vilkår

Samlet vurdering av område 2:
Planlagte tiltak innenfor utbyggingsområde 2 har store positive følger for folkehelse og
barn/unge, samt positive følger universell utforming gjennom bedre og mer
sammenhengende grøntareal og tilretteleggelse av sjøareal/-aktivitetsområder. Det er
behov/ønsker for mer aktivitet og bruk av Botn til friluftslivsaktiviteter. Også landskap og
kulturminner vil få bedre vilkår.
Betydningen på jordbruksjord vurderes som nærmest ubetydelig.
Tiltakene går noe på bekostning av naturmiljøet. For å avgrense negative virkninger på
strandsonen, vil det være viktig å fastsette en øvre grense på antall naust som kan
etableres. Samtidig bør naustene plasseres mest mulig samlet. Før etablering av
flytebrygger må påvirkning på naturverdier under vann vurderes.
Samlet vurderes tiltakene som mest positive på miljø og samfunn.
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 3 – SENTRUMSKJERNEN
Liten/middels
positiv
Ja
( +/++ )
Litt positiv/
Liten positiv
2. Landskap
Ja
noe forbedret
(+)
3. Naturressurser
Ubetydelig
Middels
Lite/ubetydelig
(0)
4. Naturmiljø
Ja
Ingen/
Liten negativ/
Liten
liten negativ
noe forringet
(0/-)
5. Friluftsliv og
Litt positiv/
Liten positiv
Middels
Nei
folkehelse
noe forbedret
(+)
6. Barn og unge /
Litt positiv/
Middels positiv
Middels-stor
Ja
Universell utform.
noe forbedret
( ++ )
- I anleggsfasen må det være fokus på sikker drift
- Konsekvenser av 20 års nedbør (jf. OV-modell
7. Risiko- og
18.04.2017) skal vurdere og evt. avbøtes.
Ja
sårbarhet (ROS)
- For å ivareta lokal- og områdestabilitet (geoteknikk), skal
stabilitetsforbedrende tiltak vurderes og prosjekteres at
fagkyndige.
Samlet vurdering av område 3:
Planlagte tiltak innenfor utbyggingsområde 3 vurderes som positive for folkehelse,
barn/unge og universell utforming gjennom bedre og mer sammenhengende grøntareal,
samt etablering av et definert torg og møteplasser i sentrum.
1. Kulturminner og
kulturmiljø

Middels

Litt postitiv/
noe forbedret

Planlagte tiltak er vurderes som muligens negativt på naturmangfoldet (sterk truet eller
sårbar art) i form av fugleliv i sentrum. Nærheten til Botn og Strømmen fuglereservat vil
imidlertid også kunne føre til at fuglelivet i sentrum bevares. Samlet vil planen føre til at
mer grøntareal etableres i sentrumskjernen
Tiltakene samlet vurderes som positive på miljø og samfunn.
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Utredningstema

Områdeverdi

Omfang

UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 4 – FALLET
1. Kulturminner og
Ingen
kulturmiljø

-

Konsekvenser

Vilkår

-

-

Middels positiv/
forbedret
Lite/
ubetydelig

Middels positiv
Ja
( ++ )
Ubetydelig
3. Naturressurser
Middels
Nei
(0)
Ingen/
Liten negativ/
Liten
liten negativ
noe forringet
(0/-)
Liten negativ/
Liten negativ
4. Naturmiljø
Middels
Ja
noe forringet
(-)
Ingen/
Liten negativ/
Ukjent
liten negativ
noe forringet
(0/-)
5. Friluftsliv og
Stor positiv /
Stor positiv
Stor /liten
Nei
folkehelse
stor forbedring
( +++ )
Veldig stor
6. Barn og unge /
Stor positiv /
Middels-stor
positiv
Ja
Universell utform.
stor forbedring
( ++++ )
- I anleggsfasen må det være fokus på sikker drift
- Sikkerhetssone mot flom skal etableres (2,8 moh)
- Konsekvenser av 20 års nedbør (jf. OV-modell
7. Risiko- og
18.04.2017) skal vurdere og evt. avbøtes.
Ja
sårbarhet
- For å ivareta lokal- og områdestabilitet (geoteknikk), skal
stabilitetsforbedrende tiltak vurderes og prosjekteres at
fagkyndige.
Samlet vurdering av område 4:
Tiltak i planen vurderes som svært positivt på barn/unge og universell utforming gjennom
etablering av friområde og sammenhengende grøntareal. Friområdet vil være et viktig sted
for alle som ønsker nær tilgang til Botn. Kontakt mellom landareal og sjø er også sentralt
for forståelsen av landskapet.
2. Landskap

Planlagte tiltak vurderes som negativt på naturmiljøet. Mer ferdsel vil kunne ha påvirkning
på sårbare arter. Bygg i strandsonen må oppføres på et begrenset areal, og tiltak må
gjennomføres på en måte som gjør at sårbare arter ikke belastet for mye. Videreføring og
etablering av vegetasjon kan være eksempel på en slik måte.
Samlet vurderes tiltakene som svært positive på miljø og samfunn. Forutsetningene for at
tiltakene skal bli suksess er ivaretagelse av vegetasjon/grøntareal, samtidig som at det blir
lagt til rette for hensynsfull ferdsel i området.
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 5 – MALENE-AUNET
1. Kulturminner og
Ingen
kulturmiljø
2. Landskap
3. Naturressurser

Ingen endring
Stor og liten

Ingen endring
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Utredningstema

Områdeverdi

Omfang

4. Naturmiljø

Liten

Ingen endring

5. Friluftsliv og
folkehelse
6. Barn og unge /
Universell utform.

Ingen berørte
områder

-

Konsekvenser
Ubetydelig
(0)
-

Vilkår
Nei
Nei

Ubetydelig
Ja
(0)
- I anleggsfasen må det være fokus på sikker drift.
- Det skal etableres en hensynssone på langs kraftlinja.
- Før utbygging må tiltak i Årnsetbekken vurderes og evt.
detaljprosjekteres av fagkyndige
7. Risiko- og
- Konsekvenser av 20 års nedbør (jf. OV-modell
Ja
sårbarhet
18.04.2017) skal vurdere og evt. avbøtes.
- For å ivareta lokal- og områdestabilitet (geoteknikk), skal
stabilitetsforbedrende tiltak vurderes og prosjekteres at
fagkyndige.
- Slokkevannskapasitet må undersøkes og evt. bedres
Samlet vurdering av område 5:
Planlagte tiltak vurderes som at det vil få liten innvirkning på miljø og samfunn. Det er
antydet negative konsekvenser på naturressurser, men ettersom at arealet som skal
omdisponeres er så lite/begrenset, er også dette av mindre betydning.
Ubetydelig

Ingen endring

Ettersom at planen ikke har vesentlig innvirkning, vurderes tiltakene som positive på miljø
og samfunn.
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 6 – BADSTUVEIEN
1. Kulturminner og
Ingen
kulturmiljø

-

-

Ubetydelig
Nei
(0)
Ubetydelig
3. Naturressurser
Stor
Ingen endring
Nei
(0)
4. Naturmiljø
Ingen
Nei
5. Friluftsliv og
Litt positiv/
Liten positiv
Liten
Nei
folkehelse
noe forbedret
(0/+)
6. Barn og unge /
Litt positiv/
Liten positiv
Liten
Ja
Universell utform.
noe forbedret
(+)
- I anleggsfasen må det være fokus på sikker drift.
- Før utbygging må tiltak i Årnsetbekken vurderes og evt.
detaljprosjekteres av fagkyndige.
- Konsekvenser av 20 års nedbør (jf. OV-modell
7. Risiko- og
18.04.2017) skal vurdere og evt. avbøtes.
Ja
sårbarhet
- For å ivareta lokal- og områdestabilitet (geoteknikk), skal
stabilitetsforbedrende tiltak vurderes og prosjekteres at
fagkyndige.
- Slokkevannskapasitet må undersøkes og evt. bedres
Samlet vurdering av område 6:
Tiltak vurderes som noe positivt på folkehelse, barn/unge og universell utforming, fordi det
legger til rette for mer og sammenhengende grøntareal.
2. Landskap

Ingen endring
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Utredningstema

Områdeverdi

Omfang

UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 7 – ÅRNSETFLATA
1. Kulturminner og
Ubetydelig
kulturmiljø
2. Landskap

Ingen endring

3. Naturressurser

-

4. Naturmiljø

Middels

5. Friluftsliv og
folkehelse
6. Barn og unge /
Universell utform.

Ingen berørte
områder

Liten negativ/
noe forringet
-

Konsekvenser

Vilkår

Ingen verdi

Nei

Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)
-

Ja
Nei
-

Ubetydelig
Ja
(0)
- I anleggsfasen må det være fokus på sikker drift.
- Det skal etableres en hensynssone på langs kraftlinja.
- Konsekvenser av 20 års nedbør (jf. OV-modell
7. Risiko- og
18.04.2017) skal vurdere og evt. avbøtes.
Ja
sårbarhet
- For å ivareta lokal- og områdestabilitet (geoteknikk), skal
stabilitetsforbedrende tiltak vurderes og prosjekteres at
fagkyndige.
Samlet vurdering av område 7:
Planlagte tiltak innenfor planen vurderes som ubetydelige på miljø og samfunn. Ettersom
at planen ikke har vesentlig virkning, vurderes tiltakene som positive på miljø og samfunn.
Stor

Ingen endring

UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 8 – FOSEN FOLKEHØGSKOLE
1. Kulturminner og
Liten
Ingen endring
kulturmiljø
2. Landskap
3. Naturressurser
4. Naturmiljø
5. Friluftsliv og
folkehelse
6. Barn og unge /
Universell utform.

7. Risiko- og
sårbarhet

Ubetydelig
(0)
Middels
Litt positiv/
negativ
noe forbedret
(--)
Ubetydelig
Middels
Ingen endring
(0)
Ingen / liten
Liten negativ/
Middels
negativ
noe forringet
(0/-)
Veldig stor
Stor positiv/
Stor
positiv
stor forbedring
( ++++ )
Veldig stor
Stor positiv /
Stor
positiv
stor forbedring
( ++++ )
- I anleggsfasen må det være fokus på sikker drift
- Det skal etableres en hensynssone på langs kraftlinja.
- For å ivareta lokal- og områdestabilitet (geoteknikk), skal
stabilitetsforbedrende tiltak vurderes og prosjekteres at
fagkyndige.
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Utredningstema

Områdeverdi

Omfang

Konsekvenser

Vilkår

Samlet vurdering av område 8:
Tiltak innenfor planen vurderes som positivt på friluftsliv, folkehelse, barn og unge, samt
universell utforming. Området vil være det mest sentrale området for fritidsaktiviteter og
oppvekst, og en forutsetning for utvikling av sammenhengende og gode grøntareal i Rissa
sentrum.

