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Utdanningsforbundets klubb ved Åsly skole sender herved inn et innspill til Reguleringsplan for
seilsportanlegg Nedre Fallet.
Med bakgrunn i Utdanningsforbundets paragraf 2.3 under hovedparagrafen "Formål", der Udf ser det som en etisk
forpliktelse at "2.3 Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt og
etisk forsvarlig opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet." vedtok
Utdanningsforbundets klubben ved Åsly skole på medlemsmøte 15.6.2020 å komme med følgende innspill
til reguleringsplanen for seilsportanlegg i Nedre Fallet:

"Utdanningsforbundets klubb ved Åsly skole støtter reguleringsplanen som kommunen har lagt
fram for seilanlegg og tilrettelegging for tilgang til aktiviteter for barn og unge på Botn ut fra Nedre
Fallet. Det er viktig at den spesielle muligheten til aktiviteter som Botn gir blir tilrettelagt for barn og
ungdom både for skole, barnehager og fritidsbruk."

Hilsen ATV Lena Hasselvold

Innspill til Reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet.
Med bakgrunn i Utdanningsforbundets paragraf 2.3 under hovedparagrafen "Formål", der Udf ser
det som en etisk forpliktelse at "2.3 Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og

voksne får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud, og for at utdanning
skal ha en sentral rolle i samfunnet." vedtok Utdanningsforbundets klubben ved Åsly
skole på medlemsmøte 15.6.2020 å komme med følgende innspill til reguleringsplanen
for seilsportanlegg i Nedre Fallet:

"Utdanningsforbundets klubb ved Åsly skole støtter reguleringsplanen som kommunen
har lagt fram for seilanlegg og tilrettelegging for tilgang til aktiviteter for barn og
unge på Botn ut fra Nedre Fallet. Det er viktig at den spesielle muligheten til aktiviteter
som Botn gir blir tilrettelagt for barn og ungdom både for skole, barnehager og
fritidsbruk."

Hilsen Klubben ved Åsly

Midt-Norge

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 RISSA

Deres ref.:

Vår ref.:
2020/6884-2

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Børre Tennfjord

Dato:
16.06.2020

Uttalelse etter høring og offentlig ettersyn av Reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet - Indre Fosen kommune - Trøndelag fylke.
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Vi
arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for
fremkommelighet og en bærekraftig utvikling av kystsonen. Vi opptrer som eier og forvalter av
farledsinstallasjoner, fyr og merke og medvirker som statlig fagmyndighet med sektoransvar i
sjøarealet, herunder det å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havner og bruk av
farvannet. Kystverket er et direktorat under Samferdselsdepartementet.

Kystverket har mottatt Reguleringsplan for seilsport-anlegg Nedre Fallet etter at arealutvalget
i Indre Fosen kommune i møte den 26.05.2020, under sak 29/20, vedtok å sende forslaget
ut på høring og offentlig ettersyn, jfr. Pbl. §§5-2 og 12-10.
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS som plankonsulent, på vegne av forslagsstiller
Indre Fosen kommune. Planen er utarbeidet med bistand fra Rissa Seilforening og forslaget
er utarbeidet i samsvar med plan‐ og bygningslovens § 12‐3 Detaljregulering.
Innspill til planen må sendes kommunen senest innen 25. juli 2020.
Planens hensikt er å legge til rette for et seilsportanlegg med tilhørende bygninger og
brygger. I tillegg ønskes det tilrettelagt for fasiliteter tilknyttet Indre Fosen Padleklubb, Rissa
speiderne og Rissa kommune med lagring av båter og utstyr. Anlegget planlegges som åpent
og tilgjengelig for allmennheten, med brygge, naust, varmestue, toalett, bålplass og utegrill.
Planområdet er på ca. 9 daa totalt, herav om lag 2 daa vannflate.
Våre vurderinger
Reguleringsforslaget er avgrenset og lokalisert til landareal med tilhørende sjøflate i området
Botnen og påvirker i liten grad Kystverkets ordinære ansvars- og virkeområde, som er
sjøområder med tilhørende strandlinje.
Vi ser av offentliggjøringen av planforslaget, herunder avgrensningen av området, at dette
ikke har noen virkning på statlige anlegg og installasjoner og bare en ubetydelig grenseflate

Regionkontor Midt-Norge
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

til Kystverkets ansvars- og influensområde. Vi har ingen avgjørende eller vesentlige
kommentarer til arealutnytting av planområdet.
For vår del kan planen med bestemmelser godkjennes som forelagt.

Med hilsen

Harald Tronstad

Børre Tennfjord

regiondirektør

sjefingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kommunal
INDRE FOSEN KOMMUNE
Postboks 23
7101 RISSA

Vår dato:

24.06.2020

Vår referanse:

Deres dato:

02.06.2020

Deres referanse:

202012940-8
2019/6897

Vår saksbehandler:
Heidi Beate Flatås

Fylkeskommunens uttalelse til høring og offentlig ettersyn av
Reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet, planid.
50542020005. Indre Fosen kommune
Hensikten med planen er å legge til rette for seilsportanlegg slik som området er brukt til
i dag. Anlegget skal være åpent og tilgjengelig for allmennheten, med brygge, naust,
varmestue, toalett, bålplass og utegrill. Planområdet er på ca. 9,2 daa totalt.
Planforslaget er i tråd med overordnet plan.
I planforslaget reguleres en del av det området som i dag er satt av til friområde til
idrettsformål, parkering og atkomstveg med fortau. Alle formål i planen forblir offentlige.
Det er lagt stor vekt på å sikre tilgang til området for allmennheten, slik at det skal
oppleves som et friområde som er opprustet og bedre tilrettelagt for dagens bruk. Det
reguleres i tillegg inn et fortau langs Nedre Fallet, der det tidligere bare er regulert inn
veg.
Planforslaget er godt gjennomarbeidet og det er lagt stor vekt på å sikre allmenn
tilgjengelighet og universell utforming. Så langt vi kan se er våre innspill til
planoppstarten godt ivaretatt i oversendte plan.
Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet i
forbindelse med tidligere plan. Det ble ikke påvist automatisk fredete eller andre
verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med.
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i
kulturminneloven. Dersom man i løpet av arbeidets gang oppdager noe som kan være
et automatisk fredet kulturminne (f.eks. gjenstander, ansamlinger av sot/kull eller
stein), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.
Fylkeskommunen har ikke andre merknader til oversendte plan på høring/offentlig
ettersyn.

Med vennlig hilsen
Anne Caroline Haugan
Seksjonsleder

Heidi Beate Flatås
Rådgiver

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kommunal
Dette dokumentet er elektronisk godkjent
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Trøndelag brann- og redningstjenesteIKS

Indre Fosenkommune
Plan-og næringsavdelingen
Postboks23
7101 RISSA

Vår saksbehandler
JoarØlmheim

Vår ref.
20/14772-2(25549/20)
oppgisved alle henv.

Deresref.
ToneWikstrøm
2019/6897

Dato
25.06.2020

Reguleringsplan for seilsportanleggNedre Fallet -Høringsuttalelse
Trøndelagbrann-og redningstjeneste
IKS viser til ovennevntesak.
Hensiktenmed planener å tilretteleggefor seilsportanleggslik som områdetbrukesi dag.
Seilsportanlegginnebærerogsåetableringav tilhørendebygningerog brygger.I tillegg vil det
leggestil rettefor fasiliteterfor Indre FosenPadleklubb,Rissaspeiderneog Rissakommunemed
plasstil lagring av båterog utstyr. Anleggetskal væreåpentog tilgjengelig for allmenheten,med
brygge,naust,toalett,bålplassog utegrill.
Brann-og redningstjenestenminner om følgende:
• Det må leggestil rette for at brann-og redningstjenesten
skal kunneutføre effektiv
rednings-og slokkeinnsats,uansettårstid,ogsåi anleggsperioden.
Detteinnbefatterogsåen
hensiktsmessig
plasseringav og nødvendigantall brannkummer,samtivaretakelseav
forskriftsmessigslokkevannskapasitet.
Dersomdet skal benyttesautomatisksprinkleranlegg
i bygningene,må det ogsåtashensyntil detteved vurderingav slokkevannskapasiteten.
Disseforutsetningenemå væreavklart og i henholdtil krav i lover og forskrifter, for at
prosjektetskal kunnegjennomføres.Det visesblant annettil plan- og bygningsloven§ 27-1
og byggtekniskforskrift (TEK 17) §§ 11-1, 11-17og 15-7 med veiledning.
• Det påpekesat tilgjengelighetfor innsatsmannskapene
skal væretilfredsstillendenår
bygget/byggenetasi bruk (blant annetskal brannkummer,vannkapasitet,adkomstveierog
oppstillingsplasserfor bygget/byggeneværetilfredsstillendefra dettetidspunktet).
• Under og etter anleggsperioder
skal ogsåtilgjengelighetfor innsatsmannskaper
til
omkringliggendebygningeropprettholdes.Det må sikresat sprinkleranleggog
slokkevannsforsyningen
fungerersom forutsatt.Dersomvanntilførselenikke er tilstrekkelig
i periodermå det etablereskompenserende
tiltak som minimum gir tilsvarendesikkerhet.
• Trøndelagbrann-og redningstjeneste
IKS disponererikke maskinelthøyderedskap
i Indre
Fosenkommune.
• I Indre Fosenkommuneer det innsatsmannskaper
fordelt på 5 brannstasjoner.
BareRissa
brannstasjonhar dreiendevaktordning.De øvrigestasjonene;Stjørna,Stadsbygd,Leksvik
og Vanvikanhar ikke vaktordning.Dette må det tashensyntil i planleggingen.
Postadresse:
Trøndelagbrann-og redningstjeneste
IKS
Sluppenvegen18
7037TRONDHEIM

25549/20

Besøksadresse:
Sluppenvegen18

Telefon:
+47 72547600

Organisasjonsnummer:
NO 992 047 364
E-postadresse:
postmottak@tbrt.no
Internettadresse:
www.tbrt.no
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Trøndelag brann-og redningstjenesteIKS
Forebyggendeavdeling

•

•
•

•
•
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•
•

Vår referanse
20/14772-2(25549/20)

Vår dato
25.06.2020

Avstandenmellom bygningenemå ivaretasfor å forebyggeat en eventuellbranni området
ikke får urimelig stor konsekvens.Avstandenskal væreminst 8 metermed mindredet er
iverksattandretiltak som hindrerbrannspredning
mellom byggverkene,jf. TEK 17 § 11-6.
Brannsikkerheteni bygningeneskal værei henholdtil forskriftskravene.
Eventuellekjellereeller andrerom underterreng,sombyggesutenforbygningskropp,må
vies spesielloppmerksomhet,særligmed tankepå belastningenved oppstilling av
utrykningskjøretøy,og etableringav nødvendigebrannvannskummer
i området.
Dersomdet leggestil rettefor lading av fremkomstmidler(somel-sykler og el-biler)
innvendig,må brannsikkerheten
ivaretas.
Brannfarliggassskal ikke oppbevaresi kjellereller på loft.
For å sikre brann-og redningstjenestens
radiokommunikasjon,må det i byggverkuten
innvendigradiodekning,og hvor det kan bli behovfor røykdykking,tilretteleggesmed
tekniskinstallasjonslik at brann-og redningstjenesten
kan benytteegetsamband.
Alarmorganiseringfor brannalarmanlegget,
herunderplasseringav brannsentralmed
bisentraler,nøkkelbokser,varsellamper,merking og orienteringsplane,må væreutført på en
slik måteat brann-og redningstjenesten
kan gjøreen rask og effektiv innsatsuten unødig
tidsopphold.
Dersomdet skal benyttessolcelleenergi,må det ogsåtashensyntil tilgjengelighetenfor
innsatsmannskap.
Dersomdet er planerom å benyttestoff somkommerinn underforskrift om håndteringav
farlig stoff, som for eksempelgass,må lagring, bruk og arealmessige
begrensningerrundt
utstyr og anleggfastsettespå bakgrunnav en risikovurdering.

