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1. Innledning 

I dette notatet er innkomne merknader i forbindelse med offentlig ettersyn samlet og oppsummert. 

Forslagsstillers kommentarer til hvert innspill er innarbeidet.  

Innkomne merknader er vedlagt notatet.  

2. Oppsummering av merknader 

Navn: Odd Kristiansen Merknader er mottatt: Epost datert 17.04.2020 

Gnr/Bnr: 56/54 Forslagsstillers kommentar:  

1. Registrerer at nåværende avkjørsel er flyttet til 

avkjørsel ved låvebru. Håper flyttingen skyldes at 

innregulert støyskjerm er videreført fra forrige plan. 

1. Det er i plankartene satt av areal til etablering av 

støyskjerm. Skjermingstiltak for støy vil bli nærmere 

avklart i byggeplanleggingen og i forbindelse med 

avtaler om erverv.  

  

Navn: Rissa Kraftlag, ved Per Arne Sæther Merknader er mottatt: Epost datert 21.04.2020 

Gnr/Bnr: - Forslagsstillers kommentar:  

1. Rissa Kraftlag har fiber i det aktuelle området og 

håper på et tidlig og konstruktivt samarbeid slik at 

beboere i område ikke blir skadelidende.  

1. Ivaretas i byggeplanleggingen.  

  

Navn: Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) Merknader er mottatt: Brev datert 07.05.2020 

Gnr/Bnr: - Forslagsstillers kommentar:  

NVE vil gi ros til Fylkeskommunen for å ha lagt fram et 

uvanlig godt og gjennomarbeidet planprodukt.  

1. Flomfare. Flomfaglige vurderinger synes rimelige, og 

NVE har ingen innvendinger til disse 

2. Geoteknikk/grunnforhold. NVE forutsetter at en ved 

offentlig ettersyn og høring av planforslaget har avklart 

grunnforholdene. Dette gjelder også uavhengig 

kontroll som bør være på plass før planforslaget 

legges ut til offentlig ettersyn. Av det tilsendte 

planmaterialet fremgår det ikke umiddelbart at det er 

gjennomført slik uavhengig kvalitetssikring. Etter 

tilbakemelding mottatt på epost 30.04. anser NVE at 

geoteknikken er under kontroll og at skredsikkerheten 

vil bli avklart før tiltaksrealisering.  

3. Justering av kvikkleiresone. Norconsult har vurdert at 

kvikkleiresone 945 Åsan har en mindre utstrekning 

enn tidligere antatt og at sona etter at veganlegget er 

etablert vil får redusert faregraden fra middels til lav. 

NVE ber om at endringene i sonens utstrekning 

meldes inn igjennom NVE sin innmeldingsløsning og 

at borpunktene legges inn i NGIs database Nadag.  

 

 

 

 

1. Merknad er gjennomgått og tas til etterretning 

 

2. Geoteknikk og skredsikkerhet vil være avklart før 

tiltaksrealisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Innmelding av sonen til NVE ivaretas.  
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Navn: Trøndelag fylkeskommune  Merknader er mottatt: Notat datert 25.05.2020 

Gnr/Bnr: - Forslagsstillers kommentar:  

1. Kulturminner eldre tid. Viser til tidligere arkeologiske 

påvisningsundersøkelser i forbindelse med denne 

planen. Planområdet er justert noe etter at de 

arkeologiske påvisningsundersøkelsene ble 

gjennomført i 2007 og 2008. Gjeldende planområde er 

langt på vei innenfor tidligere vurdert planområde. 

Undersøkelsen som ble foretatt den gangen har 

avklart potensialet for spor etter automatisk fredet 

kulturminner i undergrunn i planområdet. Vi finner 

etter våre vurderinger ikke at det er behov for 

ytterligere arkeologiske påvisningsundersøkelser. 

Minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten 

etter § 8 i kulturminneloven.  

2. Nyere tids kulturminner. Deler av planlagt veg, ca. 200 

meter, vil komme innenfor et freda område i 

randsonen til parkanlegget til Reins Kloster. Området 

som er fredet med hjemmel i kulturminneloven § 19, 

ligger sydøst for Reins Kloster, ned mot Botnen 

(Rylbukta). I tillegg må den nye vegen krysse Reins 

Allé som er fredet med hjemmel i kulturminneloven § 

15a. Det er tidligere gitt dispensasjon med hjemmel i 

kulturminneloven for alle dispensasjonspliktige tiltak 

som berører nyere tids kulturminner. Det er lagt 

hensynssone med bestemmelser over det freda 

området.  