Tiltak innenfor planen vurderes som veldig negativ på landskap, da en stor hall vil
dominere i terrenget. Avbøtende tiltak med beplantning bør vurderes. Tiltaket vurderes
også som noe negativt på naturmiljø, og da først og fremst på sårbare arter. For å avbøte
for mulig negativ påvirkning er det viktig at det etableres mest mulig sammenhengende
vegetasjon, som arter kan ha tilhold i. Dette vil være en forutsetning for en god utvikling av
området.
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 9 – ÅRNSET SØR
1. Kulturminner og
Ingen
kulturmiljø
Litt negativt/
2. Landskap
noe forringet

-

-

Liten negativ
Ja
(-)
Liten - middels
Middels negativt
3. Naturressurser
Middels
negativ
Ja
/forringet
(-/--)
Middels negativt
Liten negativ
4. Naturmiljø
Liten
Ja
/forringet
(-)
5. Friluftsliv og
Middels positiv/
Middels positiv
Middels
Ja
folkehelse
forbedret
( ++ )
6. Barn og unge /
Litt positiv/
Liten positiv
Ubetydelig
Ja
Universell utform.
noe forbedret
(+)
- I anleggsfasen må det være fokus på sikker drift
- For å ivareta lokal- og områdestabilitet (geoteknikk), skal
7. Risiko- og
stabilitetsforbedrende tiltak vurderes og prosjekteres at
Ja
sårbarhet
fagkyndige.
- Slokkevannskapasitet må undersøkes og evt. bedres
Samlet vurdering av område 9:
Tiltak vurderes som positivt på friluftsliv og folkehelse, samt barn/ungdom. En mer
synlig/tydelig forbindelse vestover mot Sundsåsen vil kunne oppmuntre og inspirere til mer
bruk av område, av flere mennesker.
Tiltak vurderes som negativt spesielt på naturressurser, men også noe på landskap og
naturmiljø. Omdisponering av et større skogsområde er ikke til det beste for miljøet, selv
om det ligger i tilknytning til et eksisterende boligområde. Fordelene må veies opp mot
ulempene. For naturmangfoldet vil det avbøte noe at det etableres en grønnstruktur i
tilknytning til arealet.
For å avbøte negative fjernvirkninger på landskap vil det være en forutsetning at fremtidig
bebyggelse utformes med hensyn til omkringliggende landskap. Skog må ivaretas mellom
bebyggelsen. Påvirkning på naturmangfold og mulighet for avbøtende tiltak må vurderes
nærmere i detaljreguleringsplan.
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11 Beskrivelse av planforslaget
Målet med planen er å legge til rette for at Rissa sentrum kan utvikle seg til et aktivt og
kraftfullt kommunesenter for bosetting, næring, handel og opplevelser. Dette er gjort ved å
legge til rette for nye boliger og et variert botilbud, utvide mulighetene for næringsvirksomhet,
samt etablere en mer sammenhengende grønnstruktur. Ved å etablere flere møteplasser og
snarveger, er det samtidig lagt vekt på at det skal bli mer attraktivt å forflytte seg i sentrum til
fots eller på sykkel. Dette vil kunne styrke sentrum og øke næringsvirksomheten, bedre
folkehelse og øke kontakten mellom menneskene som benytter seg av
sentrumsfunksjonene. Det legges til rette for muligheten til å samle arbeidsplasser, økt
handel, sosialt liv samt kultur- og idrettsaktiviteter.
Det er også en intensjon om å videreføre materialbruken som har vært brukt i
sentrumsområdet siden utbyggingen startet på 60-tallet, som i hovedsak dreier seg om bruk
av tre og tegl i fasadene.
Det legges til rette for en vesentlig større befolkningsvekst i sentrumsområdet enn det som
har vært tilfelle i de siste årene.
Planforslaget består av:
− Plankart
− Planbestemmelser med vedlegg (5 geotekniske rapporter)
− Planbeskrivelse med vedlegg:
o Vedlegg 1 - ROS-analyse
o Vedlegg 2 - Forstudie: Utvikling av sentrumskjernen
o Vedlegg 3 - Trafikksikkerhetsnotat Åsly
o Vedlegg 4 - Sammendrag høringsinnspill
o Vedlegg 5 - Høringsinnspill fullstendig

11.1 Planlagt arealbruk
11.1.1 Reguleringsformål
Hele planområdet er tilsammen på 926 928 m². Dette er fordelt på 28 forskjellige formål:
Areal
daa

Arealformål
Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse (B)

33,4

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS)

106

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-BKS5)

61,1

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB)

4,7

Sentrumsformål (BS1-BS3)

71,8

Offentlig og privat tjenesteyting (BOP1-BOP8)

78

Idrettsanlegg (BIA1-BIA4)

37

Andre typer bebyggelse og anlegg (BAB1-BAB2)

2,7
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Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS)

12,9

Uthus/naust/badehus (BUN)

4,3

Uteoppholdsareal (BUT)

0,9

Kombinert formål bolig/forretning (BKB4-BKB5)

21,5

Kombinert formål forretning/kontor/tjenesteyting (BKB3)

3,7

Kombinert formål næring/tjenesteyting (BKB2)

6,5

Kombinert formål bolig og offentlig/privat tjenesteyting (BKB1)

17,4

Samferdsel og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (o_SKV)

50

Fortau (o_SF)

10,4

Torg (o_ST)

1,5

Gang-/sykkelveg (o_SGS1-o_SGS4)

8,4

Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG)

21,9

Landingsplass for helikopter o.a. (o_SLH)

1,6

Parkering (o_SPA1-o_SPA12)

19,2

Grønnstruktur
Turveg (GT1-GT6)

5

Friområde (GF1-GF7)

77,6

Park (GP)

1,1

Landbruks-, natur-, og friluftsformål, samt reindrift
LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L)

232,8

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V)

31,7

Akvakultur i sjø og vassdrag (VAV)

8,2

Tabell 4: Reguleringsformål innenfor planen og størrelsen på formålene. Benevnelser i kartet er satt i parentes.