Disseforholdenemå vurderesog prosjekteresav foretakmed tilstrekkelig kunnskapog
godkjenning.
Trøndelagbrann-og redningstjeneste
IKS viser videretil retningslinjervedrørendeTilrettelegging
for rednings-og slokkemannskap
i TBRT´skommuner.Dissebeskriverblant annetveiensminste
kjørebredde,maksimalstigning,minstefri kjørehøyde,svingradiusog akseltrykk.Det visesogsåtil
TEK 17§ 11-17Tilretteleggingfor rednings-og slokkemannskapmed
veiledning.

Med hilsen
TRØNDELAG BRANN-OG REDNINGSTJENESTEIKS

Hilde Sivertsen
avdelingsingeniør

JoarØlmheim
brannmester

Elektroniskdokumentertgodkjenninguten underskrift

Kopi:
ArealplanleggerTone Wikstrøm,e-post:
tone.wikstrom@indrefosen.kommune.no
Lederdistrikt FosenSverreAndersHafeld, e-post:sverre-anders.hafeld@tbrt.no

25549/20

Fylkesmannen i Trøndelag
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Vår dato: 01.07.2020
Vår ref.: 201838144-5
Arkiv: 323
Deres dato: 02.06.2020
Deres ref.: 2019/6897

Saksbehandler:
Finn Herje
1

NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for
seilsportanlegg Nedre Fallet - Planid 50542020005 - Indre Fosen
kommune- NVE har innsigelse til planforslaget
NVE har innsigelse til planforslagets foreslåtte tiltak i sjø inntil det er gjennomført
grunnundersøkelser med tilhørende rapport/notat i innsjøen Botnen som konkluderer med at
tiltak i sjøen (pir/brygge) ikke kan medføre skredfare
Innsigelsen er hjemlet i TEK17 kap. 7 og plan- og bygningslovens §§ 4-3 og 28-1.

Vi viser til ovennevnte forslag til detaljregulering samt vår uttalelse til oppstartsvarselet.

NVE har følgende kommentarer til planforslaget:

Skredfare
Lokalstabilitet
Lokalstabilitet tilligger i sin helhet kommunen å ivareta. I forslag til bestemmelsenes 9.3 heter det at:
«Eventuell geoteknisk prosjektering må være ferdig før igangsettingstillatelse gis. Av
prosjekteringsrapporten skal det fremgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider
i byggeperioden». I ROS-analysen til planforslaget, hendelse 4 skriver Asplan Viak følgende: «Det skal
benyttes geoteknisk fagkyndig i forbindelse med detaljprosjekteringen av utbyggingen for å vurdere
lokal stabilitet på tomta inklusive strandsonen utenfor. Vi anbefaler at forslaget til bestemmelsenes 9.3
strammes inn slik at det tydelig framstår at det stilles krav om bruk av geoteknisk fagkyndig ifbm.
detaljprosjekteringen.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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Områdestabilitet
I vår uttalelse til oppstartsvarselet var vi særlig opptatt av forholdene til geoteknikk og grunnforhold da
området ligger i umiddelbar nærhet til flere kjente kvikkleiresoner, er lokalisert på marine avsetninger
og helt inn til sjøkanten. Rådgiver Asplan Viak konkluderer med at området er trygt i forhold til
skredfare og henviser til Multiconsults rapport 417542 av 2017 (Rissa sentrum). I denne rapporten viser
Multiconsult til at det gjennom grunnundersøkelser foretatt i forbindelse med utarbeidelsen av
sentrumsplanen for Rissa ikke ble funnet kvikkleire eller sprøbruddmateriale innenfor planområdet eller
i områder like utenfor. Heller ikke ved de supplerende undersøkelsene ble det gjort slike funn. En
konkluderer også med at området ikke kan bli truffet av evt. skred fra omkringliggende, kjente
kvikkleiresoner. I rapporten konkluderer Multiconsult med følgende: «Delområde 4 (Nedre Fallet) er
klarert mht. områdeskred og har ikke behov for ytterligere utredninger iht. NVEs retningslinjer». Vi har
vært i dialog med Multiconsult ved Alberto Mantafia og har fått tilsendt uavhengig kontroll av
vurderingene gjort av Multiconsult i forbindelse med områdereguleringen for Rissa sentrum hvor
«Nedre fallet» inngår. Her konkluderer Rambøll med at de er enige med Multiconsult om at området er
trygt mot skredfare. Det er imidlertid verdt å merke seg at hverken Multiconsult eller Rambøll har tatt
høyde for utfylling i innsjøen Botnen (som detaljreguleringen legger opp til). I e-post til oss av
16.06.d.å. poengterer Multiconsult dette og skriver bla. følgende: «Det er som sagt ikke utført
grunnundersøkelser i vannet utenfor Fallet, og det er ikke mulig å si noe om hvordan for eksempel en ny
molo vil påvirke stabiliteten i skråningen under vannflaten, uten en kartlegging av batymetri og
grunnundersøkelser utført med dette formålet. Det foreligger så vidt vi ser heller ikke det geotekniske
grunnlaget for å prosjektere en slik molo/sjeté iht. gjeldende sikkerhetskrav».
Vi har de senere årene opplevd en økende hyppighet av undersjøiske skred som følge av tiltak i sjø.
Også i Trøndelag ser vi denne utviklingen. Ved gjennomgang av hendelsene ser vi at manglende
grunnundersøkelser og faglige vurderinger i forkant av tiltakene er noe som går igjen. Dette er
bekymringsfullt med tanke på den høye aktiviteten vi ser knyttet til kystsona. For å kunne godtgjøre at
slike hendelser ikke vil kunne oppstå som følge av planrealiseringa krever vi derfor at: Før planlagte
tiltak i sjø kan oppstartes, må det være gjennomført grunnundersøkelser i sjøen med tilhørende rapport
som konkluderer med at tiltaket er trygt ifht. skredfare. Dette er å anse som et Vilkår for
egengodkjenning- Innsigelse til planforslaget og vi forutsetter at det tas inn (rekkefølge)bestemmelser
i planen med krav om dette. Innsigelsen er hjemlet i TEK17 kap.7/PBLs §§ 4-3 og 28-1.

Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Kopi til:
Indre Fosen kommune
Kystverket Midt-Norge

Trøndelag fylkeskommune
Johan Bojer videregående skole
INDRE FOSEN KOMMUNE
Postboks 23
7101 RISSA

Vår dato:

02.07.2020

Deres dato:

Vår referanse:
Deres referanse:

202018990-1

Vår saksbehandler:
Borghild Husdal Buhaug

Høringsuttalelse Reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet,
planid. 50542020005
Viser til saksframlegg 29/2, behandlet i Arealutvalget 25. mai 2020. Johan Bojer vgs. kan ikke se at planen har
ivaretatt de forpliktelser kommunen har overfor skolen. I planbeskrivelsen for området står det følgende om
dagens bruk (punkt 3.3 side 6): Arealet langs strandsonen består i dag av to enkle naust og en kommunal
pumpestasjon for avløp, samt kompressor for bobleanlegg i Botn. Rissa Seilforening benytter i dag naustene til
sine aktiviteter og lagring av båter og utstyr. I planen er det foreslått å rive disse to naustene til fordel for et
nytt servicebygg som skal driftes av Rissa Seilforening.
Det ene naustet ble bygd av Rissa videregående skole i 2004. På grunn av at fylkeskommunen ikke kunne eie et
naust i kommunen, ble Rissa kommune ført opp som eier av naustet. Fylkeskommunen v/Rissa videregående
skole satte opp bygget og kostet byggingen. Det ble videre skrevet en avtale hvor skolen har bruksrett til
naustet vederlagsfritt uten tidsbegrensning. Viser her til avtale datert 30.04.2004 (signert av daværende rektor
Solbjørg With og daværende ordfører i Rissa kommune, Per Kristian Skjærvik).
Naustet brukes til lager av skolens kanoer, kajakk, tre båtmotorer, redningsvester, fiskeutstyr og diverse annet
utstyr. Blant annet utstyr vi bruker i forbindelse med analyser av vannkvalitet og mikroorganismer knyttet til
fagene biologi og naturfag. I tillegg har vi tre aluminiumsbåter liggende ute. Naustet er også en viktig del i
opplæringen for elever som har behov for alternativ læringsarena.
Rissa videregående skole (Johan Bojer videregående skole) hadde muntlig dialog med seilforeningen for et par
år siden da vi hørte at det var planer på gang. Da ble det sagt at vi ville bli tatt med i planleggingsfasen. Siden
den gang har vi ikke hørt noe.
Johan Bojer videregående skole ber om at signert avtale datert 30.04.2004 mellom daværende Rissa kommune
og Rissa videregående skole hensyntas i planen. Vi ønsker fortsatt å ha dette tilbudet for våre elever, også etter
at skolen flytter til Vanvikan. Hvis naustet vi har bruksrett til skal rives, ønsker vi at vi får tilsvarende arealer
som nå både innvendig og utvendig i tilknytting til det nye servicebygget. Det er viktig at videregående skoles
bruk og funksjon til opplæring i området ivaretas i planen.

Med vennlig hilsen
Borghild Husdal Buhaug
rektor

Trøndelag fylkeskommune
Johan Bojer videregående skole
Dette dokumentet er elektronisk godkjent
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Lars Ingleif Langaas
Nedre Fallet 22
7100 Rissa
Norge
larsla@hotmail.no

944305483
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA
Dato:4.7.2020

Klage på plassering av parkeringsplasser på kommunens eiendom i Nedre Fallet
Ingen kommentar utfylt.

Viser til reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet, planid.505420200051. gangs politiske behandling.
Som det har kommet fram i ulike andre skriv tidligere, så er vi motstandere av de store
planene seilsportforeningen har fått gjennomslag for i kommunen. Men dersom dette
tiltaket allikevel tvinger seg fram, ber vi om at det blir sett nærmere på planen for plassering
av parkeringsplasser, slik det er foreslått under punkt 5.3 (SPA) i detaljplanleggingen.

På vedlagte plankart er det plassert 6 parkeringsplasser rett nedenfor vår eiendom (gnr. 122,
bnr 142), noe som resulterer i at vi blir omrammet av trafikk på tre sider. Det arealet som er
tenkt til parkering, har vært opparbeidet friareal i 53 år, helt siden oppstart av byggefeltet.
Her har det vært , og det foregår fortsatt aktiviteter som badmington, fotballtennis , bocha
og annen aktivitet.

Dersom det opparbeides parkeringsplasser her, vil dette føre til en sterk verdiforringelse av
vår eiendom, og det kan vi ikke akseptere.

Med vennlig hilsen
Åse og Lars Langaas

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Vår dato:

Vår ref:

07.07.2020

2020/4653

Deres dato:

Deres ref:

04.06.2020

2019/6897

Saksbehandler, innvalgstelefon

Tor Sæther, 73 19 92 82

Høringsuttalelse til reguleringsplan for Nedre Fallet - Indre Fosen
kommune
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen
på Fylkesmannens ulike fagområder:
Landbruk
Ingen merknad.
Reindrift
Ingen merknad.
Klima og miljø
Planforslaget legger til rette for etablering av et sentrumsnært offentlig friluftsområde med turveger,
samt etablering av offentlig idrettsanlegg med bebyggelse for seilsport- og padleaktivitet.
Adkomstveg skal oppgraderes med fortau. Eksisterende naust skal rives og erstattes med ny
aktivitetstilpasset bebyggelse. Ny bebyggelse lokaliseres ved eksisterende offentlig anlegg.
Fylkesmannen har som klima- og miljømyndighet ingen merknader til planforslaget.
Barn og unge
Ingen merknad.
Helse og omsorg
Det framgår av planforslaget at det er lagt vekt på å ivareta god tilgjengelighet til friområdet og
strandsonen for allmennheten, en bedre tilrettelegging for fritidsaktiviteter samt tilrettelegging for
framtidig kyststi. Bestemmelsene sikrer at universell utforming blir ivaretatt.
Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen viser til NVE som fagmyndighet når det gjelder planforslagets foreslåtte tiltak i sjø.
Utover dette har ikke Fylkesmannen noen merknader.