3. Gammel steinmur/kjellermur som ligger like øst for 

gjerdet til Reins kirke. Muren er vurder til å være bygd 

på slutten av 1800-tallet. Likhetene med murene ellers 

på anlegget gjør den interessant og muren må 

dokumenteres nøye før demontering. Det er av stor 

interesse for grunneier å ta vare på steinene til bruk 

på gården, muren må demonteres mtp. gjenbruk. 

Tidligere innspill til bestemmelser til hensynssonen er 

tatt med i planen, for å sikre dokumentasjon og 

bevaring av steinene i den gamle muren må også 

dette ivaretas i bestemmelsene til planen. 

4. Vannforvaltning. Påpeker at tiltaket må vurderes i 

henhold til regional vannforvaltningsplan for 

vannregion Trøndelag 2016-2021 og vannforskriftens 

§§ 4-7.  

Viser til at krav ift. regional vannforvaltningsplan og 

vann-nettID, samt henvisning til gjeldende miljømål og 

-tilstand er innarbeidet i planen. 

Alle løsninger må utføres slik at hensynet til fastsatt 

miljømål ivaretas samtidig som andre tilpasninger 

sikres.  

 

1. Merknad er gjennomgått og tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dispensasjon for fjerning av trær i Reinsalléen er 

innvilget som egen sak. Merknad er ellers 

gjennomgått og tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

3. Ivaretas i bestemmelser. Arbeid med muren vil skje 

som en del av forberedende arbeider før anleggsstart.  

 

 

 

 

 

 

4. Vurdering av tiltak i henhold til regional 

forvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016-2021 

og vannforskriftens §§ 4-7 ligger til grunn for 

vurderinger i planarbeidet.  

Vann-nettID innarbeides i planen.  

 

 

Ivaretas i byggeplanleggingen.  
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Påpeker at ny belastning av Botn vil forringe 

muligheten til å nå miljømålet, og dermed bryte med 

kravene etter vannforskriften.  

 

Virkninger av tiltak. Det er avgjørende at kulverter 

også ivaretar miljømål for vann og at f.eks. opp- og 

nedstrøms fiskevandring sikres. Henviser til Statens 

vegvesens rapport 459 frie fiskeveier som beskriver 

gode løsninger i denne sammenhengen.  

5. Friluftsliv og folkehelse. Kan ikke se at planen kommer 

i konflikt med friluftslivsområder, men det er viktig å ha 

stor oppmerksomhet rundt Reins Kloster, der 

hageanlegget er definert som et statlig sikret 

friluftsområde, og en av bygningene ved Rein kirke er 

såkalt nøkkelsted på nye Kystpilegrimsleia. Etablering 

av gang/sykkelstier er et godt folkehelsetiltak. Økt 

tilrettelegging for mye trafikanter er viktig bidrag for å 

senke terskelen for å gå og sykle til arbeid, skole og 

kollektivknutepunkt.  

Viser til planbeskrivelsens kapittel 7.2.4 for nærmere 

beskrivelse av påvirkning av vannkvalitet i Botn. Det er 

også valgt andre resipienter til å ivareta overflatevann 

fra veg.  

Viser til bestemmelsene, § 6.1. Direktoratet for 

naturforvaltning sin Håndbok 22-2002/02 «Slipp fisken 

fram» og vannressursloven legges til grunn ved arbeid 

i og ved vassdrag.  

 

5. Merknad er gjennomgått og tas til etterretning 

 

  

Navn: Renate Leistad Merknader er mottatt: Epost datert 21.05.2020 

Gnr/Bnr: 56/33 Forslagsstillers kommentar:  

1. Viser til at beboere i området ved Esvikflata benytter 

seg mye av kollektivtrafikken. Ber om å få satt opp 

leskur ved ny busslomme på Esvikflata på grunn av at 

området er mye utsatt for vind.  

1. Ivaretas i byggeplanleggingen.  

  

Navn: Julie Wanvik Merknader er mottatt: Epost datert 29.05.2020 

Gnr/Bnr: 56/345 Forslagsstillers kommentar:  

1. Ny adkomst til eiendommen via Naustveien. Sving fra 

Naustveien er for skarp til at det er mulig å komme 

rundt med store kjøretøy til/fra eiendommen ifm. 

næringsvirksomhet. Ber om at svingen tilpasses større 

kjøretøy 

2. Spørsmål om sykkelveien fra Rein kirke mot 

Strømmensbrua blir lagt over eller under vegbanen, 

eller om det blir gangfelt.  