11.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
11.2.1 Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse – B
Størrelse på området: 33,4 daa totalt
Boligbebyggelse – B er et felt i nedre kant av eksisterende boligområde på Årnset. Området
ligger i hellende terreng med gode solforhold, i nær avstand til skoler og barnehager.
Boligfeltet er tilknyttet eksisterende infrastruktur med gang-/sykkelfelt. Det er nært
kvalitetsmessig gode friluftslivsområder på Sundsåsen i vest.
En viktig forutsetning for å opprettholde den gode nærheten til Sundsåsen, vil være å
etablere turvegen - GT5 samtidig med bebyggelsen. Turvegen må være ferdig opparbeidet
før beboere på boligområde B flytter inn.
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Innenfor området vil det være mulig å etablere både eneboliger, rekkehus og leiligheter, i
tillegg til felles leke- og friområder. På grunn av nærhet til sentrum, er må tettheten være
relativt høy; 2,5 bolig per daa. Størrelsen på området er ca. 33 daa. Dette betyr det at det
skal etableres minst 83 boenheter her.
Boligområdet er i dag bevokst med skog. For å opprettholde naturverdiene, som er en viktig
kvalitet for området, er det viktig at så mye som mulig av vegetasjonen mellom bebyggelsen
blir bevart. Påvirkning på naturmangfoldet og mulighet for avbøtende tiltak må vurderes ved
detaljprosjektering.
For termisk energiforsyning anbefales det å vurdere lønnsomheten med å knytte seg til
Årnseth Bioenergi (kort avstand til tilknytningspunkt). Dersom det planlegges felles
energiløsning for utbygging, bør tilknytning også vurderes.
Frittliggende småhusbebyggelse – BFS
Størrelse på området: 106 daa samlet.
Dette er områder som er ferdig utbygd og har vært regulert tidligere. Tettheten har generelt
vært lav. Foreliggende plan griper ikke inn i eksisterende boligbebyggelse, men legger til
rette for en høyere utnyttelsesgrad enn tidligere. Tidligere var tettheten på mellom 0,15-0,2
%, mens den nå er foreslått til maks 40%. Bebyggelsen skal ikke oppføres i flere etasjer enn
tidligere.
Økt utnyttelsesgrad kan føre til at boliger bygges større, men også til at det etableres flere
enheter på den enkelte eiendom. Denne utviklingen vil imidlertid gå svært sakte, derfor
regnes ikke dette med når nye boliger som følge av vedtatt plan skal beregnes. Muligheten
for flere boliger er allikevel til stede.
Konsentrert småhusbebyggelse – BKS
På BKS1 er det etablert kjedede eneboliger og rekkehus. Området er ferdig utbygd og eies
av Indre Fosen kommune for bruk til helse- og omsorgstjenesten. Utnyttelsesgraden økes
noe, men høyde på bebyggelsen er uendret. Ingen nye boliger er beregnet innenfor området.
Størrelse på området: 2,7 daa.
BKS2 ligger mellom Årnsetlunden og Nedre fallet. Her er det tillatt med eneboliger i rekke, 2mannsboliger, 4-mannsboliger og leiligheter. Utnyttelsesgraden er dobbelt så høy som i
eksisterende eneboligområder, og bidrar til en fortetning mellom eksisterende bebyggelse.
Noen frittliggende småhus ligger her allerede, men det finnes også noe ubebygd areal.
Størrelse på BKS2 samlet er 21,5 daa. Utnyttelsesgraden (%-BYA) ligger på mellom 30% 50%, og bygningene kan oppføres i inntil 2,5 etasjer, i tillegg til kjeller.
På BKS2 er det noe bebyggelse allerede. Ved å sette en grense for minimum antall
boenheter innenfor ferdig utbygd område, legger planforslaget til rette for at det som bygges
nytt må etableres med større tetthet.
Innenfor BKS2 er det i dag 15 boenheter. Når arealet er ferdig utviklet, kan det inneholde
mellom 30 og 50 boenheter til sammen.
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Uteoppholdsareal for den enkelte boenhet skal etableres i tillegg til leke- og friområder. Det
oppfordres til å etablere felles parkeringshus, og leiligheter skal fortrinnsvis ha garasje i
bygningenes kjellerplan.
BKS3 er Villa Arneberg. Her legges det opp til videreføring av samme antall boenheter og
samme utnyttelsesgrad som tidligere. På grunn av byggets betydning for tettstedets historie
og identitet, skal Villa Arneberg bevares som et viktig kulturminne gjennom hensynssone
kulturmiljø. Det innføres restriksjoner på eiendommen, og pålegg om dokumentasjon ved
fremtidige ombygginger.
Størrelse på området: 1,6 daa.
BKS4 er byggefeltet Berge Nord ovenfor fylkesvegen. Her kan det etableres eneboliger i
rekke og 2-mannsboliger.
Størrelse på BKS4 samlet er 33,9 daa. Kun 2/3 av arealet er ubebygd. Det beregnes ikke ny
boligetablering i de eksisterende områdene. %-BRA = 60%, 1,5 etg uten kjeller.
Tetthetskravet medfører at det kan etableres mellom 6-8 boenheter her.
BKS5 er østligste del av gbnr. 124/7, mellom Krobakken og Straumsetveien. Her er det er
tillatt med eneboliger i rekke, 2-mannsboliger, 4-mannsboliger og leiligheter, men pga.
geoteknikk kan det bare etableres eneboliger på 1 etg. Området innebærer en fortetning
mellom eksisterende bebyggelse.
Utnyttelsesgraden er på mellom 30% - 50%. Dette området er på 2,1 daa, og medfører
potensielt 4 eneboliger i kjede. Uteoppholdsareal for den enkelte boenhet skal etableres i
tillegg til leke- og friområder.
Blokkbebyggelse - BBB
Straumsetveien er regulert til blokkbebyggelse. Størrelsen på arealet er på 4,7 daa og er noe
redusert i forhold til i gjeldende plan for å gi plass til friområde (GF4) og turveg (GT4) som
ligger like ved.
Dette er et område som er ferdig utbygd. Utnyttelsen er høy, og området representerer en
type bebyggelse som ellers ikke finnes innenfor plangrensene. Planen viderefører
bestemmelser og retningslinjer fra eksisterende plan.
Størrelse på området: 4,7 daa.
Sentrumsformål - BS
Innenfor sentrumsformålene skal det konsentreres om publikumsrettet forretningsvirksomhet
og formålet tillater etablering av kjøpesenter, forretningsvirksomhet, bevertning og
tjenesteyting. Kontor og/eller bolig (leiligheter) er tenkt etablert i andre og/eller tredje etasje.
Forretningsvirksomhet for særlig arealkrevende vareslag er ikke tillatt.
Minimum tillatt %-BRA er 60% og maks tillatt %-BRA er 200%. Byggene kan tillates opp mot
4 etg i tillegg til kjeller. Innberegnet i BRA er også parkeringsareal/biloppstillingsplasser,
garasjer og åpent overbygd areal, samt uteoppholdsareal og lekeareal for leilighetene. Areal
utenfor byggegrensene langs vegen innregnes også i BRA.
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Sentrumsformålet åpner for stor variasjon og fleksibilitet i arealbruken. Det er vanskelig å si
hvor mye areal som kommer til å bli benyttet til bolig, eller til næring eller kontor. Hvis det
allikevel skal gjøres et forsøk på å anslå fremtidig arealbruk, går det an å anta en jevn
tredeling av formålene: At 1,3 etg blir brukt til småskala forretningsvirksomhet/næring, 1,3 etg
blir benyttet til kontor og 1,3 etg til bolig. Variasjonsmulighetene er imidlertid store.
Det er ikke fastsatt minimum eller maksimum parkeringsgrad for feltene, kun at minst 50% av
parkeringsbehovet skal dekkes av parkering ì bygning eller i felles parkeringshus. For å
kunne gjøre et anslag på bebyggelsens størrelse innenfor sentrumsformålene, legges en
antagelse til grunn om at 30% av %-BRA vil gå med til parkeringsareal og uteoppholdsareal,
med mer.
BS1 ligger øst for rundkjøringa i sentrum og på begge sider av fylkesvegen.
Størrelse på området BS1 samlet er 30,1 daa. Minimum tillatt kvm bebyggelse er 9021,5
kvm, maksimum tillatt kvm bebyggelse er 51122 kvm.
Dette gir potensielt minimum 3000 kvm og maksimum 17040 kvm per formål bolig, forretning
og kontor (jf. tredeling av arealet som beskrevet ovenfor). Innenfor BS1 eksisterer det i dag
13860 kvm bygningsareal til næring/kontor, og ingen areal til bolig. Hvis vi tenker en tredeling
av formålet bolig – næring – kontor, vil resterende areal på BS1 bli bygd til bolig.
Anslått boligareal, med gjennomsnittlig boareal på 100 kvm per boenhet: 30-170 leiligheter.
Areal som ikke benyttes til bebyggelse, parkering og ferdselsareal skal opparbeides som
grøntareal som gir arealet et parkpreg
BS2 er sentrumsområdene sør for Rådhusvegen og vest for rundkjøringa i sentrum. Til
sammen 21,7 daa er regulert til BS2.
Dette gir potensielt minimum 2165 kvm og maksimum 12270 kvm per formål bolig, forretning
og kontor (jf. tredeling av arealet som beskrevet ovenfor). Innenfor BS2 eksisterer det i dag
13140 kvm bygningsareal til næring/kontor, samt 3510 kvm bolig.
Anslått nytt boligareal, med gjennomsnittlig boareal på 100 kvm per boenhet: 0-120
leiligheter.
Inngangsareal foran publikumsinnganger, inkludert gangforbindelser mellom disse, skal være
fysisk adskilt fra kjøreareal og parkeringsareal. Den ubebygde delen av tomta tillates ikke
nyttet til lagring, og areal mellom byggegrense og veg skal gis parkmessig opparbeidelse.
Tilgrensende grøntareal og/eller torg skal opparbeides for å utvikle sentrum.
BS3 er sentrumsområdene mellom Rådhusvegen og fylkesvegen, og som ligger vest for
rundkjøringa i sentrum.
Til sammen er 20,1 daa regulert til BS3.
Dette gir potensielt minimum 2010 kvm og maksimum 11400 kvm per formål bolig, forretning
og kontor (jf. tredeling av arealet som beskrevet ovenfor). Innenfor BS3 eksisterer det i dag
11550 kvm bygningsareal til næring/kontor, samt 1300 kvm bolig.
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Anslått nytt boligareal, med gjennomsnittlig boareal på 100 kvm per boenhet: 7-114
leiligheter.
Innenfor arealene vil det kunne oppføres mindre verksteder, bussterminal og liknende, hvis
det ikke er til ulempe for omgivelsene og naboer.
Offentlig eller privat tjenesteyting – BOP
Behovet for areal til offentlig utbygging knytter seg først og fremst til helse- og
omsorgssektoren. For utvidelse av sykehjemsplasser er det avgjørende for tjenesteytingen at
de ligger i tilknytning til sykehjemmets eksisterende bygningsmasse. Det foreslås derfor at
det kan bygges flere etasjer over eksisterende parkeringsplass øst for sykehjemmet samt en
2. etasje på avdelingen Lindegaard. Det gis også anledning til å etablere landingsplass for
helikopter på tak. Sykehjemmets kantine tillates utvidet nordover.
Bortsett fra for BOP7 er det ikke regulert maksimum eller minimum parkeringsplasser.
BOP1 - Området BOP1 skal benyttes til undervisningsformål og/eller helse/omsorgstjenester.
Størrelse på regulert areal er 9,2 daa.
BOP2 - Område BOP2 skal benyttes til helse- og omsorgstjenester. Her ligger legevakt og
helse- og omsorgssenteret i dag, sammen med helsetunet. Det legges til rette for etablering
av flere store parkeringsplasser, både for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men også
for andre med behov for ekstra manøvreringsareal, som for eksempel de som har midlertidig
vanskeligheter med å bevege seg, eller foreldre med barnevogn.
Størrelse på regulert areal er 17,5 daa.
BOP3 – Åsly skole barne- og ungdomsskole, med tilhørende idrettsområder, uteanlegg og
trafikkareal. Som en forlengelse av dette er det innenfor området også lagt til rette for
bibliotek, kantine og lignende formål som er forenelig med skolevirksomheten.
Størrelse på regulert areal er 17,4 daa.
BOP4 er Fosen folkehøgskole. 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. Areal rundt skolen skal opparbeides som grøntareal med
beplantning.
Størrelse på regulert areal er 15,4 daa.
BOP5 er Rissa rådhus og offentlig tjenesteyting. Grøntanlegg i umiddelbar nærhet til Rissa
rådhus må danne en helhet med furuene som er etablert rundt rådhuset.
Størrelse på regulert areal er 7,9 daa.
BOP6 er driftsstasjonen for kommunale tjenester. I bygget er det også etablert et bo/aktivitetssenter (dagsenter).
Størrelse på regulert areal er 6,2 daa.
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BOP7 - På området er det bygd «blålysbygg», stasjon for både brann- og
ambulansetjenesten. Arealet reguleres i tråd med dagens bruk. Det kan opparbeides maks
25 p-plasser. Tekniske installasjoner skal forsøkes integrert i bygget.
Størrelse på regulert areal er 3,9daa.
BOP8 - området er regulert til park-and-ride i eksisterende plan. Formålet videreføres.
Størrelse på regulert areal er 0,8 daa.
Idrettsanlegg - BIA
BIA1 - Rissahallen ligger på dette arealet. Da gymsalen på gamle Åsly skole ble revet
oppsto et behov for ny arena for kroppsøving, og Rissa basishall ble bygd for å ivareta den
funksjonen.
Vest for eksiterende basishall er det lagt til rette for etablering av ny svømmehall. Vest for
basishallen er eksisterende gang-/sykkelveg flyttet vestover, for å bedre trafikksikkerheten og
gi mer plass for en fremtidig svømmehall. Fra eksisterende bygg frem til ny gang-/sykkelveg
er det 60 meter. Fra parkeringsplassen opp til reguleringsplangrensa i nord er det 40 meter.
Størrelse på regulert areal er 9,5 daa.
BIA2 - Område BIA2 er på 74 x 110 meter (inkludert sikkerhetssoner) og skal romme en
utendørs 11er-bane til fotball.
Ved videre utvikling av område GF1/GF2 vil kommunen i samarbeid med Rissa idrettslag
jobbe for å utforske mulighetene for at BIA2 i samspill med friområdet GF1/GF2 også kan
fungere til andre typer aktiviteter når banen ikke blir benyttet til fotball. Etablering av en stor
11’er-bane her medfører noe risiko for at området som helhet kan bli mindre variert, og at
fotball forskyver annen aktivitet. Det må være plass også til uorganisert aktivitet, og
uorganisert idrett. Tilbudet må representere en bredde for å nå flest mulige grupper.
Størrelse på regulert areal er 8,17 daa.
BIA3 - Området er 160 x 100 meter og skal romme areal til ny kunstgresshall (11er-hall),
uten løpebane. Det er beregnet behov for areal basert på størrelser oppgitt av
kulturdepartementet. Anbefalt høyde på en storhall (kunstgressbane) med buet tak er 10-20
meter (kilde: Kulturdepartementet, idrettsavdelingen 04/2015):
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Det må påregnes en tykkelse på vegg/takk, slik at bredden på en hall vil utgjøre minst 76
meter i tverrsnitt og 22 meter i høyde. Lengden på hallen må være minst 109 meter
innvendig. Hvis vi beregner et tillegg på vegger samt et mindre inngangsparti, vil fotballhallen
tilsvare et areal på minimum 120 (l) x 80 (b) x 22 (h) meter. I tillegg vil det være behov for et
bygg med garderober, utstyr, klubbhus etc.
En hall med høyde 22 meter vil dominere landskapet og omkringliggende omgivelser på en
slik måte at det kan redusere kvaliteten for området rundt. I foreliggende plan er det derfor
lagt til rette for etablering av en hall med flatt tak, dvs. en hall som er maks 12 meter høy.
Hallen må i tillegg senkes 5-6 meter ned i bakken, slik at høyden på hallen blir på maks 8
meter fra kote 27.
Før det kan etableres hall på området må det utformes en detaljreguleringsplan som
undersøker hvilke virkninger en fremtidig hall vil få på omkringliggende bebyggelse, samt på
friområdet i vest – nordvest. Det må utformes sol/skyggediagram som viser solforhold på
forskjellige tider av døgnet, på forskjellige deler av året.
For å ivareta landskap og estetikk må en fremtidig detaljreguleringsplan utrede mulighetene
for å etablere grønt tak på idrettshallen. Rissa sentrum domineres av harde flater og bygg
(avsnitt 2.2.4). En fremtidig hall vil bryte opp landskapet i et viktig grøntdrag mellom
sentrumskjernen og Årnset (GF1-GF2). Etablering av grønt tak med vegetasjon vil avbøte for
den dominerende virkningen en hall vil kunne få på omgivelsene.
Størrelse på regulert areal er 18,2 daa
BIA4 - Innenfor dette området er det utformet en detaljregulering av friområdet og strandlinja
for å tilrettelegge for seilsportanlegg Nedre Fallet. En av planens intensjoner er å sikre
allmenheten tilgang til Botn. Her legges det til rette for at det er mulig å legge ut flytebrygge
og at strandsonen kan opparbeides slik at båter, kajakker og liknende enkelt kan settes på
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sjøen. For å unngå konflikt mellom motorisert, ikke motorisert aktivitet og bading settes det
en fartsbegrensning på 5 knop i et 50-meters belte fra strandkanten.
En av hovedtankene bak planen er å øke tilgjengeligheten til Botn for allmenheten. Samtidig
er seilsport er en type aktivitet som kommunen ønsker å fremme, og støtte opp under.
Området skal avhjelpe et behov for et sted for oppbevaring av utstyr. Det er også behov for
flytebrygge for av og påstigning, samt for fortøyning i korte perioder. En slik flytebrygge vil
også kunne fungere som badebrygge.
Størrelse på regulert areal er 1,1 daa.
Andre typer bebyggelse og anlegg – BAB, BBS, BUN
BAB1 er det kommunalt eide vannrenseanlegg i Rissa.
Størrelse på regulert areal er 2,7 daa.
BAB2 er et kommunalt eid avløpspumpe- og bobleanlegg ved Nedre Fallet.
Størrelse på regulert areal er mindre enn 0,05 daa.
BBS er sjøarealet mellom Fallet og landsbruksarealet på gbnr. 123/1. Her er det ønskelig i
fremtiden å etablere enkle flytebrygger, uten behov for forankring i sjøbunnen.
Botn er et viktig leveområde for arter. Flest arter av forvaltningsinteresse for biologisk
mangfold ligger ved og i Botn og Strømmen (se avsnitt 5.3.2). Påvirkningen på naturverdier
henger nøye sammen med antall brygger og plasseringen av brygger, og bør avklares
gjennom en fremtidig detaljreguleringsplan. Fremtidig planarbeid må vurdere om det er
hensiktsmessig å settes en maks grense på 2 felles flytebrygger. Bryggene bør plasseres
konkret i plankartet.
Vurdering av tiltakets påvirkning på naturverdier, samt geotekniske forhold, må gjennomføres