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

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

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350
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Med hilsen
Trude Mathisen (e.f.)
seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

Tor Sæther
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:
Klima og miljø: John Haugen – 74 16 81 95
Landbruk: Laila Marie Sorte – 73 19 92 87
Samfunnssikkerhet: Lars Petter Løkken – 74 16 81 76
Oppvekst og velferd: Knut Dypvik – 74 16 83 74
Helse og omsorg: Ingrid Overland – 73 19 91 80
Reindrift: Elsemari Iversen – 74 13 80 55

Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus, Postboks 2560
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STEINKJER

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Vår dato:

Vår ref:

06.07.2020

2020/4653

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Tor Sæther, 73 19 92 82

Samordnet uttalelse til reguleringsplan for Nedre Fallet - Indre Fosen
kommune
Fylkesmannen viser til brev til kommunene og statsetater datert 17.01.2018 om delegering av
myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven.
Fylkesmannen har i denne saken mottatt uttalelse fra følgende fagmyndighet:
 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Det foreligger innsigelse fra NVE. Uttalelsen fra fagmyndigheten følger i vedlegg. Det vises til denne
for nærmere begrunnelser og generell rådgivning for det videre planarbeidet. Kommunen
oppfordres til å ta kontakt for videre dialog om hvordan innsigelsene best kan imøtekommes.
Fylkesmannen har vurdert hjemmelsgrunnlaget og avveiningen mellom ulike hensyn som ligger bak
innsigelsen. Etter en helhetsvurdering har vi kommet frem til at avskjæring ikke er aktuelt.

Fylkesmannens konklusjon
Det fremmes følgende innsigelser til reguleringsplanen:
NVE:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-3 og 28-1 jfr. TEK 17 kap. 7 fremmes det
innsigelse til planforslagets foreslåtte tiltak i sjø inntil det er gjennomført grunnundersøkelser
som tilhørende rapport/notat i innsjøen Botnen som konkluderer med at tiltak i sjøen
(pir/brygge) ikke kan medføre skredfare.

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

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

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350
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Med hilsen
Frank Jenssen
fylkesmann

Kjetil Ollestad
fung. direktør
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg
1 Uttalelse med innsigelse - detaljreguleringsplan for Nedre Fallet - Indre Fosen 122/60

Kopi til:
Norges vassdrags- og energidirektorat
Trøndelag fylkeskommune

Postboks 5091
Fylkets hus, Postboks 2560

0301
7735

OSLO
STEINKJER

INDRE FOSEN KOMMUNE
Postboks 23
7101 RISSA

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

2020/109731
09.07.2020
985 399 077

INNSPILL TIL DETALJREGULERING AV NEDRE FALLET
Mattilsynet mottok detaljregulering av Nedre Fallet til uttalelse. Frist for gi svar er satt til
25.07.2020.
Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat og drikkevann.
Som høringsinstans til arealplaner/detaljplaner har Mattilsynet i oppgave å bidra til at planene
ivaretar nasjonale og regionale interesser innenfor områdene:




drikkevann
plantehelse
fiskehelse/fiskevelferd

Saken gjelder
Det opplyses at hensikten med planen er å legge til rette for seilsportanlegg, slik som området er
brukt til i dag. Det skal også legges til rette for fasiliteter for Indre Fosen Padleklubb, Rissa
speiderne og Rissa kommune med lagring av plass til båter og utstyr.
Mattilsynets vurdering
Alle vannledningene til Nedre fallet er eid av Rissa vannverk, som er et privat vannverk.
Man kan anta at ny bebyggelse i samme område også vil få drikkevannleveranse fra dette
vannverket.
Mattilsynet kan ikke se at tiltaket vil berøre noen av de kommunale vannverkene i Indre Fosen, vi
har derimot ingen oversikt om det finnes private drikkevannskilder i nærheten eller i området. Dette
må kartlegges.
Innspill til tiltaket:
 Kartlegge om det finnes privat vannforsyning i området som ikke er registrert
 Vurder om tiltaket vil få konsekvenser for distribusjonsnettet
 Vurder om leveringssikkerheten ivaretas
Ingen andre merknader.

Mattilsynet
Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og
Fosen

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

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

Med hilsen

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

Kopi til
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

Postboks 2600
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Rissa  20.07.2020  

Innspill  til  reguleringsplan  for  seilsportanlegg  Nedre  Fallet  
  
Beboerne  i  Nedre  Fallet  har  som  berørte  grunneiere  mottatt  melding  om  at  reguleringsplan  for  
seilsportanlegg  Nedre  Fallet  er  lagt  ut  til  offentlig  høring.  Reguleringsplanen  er  diskutert  på  
medlemsmøte  i  Nedre  Fallet  velforening  18.06.2020,  og  det  ble  vedtatt  at  foreningen  skal  sende  
høringsinnspill.  I  tillegg  vil  flere  av  grunneierne  sende  separate  innspill  til  planen.    
  
Om  Nedre  Fallet  velforening    
Nedre  Fallet  velforening  ble  etablert  tidlig  på  1990-‐tallet.  Velforeningen  har  frivillig  medlemskap  
og  har  til  formål  er  å  ivareta  felles  interesser  for  beboerne  i  området.    
Velforeningen  skal  arbeide  for  gode  oppvekstvilkår  og  bomiljøer  og  bidra  til  at  det  tas  natur-‐  og  
miljøhensyn  i  utviklingen  av  området.  Velforeningen  kan  ta  opp,  samordne  og  gjennomføre  tiltak  
til  beste  for  beboerne  og  velområdet.  
Velforeningen  representerer  beboerne  i  området  overfor  kommunen  og  andre  offentlige  
instanser.  Foreningen  skal  ivareta  velområdets  interesser  som  et  hørings-‐  og  samarbeidsorgan  
overfor  andre  instanser  og  er  befolkningens  talerør  utad  i  saker  som  vedrører  områdets  og  
beboernes  interesser.  Velforeningen  skal  arbeide  for  et  godt  forhold  til  andre  foreninger  og  
organisasjoner  i  distriktet  og  samarbeide  med  disse  om  saker  av  felles  interesse.  
  
Generelt  om  reguleringplanen  
Planen  legger  til  rette  for  seilsportanlegg  med  tilhørende  bygninger  og  brygger.  Anlegget  skal  
benyttes  av  Rissa  seilforening,  Fosen  padleklubb,  Rissa  speidergruppe  og  Rissa  kommune.  
Anlegget  skal  også  være  åpent  og  tilgjengelig  for  allmennheten  med  brygge,  naust,  varmestue,  
toalett,  bålplass  og  grill.    
Nedre  Fallet  velforening  er  generelt  positiv  til  fritidsaktiviteter  i  og  ved  Botn.  Seilforeningen  har  
gjort  en  fin  jobb  og  har  et  godt  tilbud  til  barn  og  ungdom  med  seilopplæring.  Aktiviteten  på  
friområdet  i  Nedre  Fallet  har  medført  noen  ulemper  for  beboerne  så  langt,  men  dette  har  vært  
akseptabelt  sett  i  forhold  til  den  positive  gevinst  av  aktiviteten.    

Reguleringsplanen  legger  imidlertid  til  rette  for  en  betydelig  økning  i  aktiviteten.  Velforeningen  
konkluderer  med  at  aktiviteten  vil  medføre  så  store  ulemper  for  beboerne  at  vi  vil  stille  oss  
negative  til  planen  i  den  nåværende  form.  Velforeningen  er  heller  ikke  tatt  med  på  råd.  Vi  vil  i  
det  følgende  komme  med  våre  innspill  og  kommentere  ulike  deler  av  planen.    
  
Historikk  ang.  friområdet  og  samarbeid  med  kommunen  
Friområdet  i  Nedre  Fallet  har  eksistert  helt  siden  boligområdet  ble  etablert  på  1960-‐  og  70-‐
tallet.  Etter  hvert  ble  området  regulert  som  friområde.  Beboerne  har  gjennom  årene  benyttet  
seg  av  området  til  ulike  aktiviteter  som  bl.a  fotball,  badminton,  volleyball,  krokket  og  skotthyll,  
og  vi  har  hatt  sosiale  sammenkomster  med  bålbrenning  osv.  Flere  av  beboerne  har  båt  liggende  
på  friområdet.    
I  løpet  av  1990-‐tallet  ble  det  økende  fokus  på  aktivitet  i  og  ved  Botn  i  forbindelse  med  Prosjekt  
Botn  som  innebar  miljøtiltak  og  rensing  av  sjøen,  og  Flerbruksplan  Botn  som  la  planer  for  
forvaltning  og  bruk  av  Botn  og  områdene  rundt.  Flere  av  beboerne  i  Nedre  Fallet  deltok  aktivt  i  
disse  prosjektene.    
Et  av  de  foreslåtte  tiltakene  i  Flerbruksplan  Botn  var  opparbeiding  av  kommunens  friområde  i  
Nedre  Fallet.  Iflg  planen  var  formålet  å  gjøre  området  mer  egnet  til  aktivitet  for  barn  og  beboere  
i  området.  Ansvarlig  for  tiltaket  var  velforeningen  med  bistand  fra  Enhet  for  utvikling  og  
forvaltning  i  kommunen.  (ref  til  flerbruksplanen)  
Velforeningen  hadde  dialog  med  kommunen  både  skriftlig  og  gjennom  møter,  og  det  ble  
utarbeidet  en  plan  med  foreslåtte  tiltak  samt  sendt  en  søknad  til  kommunen  i  2001/2002.  
Velforeningen  skulle  bidra  med  dugnadsinnsats  og  kommunen  ville  bidra  med  støtte,  og  det  
skulle  søkes  om  tippemidler.  Dessverre  stoppet  dette  initiativet  hos  kommunen.  Velforeningen  
fikk  aldri  svar  på  søknaden,  etter  mange  purringer  fikk  vi  muntlig  tilbakemelding  om  at  
saksbehandler  ikke  hadde  rukket  fristen  for  å  søke  tippemidler  og  at  saken  dermed  ble  lagt  bort.    
Beboerne  fortsatte  imidlertid  å  bruke  området,  men  de  konkrete  planene  for  opparbeiding  ble  
ikke  realisert.    
  
Etter  hvert  tok  kommunen  initiativ  til  kanoutleie  på  friarealet.  og  det  ble  bygd  to  naust  og  ei  lita  
flytebrygge.  Bygging  av  flytebrygga  var  allerede  igangsatt  da  nabovarsel  kom  fra  kommunen.    
Fra  2008  har  Rissa  seilforening  hatt  området  rundt  naustene  som  base  for  sin  aktivitet  i  Botn,  og  
lagret  seilbåtene  der  på  sommerstid.  Dette  har  blant  beboerne  i  området  blitt  oppfattet  som  en  
positiv  aktivitet  for  barn  og  unge,  selv  om  aktiviteten  i  perioder  har  medført  noen  ulemper  f.eks  
i  form  av  økt  trafikk.  Vi  har  vurdert  det  slik  at  aktiviteten  er  et  positivt  bidrag  som  belaster  oss  
lite  og  er  til  å  leve  med.  Seilforeningen  og  beboerne  har  hatt  et  godt  forhold  og  seilforeningen  
har  også  fått  benytte  privateid  flytebrygge  ifm  sin  aktivitet.    
  