3. Ønsker at vegen strekningen fra ny fylkesveg til ny 

avkjøring i Naustvegen asfalteres.  

1. Geometri er justert og merknad er ivaretatt.  

 

 

 

 

2. Det forutsettes kryssing i plan over fylkesveien for 

gående og syklende. Området blir belyst  

 

3. Strekningen ligger utenfor planområdet.  

  

Navn: Fosen Naturvernforening Merknader er mottatt:  

Gnr/Bnr: - Forslagsstillers kommentar:  

1. Rasfare. Kommenterer tidligere vurderinger og 

undersøkelser, risikonivå for tiltak i området, 

områdestabilitet, menneskelig aktivitet og dets rolle i 

utløsning av kvikkleireras, klimaeffekter. Hevder at det 

er vesentlige mangler i ved vurderinger og rapporter, 

at risikovurdering ikke er gjennomført. Viser til 

generelle mangler i vurderinger av 

geoteknikk/grunnforhold.  

1. Geoteknikk og geotekniske forhold håndteres etter 

gjeldende regelverk. Relevante myndigheter er 

involvert. 
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2. Havnivåstigning. Viser til havnivåstigning og hevder at 

dette ikke er ivaretatt i planene.  

3. Landbruk. Kommenterer at omdisponering av matjord 

til ny veg i Rissa vil være i strid med nasjonal 

jordvernpolitikk.  

4. Kostnad. Ber om informasjon om 

kostnadsberegninger. Viser til at utbygger ikke har lagt 

frem reelt kostnadsoverslag.  

5. Konsekvensutredning. Mener at konsekvensutredning 

må foretas da den gamle ifm. kommunedelplan i 1993 

er foreldet.  

6. Naturmiljø. Viser til områder av regional/nasjonal 

interesse, nøkkelområde for mange arter med et 

uvanlig mangfold. Viser til at det vil være vanskelig å 

oppfylle målene om bærekraftig utvikling hvis en 

anlegger en større fylkesvei i vannkanten i det viktige 

fugleområdet. Hevder at en til to feltdager blir for 

snevert i forbindelse med undersøkelse av området.  

7. Bemerker at det i planforslaget for veien synes å 

mangle en god nok vurdering av Naturmangfoldloven.  

8. Planretningslinjer. Påpeker at planretningslinjer for 

differensiert utbygging i strandsonen vil være styrende 

for kommunens planlegging. 

9. Alternativ vegtrasé Sund – Bradden. Viser til ferdig 

reguleringsplan som ble godkjent i 2015 av Rissa 

kommune, for deler av strekningen. Anbefaler at 

alternativ vegtrasé med oppgradering av eksisterende, 

parallell trasé gjennom Reinsgrenda må vurderes på 

nytt.   

2. Relevante myndigheter er involvert og ivaretar temaet.  

 

3. Relevante myndigheter er involvert og ivaretar temaet.  

 

 

4. Relevante myndigheter er involvert og ivaretar temaet 

 

 

5. Relevante myndigheter er involvert og ivaretar temaet.  

 

 

6. Naturmiljø og naturtyper kartlegges etter gjeldende 

DN håndbøker. Relevante myndigheter er involvert og 

ivaretar temaet.  

 

 

 

 

7. Relevante myndigheter er involvert og ivaretar temaet 

 

8. Relevante myndigheter er involvert og ivaretar temaet 

 

 

9. Det foreligger en vedtatt reguleringsplan fra 2008 for 

området. Reguleringsplanen fra 2015 tilfredsstiller 

ikke kravet til stigning i vegnormalen N100 og løser 

ikke problematikken rundt dagens veg ved Reins 

kloster 

  

Navn: Erling Magnar Dyrendal  Merknader er mottatt: Brev datert 28.05.2020 

Gnr/Bnr: 58/19 Forslagsstillers kommentar:  

1. Ny avkjørsel til eiendommen går parallelt med fv.717 

og inn på eksisterende gangveg mot øst. Avkjørsel får 

støyskjerming i hele sin lengde samt gang- og 

sykkelveg 

 

2. Avledning av overflatevann. Området ligger i et 

lavbrekk. Områdets avløpssystem klarer ikke å ta 

unna vannmengden som demmes opp/renner langs 

veien og inn over gårdsplassen. Ønsker at dette 

gjøres noe med.  

1. Det er i plankartene satt av areal til etablering av 

støyskjerm parallelt med fv. 717 fra avsluttet fortau for 

bussholdeplass og fram til eiendomsgrensen. 