av kvalifisert fagpersonell.
Størrelse på regulert areal er 12,9 daa.
På BUN er det ønskelig å tilrettelegge for uthus, naust og/eller badehus. BUN er plassert
mellom Fallet og landsbruksarealet på gbnr. 123/1, målt 15 meter fra strandlinja og opp.
Tidligere har det vært mange planer for utnyttelse her, både gjennom flerbruksplan for Botn i
1999 og i reguleringsplan for Årnsetlunden. Det er geoteknisk vanskelig undergrunn
(kvikkleire) i området.
Ifølge statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ligger
Rissa i et område hvor press på sjønære areal er stort. Det vurderes som svært viktig for
allmennheten at området ikke bygges helt igjen, samt at det blir tatt hensyn til naturverdiene.
For å ivareta områdeverdien bør en fremtidig detaljreguleringplan vise plasseringen av
naust/badehus i plankartet. 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. Det må
vurderes om ikke det skal settes en maks grense på 10 naust/bygninger. Området bør ses i
sammenheng med friområdet ovenfor GF3 og etablering av naust eller liknende kan ikke
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begrense mulighetene for fremføring av tursti langs Botn. Å sikre tilgangen til sjø i sentrum
for kommunens innbyggere er en høyt prioritert oppgave.
En åpen og mer detaljert planprosess, samt en ytterligere medvirkningsprosess, vil sikre
alles interesser i området og føre til en bedre fremtidig bruk. Det bør også vurderes
bestemmelser eller klare retningslinjer som angir utforming av bygningene og bryggene med
hensyn på landskapsvirkninger og estetikk.
Størrelse på regulert areal er 4,3 daa.
Uteoppholdsareal - BUT
Dette er regulering av to lekeplasser som er videreført fra eldre reguleringsplaner. Andre
uteoppholdsareal innenfor planområdet er regulert til grønnstruktur – friareal, turveg/-drag og
park. I tillegg er det regulert et torg på Rådhusplassen – se under samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur.
Størrelse på regulert areal er 0,4 og 0,6 daa.
Kombinerte formål: Bolig og offentlig/privat tjenesteyting – BKB1
BKB1 ligger nedenfor helsetunet - boliger og offentlig tjenesteyting, knyttet til helsetjenester
og eldreomsorg, samt offentlig barnehage.
Størrelse på regulert areal: 17,4 daa.
Kombinerte formål: Næring/tjenesteyting – BKB2
BKB2 – Nærings-/tjenesteytingsbebyggelse som skal ha publikumsrettet virksomhet som
hovedregel, og det tillates ikke detaljforretning innenfor området. Det er tillatt med
bebyggelse i maks 2 etg. %-BRA tillatt er minimum 100% og maksimum 150%.
Innenfor BKB2 ligger det i dag bensinstasjon, verksted, bilforhandler og kontor. Området
reguleres i tråd med dagens bruk.
For å kunne gjøre et anslag på fremtidig næringsareal, legges til grunn en antagelse om at
30% av %-BRA vil gå med til parkeringsareal/biloppstillingsplasser, med mer. Det medfører
at det vil være tillatt med minimum 4550 kvm bebyggelse for næring/tjenesteyting. Det vil
være tillatt med en bygning på maks 6500 kvm. På dette arealet står det i dag en 1-etasjes
bygning på 2445 kvm. Potensielt kan det bygges mellom 2100-5360 kvm mer
bygningsmasse på dette området.
Inngangsareal foran forretning og andre publikumsinnganger, samt viktige gangforbindelser,
skal være adskilt fra kjøreareal og parkeringsareal. Den ubebygde delen av tomta skal ikke
benyttes til lagring.
Størrelse på regulert areal samlet er 6,5 daa.
Kombinerte formål: Forretning/kontor/tjenesteyting – BKB3
BKB3 – forretning, kontor og/eller tjenesteyting som skal ha publikumsrettet virksomhet som
hovedregel. Innenfor dette arealet ligger i dag Sparkjøp.
Det tillates ikke detaljforretninger innenfor området. Det er tillatt med bebyggelse i maks 2
etg. Inngangsareal skal være adskilt fra kjøreareal og parkeringsareal og den ubebygde
delen av tomta skal ikke benyttes til lagring.
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%-BRA tillatt er minimum 100% og maksimum 150%. For å kunne gjøre et anslag på
fremtidig næringsareal, legges til grunn en antagelse om at 30% av %-BRA vil gå med til
parkeringsareal/biloppstillingsplasser, med mer. Det medfører at minimum 2600 kvm og
maks 4470 kvm næringsareal (bygningsmasse) kan bebygges på området. Eksisterende
bygning på området er 1360 kvm. Det betyr at det kan bebygges mellom 1240 og 3100 kvm
mer næringsbebyggelse på dette arealet.
Størrelse på regulert areal: 3,7 daa.
Kombinerte formål: Bolig/Forretning – BKB4 og BKB5
Områdene ligger i tilknytning til sentrumskjernen mellom Rådhusvegen og Botn/Strømmen.
Bebyggelsen er i hovedsak bolig, men det åpnes samtidig for muligheten til å etablere små
virksomheter og utsalg, for eksempel knyttet til håndverksvirksomhet eller liknende. Hvis det
etableres mindre verksted eller forretninger må ikke dette være en aktivitet som er til
sjenanse for omkringliggende omgivelser. Lagervirksomhet er ikke tillatt.
Størrelse på samlet regulert areal: 21,5 daa. Det beregnes ikke ny boligbebyggelse innenfor
BKB4/BKB5.
BKB4 ligger mellom sentrumskjernen og Krobakken. Bebyggelsen skal ikke overstige 2 etg.
Maks utnyttelsesgrad er 60% BRA. Størrelse på regulert areal: 16,4 daa.
BKB5 ligger mellom Krobakken og Strømmen/Botn. Bebyggelsen skal være maks 2 etg.
Kulturmiljø Strømmen må henyntas og bør vektlegges spesielt innenfor disse områdene.
Maks utnyttelsesgrad er 60% BRA. Størrelse på regulert areal: 5,1 daa.
11.2.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur
Det er lagt vekt på å finne gode løsninger for myke trafikanter på veg til Åsly skole og
Rissahallen, fra boligområdene rundt. Det er blant annet foreslått en snarvei fra
Maleneaunet, forbi Helsetunet og til skoleområdet.
Nye utbyggingsområder, både bolig, næring og offentlige formål skal utformes slik at veier og
gangveier ikke er for bratte, ligger best mulig i terrenget og gir god adkomst til bygninger.
Stigning på samleveg bør ikke være større enn 1:20 (5 %), og på korte strekninger 1:12 (8,3
%) inntil 3 m (Statens vegvesen Håndbok V129: Universell utforming av veier og gater).
Anlegg for gående og syklende bør i størst mulig grad være tilpasset funksjonshemmede.
Der hvor dette ikke er mulig skal det etableres alternative adkomstmuligheter til de viktigste
rekreasjonsområdene. Parkeringsplasser for funksjonshemmede skal etableres på større
parkeringsareal.
All samferdsel som er regulert i planen er offentlig areal.
Kjøreveg – o_SKV
Offentlig areal. Total størrelse på areal regulert til kjøreveg innenfor planen er 50 daa.
Fortau – o_SF
Offentlig areal, fortrinnsvis 2,75 meter bred, med 0,25 m kantstein, for å ivareta muligheten
for vintervedlikehold.
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Torg – o_ST
Det foreslås å omorganisere parkeringsplassen mellom hotellet og rådhuset, slik at deler av
den reguleres til torg. Det er behov for et torg på rådhusplassen. Utforming av torget må
detaljprosjekteres og det må anlegges benker, nytt dekke, noe vegetasjon med mer.
Funksjon til torget er at det skal være kommunens «storstue», med plass til
Rissamartnan/marked, julegran, folkefest, konserter eller div. kunstutrykk. Møblering bør
være sparsom for å ivareta handlingsrommet. Det må allikevel være en klart definert plass.
Gang og sykkelveg – o_SGS
Det er lagt vekt på at det skal være enkelt å besøke offentlige bygninger, butikker og andre
publikumsbaserte virksomheter som gående eller syklende.
o_SGS2 er en endring av eksisterende snarveg vest for dagens Rissahall. Gang/sykkelvegen er endret både for å bedre trafikksikkerheten, men også for å lage mer plass for
en fremtidig svømmehall innenfor idrettsområdet BIA1.
o_SGS3 er ny gang-/sykkelveg øst for aktivitetsområdet GF2.
o_SGS4 er ny gang-/sykkelveg vest for aktivitetsområdet GF2.
Annen veggrunn: grøntareal – o_SVT og o_SV
Sideareal til veg. Regulert for å sikre areal til grøfter, eventuell belysning eller annet.
Landingsplass for helikopter o.a. – o_SLH
Arealet er gjeldende helikopterlandingsplass for Rissa legesenter og helsetunet.
Parkering – SPA1-SPA12
- SPA1: Eksisterende parkering rundt/ved Rissahallen
- SPA2: Eksisterende parkering ved helsestasjonen
- SPA3: Ny hovedparkering til idrettsbaner. Kan også benyttes til Åsly aktivitetspark.
Innenfor arealet SPA 3 skal det anlegges nytt servicebygg, som inkluderer garderobe,
møterom og fellesareal. Servicebygget skal ikke ha fotavtrykk større enn 150 m² og ha
maks to etasjer.
- SPA4: Ny kiss&go sør for Åsly skole
- SPA5: Eksisterende parkering langs fylkesvegen.
- SPA6: Eksisterende parkering langs fylkesvegen.
- SPA8: Parkering for sentrumsområde BS2.
- SPA9: Eksisterende parkering på boligblokkene i Straumsetveien
- SPA10: Eksisterende parkering på område Berge Nord.
- SPA11: Ny publikums-/besøkende-parkering i Nedre Fallet
- SPA12: Ny handicap-parkering i Nedre Fallet
SPA7 - Eksisterende parkering sør og øst for Rissa rådhus utgår av planen jf. vedtak i
arealutvalget 26.05.20, sak 28/20. Parkeringen innlemmes som del av BOP5.
Annen teknisk infrastruktur
BAB1: Område skal benyttes til kommunalt vannrenseanlegg.
BAB2: Området skal benyttes til avløpspumpe- og bobleanlegg ved Nedre Fallet.
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11.2.3 Grønnstruktur
Arealformålet grønnstruktur skal sikre en helhetlig hovedstruktur med arealer for friluftsliv,
fysisk aktivitet og viktige natur- og landskapskvaliteter. Den varierte naturen og verdifull
nærheten til Trondheimsfjorden/Botn må ivaretas. Helhet og sammenheng med natur/sjø må
vektlegges, spesielt i grøntområder.
Det er et mål å ivareta gode sammenhenger mellom utbyggingsområder og friluftsområdene
utenfor byggesonen. Det er et overordna mål å gjøre det mest mulig attraktivt å gå eller
sykle for de som bor i nærheten, når de skal handle, til skolen, levere unger i barnehage e.l.
Derfor er det foreslått flere tverrforbindelser mellom boligområdene og sentrum, og
boligområdene og attraktive friluftsområder som området ved Botn og Sundsåsen. Dette skal
gi trafikksikre og attraktive forbindelser uten tidstap for brukeren.
Dekke på turvegene/turstiene kan variere, mellom fast underlag, grus som setter seg og fast
overflate. Eksisterende vegetasjon skal helst bevares og ved etablering av ny vegetasjon
skal det fortrinnsvis benyttes vanlige norske treslag. Det skal legges vekt på bruk av
bestandige materialer av høy kvalitet og robusthet.
Det kan ikke føres opp bygning eller anlegg innenfor grønnstrukturen.
Turveg - GT
GT1: Turveg/bindeledd øst for Strømmensbrua
GT2: Turveg fra rådhuset ved Villa Arneberg ned til Botn. 2,5 meter bred.
GT3: Turveg langs Botn fra Strømmen Brua til Nedre Fallet. 2,5 meter bred.
GT4: Turveg fra Botn/Strømmen til rådhuset. 3 meter bred. Følger/del av friområdet GF4.
GT5: Turveg fra Ytre Ringveg til Sundsåsen, gjennom Årnset sør. 3 meter bred. Avstikker
som skal fungere som en snarvei til deler av Årnsetfeltet og til det nærliggende
friluftsområdet på Sundsåsen.
GT6: Turveg langs Årnsetbekken, mellom Bergeringen og dagens videregående skole, og
videre mellom Myrsetveien og Sundsmyrvegen. Reguleres i bredde 2 meter.
Friområde - GF
GF1: Område mellom Fosen folkehøgskole og Rissahallen. Inkluderer grøntområde som
strekker seg fra Rissa videregående skole og forbi Fosen folkehøgskole. Området avgrenses
av skolene på den ene siden og av bebyggelsen langs Ytre Ringveg på den andre. Området
er viktig både for tur og leik av så vel skoleunger som for Fosnaheim naturbarnehage som
har en fast uteplass her.
Det er i dag flere stier i området, samt en snarveg fra Årnset til Åsly skole (skolebakken).
Området reguleres i tråd med dagens bruk.
Indre Fosen kommune har initiert etablering av Åsly Aktivitetsgrend på noe av arealet mellom
Åsly og folkehøgskolen, delvis opp mot skogen vest for Fosen folkehøgskole. Etablering av
aktivitetsgrenda er en videreutvikling av området som allment nærturområde, og legger til
rette for et lavterskeltilbud til det brede lag av befolkningen. Planlegging av prosjektet ble
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påbegynt i desember 2021, men detaljprosjektering av området avventer vedtak av
sentrumsplanen.
Størrelse på regulert areal: 36,3 daa.
GF2: Området mellom Åsly skole og ny kunstgresshall.
Størrelse på regulert areal: 4,7 daa
GF3: For å sikre allmenheten tilgang til strandsonen reguleres det til friområde langs Botn.
Det legges til rette for at det kan tilrettelegges med reversible installasjoner som
grill/bålplass, plass for lek osv.
Størrelse på regulert areal: 16,6 daa
GF4: Friområde i sentrum av Rissa. Lengst mot sørøst danner en flate hvor det kan
etableres benker. Store deler av området åpnes for allmennheten på en helt annen måte enn
det har vært tidligere. Det tillates tiltak som på en skånsom måte tilrettelegger for aktivitet i
strandsonen og som øker kvaliteten på området for allmennheten.
Det er et mål å gjennom planen gjøre Botn mer tilgjengelig for innbyggere og besøkende,
dette gjøres blant annet ved å lage gode forbindelser fra både boligområder og
sentrumskjernen til friområdet ved Botn.
Størrelse på regulert areal: 3,6 daa.
GF5: Friområde langs Botn. Det meste av denne strandsonen er i praksis lite tilgjengelig for
allmenheten, da det er bebyggelse helt ned til strandkanten, bortsett fra den vestligste delen.
Der har det i en årrekke blitt ilandført blåskjell til kommersiell bruk, samt at det er benyttet til
rekreasjon. Området reguleres i tråd med nåværende bruk.
Størrelse på regulert areal: 2,6 daa
GF6: Nedre Fallet. Følger detaljreguleringsplanen for seilsportanlegg i Nedre Fallet.
GF7: Friområde langs med elva og blant boligbebyggelsen på Berge nord. Friområdet er
avgrenset til 2 meter på hver side av elva.
Størrelse på regulert areal: 2,4 daa.
Park – GP
Aktivitetspark ved rådhuset. Eksisterende aktivitetspark for mennesker i alle aldre.
Størrelse på regulert areal: 0,8 daa.
11.2.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) - L
Reguleres til jordbruksformål i tråd med dagens bruk.
Størrelse på regulert areal: 206,4 daa
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Jordbruksområdene sør for Krobakken er forholdsvis små. Det anses likevel som viktig å
bevare dem til jordbruksområde, blant annet for å gi tidsdybde til området, men også den
estetiske verdien det gir ved å holde ved like et åpent areal mellom Krobakken og Botn.
11.2.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - V
Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Byggegrense mot sjø: 15 meter med unntak av ved Nedre Fallet.
Akvakultur - VA
Eksisterende anlegg for «Snadder og snaskum» i Botn.
11.2.6 Hensynssoner
Frisiktsoner – H140
Sikringssone for frisikt mot Fv. 718. Innenfor frisiktsonen skal eventuelle sikthinder
(eksempelvis vegetasjon eller snø) ikke være høyere enn 0,5 meter over fylkesvegens
kjørebanenivå.
Faresone mot ras- og skredfare – H310
For sikkerhet mot flom er det innført en sikkerhetssone på 280 cm over havnivå langs
Botn/Strømmen.
Faresone flomfare – H320
For sikkerhet mot flom er det innført en sikkerhetssone på 20 m på hver side av
Årnsetbekken.
Faresone høyspentanlegg – H370
Faresone høyspenningsanlegg for eksisterende høyspentanlegg tvers gjennom planområdet.
Hensynssone bevaring av naturmiljø – H570
H570_1: Hensynssone naturmiljø Årnsetlunden: Her skal trær og vegetasjon bevares, og
bare fjernes hvis de kommer i direkte konflikt med tiltak. Fjerning av trær og annen verdifull
vegetasjon bør bare skje etter en faglig vurdering.
H570_2: Hensynssone naturmiljø Arnebergskogen: Trær og vegetasjon skal bevares.
Hensynssone bevaring av kulturmiljø – H560
H560_1: Hensynssone kulturmiljø Strømmen: Det foreslås å innføre hensynssone for bevaring
av kulturmiljøet Strømmen. Strømmen kulturmiljø innbefatter bygninger som kan knyttes til det
historiske gamle Rissa sentrum.
H560_2: Hensynssone kulturminne Villa Arneberg, gnr/bnr 122/370: Miljøet har en historisk
verdi som tidligere handelsstedet og om tiden før sentrum utviklet seg på myra lengre nord.
Båndleggingssone etter lov om naturvern – H720:
Området tilsvarer Strømmen fuglefredningsområde
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11.3 Bebyggelsens plassering og utforming
11.3.1 Bebyggelsens høyde/grad av utnytting.
Det er lagt opp til en forsiktig fortetting utenfor sentrumsformålene. Det aller meste av
boligområdene er imidlertid bebygd. Innenfor sentrumskjernen har flere steder vanskelig
grunnforhold (kvikkleire). Nye boligfelt innenfor eksisterende boområder har middels høy
tetthet, med en relativt lav høyde på bebyggelsen. Dette er gjort delvis av hensyn til
eksisterende bebyggelse, og enkelte steder av hensyn til geoteknikk.
Bebyggelsens høyde innenfor planområdet varierer. Innenfor sentrumsformål er det tillatt
med bygg opp mot 3 etasjer, jf. slik det er i dag. Hvis det er behov for å øke denne høyden,
må det gjøres en ordentlig vurdering av bygningens virkning på nærliggende omgivelser;
blant annet landskap, sol-/skyggeanalyser, vurdering av vindforhold, samt gode geotekniske
vurderinger. Dette må eventuelt undersøkes i en fremtidig detaljregulering. Innenfor
boligområdene er det for det meste tillatt med boliger opp mot 2 etasjer, og enkelte steder
ned til 1,5 etasje (Berge nord).
11.3.2 Antall nye boliger, fordeling av boenheter
Beregning av antall nye boenheter som kan etableres innenfor plangrensene:
Ant. nye
boenheter