Seilsportanlegg  og  intensjonsavtale  -‐    ingen  informasjon  eller  involvering  av  
velforening/beboere  
Høsten  2017  mottok  beboerne  i  Nedre  Fallet  svært  uventet  nabovarsel  fra  Rissa  seilforening  om  
planlagt  bygging  av  seilsportanlegg  som  la  opp  til  en  langt  mer  omfattende  aktivitet  enn  hva  
som  hadde  vært  tidligere.  Verken  velforeningen  eller  enkeltbeboere  var  blitt  informert  eller  hørt  
vedrørende  disse  planene.    
Samme  høst  ble  det  i  Rissa  formannskap  i  sak  20/17  behandlet  sak  om  Avtale  mellom  Rissa  
kommune  og  Rissa  seilforening.  Ordfører  ble  i  denne  saken  gitt  fullmakt  til  å  inngå  en  
intensjonsavtale  med  seilforeningen  som  innebar  leie  av  en  nausttomt  på  friarealet  på  minimum  
500  kvm  i  30  år  med  leie  kr  1  pr  år.  Avtalen  var  allerede  undertegnet  av  ordfører  og  leder  i  
seilforeningen  da  den  ble  lagt  fram  til  politisk  behandling.  Heller  ikke  i  denne  saken  var  
velforeningen  eller  enkeltbeboere  blitt  informert  eller  hørt.  Fra  å  være  en  samarbeidspartner  
med  kommunen  og  lokal  høringsinstans  tidligere,  var  velforeningen  og  beboerne  nå  helt  satt  på  
sidelinjen  uten  å  bli  informert  og  uten  mulighet  til  å  påvirke  hva  som  skal  skje  i  nærmiljøet  vårt.  
Nedre  Fallet  velforening  stiller  seg  svært  kritisk  til  at  verken  foreningen  eller  enkeltbeboere  
var  informert  eller  ble  gitt  anledning  til  å  uttale  oss  om  seilforeningens  planer  om  bygging,  
samt  samarbeidet  med  Rissa  kommune  om  fri  tilgang  til  tomt  på  friarealet.    
Vi  stiller  også  spørsmål  om  habilitet  i  saksbehandlingen  da  saksbehandler  for  denne  saken  i  
formannskapet  og  også  ved  senere  håndtering  av  saken  er  aktivt  medlem  av  Rissa  
seilforening.    
  
Om  friarealets  egnethet  for  seilsportanlegg  
Friarealet  ligger  sentralt  plassert  nær  Rissa  sentrum  med  boligområder,  skoler  osv.  som  kan  ha  
glede  av  lett  tilgang  til  de  aktiviteter  som  seilsportanlegget  vil  tilby.    
Velforeningen  mener  imidlertid  at  friarealet  i  Nedre  Fallet  er  dårlig  egnet  til  dette  formålet.  Det  
er  svært  langgrunt  i  dette  området.  I  sak  20/17  i  Rissa  formannskap  (Avtale  mellom  Rissa  
kommune  og  Rissa  seilforening)  argumenteres  det  for  at  en  lengre  flytebrygge  skal  lette  utsett  
av  seilbåter  og  hindre  skader  på  kjøl  og  ror.    
Reguleringsplanen  beskriver  en  ca  30  m  lang  flytebrygge  ut  til  minst  1,5  m  dyp  på  laveste  
vannstand.  Dette  stemmer  ikke:  Ved  laveste  vannstand  vil  en  30m  lang  flytebrygge  nå  ut  til  ca  
50  cm  dyp  (kontrollmålt  juni  2020).  Om  man  vil  oppnå  gode  forhold  for  utsett  av  seilbåter  må  
flytebryggen  være  vesentlig  lengre,  eller  anlegget  flyttes  til  annet  sted.    
  
  
  

Alternative  plasseringer  
Velforeningen  mener  at  andre  lokaliteter  ikke  er  utredet  godt  nok.  Flerbruksplan  Botn  peker  på  
flere  mulige  lokasjoner  for  denne  type  aktiviteter  langs  Botn,  uten  at  en  kan  se  at  disse  
føringene  er  fulgt  opp.  At  seilforeningen  ønsker  seg  en  utvidet  etablering  i  Nedre  Fallet  er  ikke  
god  nok  grunn  til  å  velge  denne  plasseringen,  her  må  kommunen  som  reguleringsmyndighet  
vurdere  alternative  plasseringer.    
  
Hensyn  til  nærheten  til  boligområde  og  adkomst  gjennom  dette  -‐  trafikk  og  parkering  
Velforeningen  mener  at  plasseringen  av  seilsportanlegg  er  dårlig  egnet  ut  fra  hensyn  til  
boligfeltet  i  Nedre  Fallet.  Vi  har  tidligere  sagt  at  seilforeningens  aktivitet  i  området  så  langt  har  
vært  til  å  leve  med.  Bygging  av  det  planlagte  anlegget  vil  imidlertid  medføre  betydelig  økt  
belastning  på  boligområdet.  Det  vil  bli  økt  sjenanse  pga  støy  fra  selve  aktiviteten,  men  enda  
viktigere  er  at  tilførselsveien  går  gjennom  en  smal  boliggate  og  vil  påføre  beboerne  økte  
ulemper  i  form  av  trafikkstøy  samt  fare  for  trafikkulykker.    En  utvidelse  av  veien  med  fortau  vil  
kunne  øke  trafikksikkerheten,  men  vil  medføre  betydelige  inngrep  i  private  eiendommer  da  
tomtegrensene  går  helt  inn  til  veikanten.    
Velforeningen  er  sterkt  kritisk  til  den  foreliggende  analysen  mht  hvilken  påvirkning  utbygging  av  
seilsportanlegget  vil  ha  på  trafikksituasjonen  i  Nedre  Fallet.  Når  det  gjelder  parkering  er  det  
allerede  med  dagens  aktivitet  ofte  parkert  samme  antall  biler  i  området  som  det  legges  opp  til  i  
planen  (6+2).  Det  hender  ofte  at  dagens  parkeringskapasitet  nede  ved  Botn  er  sprengt.  Da  
parkeres  det  langs  veien  oppover  og  til  dels  på  privat  eiendom,  noe  som  gir  en  uholdbar  
trafikksituasjon  og  er  til  stor  sjenanse  for  beboerne.    
Velforeningen  etterlyser  utredning  av  alternativ  adkomstvei  slik  at  gjennomgangstrafikk  kan  
unngås.    
En  utbygging  i  henhold  til  reguleringsplanen  vil  utvilsomt  ha  en  negativ  innvirkning  på  mange  av  
kvalitetene  som  gjør  Nedre  Fallet  attraktivt  som  boligområde.  Dette  vil  i  neste  omgang  kunne  
føre  til  verdiforringelse  av  boligeiendommene.      
  
  
Rasfare  
Faren  for  kvikkleireskred  i  området  er  grundig  omtalt  i  reguleringsplanen.  Selv  om  man  mener  
det  kan  dokumenteres  at  det  er  trygt  å  bygge  akkurat  der  seilsportanlegget  er  planlagt,  sier  man  
ikke  noe  om  at  anleggsvirksomheten  evt.  kan  innebære  fare  for  skred  i  nærliggende  områder  
der  man  vet  det  er  kvikkleire.  Flere  beboere  i  Nedre  Fallet  opplever  bevegelser  i  grunnen  på  
tomta  si,  grunnmurer  som  er  i  bevegelse  osv.  Det  har  også  beviselig  gått  undersjøiske  skred  i  
sjøbunnen  utenfor  friarealet  i  de  aller  siste  årene,  etter  at  det  ble  gjort  grunnundersøkelser  sist.  
Velforeningen  slår  fast  at  det  blant  mange  beboere  er  en  begrunnet  frykt  for  at  byggeaktivitet  
på  friarealet  kan  øke  risikoen  for  skred  i  området,  og  ber  om  at  dette  hensyntas.    

Hva  kan  velforeningen  akseptere  –  og  hvordan  vil  vi  bli  involvert    
Velforeningen  har  gitt  uttrykk  for  at  seilforeningens  aktivitet  pr  i  dag  innebærer  noe  sjenanse,  
men  vi  synes  det  er  akseptabelt  ut  fra  at  det  er  en  positiv  aktivitet.  Ut  fra  argumenter  vi  har  
framført  over  kan  vi  imidlertid  ikke  akseptere  en  betydelig  økning  i  aktiviteten  som  det  planlagte  
seilsportsenteret  medfører.  Om  man  går  for  en  slik  utbygging  kan  det  ikke  gjøres  på  et  sted  som  
er  såpass  dårlig  egnet,  og  som  medfører  en  urimelig  belastning  på  et  boligområde.  Vi  mener  
man  må  utrede  annen  lokalisering.    
Velforeningen  kan  akseptere  en  aktivitet  på  dagens  nivå,  inkludert  evt  bygging  av  naust  for  
lagring  av  båter.  Samtidig  krever  vi  som  representanter  for  beboerne  i  området  å  bli  involvert  i  
den  videre  planlegging  av  bruken  av  friarealet  med  tanke  på  tilrettelegging  av  området.    
  
  
  
Oppsummering    
-‐   Nedre  Fallet  velforening  har  tidligere  benyttet  friområdet  og  har  vært  i  dialog  med  
kommunen  om  utvikling  og  tilrettelegging.  Kommunen  fulgte  ikke  opp  dette.  
  
-‐   I  2017  ble  planer  om  seilsportanlegg  lansert,  og  intensjonsavtale  mellom  seilforeningen  
og  kommunen  ble  vedtatt,  uten  informasjon  eller  involvering  av  velforening/beboere.  
Aktivt  medlem  i  seilforeningen  har  vært  kommunal  saksbehandler  og  inhabilitet  må  
vurderes.  
  
-‐   Arealet  i  Nedre  Fallet  er  dårlig  egnet  til  seilsportsanlegg  da  det  er  svært  langgrunt.  
Reguleringsplanens  oppgitte  dybdeforhold  for  flytebrygge  er  grovt  misvisende.    
  
-‐   Alternative  plasseringer  for  seilsportanlegget  er  ikke  utredet,  jfr  Flerbruksplan  Botn.  
  
-‐   Bygging  av  anlegget  vil  medføre  store  ulemper  for  boligområdet  i  form  av  økt  støy  fra  
selve  aktiviteten  samt  at  tilførselsveien  gjennom  en  smal  boliggate  vil  gi  ulemper  i  form  
av  trafikkstøy  samt  fare  for  trafikkulykker.  Utredning  av  alternativ  adkomstvei  etterlyses.  
  
-‐   Negativ  innvirkning  på  kvaliteter  som  gjør  Nedre  Fallet  attraktivt  som  boligområde  vil  
kunne  føre  til  verdiforringelse  av  boligeiendommene.  
  
-‐   Det  er  ikke  dokumentert  at  utbygging  er  trygg  med  tanke  på  rasfare  i  området.  
Observasjoner  både  på  land  og  i  sjøbunn  tyder  på  aktuell  rasfare,  og  mange  beboere  har  
en  begrunnet  frykt  for  at  bygging  på  friarealet  kan  øke  risikoen  for  skred  i  området.  
  

-‐   Velforeningen  kan  akseptere  en  aktivitet  på  dagens  nivå,  evt  bygging  av  båtnaust.    
  
-‐   Som  representanter  for  beboerne  i  området  krever  vi  å  bli  involvert  i  den  videre  
planlegging  av  bruken  av  friarealet.    
  