Skjermingstiltak for støy vil bli nærmere avklart i 

byggeplanleggingen og i forbindelse med avtaler om 

erverv. 

2. Ivaretas i byggeplanleggingen.  

  

Navn: Ragnar Aasan Merknader er mottatt: Brev datert 28.05.2020 

Gnr/Bnr: 58/1 Forslagsstillers kommentar:  

1. Foreslår at planlagt gang-/sykkelveg fra Sund til 

Reinsalléen flyttes inn til siden av fylkesvegen med 

fysisk skille i stedet for som planlagt skille med grøft 

 

1. Gang-/sykkelveg er utformet iht. krav i Statens 

vegvesens håndbøker. Hensynet til sikkerhet for myke 

trafikanter, drift og vedlikehold, deriblant snøopplag er 

ivaretatt med denne løsningen.  
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2. Ny adkomst til eiendom 58/19 foreslås flyttet til ca. 

1180, og at landbruksavkjørsel til min eiendom ved 

980 legges ned og ivaretas av ny avkjørsel ved 1180.  

3. Reinsalléen er foreslått som gang- og sykkelveg. 

Foreslår at den tilrettelegges for og tillates brukt som 

veg av landbruk og anleggsmaskiner.  

2. Ivaretatt. Pil for landbruksavkjørsel ved 980 fjernes. 

 

 

3. Reinsalléen opprettholdes som gang- og sykkelveg. 

Kryssing av fylkesveg i profil 1400 er kun mulig for 

gang- og sykkeltrafikk.  

  

Navn: Pendlere i Reinsgrenda Merknader er mottatt: Brev datert 28.05.2020 

Gnr/Bnr: - Forslagsstillers kommentar:  

1. Påpeker at det er stor avstand for mange fra boliger 

langs dagens fylkesveg, til kollektivplass ved 

Skogly/Skårvang. Bil vil i mange tilfeller være aktuelt 

for å komme seg til en oppsamlingsplass. Dette strider 

mot kollektivtransporttankegangen. Påpeker at flere, 

deriblant eldre, ikke har mulighet til å kjøre bil. Ber om 

at eksisterende busstilbud opprettholdes og bussen 

går der folket bor.  

1. I reguleringsplanen legges det til rette for bygging av 

kollektivanlegg. Rutestruktur avklares med Indre 

Fosen kommune.  

 

  

Navn: Statens vegvesen Merknader er mottatt: Brev datert 27.04.2020 

Gnr/Bnr: - Forslagsstillers kommentar:  

1. Statens vegvesen registrerer et grundig arbeid samt 

fornuftige løsninger for myke trafikanter og har 

således ingen merknader til planforslaget.  

1. Merknad er gjennomgått og tas til etterretning 

  

Navn: Oddrun Berg Merknader er mottatt: Epost datert 20.04.2020 

Gnr/Bnr: - Forslagsstillers kommentar:  

1. Påpeker at gang-/sykkelveg bør bygges langs hele 

traséen fram til Bradden. Det vil gi mulighet for å sykle 

hele veien fra Rissa sentrum til Stadsbygd sentrum via 

Helseth, uten å komme inn på hovedveien. Viser til at 

det bor barn på Bradden og at mange sykler 

strekningen.  

1. Iht. Statens vegvesens håndbøker er det ikke krav til 

gang-/sykkelveg på strekningen. Utvidet skulder er tatt 

med i planen som et tilbud til gående og syklende.  

  

Navn: Sverre Kjeldsli Merknader er mottatt: Brev datert 24.05.2020 

Gnr/Bnr: - Forslagsstillers kommentar:  

1. Ber sterkt om at det blir bygd gang/sykkelvei mellom 

Vikanveien og Bradden. Strekningen er på 650 meter 

og det er kun denne biten som mangler gs-veg for å 

ferdes trygt for myke trafikanter mellom 

sentrumsområdene i Statsbygd og Rissa.  

1. Iht. Statens vegvesens håndbøker er det ikke krav til 

gang-/sykkelveg på strekningen. Utvidet skulder er tatt 

med i planen som et tilbud til gående og syklende. 

  

Navn: Stig Ivar Aasan Merknader er mottatt: Brev datert 28.05.2020 

Gnr/Bnr: 56/3 og 58/15 Forslagsstillers kommentar:  

1. Viser til tidligere innsendte kommentarer til Indre 

Fosen kommune ved ordfører Steinar Saghaug og 

poengterer viktigheten følgende prinsipp ved 

anleggelse av ny veg: 1. Verne om mest mulig dyrket 

mark og 2. Lage trafikksikre veier både for kjøretøy og 

myke trafikanter.  