Navn boligfelt

Boligtyper

Tetthet/høyde

Boligbebyggelse: B

Eneboliger, rekkehus og
leiligheter

2,5 bolig per daa

83

Eneboliger

Ingen nye boliger

0

Kjedet eneboliger, rekkehus

Ingen nye boliger

0

Enebolig, 2-mannsboliger,
rekkehus, 4-mannsboliger,
leiligheter

%-BYA 30-50%
2,5 etg

Leiligheter

Ingen nye boliger

Frittliggende
småhusbebyggelse:
BFS
Konsentrert
småhusbebyggelse:
BKS1
Konsentrert
småhusbebyggelse:
BKS2
Konsentrert
småhusbebyggelse:
BKS3

Konsentrert
Kjedet eneboliger,
småhusbebyggelse:
2-mannsboliger
BKS4
Konsentrert
småhusbebyggelse: Eneboliger
BKS5
Blokkbebyggelse:
Leiligheter
BBB
Sentrumsformål:
BS1

Leiligheter

Sentrumsformål:
BS2

Leiligheter

%-BRA = 60%, 1,5
etg u/kjeller

15-35

0

6-8

2,3 daa nytt
4
Ingen nye boliger
Min. %-BRA = 60%
maks %-BRA = 150%.
Opp til 4 etg.
Min. %-BRA = 60%
maks %-BRA = 150%.
Opp til 4 etg.
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Sentrumsformål:
BS3
Kombinert bolig og
off./privat
tjenesteyting: BKB1
Kombinert bolig og
forretning: BKB4 og
BKB5

Leiligheter

Min. %-BRA = 60%
maks %-BRA = 150%.
Opp til 4 etg.

Leiligheter

Ingen nye boliger

0

Eneboliger

Ingen nye boliger

0

7-114

Mellom
145 - 530 boenheter

SUM:
Tabell 5: Oversikt over nye boenheter innenfor planområdet

Innenfor sentrumsplanen legges det til rette for etablering av mellom 145 og 530 boenheter.
Usikkerheten er imidlertid stor. Det er vanskelig å anslå fordelingen på areal som kommer til
å bli benyttet til bolig og til andre formål (næring/tjenesteyting/kontor) der hvor det er regulert
til sentrumsformål og kombinerte formål.
11.3.3 Antall m² næringsareal
Beregning av nytt næringsareal (kvm) som kan etableres innenfor planens grenser:
Navn utbyggingsfelt
Sentrumsformål: BS1
Sentrumsformål: BS2
Sentrumsformål: BS3
Kombinerte formål næring/tjenesteyting:
BKB2
Kombinerte formål forretning/kontor/
tjenesteyting: BKB3
Kombinerte formål bolig/Forretning:
BKB4 og BKB5
SUM:

Eksisterende
bebyggelse
13860 kvm
næring/kontor
13140 kvm
næring/kontor
11550 kvm
næring/kontor
2445 kvm
næring/kontor
1360 kvm
næring/kontor
Hovedsakelig bolig

Bygningsmasse
Ant. kvm nytt
(kvm) / høyde
næringsareal
Maks %-BRA = 170%*
Maks 20220 kvm
Opp til 4 etg. + kjeller
(resterende kvm)
Maks %-BRA = 170%*
Maks 11400 kvm
Opp til 4 etg. + kjeller
(resterende kvm)
Maks %-BRA = 170%*
Maks 11250 kvm
Opp til 4 etg. + kjeller
(resterende kvm)
Min. %-BRA = 70%*
maks %-BRA = 120%*
2100-5360 kvm
Opp til 2 etg.
Min. %-BRA = 70%*
Min. 1240 kvm
maks %-BRA = 120%*
maks 3100 kvm
Opp til 2 etg.
(resterende kvm)
Ny næring er ikke
planlagt, bare gjort
0
mulig
Opp mot 51 330 kvm nytt næringsareal

Tabell 6: Oversikt over antall kvm nytt næringsareal innenfor planområdet.
* %-BRA minus anslagsvis/minimum 30% av %-BRA som går med til parkeringsareal/uteoppholdsareal m.m.

Ingen areal innenfor planen er regulert kun til næring. Allikevel er det innenfor
sentrumsplanen lagt til rette for at det kan etableres mer enn 51 daa nytt næringsareal.
Usikkerheten er imidlertid stor. Det er vanskelig å anslå fordelingen på areal som kommer til
å bli benyttet til bolig og til andre formål (næring/tjenesteyting/kontor) der hvor det er regulert
til sentrumsformål og kombinerte formål.
11.3.4 Byggegrenser
Byggegrense mot midtlinje på fylkesveg, samt på Årnsetvegen, er satt til 15 meter. Mot
kommunale hovedveger bortsett fra Årnsetvegen, er byggegrense angitt til 10 meter fra
midtlinje veg.