  
  
  
  
  
Med  hilsen  
  
  
  
  
Karine  Malmo  Leksås    

  

Magnus  Benum  
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Miljøpartiet De Grønne Indre Fosen
Adresselinje 1
7100 Rissa
Norway
vheid@online.no

944305483
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA
Dato:24.7.2020

Høringsinnspill til reguleringsplan for Nedre Fallet
I Reguleringsbestemmelsenes punkt 8.1 Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og uteområder
står det bl.a: «Det kan anlegges en brygge/pir ut mot Botn med en bredde på maks 3,5 meter».
Denne setningen foreslås endra til: «Det kan anlegges en flytebrygge med en bredde på maks 3 meter».
Begrunnelse: Pga. is-problematikk vil ei eventuell fast kai måtte lages tung og solid. Dette vil innebære et
unødig inngripende tiltak som kunne endre strøm og utskifting av vann og øke sedimentering av slam, og
således forringe biologiske forhold. Noe slikt er dessuten helt unødvendig, da ei flytekai vil dekke
seilforeningas behov.
For MDG Indre Fosen; Vegard Heide

Fra: Ragny Ann Eide (ranneide@hotmail.com)
Sendt: 01.08.2020 10:41:28
Til: Postmottak Indre Fosen kommune
Kopi: ronnyove@broadpark.no
Emne: 2019/6897
Vedlegg: Innspill ang. gangvei Nedre Fallet 122-271.pdf
Hei,
Vedlagt ligger innspill og merknader vedrørende ID 50542020005 ang. 2019/6897.
Mvh.
Ronny Øvergård og Ragny‐Ann Eide
Nedre Fallet 15
7100 Rissa
Eiendom 122/271
Sendt fra E‐post for Windows 10
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Tone Wikstrøm
Arealplanlegger
Plan

Ronny Børge Øvergård og Ragny-Ann Eide
Nedre Fallet 15
7100 Rissa

Ang, høring og offentlig ettersyn av Reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre fallet, planid.
50542020005.

Skriftlig innspill og merknader fra eiendom122/271

1. Bakgrunn
Vi har i denne sammenheng blitt oppfordret til å gi skriftlig innspill og merknader i forbindelse med
planid. 50542020005, og det er på bakgrunn av dette du får dette brevet. Vi er positivt innstilt til deler
av denne reguleringsplanen, men i punkt 3.0 beskrivelse av planområdet, eksisterende situasjon og de
stipla hvite oppmerkede linjene (se figur 3-1) er vi sterkt uenig i. Planen viser planlagt gangvei og tar
deler av vår eiendom 122/271. For kommunen er det sikkert ubetydelig, for oss vil det i realiteten ta
mye av vår gårdsplass.

2. Drøfting
Vi ønsker at myke trafikanter skal ferdes trygt på veien, men som du refererer til (se pkt. 3.10) under
NVDB er det ikke registrert trafikkulykker med skade i område i den siste tiårsperiode. Hvordan løse
utfordringen uten at det går på bekostning av eiendom 122/271?
I reguleringsplanen er det planlagt en kyststi (se pkt.4.5) ned til Botn. Dette er en god mulighet til å
ivareta sikkerheten til myke trafikanter som ønsker å ta seg ned til Seilsportsenteret. Det vil også være
økonomi å spare på å benytte planlagt kyststi til gangvei, og eiendom 122/271 vil beholde arealet som
vi eier i dag til eget bruk.
Under pkt. 4.7 myke trafikanter vises det til Statens vegvesens håndbok N100 veg- og gateutforming
der det anses som uproblematisk at myke trafikanter bruker vegbanen. Vi stiller derfor undrende til at
reguleringsplanen likevel legger til rette for planlegging av gangvei i Nedre Fallet og ned til
Seilsportsenteret.

2019/6897
Hva er bakgrunnen for at det likevel blir planlagt gangvei i Nedre Fallet? Under pkt. 4.7
trafikkmengder skriver du at trafikkmengden trolig vil bli lavere enn beregnet, og den maksimale
timestrafikken vil trolig være uendret da aktiviteten vil bli spredd utover ukedagene. I realiteten er det
ingen som vet hvor mye trafikk det vil bli i årene fremover ned til Botn før Seilsportsenteret er ferdig
stilt og brukes av allmennheten.
Det vi vet i dag er at skal det bygges gangvei i Nedre Fallet får vi ut fra (figur 3.1) mindre gårdsplass
enn vi har i dag, noe vi er sterkt uenig i da tomtearealet er ganske beskjedent fra før på denne tomta.

3. Konklusjon
Vi er oppfordret til å komme med anmerkninger og innspill til reguleringsplanene for
Seilsportanlegg Nedre Fallet ID 50542020005 eiendom 122/271.
Reguleringsplanen er planlagt med gangvei i Nedre Fallet selv om det ikke er behov for det.
(se pkt. 4.7 myketrafikanter). Det har ikke vært trafikkulykker der myke trafikker har vært
innblandet den siste tiårsperiode (se pkt. 3.10). Og i pkt. 4.7 under myke trafikanter er det
uproblematisk at myke trafikanter bruker vegbanen.
Hvorfor er det planlagt gangvei i Nedre Fallet?
Under pkt. 4.7 turveg oppfordres det slik vi forstår det å benytte kyststi og gangvei i ett ned til
Seilsportsentret, som vil gi området flere kvaliteter og bedre tilgjengelighet for myke
trafikanter enn fortau langs Nedre Fallet.
Har vi forstått pkt. 4.7 turveg riktig?

Wikstrøm Tone
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Frank Dyrendal <fdyrendahl@gmail.com>
torsdag 16. april 2020 14:08
Wikstrøm Tone
Saksnummer : 2019/6897
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Indre Fosen Kommune & Asplan Viak AS.

v/ Tone Wikstrøm & Ida Haukeland Janbu.

Rådhusveien 13, 7100 Rissa

Saksnummer : 2019/6897

Vedlegg i denne mail er fra : Kenneth A Dyrendal, Sonja Dyrendal, Nedre Fallet 20 og meg selv.

Totale vedlegg kommer via 2 mail.

Hei, viser til nabovarsel utsendt ang. detaljreguleringsplan for Nedre Fallet, 7100 Rissa.

Viser til flere års kommunikasjon mellom noen innbyggere i nedre fallet, min far og Indre Fosen Kommune, tidligere
Rissa kommune.
1

Eller egentlig manglende kommunikasjon, der beboere i området over flere år har påpekt problemstillinger rundt
flytebrygge, parkering, veibelastninger og ett område bestående av leire og kvikkleire.

Manglende kommunikasjon har vært at kommunen har ignorert beboere over flere år og gitt tvetydige svar, sendt
ut nabovarsler i ferier med korte frister (se vedlegg fra Nedre Fallet 20) og slik unngått å stå til svar og ansvar for
sine vedtak som da ofte er vedtatt uten at ca.17 husstander i området har fått sagt sitt i saken/sakene..

Jeg bor selv i Rådhusveien 3 og mine foreldre bor i Rådhusveien 5, som er de to eiendommene som grenser til veien
ned til nedre fallet, og som er de to første eiendommene som vil få ytterligere inngripende graving på våre
eiendommer som innebefatter komprimering og videre ødeleggelse av grunnmurer og terreng. ( Se vedlagte bilder)

Samt enda større trafikkale belastninger på nedre fallet veien og rådhusveien som allerede er overbelasta. ( Se
vedlegg fra Kenneth Dyrendal)

Veien ned til nedre fallet er en gammel rasgrop, og hele området rundt og ned mot nedre fallet består av leire, og
meget ustabil grunn (vedlegg fra Nedre Fallet 20, ang.grunnforhold og uttalser fra NVE, uten at NVE var klar over
terreng og grunnmursproblemer i Rådhuseveien 3 og 5) og jeg finner det meget interessant at kommunen ikke
nevner dette i hele tatt når de planlegger utvidelse av vei og bygging av gangfelt ned mot nedre fallet.

Habiliteten til kommunen stiller jeg meg meget kritisk til og tillitten er absolutt ikke tilstede mtp. tidligere nevnt
manglende kommunikasjon og ikke minst vedtak utført uten at beboere er tatt hensyn til i det hele tatt, og knapt
har fått mulighet, tid og ikke minst innsikt detaljert hva de skal forholde seg til ang.planene til kommunen.

Og minner om at denne klagen på detaljutredningen ang.nedre fallet har ingenting med det faktum at jeg har noe
imot seilforeningens planer om klubb og fritidssted ved botn.

Men det faktum at her skal ca.17 boliger berøres for å legge en vei og gangfelt «opp i døra» til folk, og ikke minst det
som vi i Rådhusveien 3 og 5 er mest bekymra for. Det faktum at sjansen for ras og forskyvninger i grunnmassen vil
berøre oss ikke minst da følgelig samtlige boliger nedenfor oss, altså i nedre fallet. Etter utbygging av
Nordheimsenter og Rema1000 har min eiendom og naboens eiendom fått store setninger i grunnmurer og terreng.
(Vedlegg bilder av Rådhusveien 3 og 5 sine grunnmurer)

Ang. vei og gangfelt ned mot nedre fallet finnes det vesentlig rimeligere og bedre alternativ for dette som heller ikke
berører bebore og eksisterende vei, vann, avløp og kloakk.
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Denne detaljen er noe som vi som har bodd i området i både 40 og 60 år har god kjennskap til.

Jeg ser meg nødt til å handle i nødverge pga. egen helse, psyke og frykt for egen bolig så dette tilsvar på
detaljreguleringsplan vil bli oversendt flere medier, les nettaviser og aviser i en egen mail til de.

Ber om å forventer å få bekreftelse fra Indre Fosen Kommune & Asplan Viak AS at de har mottatt min mail.

Hilsen Frank Tøger Dyrendal
Rådhusveien 3
7100 Rissa
Mob: 91005500
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Wikstrøm Tone
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Sendt:
Til:
Kopi:
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Vedlegg:

Frank Dyrendal <fdyrendahl@gmail.com>
onsdag 29. april 2020 12:45
Wikstrøm Tone; fmtltmo@fylkesmannen.no; Nve@nve.no; Postmottak Indre
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Ke-dyre@online.no; Karineml@broadpark.no;
IdaHaukeland.Janbu@asplanviak.no
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Takk for bekreftelse.
Dog, deres svar at vi skal forholde oss til ett arkitektbyrå ang. saken ? Denne saken inneholder vesentlig mer enn kun
regulering for nedre fallet, den inneholder direkte sammenheng med rådhusveien/trafikk.
Vi beboere som har bekymringer rundt trafikken og belastningen dette gir for våre hus, liv og helse skal vel forholde
oss til kommunen, og ikke ett arkitektbyrå....
Ja det forteller meg og naboer at dere ikke har kunnet lest våre mailer ang. nedre fallet reguleringsplan og trafikken i
rådhusveien.
Trafikken nå som allerede er for høy mtp. hva veien er godkjent for mtp. akseltrykk og bredde på vei osv. vil øke og
økende trafikk i rådhusveien er direkte relatert til reguleringsplanene for nedre fallet, direkte relatert til
grunnmursforskyvninger og terrengets endring de siste år.
Og derfor vil jeg igjen minne om ett eks. i saken.
F.eks, min nabo, Dyrendal har i dialog pr. tlf med teknisk etat flere ganger oppigjennom årene innformert om
grunnmursforskyvninger ved bygging av de tidligere HVPU boliger, Norheimsenter og Rema1000. Disse
forskyvningene har kommet direkte pga. komprinering av grunnen og ustabil leirmasse i området.
I en av disse samtalene ble han svart av teknisk etat at de ikke forstod problemet ! Hva slags svar er det å gi en
beboer som frykter for liv og helse, og som er hele grunnen til samtalen finner sted.
Dette er ansvarsfraskrivelse på høyeste nivå.
Vedlagt er bilder av grunnmurer og terrenget, og fler kommer. Og minner igjen om at husene på Rådhusveien 3 og 5
har stått i hendholdsvis 60 og 40 år, og først siste år forskyvninger har kommet. (Forklaring til hver enkelt bilde
kommer når vi blir tatt seriøst) Bilder i denne mail er fra Rådhusveien 5.
Minner igjen om at dere faktisk leser mailer, vedlegg og bekymringsmeldinger dere mottar fra kommunens
innbyggere.
Denne mailen sendes også til fylkesmannen, NVE med fler.
Hilsen Frank Tøger Dyrendal
Rådhusveien 3
7100 Rissa

1

fredag 17. april 2020 skrev Wikstrøm Tone <Tone.Wikstrom@indrefosen.kommune.no>:
Jeg bekrefter at e-post er mottatt.
Ber for øvrig om at korresponsanse vedr. planarbeidet hovedsakelig går gjennom Asplan Viak.

Formelle skriftlige henvendelser til Indre Fosen kommune kan sendes til postmottak@indrefosen.kommune.no.