1. Prinsippene det vises til er ivaretatt i planleggingen.  
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2. Det må tas minst mulig dyrket mark, og der det er 

mulig må det dyrkes inntil mark til eksisterende 

parseller 

3. De som får nyveien i nærheten av sine eiendommer 

og får en visuell og auditiv forstyrrelse av biltrafikken, 

må ivaretas i form av støytiltak og annen type 

erstatning. (Store endringer for de tre eneboligene på 

56/3, der alle har vinduer og uteplasser ut mot den 

nye traseen) 

4. Strekningen Sund – Reinsalléen. Gang- og sykkelveg 

må legges inntil bilveien med et fysisk skille. Med 

dagens forslag beslaglegges ca. 10% av eiendom 

58/15, noe som synes unødvendig mye.  

2. Det er lagt opp til nyetablering av dyrket mark i 

områder der det er mulig og hensiktsmessig. 

 

3. Det er utført støyberegninger som viser hvilke boliger 

som blir berørt av støy på grunn av ny veg. Berørte 

boliger har krav på vurdering av støytiltak. Ivaretas i 

byggeplanleggingen.  

 

4. Gang-/sykkelveg er utformet iht. krav i Statens 

vegvesens håndbøker. Hensynet til sikkerhet for myke 

trafikanter, drift og vedlikehold, deriblant snøopplag er 

ivaretatt med denne løsningen.  

  

Navn: Circle K Merknader er mottatt: Epost datert 28.04.2020 

Gnr/Bnr: 124/184 Forslagsstillers kommentar:  

1. Planlagt gs-veg over eiendommen er planlagt over 

nedgravd drivstoffanlegg og fylleplass for tankbil. Om 

planen opprettholdes må det nedgravde 

drivstoffanlegget flyttes til annen plass på 

eiendommen. Circle K Norge tar det som en selvfølge 

at tiltakshaver for detaljreguleringsplanen også må 

dekke disse kostnadene.  

1. Trase for gs-veg er justert slik at gs-vegen ikke 

kommer i berøring med tankanlegget og 

påfyllingsområdet. Endelig utforming blir gjort i 

byggeplanfasen og i samarbeid md Circle K, lokalt. 

  

Navn: AtB Merknader er mottatt: Brev datert 28.05.2020 

Gnr/Bnr: - Forslagsstillers kommentar:  

1. Illustrasjon fra planbeskrivelsen er supplert med navn 

på holdeplasser og 2 holdeplasser som er registrert i 

AtB sitt system. Savner nærmere beskrivelse av 

dagens situasjon på hver av holdeplassene og hva 

som foreslås gjennom planforslaget. Savner nærmere 

beskrivelse av holdeplasstruktur for skoleskyssen, 

inkl. en illustrasjon som viser hvor skolebussen kan 

kjøre på gs-veg.  

2. Holdeplass Sund. Betjener sørlig innkjøring til 

bensinstasjon. Holdeplass skal opprettholdes, men 

kan ikke se at det er satt av areal til 

kollektivholdeplass. Ønsker at det settes av areal til 

kollektivholdeplass her.  

3. Holdeplass Hopla. I planforslaget ser det ut som det 

settes av areal til holdeplass øst for Klostervegen. Er 

det avsatt areal til leskur? Hvordan skal det krysses 

mellom holdeplassene her? Er det en trafikksikker 

løsning med kryssing i plan og at holdeplassen blir 

liggende «midt i krysset»? 

4. Holdeplass Rein. Holdeplass inngår ikke i 

planområdet, men ligger tett inntil. Ca. 25 elever har 

holdeplassen som nærmeste stoppested, men har 

muligheten til å benytte andre alternativer. Dersom 

skolebussen kjører Nerveien og Kvithyllveien er de 

fleste dekket opp.  

1. Rutestruktur og organisering av skoleskyss avklares 

med Indre fosen kommune.  

 

 

 

 

 

 

2. Stoppested kan opprettholdes som i dag.  

 

 

 

 

3. Det er satt av areal til leskur for holdeplasser i begge 

retninger. Det forutsettes kryssing i plan over 

fylkesveien. Området blir belyst.  

 

 

 

4. Merknad er gjennomgått og tas til etterretning  
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5. Ny holdeplass ved Fessaunet (park & ride). Ser ut 

som det er lagt opp til å kjøre bil for å komme til 

holdeplassen. Hvordan skal myke trafikanter komme 

seg til holdeplassen? Hvordan skal kryssing over 

fylkesvegen foregå? Er det satt av areal til leskur? 