Side 107 av 123

Områderegulering Rissa sentrum
Planbeskrivelse

For adkomstvegen til Nedre Fallet er byggegrense fra senterlinje av vegen angitt til 8 meter.
Byggegrense mot sjø er satt til 15 meter med unntak av ved Nedre Fallet, samt på
strekningen hvor det er tillatt oppføring av uthus/naust/badehus (BUN)/flytebrygger i sjø
(BBS). Byggegrense mot sjø innenfor formålet uthus/naust/badehus legges i formålsgrensen
mot sjøen. I Nedre Fallet er byggegrense mot sjø satt 5 meter fra sjøkanten.

11.4 Boligmiljø/ bokvalitet
11.4.1 Uteareal
Alle boenheter skal ha et privat uteoppholdsareal. Privat uteoppholdsareal kan avsettes på
terreng eller som balkong, terrasse eller takterrasse. Det bør legges vekt på gode solforhold.
Ved etablering av nye boliger skal det i tillegg avsettes og opparbeides minimum 50 m2 til
lekeplass og andre friområder per boenhet. Alle boenheter skal innen gangavstand på 50
meter ha en nærlekeplass med størrelse på minimum 200 m2. Nærlekelekeplasser skal som
minimum ha en sandkasse og benk. Lekeplasser skal ha solrik beliggenhet og være skjermet
for sterk vind, forurensning og trafikkfare. Større trær og annen verdifull vegetasjon bør så
langt som råd tas vare på. Areal brattere enn 1:3 og arealer for lekeplasser som er smalere
enn 10 meter skal ikke regnes med i arealberegningen. Egnede arealer for barn og unge bør
lokaliseres før boliger og veger plasseres.
11.4.2 Naturbaserte løsninger
Naturbaserte løsninger kan være et virkemiddel for å møte klimaendringene. I
sentrumsplanens ROS-analyse identifiseres havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning
som mulige hendelser som kan forekomme i Rissa som følge av fremtidige klimaendringer.
Også flom i sjø/vassdrag kan være en mulig uønsket fremtidig naturhendelse, sammen med
snøskred og kvikkleireskred. Av naturbaserte løsninger som er relevant i Rissa og som kan
innføres i planen for å forsøke å redusere skadevirkningene av de ulike klimautfordringene,
kan vi nevne:
-

Bevare åpne vann og vassdrag (flom)
Gjenåpne lukkede bekker/elver (flom)
Etablering av kunstige bekker (flom)
Bevaring og/eller planting av skog (flom, erosjon, ras)
Bevare og/eller reetablere kantvegetasjon (flom)
Restaurere og bevare skog/vegetasjon nær hav og kyst (havnivåstigning/stormflo)
Bevaring av naturtyper i fjæra og på havbunnen nedenfor fjæresonen
(havnivåstigning/stormflo)

I tillegg til mulighet for å redusere effekten av klimaendringene, vil etablering av naturbaserte
løsninger også kunne gi en tilleggsnytte gjennom rensing av vann, rekreasjon, estetikk, CO2opptak/lagring, støyreduksjon, forbedret luftkvalitet, biologisk mangfold, med mer.
En del konkrete løsninger, som for eksempel etablering av små regnvannsanlegg (regnbed,
infiltrasjonsbasseng o.l.), grønne tak og/eller vegger, etablering av vegetasjon/grønnstruktur,
må vurderes i hvert enkelt tilfelle, innenfor hver detaljreguleringsplan, basert på behov som
kommer som resultat av videre undersøkelser i forlengelse av kommunens hovedplan for
avløp og vannmiljø.
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11.5 Infrastruktur og trafikkløsninger
Tilgjengelighet for gående og syklende innenfor planen har vært sentral ved regulering av et
system av fortau, gang-/sykkelveger, turveger og turstier.
11.5.1 Parkering
Antall parkeringsplasser innenfor planområdet blir noe redusert, samtidig som at arealene
blir mer definert. I dag er det mye asfaltert areal som ikke blir brukt til noe. Det er ingen
enhetlig parkeringsnorm for Indre Fosen kommune.
Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg er tenkt spredt innenfor planområdet, samtidig
som at det skal dekke behovet.
11.5.2 Krav til samtidig opparbeidelse
Det er knyttet krav til opparbeidelse av gang-/sykkelveg o_SGS2 (ved Rissa basishallen) og
o_SGS3 ved idrettsanleggene BIA2 og BIA3.

11.6 Planlagte offentlige anlegg
Alle offentlige bygninger (BOP), idrettsanlegg (BIA) og grønnstruktur skal være offentlige.
Det er foreløpig få konkrete planer om hvordan disse skal opparbeides.

11.7 Miljøoppfølging
Særlige landskapshensyn blir ivaretatt i bestemmelsene
11.7.1 Anbefalte løsninger for termiske oppvarmingssystemer
Tempero energitjenester har laget en termisk energiutredning for Rissa sentrum som kan
brukes i planområdet. Generelt anbefaler de at større byggeprosjekt med et visst
varmebehov etableres med vannbåren oppvarming og felles energisentral for flere
boenheter. Det anbefales at det forhandles med Årnseth Bioenergi (ÅB) før beslutning om
energibærer tas.
Det er innført krav om at alternative oppvarmingssystemer skal utforskes ved opparbeidelse
av boligbebyggelsen – B på Årnset sør.

11.8 Universell utforming
Ved opparbeidings- og utbyggingstiltak i planområdet skal prinsippet om universell utforming
og kriminalitetsforebyggende hensyn ivaretas så langt dette er mulig. Universell utforming er
en naturlig og viktig del av situasjons- og utomhusplan.
Innenfor blokkbebyggelsen i sentrum og innenfor sentrumsformålene er det lagt inn i
bestemmelsene at en viss andel av boenhetene skal utformes etter prinsippene om
universell utforming.
På enkelte strekninger av turveger er det vanskelig å få til universell utforming på grunn av
stigningsgrad. Her skal universell utforming etterstrebes.
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11.9 Uteoppholdsareal
Alle boenheter skal ha privat uteoppholdsareal. Når det skal bygges flere nye boenheter skal
disse også ha felles uteoppholdsareal. For størrelse, lokalisering, kvalitet på
uteoppholdsareal viser bestemmelsene til Rundskriv T-2/08; Om barn og planlegging.
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen helsefare.
Utforming av uteoppholdsareal skal vises i situasjonsplan og/eller utomhusplan for det
aktuelle byggeområdet
Der hvor det skal etableres areal for barn skal disse være store nok, egnet for lek og opphold
for ulike årstider. Arealene skal kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi muligheter for
samhandling mellom barn, unge og voksne.

11.10 Landbruksfaglige vurderinger
Se konsekvensutredningen.

11.11 Kulturminner
Området Strømmen er det mest unike området i Rissa sentrum. Utsikten man har fra
Krobakken og mot Botn er viktig for området. Det er fritt og åpent.
Strømmen er spesielt viktig innenfor planområdet. Bakken ned mot brua og sikten mot
gården Verket på andre siden av Botn er noe av det som gir området sitt karakteristiske
preg. Dette er også den gamle hovedvegen, og bør ikke få asfalt og gangveg etc. Alle
husene på eiendommen Strømmen har en høy verneverdi og bør tas vare på.
Husene Krobakken 29 og 31 har en del endringer, men som er gjort på en måte som viser
respekt for husene. De bør ikke i fremtiden endres nevneverdig. Tak, panel og vinduer er
viktige elementer i husene. Låven ser ut til å være i dårlig stand. Denne er essensiell for å
forstå tunet, og må reddes. Det kan se ut til at det er setningsskader i mur/kjeller, og at
bygningen har begynt å sige på grunn av dette. Mange låver forfaller, men denne er spesielt
verdifull på grunn av plassering og den miljøskapende effekten den har i området. Det
samme som gjelder for låven, gjelder også for brygga på samme eiendom. Den er en viktig
del av handelshistorien til Rissa, og bør derfor bevares.
Eiendommen Krobakken 35A er i stor grad modernisert og har fått uhøvlet panel og vinduer
med løse sprosser. Bygningen har ingen (synlig) verneverdi bortsett fra husets
karakteristiske form. Bygningen har elementer som skifertak, som løfter verdien på den.
Huset er viktig i en forståelse av helheten i Strømmen, men ikke som objekt i seg selv.
Eiendommen Krobakken 32 har to hus med stor verneverdi. Hovedhuset som ser ut til å
være fra en gang midt på 1900-tallet er istandsatt, fått nye vinduer og ny panel, men dette er
gjort på en måte som svarer med husets stil. Viktige elementer er husets skifertak. Det vesle
uthuset/sidebygning fremstår i god stand. Den bør bevares med dører, vinduer, skifertak,
samt fargesetting. Et spennende innslag i området.
Den gamle bankbygningen, eller Krobakken 36 er ruvende i landskapet rundt Strømmen.
Bygningen har godt vedlikeholdte fasader. Den har nye vinduer, men vi antar de er tilnærmet
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lik de gamle. Bygningen slik den fremstår er viktig for området og historien til Rissa.
Bygningens tak er tekket med skifer. Bankens framside er i stor grad forandret med et nytt og
stort trappesystem. Eiendommen har en uthusbygning som fremstår i god stand, og med
mange opprinnelige detaljer. Gamle uthus er ofte truet både i sentrumsområdet, men også
på gårder og småbruk.
Tunet tilhørende eiendommen Krobakken 20 er et viktig element i sentrum, og dette tunet
bør derfor bevares.

Figur 44: Krobakken 32 og Gammel-banken sett fra brygga i Strømmen.

Nevnte eiendommer vil bli lagt inn som hensynssone bevaring av kulturmiljø i
sentrumsplanen
Doktorboligen Arneberg er et viktig element når man går i Krobakken. Den har mange
elementer som gjør at den skiller seg ut fra den resterende bebyggelsen i området.
Fremtidige utbedringer bør foregå slik at den ikke forandres nevneverdig. Om det skal byttes
panel og vinduer, bør bygningen få tilsvarende det har i dag, eller om mulig kopier av
eventuell tidligere kledning og vinduer. Også Arneberg blir regulert med hensynssone
bevaring.

11.12 Rekkefølgebestemmelser
En del areal innenfor planen har krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Andre steder
er det mulig å utføre tiltak uten detaljregulering. For disse områdene er det utarbeidet
rekkefølgebestemmelser som er knyttet til søknad om tillatelse og til søknad om ferdigattest.
Felles både for områder hvor det kreves og der hvor det ikke kreves detaljregulering, vil være
rekkefølgebestemmelser knyttet til geotekniske vurderinger, overvann og flom, utarbeidelse
av situasjons- og/eller utomhusplan, krav til anleggsfasen samt krav til vann og avløp.
Side 111 av 123

Områderegulering Rissa sentrum
Planbeskrivelse

Det er krav om detaljregulering innenfor boligområdene B, BKS2, BKS3 og BKS4, innenfor
alle områder avsatt til sentrumsformål, innenfor områdene BIA3 - idrettshall, BBS flytebrygger og BUN - uthus/naust/badehus, samt innfor område avsatt til BKB2 –
næring/tjenesteyting.

12 Konsekvenser av planforslaget
12.1 Sentrumsutvikling i Rissa
Planprogrammet stiller flere spørsmål om sentrumsutvikling som sentrumsplanen skal svare
på, blant annet «Hva skal være den fremtidige sentrumskjernen? Hva skal være den
fremtidige hovedgaten?»
I de senere år har utbyggingen av handels- og servicevirksomheten i Rissa skjedd på
nordsiden av Fv. 718, Hertug Skules vei. Dette var bakgrunnen for at det ble utarbeidet et
forprosjekt som skulle avklare fremtidig utviklingsretning for Rissa sentrum; se vedlegg 2.
Forstudien ble vedtatt i 2014 (17.12.14) og det ble besluttet at sentrumsplanen skal legge til
rette for fortetting av sentrumskjernen før videreutvikling utover (alt. 1). Det ble videre vedtatt
at tettstedet Rissa skal utvikles parallelt med utvikling av sentrumskjernen og at det skal
differensieres mellom ulik type næring ved planlegging av nye utbyggingsområder. Lite
besøksintensive og/eller arealkrevende virksomheter og aktiviteter kan etableres innenfor
sirkel nr. 2 eller utenfor tettstedet Rissa:

Figur 45: To utviklingsscenarier: alternativ 1 til venstre og alternativ 2 til høyre. Tallene på hver figur signaliserer
utviklingsrekkefølgen.