Mvh Tone Wikstrøm

-----------------------------------Tone Wikstrøm
Arealplanlegger
Indre Fosen kommune
73 85 27 00 /92 09 31 06
www.indrefosenkommune.no
For å besk y tte dine personlige opply sninger hindret Microsoft Office automatisk nedlasting av dette bildet fra Internett.
grafisk profil indre fosen

Obs! E-post fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på Innsyn. Les mer om e-post til og fra
kommunen her: https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/

Fra: Frank Dyrendal <fdyrendahl@gmail.com>
Sendt: torsdag 16. april 2020 14:19
Til: Wikstrøm Tone <Tone.Wikstrom@indrefosen.kommune.no>
Kopi: IdaHaukeland.Janbu@asplanviak.no
Emne: Saksnummer: 2019/6897

Vedlegg 2.

Ønsker bekreftelse på mottatte vedlegg.

2

Mvh.Frank Tøger Dyrendal
Rådhusveien 3
7100 Rissa
MOB: 91005500

3

Wikstrøm Tone
Fra:
Sendt:
Til:

Emne:
Vedlegg:

Frank Dyrendal <fdyrendahl@gmail.com>
onsdag 10. juni 2020 11:37
Wikstrøm Tone; IdaHaukeland.Janbu@asplanviak.no; Postmottak Indre
Fosen kommune; Fmtlpost@fylkesmannen.no; fmtltmo@fylkesmannen.no;
Ke-dyre@online.no; Karineml@broadpark.no
Fwd: Saksnummer: 2019/6897
AAD7557E-E7F6-4EED-9B5E-CC8B8826BD54.jpeg; E7F69E64-D48B-4379A8E9-639F79FB7FBD.jpeg; 1E7B9904-0E76-4F28-B468-E4BC0E98827C.jpeg;
63DC0701-182C-43E4-BB83-9A7B7CBFE782.jpeg; 3732ADAE-17BA-4337BC89-36932E8950EF.jpeg

Hei igjen.
Ang. reguleringsplan for nedre fallet i Rissa.
Jeg og naboer i Rådhusveien og Nedre Fallet venter fortsatt på svar mtp. trafikkavviklingen i Rådhusveien som er
tilførselsvei til nedre fallet.
Jeg har ringt kommunen ved fler anledninger, min nabo har ringt fler ganger over flere år ang. forholdene mtp.
trafikkavviklingen i Rådhusveien.
Dette med trafikk og en overbelastet vei har vært ett tema i 20 år allerede, og de siste år har ting eskalert til at det
er ubeboelig.
Jeg er blitt lovt å bli oppringt av trafikkansvarlig hos kommunen, noe som ikke har skjedd. Jeg og vi har også sendt
mailer, som ikke blir besvart.
Dette er direkte relatert til planene rundt seilforeningens planer for nedre fallet og botn.
Jeg og naboer har desverre mistet all tillit til kommunen i denne saken, da det er manglende kommunikasjon
konsekvent, det blir ikke besvart hendvendelser på tlf, det blir ikke svart på mailer, så her forventer vi nå svar.
Og som en liten notis, i høringsforslaget som nylig kom på mail står det så fint skrevet at planene for nedre fallet
ikke vil føre til økt trafikk ? Javel, da lurer jeg og vi på hvilken utredning som backer up denne påstanden ?
Vil minne om at på -60 tallet når nedre fallet ble utbygd med boliger, så var det i mange år ikke lov å kjøre bil der
nede, pga. grunnforholdene. Dette er ikke grunnforhold som har endret seg fordi årene har gått.
Her kjører kommunen bevist en linje av manglende kommunikasjon ut til oss beboere, og om dette nå ikke endrer
seg ser jeg og min nabo oss nødt til å belyse dette på offentlige fora.
Om nødvendig vil jeg og nabo saksøke kommunen for foringelse av boligverdi og evt. forlange å bli utløst av
kommunen da dette handler om liv og helse, som nevnt før i uttalige mailer. For oss som bor på toppen av nedre
fallet, handler dette om en trafikkavvikling som betyr støy nesten døgnet rundt og en dieseleim som gjør at det er
direkte helsefarlig å være ute i egen hage. Som også nevnt i tidligere mailer.
Jeg, nabo og fler i nabolaget føler oss ikke trygge i egne hjem pga. de konsekvensene dette kan få om planene
fortsetter og man skal utsette hele dette området for mer belastning på grunnforholdene, som jeg igjen må minne
om er leire og kvikkleire.

1

Frank Tøger Dyrendal, Hanne Kristine Rønning,Ole-Ayrton Smeby Dyrendal, Sonja Dyrendal og Kenneth A Dyrendal.
---------- Videresendt e-post ---------Fra: Frank Dyrendal <fdyrendahl@gmail.com>
Dato: onsdag 29. april 2020
Emne: Saksnummer: 2019/6897
Til: Wikstrøm Tone <Tone.Wikstrom@indrefosen.kommune.no>, Nve@nve.no, IdaHaukeland.Janbu@asplanviak.no,
postmottak@indrefosen.kommune.no, Fmtlpost@fylkesmannen.no, fmtltmo@fylkesmannen.no
Kopi: Ke-dyre@online.no, Karineml@broadpark.no
Fler vedlegg, dette er relatert til rådhusveiens trafikkavikling.
Denne veien er trafikkfarlig på alle mulige måter.
For smal for å kunne ha parkering ved Norheimsenters vegg og samtidig ha to kjøreretninger utenfor parkerte biler
med trygg ferdsel. Det parkeres på fortau, av personbiler, traktorer, lastebiler og vogntog som gjør at husene rister i
området. Parkeres foran utkjørsler osv. Denne veien er ikke laget for mengden trafikk, så enkelt er det. Livsfarlig på
alle måter.
Bildene sier alt.
I tillegg er det ikke fartsdumper i dette området, så i 30 sonen kjøres det både 60-70km/t daglig. Fartsdumper på
hovedvei bortenfor der det kun er 1 hus som grenser til veien ? !
Det er ukentlig nestenulykker utenfor Norheimsenter pga. parkering og trafikkaviklingen. Det har også vært
personskader direkte relatert til veiens økte trafikk og ikke egnethet til nåværende trafikk. Som bare vil bli større om
nedre fallets reguleringsplan gjennomføres. En plan som ikke kan gjennomføres pga. mange ganger nevnt før
grunnforholdene i området.
Men trafikk, grunnforhold i området, nedre fallets vei og reguleringsplanen for nedre fallet er direkte relatert.
Ja, jeg gjentar meg selv, ser meg nødt til det.
Hilsen Frank Tøger Dyrendal
Rådhusveien 3
7100 Rissa
fredag 17. april 2020 skrev Wikstrøm Tone <Tone.Wikstrom@indrefosen.kommune.no>:
Jeg bekrefter at e-post er mottatt.
Ber for øvrig om at korresponsanse vedr. planarbeidet hovedsakelig går gjennom Asplan Viak.

Formelle skriftlige henvendelser til Indre Fosen kommune kan sendes til postmottak@indrefosen.kommune.no.

Mvh Tone Wikstrøm

-----------------------------------2

Tone Wikstrøm
Arealplanlegger
Indre Fosen kommune
73 85 27 00 /92 09 31 06
www.indrefosenkommune.no

Obs! E-post fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på Innsyn. Les mer om e-post til og fra
kommunen her: https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/

Fra: Frank Dyrendal <fdyrendahl@gmail.com>
Sendt: torsdag 16. april 2020 14:19
Til: Wikstrøm Tone <Tone.Wikstrom@indrefosen.kommune.no>
Kopi: IdaHaukeland.Janbu@asplanviak.no
Emne: Saksnummer: 2019/6897

Vedlegg 2.

Ønsker bekreftelse på mottatte vedlegg.

Mvh.Frank Tøger Dyrendal
Rådhusveien 3
7100 Rissa
MOB: 91005500

3

Fra: Wikstrøm Tone (Tone.Wikstrom@indrefosen.kommune.no)
Sendt: 09.05.2020 20:58:07
Til: Postmottak Indre Fosen kommune
Kopi:
Emne: VS: Fwd:
Vedlegg: Brev til Ida Janbu.docx;KLM svar på Nabovarsel 2019 endelig.pdf
Ber om at e‐posten registreres på saken om reguleringsplan for Nedre Fallet.
Bekreftelse på mottatt e‐post er sendt.
Mvh Tone
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Tone Wikstrøm
Arealplanlegger
Indre Fosen kommune
73 85 27 00 /92 09 31 06
www.indrefosenkommune.no

Obs! E-post fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på Innsyn. Les mer om e-post til og fra
kommunen her: https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/

Fra: Sofie Nedre <jlenedre@gmail.com>
Sendt: fredag 8. mai 2020 20:26
Til: Wikstrøm Tone <Tone.Wikstrom@indrefosen.kommune.no>
Kopi: Karine Malmø Leksås <karineml@broadpark.no>
Emne: Fwd:

Hei!
Jeg sender dette på vegne av min mor Karine Malmo Leksås i Nedre Fallet 20, Rissa.
Det er svar på varsel om oppstart av planarbeid og detaljreguleringsplan for Nedre Fallet, samt kopi av hennes svar
på varsel fra i fjor 2019.
Kan jeg be om at du sender bekreftelse til karineml@broadpark.no om at du har mottatt mail?
På forhånd takk,
Med vennlig hilsen
Jorunn Leksås

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Forwarded message ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Fra: Sofie Nedre <jlenedre@gmail.com>
Date: tor. 23. apr. 2020 kl. 20:34
Subject:
To: Karine Malmø Leksås <karineml@broadpark.no>

Hei!
Her kommer mitt tilsvar (inkl vedlegg) til deres varsel om oppstart av planarbeid og
detaljreguleringsplan for Nedre Fallet, Indre Fosen kommune.

Vennligst bekreft mottatt mail.
Mvh Karine Malmo Leksås
idahaukeland.janbu@asplanviak.no

Vedr varsel om oppstart av planarbeid og detaljreguleringsplan for Nedre Fallet, Indre Fosen
kommune.
Til Ida Haugeland Janbu!
Jeg heter Karine Malmo Leksås og er eier av gnr 122/62 i Indre Fosen kommune.
Du har skrevet et brev der du beskriver hensikten med varselet er å avdekke om planen kommer
i konflikt med viktige hensyn i området, samt gi berørte parter mulighet for å komme med
innspill i planprosessen på et tidlig tidspunkt. Det er bra!
Jeg synes derimot det er vanskelig å komme med konkrete innspill siden kartet som var vedlagt,
er av så dårlig kvalitet (få detaljer). Du skriver "for å begrense inngrep i private hager, er det
behov for etablering av støttemur to steder nord for vegen". Formuleringen tilsier at dere
allerede har identifisert et behov disse to stedene, ergo mener jeg dette bør fremgå av kartet
dere sendte for å sikre at alle relevante innspill fra oss berørte parter, blir meddelt dere. Jeg har
snakket med flere berørte parter, ingen kjenner til planene om støttemurer. Av kartet fremgår
heller ikke planer for gangfelt.
Som du vet har jeg bedt om et mer detaljert kart som inkluderer evt planer for støttemurer,
uten at du har kunnet fremskaffe dette.
Mine foreløpige kommentarer:
1) Veien i Nedre Fallet er generelt smal, og det er enkelte steder vanskelig for to biler å
passere. På enkelte steder er det nødvendig å kjøre på privat eiendom (plen tilhørende nr 5)
for å kunne passere. På motsatt side ligger en grøft inntil asfalt-kanten som flere har havnet
i for å kunne passere, se foto.
Beboer i Nedre Fallet nr 5
har fortalt om terrengforandringer (tegn på
utgliding/bevegelse i
grunnen?) i øvre del av
eiendommen deres (i
svingen). Har også selv
observert dette.