Oppfordrer til at det settes av areal til trygg 

sykkelparkering under tak.  

6. Holdeplass Torvet. Eksisterende ensidig busslomme i 

nordgående retning som ikke er universelt utformet. 

Mangler tilstrekkelig venteareal i begge retninger.  

7. Holdeplass Esvikflata. Ingen tilrettelagt holdeplass her 

i dag. Er ny busslomme utformet i henhold til 

håndbok? Er det plass til to busser samtidig? Er det 

tilstrekkelig sikt for sjåføren i viste løsning? Er det 

avsatt areal til leskur? Hvor skal kryssing over 

fylkesveien skje? Er det satt av tilstrekkelig areal til 

av- og påstigning i begge retninger? Bussens dør er 

på høyre side.  

8. Holdeplass Skogen. Samme spørsmål som Esvikflata 

 

9. Holdeplass Bradden. Samme spørsmål som 

Esvikflata. Sikt ved utkjøring vil være ekstra 

utfordrende ettersom holdeplassen planlegges lagt i 

kurve på vegen.  

10. AtB ønsker at nevnte holdeplasser tas inn i planen og 

utformes etter prinsippet om universell utforming slik 

at alle uavhengig av funksjonsevne kan bruke 

holdeplassene. Atb ber om at det settes av areal til 

godt tilrettelagt av- og påstigningsareal, at det settes 

av areal til leskur i begge retninger. Dimensjonerende 

kjøretøy er 15 m buss.  

11. Ønsker en nærmere beskrivelse av adkomst til 

holdeplasser for myke trafikanter, spesielt skolebarn 

og hvordan dette er ivaretatt i reguleringsplanen. Ber 

om at det tilrettelegges for trygg adkomst, trygge 

krysningspunkt og at dette tas inn i reguleringsplanen.  

12. Det er viktig at god fremkommelighet for 

kollektivtrafikken og for de reisende (myke trafikanter) 

ivaretas i anleggsfasen. Ber om at dette sikres i 

bestemmelsene.  

5. Myke trafikanter må gå og sykle langs Langskårveien 

til/fra holdeplassen. Det forutsettes kryssing i plan 

over fylkesveien. Området blir belyst.  

Det settes av areal til leskur. Sykkelparkering ivaretas 

i byggeplanleggingen.  

 

 

6. Holdeplassen er utenfor planområdet.  

 

7. Stoppested utformes som en naturlig forlengelse av 

avkjørsler på begge sider av ny fylkesveg. Det settes 

av areal til leskur.  

 

 

 

 

 

8. Utforming av stoppested beholdes. Areal til leskur er 

ivaretatt.  

9. Stoppested utformes som en naturlig forlengelse av 

avkjørsler på begge sider av ny fylkesveg. Det settes 

av areal til leskur.  

 

10. Tilrettelagt for stoppesteder langs strekningen. Park & 

Ride-anlegg bygges som fullverdig holdeplass.  

 

 

 

 

 

11. Tilbud for gående og syklende inkludert 

krysningspunkter er planlagt iht. Statens vegvesens 

gjeldende håndbøker.  

 

 

12. Fremkommelighet i anleggsfasen ivaretas med 

informasjon og dialog i byggeperioden.  

  

Navn: Indre Fosen MDG Merknader er mottatt: Notat mottatt 03.06.2020 

Gnr/Bnr: - Forslagsstillers kommentar:  

1. Ønsker gangbru over ny veg for å ivareta den gamle 

transportlinja i Reinsalléen. 

 

 

 

 

 

 

1. For å kunne etablere gang-/sykkelbru over ny fv. 717 

vil det være nødvendig med heving av gs-veg ca. 6 

meter over vegbane for fylkesvegen for å oppnå 

tilstrekkelig frihøyde. Tilløpsfyllinger fram mot brua blir 

omfattende og vil prege landskapet. Siktlinje gjennom 

Reinsalléen vil også brytes ved etablering av bru. 

Etablering av tilløpsfyllinger vil sannsynligvis medføre 

geotekniske tiltak og gi store kostnader. Etablering av 
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2. Ryggen øst for Rein kirke er preget av store flotte trær 

som et vakkert innslag i kulturlandskapet. Håper det 

kan plantes nye trær og at det er mulig å gi terrenget 

en litt mer levende form. Viser til kjellermur øst for 

Rein kirkegård og ønske om at muren dokumenteres.  