Foreliggende planforslag avviker noe fra utviklingen skissert i forstudien. Sentrumsplanen
legger opp til en utvikling over en lengre strekning; fra Strømmen og Fallmyr gartneri i sør –
sørvest, til Åsly og Fosen folkehøgskole i nord – nordøst. Årsaken til dette er at aktiviteten i
Rissa ikke er konsentrert kun rundt en gate - Rådhusvegen, men spredt ut over flere små
steder. Heller enn å forsøke å reversere denne utviklingen har planforslaget lagt vekt på å
forsterke linjene mellom disse møteplassene, og samtidig forsterke kvaliteten på hvert enkelt
sted.
Med utformingen som Rissa sentrum har i dag er det vanskelig å få til bare ett konsentrert
sentrum, fokusert kun rundt det ene store felles samlingspunktet (en bygning, et torg e.l.).
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Det er derfor hensiktsmessig å vektlegge variasjonen av mange små. De forskjellige
aktivitetsområdene som til dels finnes, og som skal videreutvikles etter at planen er vedtatt,
har forskjellig funksjoner og brukes av forskjellige folk til forskjellig tid. Det er viktig å dekke
variasjonen. Planen spiller videre på behovet for varierte aktiviteter. I medvirkningsprosessen
vektlegges spesielt ønsket om flere og bedre aktivitets- og møteplasser, både av
barn/ungdom og av voksne. De ønsker å øke besøksverdien og handelsopplevelsen.
I figuren nedenfor er de viktigste bevegelseslinjene skissert med røde piler. De viktigste
aktivitetsområdene/møteplassene er også antydet på kartet:

Figur 46: De viktigste aktivitetsområder og bevegelseslinjene i Rissa sentrum fremover.

•
•
•
•

Et oransje område (1) er møteplasser for handel, kontor og næringsvirksomhet
Tre lilla områder (2) er møteplasser for kultur, opplevelser og/eller underholdning
Tre blå områder (3) er viktige offentlige virksomheter
Fem grønne områder (4) er viktige områder for fysisk aktivitet og rekreasjon

Aktivitetsområdene er grovt inndelt i 4 kategorier. Avgrensningen er omtrentlig, og angitt
både med tanke på dagens bruk, men også i forhold til potensiell fremtidig utvikling.
For å styrke sentrum er det viktig med forbindelseslinjene. De må være gode, estetiske og
innby til bruk. De må også innby til bilfri bruk, og etablering av mer vegetasjon, grønne
arealer og trær vil være nøkkelen til ønsket utvikling. Det er viktig at forbindelseslinjene
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oppfordrer folk til å bevege seg mellom stedene. Dette vil bidra til å skape liv og aktivitet i
hele Rissa sentrum.
Det andre hovedvirkemiddelet, kanskje det viktigste, for å tilrettelegge for god utvikling i
Rissa er å legge til rette for nye boliger og næringsområder. Dette vil føre til at flere
mennesker bruker områdene i sentrum. Planen har vektlagt utvikling av både bolig- og
næringsområder. Ny vekst er konsentrert omkring aktivitetsområdene og bevegelseslinjene
som er skissert i figur 46. Unntaket er boligområdet i Årnset sør. Dette området skiller seg ut
som det eneste 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.
Sentrumsplanen vektlegger viktigheten av å etablere varierte boligtyper innenfor
planområdet, samtidig som at det opprettholdes en viss fleksibilitet. Områdene på begge
sider av Rådhusveien reguleres til sentrumsformål med bestemmelser om
forretningsvirksomhet, bevertning eller tjenesteyting i første etasje. I øvrige etasjer tillates det
både bolig, kontor og offentlig eller privat tjenesteyting. Variasjonsmulighetene er store.

12.2 Sentrumsutvikling i områdeplanen
Arbeidet med sentrumsplanen har blitt delt inn i sju tema. Mange hensyn er ivaretatt, og
oppsummeringen nedenfor vil belyse de viktigste grepene foreslått innenfor de fem temaene:
❖ Stedegne kvaliteter
Folkehelse miljø og estetikk har vært viktig i alle deler av prosessen. Punktene fra den
overordnede samfunnsdelen er implementert i planen.
For kulturminner og kulturmiljø vil innføring av en hensynssone for Strømmen kulturmiljø og
Villa Arneberg bidra til å opprettholde Strømmens autensitet som tidligere handelssentrum.
Også verdien av Rissa rådhus er vektlagt. Enkeltbyggene inngår i en større helhet som er
viktig å ivareta for stedets identitet og historiske verdi.
Tettstedets landskapskarakter er forsterket gjennom å synliggjøre nærheten til Botn, og
samtidig ivareta kontakten med jordbrukslandskapet. Ingen store inngrep vil berøre
landskapet, og siktlinjene gjennom Krobakken er ivaretatt. Strandsonen langs Strømmen vil
bli bevart, samtidig som at det er lagt opp til etablering av en kyststi langs Botn. Kyststien
skal etableres med hensyn til landskap og strandsonen.
❖ Grønnstruktur
For folkehelsen er det viktig med sammenhengende grøntareal. Opparbeidelse av
friområdene rundt Åsly vil være avgjørende for sentrumsutviklingen, og heve kvaliteten for
hele planområdet. Dette skal være et grønt «rom» for avslapning, lek og aktiviteter.
Tilgjengeligheten til Sundsåsen er også forsterket med en tursti.
Et mål med planarbeidet er å gjøre forholdene for barn/unge og mennesker med nedsatt
funksjonshemming bedre. Tilgjengelighet for befolkningen til viktige uteområder, bygninger
og tjenester skal sikres. Sentrumsplan Rissa har forholdt seg til odelstingsproposisjonen
(Ot.prp. nr.32 2007-2008) som fastslår at:
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«Dersom det oppstår konflikt om et areal, skal barns interesser gå foran andre interesser.»

Resultatet er flere grønnkorridorer, flere tilrettelagte friområder og torg, samt varierte tilbud.
Veksten i bolig og næring skal også være estetisk. En del asfalt er erstattet med grøntareal.
Ved utforming av bestemmelser knyttet til estetikk er det tatt utgangspunkt i tettstedets
særtrekk (karakter og uttrykk, stedegne planter), for å forsøke å knytte sammen nytt og
gammelt. Det vil kunne skape en tydeligere historisk sammenheng, blant annet mellom nytt
sentrum og Strømmen.
❖ Infrastruktur
Innenfor temaet infrastruktur har trafikksikkerhetstiltak og sammenhengende forbindelser for
gående/syklende vært hovedfokus. Trafikksikkerheten er foreslått forbedret gjennom noen
endringer rundt Åsly-området samt langs fylkesvegen. Parkeringsplassene er forsøkt
avgrenset og definert mer enn tidligere. Dette er til gode både for estetikken og for
trafikksikkerheten. Grepene vil forhåpentligvis føre til mindre trafikk opp Årnsetflata, slik at
vegen både vil få bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet.
Viktigste tiltak for å tilrettelegge for mer gåing og sykling, er et mer sammenhengende
system av forbindelseslinjer. Samtidig må disse være estetiske og hyggelige, slik at folk
ønsker å bruke dem. Dette vil kunne endre reisevanene på korte strekninger. Flere vil kunne
velge å gå til skole, arbeid og handling framfor å kjøre bil.
Grepene svarer på et viktig overordnet mål: Å redusere biltrafikk, og forenkle livet til
innbyggerne i tettstedet.
❖ Differensiert utnyttingsgrad
Det er lagt vekt på differensiering av boligtilbudet. Samtidig er det store variasjonsmuligheter
innenfor planen ved at de mest sentrale områdene er regulert til sentrumsformål.
❖ Boligområder
Sentrumsplanen legger til rette for varierte muligheter for etablering av boliger. Samtidig er
kvalitet på både private og offentlige uteareal vektlagt. Det er også lagt til rette for gode
forbindelseslinjer til andre målpunkt som skole/barnehage, jobb, butikker og friområder.
All boligbygging innenfor planen er nært tilknyttet servicetilbud og kollektivtilbud.
Omregulering av jordbruksareal er forsøkt holdt på et minimum.
❖ Næringsområder og offentlige utbyggingsbehov
Det er lagt opp til mulighet for mer detaljhandel i Rådhusveien. I tillegg er det regulert et torg i
tilknytning til gata. Mer handel og flere boliger vil gi en mer aktiv sentrumsgate, men også
flere intime gaterom. Etablering av boliger medfører krav til uterom.
Området fortettes og det skapes flere møteplasser. Dette gir muligheter for nye produkter og
tjenester.
Det er avdekket et behov for utbyggingsareal til næringsformål i sentrum. Samtidig er det
bestemt at detaljhandel skal konsentreres til Rådhusveien, blant annet for å fremme gange
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mellom butikkene. Forretningsvirksomhet innenfor kombinerte formål nærings- og
tjenesteytings-områdene skal derfor være av en annen karakter enn det som tillates langs
Rådhusveien. Virksomheter med mange ansatte, eller med handel som fordrer stor bilbruk,
f.eks. trevarehandel, hvitevarer ol. skal ikke tillates innen området men henvises til Kvithyll
eller Leira. Samtidig er det viktig at arealene som nå stilles til disposisjon for utbygging blir
godt utnyttet. Det stilles derfor inn krav om høy tetthet. Det skal heller ikke være mulig å
bruke arealene til lagerareal (hverken utendørs eller innendørs).
Sentrum bør være et sted hvor det er mer attraktivt å bevege seg til fots framfor å kjøre bil.
Fremtidige detaljreguleringer vil utforme sentrumsområdene i detalj, basert på prinsippene
satt i områdeplanen.
Behovet for offentlige utbygging er kartlagt. Areal til offentlig utbygging tilknyttet Rissa
Helsetun er avsatt. Det tilrettelegges for mulig bygging av sykehjemsplasser på dagens
videregåendetomt. Her vil det også være tilstrekkelig areal til for å dekke fremtidig behov for
omsorgsboliger.
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13 Medvirkning
Følgende møter og prosesser har blitt holdt:
Aktører
Næringsaktører Rissa
sentrum
Rissa Bygdemuseum
Rissa Ungdomsråd med
elevråd ved Åsly skole.
Rissa Eldreråd
Åpen kontordag Prix
Facebook
Orientering sentrumsplan – i
forbindelse med
Samfunnsplan
Åpen kontordag
Informasjonsmøte
næringsliv
Informasjonsmøte
grunneiere Maleneaunet
Arbeidsmøter næring/areal

Tema
Næring og bolig

Dato
20.30.2013

Stedegne kvaliteter
Bolig, næring og
grønnstruktur
Bolig, næring, grønnstruktur
Åpent

16.05.2013

Sentrumsplan Rissa

17.06.2020
19.06.2020

Maleneaunet

05.08.2020

Sentrumsplan Rissa

Drøftingssak arealutvalget

Høringsinnspill

20.08.20, 18. + 29.09.20,
13.10.20, 22.10.20
18.12.20

27.05.2013
11.02.2014

Merknader som har kommet inn etter høring av planprogram, samt etter 1.- og 2. gangs
høring, er gjengitt i vedlegg 4. Her blir det gjengitt et sammendrag av høringsinnspill,
sammen med kommuneadministrasjonens kommentar på innspillet.
I vedlegg 5 kan fullstendige høringsinnspill etter 1. og 2. gangs høring/offentlig ettersyn ses i
sin helhet.

13.1 Næringslivet
I 2013 ble det gjennomført flere møte med sentrale næringslivsaktører, samt med
næringslivet i kombinasjon med politikere og kommuneledelsen.
Hva skal til for at Rissa styrkes som et aktivt og kraftfullt kommunesenter for bolig,
næring, handel og opplevelser?
Hvorfor skal folk
komme til Rissa?

• For å bo, arbeide og gå på skole
• Handle. Attraktivt/lønnsomt næringsliv
• Attraktivt kommunesenter: ”Midt i smørøyet”

Hva skal Rissa
kunne tilby?