2) Også mellom min eiendom i nr 20 og boligen på andre siden av veien, nr 17, veien smal. Det
er en relativ bratt helling fra veien og ned til nr 20, og tilsvarende bratt opp i mot nr huset i nr
17. Det er allerede problemer med grøft og vannførsel, og vann som renner ned til meg i nr 20
(tidligere påklaget til kommunen). (Har hatt oversvømmelse i kjeller før).
3) Adkomsten fra min bolig i nr 20 og til/fra veien i Nedre Fallet, er bratt. Når jeg kjører ned eller
rygger opp er det behov for dagens bredde. Man kan ikke plassere et fortau som smalner veien
her.
4) Jeg har ikke mottatt kart eller skisser som viser planlagte tiltak i forhold til min
eiendom/eksisterende bebyggelse (eksisterende bebyggelse er faktisk ikke tegnet inn i
skissene). Dette er påklaget og etterspurt, uten at jeg har mottatt nye skisser. Det blir derfor
vanskelig å forestille seg avstander mellom f.eks min tomtegrense og evt fremtidig bygning/
parkeringsplass, noe som også kan si noe om forventet støy.
Ber nok en gang om at det blir fremskaffet oppdaterte skisser hvor eksisterende bebyggelse/
tomtegrenser tydelig fremkommer.
5) Utsikten blir betraktelig redusert for flere beboere dersom tiltaket blir realisert iht skissene. I
tillegg til redusert utsikt vil økt trafikk og økt aktivitet føre til støy, som totalt bidrar til å forringe
min bokvalitet.
6) Økt trafikk og redusert utsikt kan komme til å gi verditap ved fremtidig salg.
7) Det fremgår av Seilforeningens søknad at båter og utstyr fast skal oppbevares i skissert bygg.
Jeg kan av den grunn ikke se at det er strengt tatt nødvendig at brukere skal kjøre og parkere på
området. På ettermiddagstid er det vel godt med parkeringsplass i Rissa sentrum.
8) Tidligere har kun et fåtall beboere i Nedre Fallet mottatt informasjon og varsel og
Seilforeningens planer. Så lenge alle kan bli negativt berørt av økt trafikk og/eller endringer av
sine eiendommer, er det vel avgjørende at alle får samme informasjon og muligheten til å uttale
seg i saken.
9) Vi som bor her i byggetfeltet i Nedre Fallet er selvsagt bekymret for hvilke konsekvenser det
kan få for vår sikkerhet om det bygges i strandsonen. Vi er kjent med at det i 1997 ble foretatt
undersøkelser som viste undersjøisk skred ved boligområdet i Fallet, - som beboer her fikk vi
skriftlig varsel om dette både i april og i mai 1997. Vi har også funnet uttalelser fra 2011 hvor
NGU anbefaler at det utvises aktsomhet ved nye utbygginger i strandsonen, da NGU hadde
funnet flere områder på sjøbunnen av Botn som tilsa at det kunne gå nye ras.
Vi har flere ganger påpekt dette i våre nabovarsler til kommunen, men får ingen informasjon fra
kommunen hvorvidt det faktisk er foretatt undersøkelser som avklarer stabiliteten i området og
sikkerheten ved tiltaket, evt resultat av undersøkelser, eller det foreligger planer om slike 10) Jeg har i tidligere tilsvar bemerket korte frister og utilgjengelige saksbehandlere. Flere av
oss som er berørt har høy alder, vi er i risikogruppen for korona og følger lojalt myndighetenes

pålegg om restriksjoner. Å møtes for å diskutere varselet blir derfor uaktuelt. Flere har
varierende/manglende digitale ferdigheter. Ber om at dere tar hensyn til dette i deres
kommunikasjon med oss.
Viser forøvrig til mitt tilsvar til nabovarsel av 4.7.19, se vedlegg. Der fremgår også tydeligere
hvordan jeg har opplevd denne prosessen.

Mvh Karine Malmo Leksås

Indre Fosen kommune
v/ Ingunn Rokseth
Rådhusveien 13, 7100 Rissa

Svar på oversendt nabovarsel - søknad om midlertidig forlengelse av kommunens flytebrygge ved
Botn i Nedre Fallet.












Det fremgår ikke av nabovarselet hva kommunen mener med ”midlertidig forlengelse av
kommunens flytebrygge”. Ber om at begrepet midlertidig presiseres.
En forlengelse av flytebryggen vil kunne bidra til økt trafikk gjennom boligfeltet i Fallet. Undertegnede har i tidligere tilsvar beskrevet hvordan seilforeningens økte aktivitet i Fallet har fått
negative konsekvenser for trafikkbildet- og sikkerheten for beboere i Fallet. Veien har knapt en
standard som er trygg nok for dagens trafikkbilde, dette er uttrykt til kommunen tidligere (blant
annet til I.A.Fallmyr) uavhengig av denne saken. Det fremgår ikke av nabovarselet hvordan
kommunen eventuelt har tenkt å løse dette. Ber om at dette opplyses.
Til orientering har det ved enkelte tilfeller vært opptil 30 parkerte biler ved Botn. I tillegg er
parkeringsplasser tilhørende beboere blitt urettmessig benyttet, noe som tilsier at området ikke
har kapasitet til verken økt trafikk eller parkering som en ”midlertidig” flytebrygge kan føre til.
Forlengelse av flytebryggen i 100-metersbeltet kan føre til økt aktivitet i strandområdet,
inkludert aktivitet av større båter. Området ligger knapt 600 meter i luftlinje fra Strømmen
dyrefredningsområdet som i 1983 ble vernet som fuglefredningsområde1. På grunn av nærheten
av verneområdet må kommunen vurdere hvorvidt forlengelse av flytebryggen kan innvirke på
verneverdiene i området, jfr §49 i NML.
Det søkes om at flytebryggen forlenges med ca 20 meter. Er det vanskelig å oppgi et nøyaktig mål
på forlengelsen, eventuelt et maksimum? Skissen er noe uklar, men det kan synes som at den
forlengede delen av bryggen blir bredere enn eksisterende. Ber om at bredde opplyses.
Kun et begrenset antall beboere i Nedre Fallet har mottatt nabovarsel. Så lenge alle kan bli
negativt berørt av økt trafikk, bør alle få nabovarsel og mulighet til å uttale seg i saken.
Avslutningsvis påpekes at nabovarsel ifm aktiviteter ved Botn nok en gang sendes ut i forbindelse
med sommerferie, og med kort frist. Det fremgår av nabovarselet at eventuelle spørsmål skal
rettes til Ingunn Rokseth. Rokseth var utilgjengelig på telfon 3.7, og ved direkte kontakt med
servicetorget 4.7.19 ble det opplyst at hun er i avspasering. En 14 dagers svarfrist i en ferietid der
både saksbehandlere og oss som parter, reiser bort, oppleves både urimelig og usaklig.

Konklusjon: Jeg stiller meg negativ til forlengelse av eksisterende brygge, og ber om at det ikke gis
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, delplan Rissa.

1

Fylkesmannen i Trøndelag sin uttalelse (ref 2018/15036) av 13.9.18

Ulike forhold som påvirker min tillit til kommunens behandling av saker:





Jeg, og andre beboere i Nedre Fallet, har dessverre manglende tillit til kommunens behandling av
denne saken. Mange av oss har bodd her siden boligene ble bygget i 1967, og har forholdt oss til
den muntlige avtalen mellom beboere og Rissa kommune om bruken av friområdet. Vi oppfatter
oss derfor som en part som blir direkte berørt, men opplever å bli ignorert. Dette er noe som
opprører oss. For eksempel har vi først nå, i slutten av juni 2019, fått kjennskap til Uttalelse fra
Fylkesmannen i Trøndelag av 13.9.18, Uttalelse fra NVE av 11.9.18 samt Uttalelse fra Trøndelag
fylkeskommune, Seksjon plan av 10.9.18. Etter et møte mellom Lillevik i Nedre Fallet og
kommunen v/Ingunn Rokset, fikk Lillevik tilsendt uttalelsene pr mail, altså nær 10 måneder etter
at dere mottok dem. Uttalelsene er senere blitt delt mellom beboere. Vi ønsker selvsagt å vite
hva som videre skjer i saken.
Jeg ble via Fosna-Folket sin nettavis den 30.11.172 kjent med at Rissa kommune og Rissa
seilforening har signert en langvarig (minst 30 år) intensjonsavtale om leie av tomt, minimum 500
kvm, der leieprisen er satt til én krone per år. Bakgrunnen for avtalen var at seilforeningen
ønsket å bygge et eget naust/klubbhus med plass til egne båter og annet utstyr. Avtalen ble
signert av tidligere ordfører Ove Vollan og leder i Rissa seilforening, Arnar Utseth.
Det synes som at NVE, Fylkesmannen I Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune av ulike årsaker
ikke direkte støtter planene om utbygging, og at det gjenstår noe arbeid før det foreligger er
bedre beslutningsgrunnlag. At kommunen signerte en intensjonsavtale med en varighet på 30 år
før det forelå et faglig godt beslutningsgrunnlag (og uten samtykke fra noen berørte parter I
Fallet), fremstår lite tillitsvekkende, og gir grunn til å stille spørsmål ved kommunens habilitet.



27.juni 2018 skrev jeg et brev til kommunen der jeg søkte om utvidelse av egen tomt ved kjøp av
10 meter av kommunens tomt 122/60 i retning Botn. Vigdis Bolås har i mail av 25.juli 2018
bekreftet at brevet ble stemplet mottatt i kommunen 2. juli 2018. Bolås opplyste videre at
saksbehandler ville være tilbake fra ferie 6. august og at saken ville bli behandlet etter det. Det er
nå ett år siden kommunen mottok søknaden, og jeg har fortsatt ikke mottatt informasjon om
utsettelse eller et svar fra kommunen. Jeg antar at kommunen kan ha vanskelig for å realitetsbehandle søknaden min så lenge de indirekte har lagt til rette for seilforeningens utbygging, viser
forøvrig til det jeg tidligere har skrevet om signering av intensjonsavtale høsten 2017.



Når det gjelder Seilforeningens søknad om dispensasjon ifm bygging ved Botn, og deres vedlagte
skisser. Skissene viser nær-skisser over bygg og omgivelser. Verken kart eller skisser jeg har
mottatt i saken, viser min/andre berørte eiendommer eller omgivelsene omkring. Det blir derfor
vanskelig å se for seg hvor for eksempel planlagt parkeringsplass kommer ift min eiendom. Som
berørt part (nabovarsel) med rett til å uttale meg, trenger jeg mer informasjon for å kunne
ivareta mine interesser.



Historikk vedr flytebrygge: den 19.4.01 mottok jeg et brev fra Rissa kommune ved
miljøvernkonsulent Benestad som gjaldt midlertidig utplassering av et stativ for kanoer og
kajakker i Fallet (ref FYB/00/01025-6/K00). Brevet avsluttes med følgende ”jeg tror ikke denne
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https://www.fosna-folket.no/nyheter/2017/11/30/Får-tomt-for-ei-krone-15681636.ece

(midlertidige) plasseringen av kanoene kommer til å føre til mye ekstra trafikk i Fallet. Hvis det
skulle vise seg at belastningen på dere som bor i Fallet skulle bli for stor, er kommunen innstilt på
å finne en alternativ plassering senere”. Vel ett år senere, den 25.6.02 mottok vi nabovarsel fra
kommunen ved Kjersti Moltubakk som gjaldt bygging a flytebrygge for utsett av kanoer. Sammen
med nabovarselet sendte Moltubakk en beklagelse fordi varselet ble sendt ut etter at arbeidet
med flytebryggen var påbegynt. Eventuelle merknader eller innsigelser fra oss hadde således
ingen påvirkning på byggingen. Som kjent er hele hensikten med nabovarsel og 14-dagersfrist at
naboer skal få informasjon på et så tidlig tidspunkt at de gis mulighet til å ivareta sine interesser.
Prosessen fremsto lite tillitsvekkende.