3. Alleen rett nord for Reinskirka. Viser til at den 

eksisterende vegen er lagt noen meter øst for selve 

alleen og veien bør flyttes tilbake til opprinnelig trase.  

4. Avkjøring ved Botn. Ønsker en avkjøring eller 

parkering på østsiden der den er nærmest Botn for å 

gjøre Botn mer tilgjengelig på en trafikksikker måte.  

 

 

5. Park-and-ride. Påpeker at utformingen beslaglegger 

unødvendig mye dyrkamark. Ber om at området 

utformes etter planene fra 2008 som er mer effektivt 

og kompakt.  

6. Skaret. Ønsker at Johan Bojers vei holdes åpen for 

kjøring til eiendommene i Skaret og Reinsgrenda 

(stengt for gjennomgangstrafikk). 

 

7. Gangvei på Sundsbrua. Denne trenger ikke brøyting 

og kan lages smalere, lettere og mye rimeligere.  

 

gs-veg med tilhørende fyllinger vil medføre at flere 

trær i alleen må fjernes og at en del mer 

jordbruksmark beslaglegges permanent. En senkning 

av veglinjen for ny fylkesveg for å unngå store 

tilløpsfyllinger er begrenset av grunnforhold og meget 

kostbare tiltak.  

2. Planting av trær og terrengforming ivaretas i 

byggeplanleggingen. Kjellermur er ivaretatt i 

bestemmelsene til planen, muren vil bli flyttet i 

samarbeid med fagpersoner.  

  

3. Reinsalléen beholder dagens trase. 

 

 

4. Det er ikke ønskelig å etablere flere avkjørsler langs 

en veg med fartsgrense 80 km/t. Grunnforholdene ned 

mot Botnet på ønsket plassering hindrer at det kan 

etableres rasteplass mellom vegen og sjøen. En 

rasteplass vil også uroe fuglelivet som er i området.  

5. Park & ride-anlegget er utformet med hensyn på 

trafikksikkerhet.  

 

 

6. Det tillates kjøring med skolebuss og driftskjøretøy 

langs Johan Bojers veg i Skaret. Øvrig trafikk benytter 

Johan Bojers veg mot Rissa og Langskårveien for å 

komme til ny fv. 717.  

7. Gangveg på Sundsbrua etableres med å henge på en 

gangbane med 1,5 meters bredde på utsiden av 

dagens bru.  

  

Navn: Liv Langlo Merknader er mottatt: Epost datert 29.05.2020 

Gnr/Bnr: 56/335 Forslagsstillers kommentar:  

1. Viser til at innspill gitt på åpen kontordag om 

vegtraseens planlagte avstand til eksisterende 

bebyggelse ikke er ivaretatt. Opprinnelig plan er ikke 

beholdt og veitraseen er flyttet nærmere bebyggelse 

(ca. 12m). Viser til økt støy- og luftforurensning og ber 

om at man går tilbake til gammel plan.  

1. Det er foretatt mindre justeringer av veglinjen 

sammenlignet med regulert linje fra 2008 med 

bakgrunn i geotekniske vurderinger. Ny veglinje ligger 

på en liten strekning marginalt nærmere eiendommen.  

  

Navn: Espen Denstad Merknader er mottatt: Epost datert 29.05.2020 

Gnr/Bnr: 56/4, 59/9, 56/70 Forslagsstillers kommentar:  

1. Viser til at ny fylkesveg er planlagt 40-50 meter lengre 

vest på eiendom 59/9 i grensen mot 56/17. Oppdeling 

av eiendommer i trekantede stykker gir driftsmessige 

utfordringer. Ønsker at vegen flyttes tilbake til trase fra 

2008.  

2. Har startet omfattende drenering av jordstykke 56/70 

og 59/9. Ber om at vegbygger legger ned 110 mm 

drensrør på begge sider av ny veg som 

1. Det er foretatt mindre justeringer av veglinjen 

sammenlignet med regulert linje fra 2008. Vegen 

senterlinje er justert ca. 25 cm i dette området. 

Makeskifte av parseller i forbindelse med bygging av 

ny veg, er aktuelt der det ligger til rette for det.  

2. Ivaretas i byggeplanleggingen og i forbindelse med 

avtaler om erverv. 
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kompensasjon. Ønsker også å få langt ned et 600 mm 

rør på tvers av veien for å kunne krysse vegen med 

gjødselslanger o.l.  

3. Gang- og sykkelveg. Ber om at det tas hensyn til barn 

og unge i denne saken og at det etableres gs-bru over 

Reinsalléen. 