•
•
•
•
•
•
•

Handel. Flere butikker og kaféer
Tilby varer og tjenester
Gode helse- og omsorgstjenester
Skole/utdanning
Bedre samspill med folkehøgskolen
Idretts-/fritidstilbud
Aktiviter
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•
•
•
•
•
Skal Rissa kunne
tilby noe annet
enn andre?

•
•
•
•
•

Hvordan vil vi få
folk til Rissa?

•
•
•
•
•
•
•
•

Opplevelser
Kulturelle opplevelser
Skape et levende sentrum, også på kveldstid
Botilbud/tomter. Kommunalt boligfelt
Være en ”ja-kommune”

Tilby mat fra Trøndelags fremste landbrukskommune
Botn som friluftsområde (fisking, seiling og vannscooter)
”Her finner du alt: Vakkert tettsted med Botn nært inntil.
Badstu og pannekakehus
Graderte/attraktive startpakker, startlån og gode
finansieringsløsninger.
• Billige tomter
Legge til rette for utvikling
Camping/bobilplasser
Tilrettelegge for opplevelser i tilknytning til Strømmen/Botn
Skilting (eksempelvis på veien fra Rørvik) samt infotavler
Gode informasjonskanaler
God infrastruktur
Finne noe unikt, tørre å satse
Båtforbindelse (Ørland, Kvithyll, Trondheim)

Hvor er fremtidens næringsområder, boligområder og grønne områder i Rissa
sentrum?
Konkrete forslag
til nærings- og
boligområder,
samt grønne
områder.
Områder det
pekes på som
ligger utenfor
plangrensene er
markert i kursiv

Næring:
• Nord for Statoil/Europris
• Øst for Rådhuset (parken)
• Vest for Rådhuset (kommunens parkeringsplass)
• Øst for Rissa kraftlag
• Vest for Coop
•
•
•
•

På Nordsiden av fylkesveien vest for Bergeringen
Næring rundt bensinstasjonen på Sund
Øst for kunstgressbanen langs fylkesveien.
Sør og øst for veivesentomta. Bedre utnyttelse av tomta.

Bolig:
• Maleneaunet
• Området der Åsly skole ligger i dag
• Sør, vest og nord for Årnsethgården
• Utvide Årnseth mot sør (en rekke boliger før det tipper nedover mot
Rissahallen)
• Årnsethlunden
• Krobakken
•
•
•
•

Vest for terrassehusene ved Strømmen
På baksiden av bensinstasjonen ved Sund ned mot Strømmen
Sundsåsen
Området sør for Høgåsmyra barnehage
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• Sør for veivesentomta
Grønnstruktur:
• Fra kunstgressbanen til Fallet
• Fra Arneberg til Botn
• Fra Maleneaunet til Årnsethlunden
• Nordover fra Maleneaunet og deretter vestover på sørkanten av
Sundsåsen
• Nordover fra Maleneaunet og østover mot Årnsethveien
• Sti langs strømmen
• Vest for Årnsethgården
• Bak Rissahallen
• Årnsethlunden

Etter 1.gangs høring/offentlig ettersyn av planen har kommunen deltatt på et frokostmøte
med næringslivet, i regi av NiT – Næringsforeningen i Trøndelag. Kommnen har også deltatt
på mindre møter med enkeltaktører, samt gitt informasjon til alle som har henvendt seg til
kommunen.

13.2 Ungdomsrådet med elevråd ved Åsly skole
Det ble det gjennomført medvirkning med elevrådet ved Åsly skole den 13.05.13 i gymsalen
på Åsly skole. De hadde innspill på hvor det burde plasseres skole, nytt kulturhus,
flerbrukshall/svømmehall, park og boliger. Mange av grepene som er gjort i sentrumsplanen
er overens med innspillene fra elevrådet.
Hva skal til for at Rissa styrkes som et aktivt og kraftfullt kommunesenter for bolig,
næring, handel og opplevelser?
Hvorfor skal folk
komme til Rissa?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fin plass
Muligheter for skole og boplass
Severdigheter
Friluftsliv og turmuligheter
God skole og helsetilbud
Godt miljø
Fritidsaktiviteter
Arbeid
Videregående skole
Fred og ro

Hva skal Rissa
kunne tilby?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gode utdanningsmuligheter
Fritidsaktiviteter
Båtturer i Trondheimsfjorden
Turmuligheter
Boliger
Billige og bra festlokaler
En fin idrettsstadion
Gode idrettsarrangement
God badestrand med evt. strandhotell
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turisthytter i fjellet
Bedre kollektivtransport (også mellom bygdene)
Bedre veier
Jobbtilbud (også for unge)
Kulturhus (kino, bibliotek, teater)
Attraktiv for småbarnsfamilier
Et sentrum som er estetisk fin med en god gatestruktur
Ulike butikker med et bredt spekter
Ta vare på det gamle som Strømmensbrygga og telegrafsbygget.
Legge vekt på Rissa sentrums historie
Moderne bygninger
Parkområder med sitteplasser

Skal Rissa kunne
tilby noe annet
enn andre?

•
•
•
•
•

Bowling
Paintball-bane
Crossbane
Bygge verdens største kjøpesenter
Godt miljø

Hvordan vil vi få
folk til Rissa?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spre et godt rykte
Skape gode muligheter
Arbeidsplasser
Handlere
Turister
Fiskere
Mer oppdatert hjemmeside
Reklame for Rissa i Trondheim
Utvikle næringslivet
Flere butikker
Tilby turer til turister
Gjøre Rissa til en by
McDonalds og Starbucks

Hvor er fremtidens næringsområder, boligområder og grønne områder i Rissa
sentrum?
Hvordan kan
ungdommer bidra
til et positivt
samspill mellom
næring, bolig og
grønnstruktur

•
•
•
•
•
•
•
•

Konkrete forslag
til nærings- og
boligområder,

Generelt:
• Få utendørs møteplasser. Utendørs møteplasser med en vis grad
av tilrettelegging (sitteplasser) etterspørres.
• Kulturhus på rådhusplassen eller ved Kraftlaget

Engasjere oss politisk i Ungdomsrådet og ungdomspartier.
Vise interesse og engasjement
Flere lærlinger i Rissa
Danne egne grupper
Inkludere ungdommen mer
En fin holdning til jordbruk
Administrasjonen kan skrive enklere saksframlegg
Plattform (internett) der ungdom kan diskutere aktuelle saker som
legges ut (beste innspill kan belønnes).
• Delta i kommunestyremøter
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samt grønne
områder.

• Området ved Strømmen må bevares
• Bygg sammen sentrene til ett stort senter
Grønne områder:
• Få utendørs møteplasser. Utendørs møteplasser med en vis grad
av tilrettelegging (sitteplasser) etterspørres.
• Parker innimellom for å åpne landskapet.
• Sti langs strømmen
• Bevare det vi har
• Flere parker
• Park mellom Rema 1000 og rådhuset
• Gårdene bør ligge rundt sentrum
• Park mellom Åsly og Eldresenteret
• Molo og båtkai
• Sti langs Strømmen
• Flerbrukshall med svømmehall
• Parkområde i Årnsetfeltet
• Parkering og/eller park på tomta ved siden av Europris
• Park bak Rissa hotell /Arneberghaugen
Bolig:
• På toppen av butikker
• Sørbotn og Leira
• Samlet i sentrum
• Riv det som ikke fungerer og bygg nytt
• Ungdomsboliger i nærheten av sentrum
• Bygging ovenfor Badstutomta
• Boliger på Høgåsmyra
• Boliger etter Åsly skole rives
• Flere eldreboliger
• Boliger ovenfor Badstutomta

13.3 Rissa eldreråd
27.05.13 var det et møte mellom eldrerådet i det som den gang var Rissa kommune og
planavdelingen.
Hva skal til for at Rissa styrkes som et aktivt og kraftfullt kommunesenter for bolig,
næring, handel og opplevelser?
Hvorfor skal folk
komme til Rissa?

• Godt varetilbud
• Oppleve området rundt Strømmen

Hva skal Rissa
kunne tilby?

• Generelt:
Sitat: ”Det mangler noe i sentrum… men det er vanskelig helt å si
hva…”
• Bolig: Etterspørsel etter sentrumsnære boliger. Attraktive
boligtyper er leiligheter/andre lett tilgjengelige boliger/bofelleskaper
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Skal Rissa kunne
tilby noe annet
enn andre?

• Området rundt Strømmen må fremheves

Hvor er fremtidens næringsområder, boligområder og grønne områder i Rissa
sentrum?
Konkrete forslag
til nærings- og
boligområder,
samt grønne
områder.

Generelt:
• Få utendørs møteplasser. Utendørs møteplasser med en vis grad
av tilrettelegging (sitteplasser) etterspørres.
Bolig:
• Positivt med bebyggelsesplaner på Maleneaunet
Grønnstruktur:
• Viktig med gode forbindelser til sentrum
• Nevner den gamle bygdeveien fra mølla ved Uddu og helt til Leira.
Denne veien kunne med fordel gjenopprettes.
• Sundsåsen er et viktig og mye brukt friluftsområde
Næring:
• En utvidelse nord for fv 718 tvinger seg frem

13.4 Rissa bygdemuseum
Det ble gjennomført møte med Rissa bygdemuseum den 16.05.13.
Hva skal til for at Rissa styrkes som et aktivt og kraftfullt kommunesenter for bolig,
næring, handel og opplevelser?
Følgende
sentrale stedegne
kvaliteter i Rissa
sentrum
fremheves

•
•
•
•

Grønnstrukturen med furu i Rissa sentrum.
Botn
Strømmen og området rundt Strømmen
Kystkultur

Hvor er fremtidens næringsområder, boligområder og grønne områder i Rissa
sentrum?
Følgende ønskes
for utviklingen i
Rissa sentrum:

• Estetisk veileder for Rissa sentrum
• Botn og Rissa sentrum bør forbindes bedre
o Det bør tilrettelegges for seiling, padling, bading og andre
relevante aktiviteter ved Botn
• Flere møteplasser
o Flere grønne lunger/park med tilrettelegging for lek
o Søndagsåpen kafé
o Miljøet rundt Strømmen må bevares
o Det ønskes en tilstandsvurdering av Strømmensbrygga og
Strømmensbrua
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o Det ønskes mer aktivitet i området. Foreslag om å invitere
kunstforeningen til å bruke Strømmensbrygga
o Forslag om å formidle historien fra Strømmensområdet bedre.
Kan ”kulmin-formidling” være aktuelt?
o Området rundt Strømmen bør avsettes som hensynssone i
områdereguleringen
• Flere mindre butikker i Rissa sentrum og butikker som typisk vil bli
besøkt med bil utenfor sentrum
o Skal Rådhusveien fungere som gågate?
• Sterkt jordvern
o Krav om 2. etg ved utbygging til butikkformål
o Der det er nødvendig å ta i bruk dyrka jord til eksempelvis
boligbebyggelse bør dyrka jord i Rissa sentrum tas først. Det
kan være aktuelt med boligområde rundt Årnsethgården.
Konkrete forslag
til nærings- og
boligområder,
samt grønne
områder:

Næring:
• Næring på det sør-vestlige hjørne av rundkjøringa
• Nærings-/butikksområde der Trønderbilene har parkering
o Parkering av bussene utenfor sentrum (eventuelt bruke
veivesentomta)
Bolig:
• Boligområder rundt Årnsethgården
Grønnstruktur:
• Opparbeidet sti fra Årnsethlunden til Fallet
• Parkområde foran Rådhuset bevares
• Parkområde mellom Coop og rundkjøringa
• Parkområde der Rissa kommunes parkeringsplass er i dag
o Parkering under bakken
• Bevar grønt område mellom Kremmergården og Kuben
kjøpesenter

Generelle
kommentarer til
politikk og plan

Rissa bygdemuseum har følgende generelle kommentarer til politikk
og plan i Rissa kommune:
• Det bør utarbeides en plan som svarer på de sentrale
utfordringene i Rissa sentrum
• Det gis for mange dispensasjoner og er et demokratisk problem
• Det oppfordres til at planene følges hvis ikke mister de sin relevans
og verdi for innbyggerne
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