Mange av beboerne i Nedre Fallet ble indirekte berørt av
flodbølgen etter ”Rissa-raset” i 1978. Flodbølgen skylte
over bærbusker i hagen vår og mine to døtre lekte ved
Botn mindre enn èn time før flodbølgen skylte over
lekeplassen. Tilfeldigheter gjorde at barna ikke var der.
Flere andre naboer har tilsvarende opplevelser. Vi vet vi
bor i en ras-grop.
Vi er kjent med at det i 1997 ble foretatt undersøkelser
som viste undersjøisk skred ved boligområdet Fallet.
Kommunen ved fung. rådmann Lillevik varslet skriftlig
beboere i Fallet den 30.4.97 og 3.5.97 om det samme.
I 2011 uttalte Norges Geologiske Undersøkelse v forsker Jean-Sebastien L’Heureux følgende ”vi
anbefaler at det utvises aktsomhet ved nye utbygginger i strandsonen. Vi har funnet flere
områder på sjøbunnen av Botn som tilsier at det kan gå ras”3
I vårt tilsvar til nabovarsel fra sommeren 2018 påpekte vi nødvendigheten av grunnundersøkelser
for å unngå at en eventuell utbygging skaper fare for ras og utglidninger som rammer
eksisterende boligfelt. For oss er det derfor godt å lese at NVE (11.9.18) anbefaler at det stilles
krav om geoteknisk vurdering av fagkyndig før eventuell tiltaksrealisering. Vi skulle ønske at
kommunen selv så nytten av å trygge sine innbyggere ved å gjennomføre undersøkelser før
vedtak i Formannskapet 26.10.17.

Jeg vet at kommunen nå søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ifm forlengelse av en
midlertidig flytebrygge i NLF-område. Søknaden kan lett fremstå lite inngripende. Min frykt for at
tiltaket ikke blir midlertidig må sees i lys av intensjonsavtalen som kommunen inngikk i 2017 om
langvarig (minst 30 år) utleie av tomt, minimum 500 kvm, til Seilforeningen, samt øvrige forhold jeg
har beskrevet overfor.

Rissa, 4.juli 2019
Karine Malmo Leksås/ karineml@broadpark.no
3

https://forskning.no/geofag-partner-norges-geologiske-undersokelse/skred-pa-bunnen-av-botn/764681
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Hei!
Jeg har sendt samme mail til Ida Haukeland Janbu, Asplan Viak, men jeg mener det er riktig at kommunen også får
høre vår mening nok en gang. Det er forøvrig sendt brev til kommunen ang denne saken i juli 2019.
Mvh
Jorid Lillevik
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Jorid og Leif Gunnar Lillevik
Nedre Fallet 26
7100 Rissa

Rissa, 27. april 2020

Ida Haukeland Janbu
Asplan Viak

Vedr. varsel om oppstart av planarbeid og detaljreguleringsplan for Nedre Fallet, Indre
Fosen kommune.

Vi har lest brevet ang denne saken, og vi ser positivt på at det ønskes innspill.
Imidlertid har vi noen innvendinger:











Nok en gang er utsendingstidspunktet for varselet og innspill til dette på et ugunstig
tidspunkt. Varselet kom fredag før påske, og i tillegg er det vanskelig å få samlet
nabolaget og diskutere saken i disse koronatider. Flere i boligfeltet er i risikogruppen,
og dessuten forholder vi oss til pålegget fra myndighetene om ikke å samles.
Et annet ankepunkt er at kun digital varsling er utilstrekkelig. Innbyggerne i Nedre
Fallet har ganske høy alder, og ikke alle er like bekvemme med den digitale
hverdagen. I tillegg ble varselet kunngjort i lokalavisen Fosna-Folket, men det kan
leses bare av abonnenter.
Som vi tidligere har sagt fra om til kommunen, er veien ned til Nedre Fallet ikke
beregnet på den økende trafikken. To biler kan ikke møtes i bakken opp fra
boligfeltet, og grøften er så dyp at en vanlig personbil ikke kommer opp derfra ved
egen hjelp. Grøfta ligger helt inntil asfalten, og det er derfor lett å havne der når man
kjører til side for å prøve å passere en møtende bil. Resten av veien gjennom
boligfeltet er like smal.
Økt trafikk vil dessuten føre til trafikkfarlige situasjoner og mye støy.
Hvis Seilforeningen får sette opp bygg mm, er vi også redd for at det vil bli en
«festplass», og det vil føre med seg støy og kanskje andre ubehageligheter. Hvis
dette skjer, vil det ødelegge/ forringe boforholdene i et veletablert boligfelt. Tidligere
var det tilrådd fra overordnede myndigheter, dvs departement og Fylkesmann, ikke å
legge aktiviteter for allmenheten i et etablert boligfelt.
Pr i dag finnes ingen snuplass i Nedre Fallet. Den forsvant da veien fra boligfeltet og
ned til Botn ble opprustet i forbindelse med renseanlegget.










Før både veiarbeid og bygging igangsettes, må grunnundersøkelser gjennomføres på
begge sider av vegen.
Fallet er et gammelt rasområde. I nyere tid har det gått undersjøiske ras i
Botn rett utenfor Nedre Fallet (bl.a. i 1997). Vi vet ikke om det er foretatt relevante
grunnundersøkelser i det planlagte byggeområdet. Som beboere føler vi oss utrygge
og frykter nye ras. Det har ellers vært et forbud fra kommunen mot å legge fyllmasse
i strandkanten. Dette pga vekta og faren for nye ras.
Varselet sier ingen ting om hvor fortauet er tenkt planlagt. For å ivareta
trafikksikkerheten, må veibredden i det minste beholdes slik den er i dag. Helst burde
veien vært utvidet der den er smalest. I tillegg må grøftene ordnes slik at
overløpsvannet kommer dit det skal.
Når et fortau kommer i tillegg, vil det bety stor inngripen i flere berørte private
tomter. Hvordan er det mulig å unngå at tomtene blir forringet når veien allerede pr.
i dag er svært nær enkelte eiendommer? Når to biler skal passere hverandre, må den
ene bruke naboeiendommens plen som kjørebane.
Vi har lest gjennom kommentarene til varselet fra eier av Nedre Fallet 20, Karine
Malmo Leksaas. Vi støtter vi 100% hennes uttalelser og innhentet informasjon
vedrørende denne saken.

Med vennlig hilsen
Jorid og Leif Gunnar Lillevik, gbr. 122/161

Disse naboene slutter seg også til våre kommentarer:
Åse og Lars Langaas, Nedre Fallet 22 (122/142)
Siri og Leif Arne Sæther, Nedre Fallet 23 (122/298)
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Det vises til mottatt varsel om oppstart av planarbeid ‐ detaljreguleringsplan for Nedre Fallet, Indre Fosen
kommune. Undertegnede er grunneier av eiendommen 122/295 + 122/58 som grenser opp mot planområdet nede
ved sjøen. Jeg er tidligere gjort kjent med ulike versjoner av planene for etablering på friområdet. Jeg har noen
innspill til planarbeidet.
Eiendomsgrense i sjøen
For eiendommer som går ned til sjøen gjelder at eiendomsretten også går ut i sjøen utenfor strandlinjen.
Gjeldende rett har vært at man eier til marbakken eller 2 meters dyp. Botn er svært langgrunn i det aktuelle
området, noe som gjør at eiendomsretten gjelder langt ut i sjøen.
For mitt vedkommende betyr det at jeg eier betydelige deler av sjøgrunnen i det området som nå skal reguleres.
Ut fra mine vurderinger kan også den planlagte bryggen komme i konflikt med min sjøgrunn. Dette kan ikke
aksepteres.
Eksisterende bryggeanlegg
På min eiendom har jeg allerede en brygge med tilhørende flytebrygge. Det eksisterende bryggeanlegget har vært
slik i ca 30 år. Brygga er opprinnelig mellom 40 og 50 år gammel, den ble like etter 1990 gjenoppbygd etter at den
var ødelagt av isen. Den benyttes i hovedsak av beboere i Nedre Fallet og det har i alle år ligget båter ved brygga i
sommersesongen, på begge sider.
Dette betyr at den nye planlagte brygga i tilknytning til seilsportanlegget fort kan komme i konflikt med båttrafikk
til og fra min brygge.
Pga stor interesse for båtplasser i Fallet har jeg også under planlegging å montere utriggere på flytebrygga for å
øke kapasiteten og samtidig sikre båtene mot skader. Utriggere vil være mest aktuelt på østsiden av flytebrygga
pga de mest fremherskende vindforholdene, da blir plassen på denne siden av brygga mot evt ny brygge enda mer
begrenset.
Jeg ber ut fra dette at man i arbeidet med reguleringsplanen sikrer at man tar hensyn til eiendomsgrenser i
sjøbunnen utenfor strandlinjen. I tillegg må evt ny flytebrygge ikke komme i konflikt med båttrafikk til og fra min
brygge.
Et tilleggsmoment er at flytebryggelementene har vært lagret på friområdet på land i vintersesongen. Det dreier
seg om 4 bryggeelementer a ca 5 meters lengde. Vinterlagringen har skjedd i ca 30 år i forståelse med kommunen,
og beboerne i Nedre Fallet har deltatt i felles dugnad både ved utsett og oppsett av flytebrygga. Ved en evt
etablering av bygninger på friarealet må det finnes annen lagringsplass for bryggelementene, noe som må fremgå
av planen.
Grunnforhold
Det er en kjent sak at Nedre Fallet og i særdeleshet områdene nær Botn har usikre grunnforhold. Mye tyder på at
det har gått leirras i området tidligere. På 1990‐tallet gikk det undersjøisk ras i sjøbunnen like utenfor området
som skal reguleres. Min flytebrygge er ankret opp med flere bunnlodd som veier over 500kg hver. Da det gikk
undersjøisk ras på 1990‐tallet flyttet loddene seg langt avgårde. Forflytning av bunnlodd har imidlertid også skjedd

et par ganger senere, siste gang for bare få år siden. Dette bekrefter mistanken om ustabile grunnforhold i
sjøbunnen, og det er naturlig å anta at grunnen er ustabil også på land. Områdene i sjøbunnen der loddene ligger
er bare ca 100 meter fra der naustene og pumpestasjonen ligger idag. Jeg er kjent med at det på 1990‐tallet og også
senere er gjort geotekniske undersøkelser i området. Det faktum at det fremdeles skjer bevegelser i sjøbunnen
tilsier forsiktighet med byggeaktivitet i strandsonen, og i alle fall må det sikres at grunnforholdene er godt
kartlagt.
Allmenn tilgjengelighet
Friområdet i Nedre Fallet ligger like i nærheten av bolighus og tilførselsveien går rett gjennom et etablert
boligområde. Seilsport og padling er positive aktiviteter som hittil ikke har vært til særlig sjenanse for beboerne.
Anlegget planlegges imidlertid for utvidet bruk sammenliknet med bruken av området idag. Det skal være åpent
og tilgjengelig for allmennheten, med brygge, naust, varmestue, toalett, bålplass og utegrill. Dette vil medføre
langt mer bruk av området enn hva som er tilfelle idag. Det har allerede vært et problem at uorganisert ungdom
har samlet seg og brent bål, festet og spilt høy musikk i strandsonen. Beboerne i området har etter beste evne
forsøkt å roe dem ned, noen ganger har man måttet vise dem bort. En sjelden gang er politiet blitt varslet. Det er
en betydelig bekymring for at tilrettelegging av området for allmenn bruk, ikke bare for seilsport, padling osv., vil
gjøre området attraktivt som samlingssted for uønsket aktivitet på kvelds‐ og nattetid, spesielt i helgene. Samtidig
med dette kommer den økte motoriserte ferdselen som sansynligvis vil øke lengt mer enn hva som kommer ifm
med seilsport, padling osv.
Å legge tilrette for økt bruk og allmenn tilgjengelighet ut over den aktiviteten som er idag er en stor bekymring for
beboerne i boligområdet.
Jeg imøteser gjerne en fortsatt dialog med planlegger.

Vennlig hilsen
Arnfinn Seim
Nedre Fallet 10