 

 

 

3. Se svar under Indre Fosen MDG.  

 

 

  

Navn: Rissa Bondelag Merknader er mottatt: Brev. 29.05.2020 

Gnr/Bnr: - Forslagsstillers kommentar:  

1. Foreslår å utvide kjørebanen med gang- og sykkelveg 

ved siden av kjørebanen.  

 

 

2. Etablere Reinsalléen som avlingsveg. Det må være 

mulig å benytte Reinsalleén som avlinsveg for alle 

landbruksmaskiner. 

3. Park & Ride må unngås etablert på matjord. 

Alternative plasseringer er:  

a. Kvithylla, på motsatt side av Rissa betong 

b. Skogly på myr/skog slik at kollektivtransporten 

kan kjøre opp Reinsalléen 

c. Eventuelt tilbakeføring av dyrkamark gjennom 

nydyrking ved Skogly 

4. Eksisterende drenering må tas hensyn til i 

byggefasen.  

5. Rissa bondelag forventer at matjorda tas vare på 

gjennom forpliktende bestemmelser til 

reguleringsplanen. Det er viktig at matjorda 

reetableres så raskt som mulig for å unngå tap av 

viktige næringsstoffer på eventuelt deponi. Område for 

nydyrking bør være avklart før utbyggingen starter.  

6. Viser til erfaring og kunnskap som er opparbeidet på 

jordflytting hos Norsk Landbruksrådgivning gjennom 

prosjektlederrollen for flytting av matjorda fra 

Furumoen til Fannrem må benyttes.  

1. Gang-/sykkelveg er utformet iht. krav i Statens 

vegvesens håndbøker. Hensynet til sikkerhet for myke 

trafikanter, drift og vedlikehold, deriblant snøopplag er 

ivaretatt med denne løsningen. 

2. Reinsalléen opprettholdes som gang- og sykkelveg. 

Kryssing av fylkesveg i profil 1400 er kun mulig for 

gang- og sykkeltrafikk. 

3. Park & Ride beholde sin plassering langs fv. 717.  

Forutsetningen for plasseringen av park & ride er at 

busser skal trafikkere ny fylkesveg. Plasseringen skal 

ivareta kort vei for bussen fra fylkesveg. Området ved 

Skogly, parallelt med ny Langskårveg tilbakeføres til 

dyrkamark gjennom nydyrking som kompensasjon for 

annen beslaglagt dyrket mark.  

4. Ivaretas i byggeplanleggingen og i byggefasen.  

 

5. Ivaretas i bestemmelsene. Reguleringsplanen 

omfatter områder som kan benyttes til nydyrking. 

Endelige områder for nydyrking avklares i 

byggeplanleggingen.  

 

 

6. Indre Fosen kommune bidrar med kompetanse på 

opparbeiding av dyrket mark.  

  

Navn: Jarle Bakken Merknader er mottatt: Telefon 03.04.2020.  

Gnr/Bnr: 56/10 Forslagsstillers kommentar:  

1. Forslag til alternativ trase for VA-ledninger fra ny fv. 

717 til Trondheimsfjorden  

1. Forslag til alternativ trase blir vurdert ifm. 

byggeplanleggingen.  

  

Navn: Fylkesmannen Merknader er mottatt: Brev  

Gnr/Bnr: - Forslagsstillers kommentar:  

1. Landbruk. Planområdet ligger i et verdifullt 

landbruksområde, så konsekvensene for landbruk blir 

store. Jordvernet er innskjerpet gjennom Nasjonal 

jordvernstrategi. Fylkesmannen gir faglig råd om å 

utarbeide en matjordplan, gjerne som del av YM-plan. 

Dette for å sikre at matjorda benyttes til nytt 

matjordareal, nydyrking og forbedring av annen dyrka 

1. Plan for tilbakeføring av dyrkamarkområder, 

mellomlagring av matjord og evt. nye arealer er under 

utarbeidelse. Planen vil være ferdig før anleggsstart.  
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mark, fortrinnsvis i nærområdet. Fylkeskommunens 

saksbehandler har opplyst om at det jobbes, i tett 

samarbeid med landbrukskompetanse i Indre Fosen 

kommune, med en plan for tilbakeføring av 

dyrkamarkområdene, mellomlagring av matjord og 

evt. nye arealer som kan etableres som følge av ny 

veg.  

Driftsadkomster og driftsveger til landbruksarealene er 

sikret ved ferdig anlegg. Det er midlertidig viktig at de 

også er sikret i anleggsfasen. Med hjemmel i jordloven 

§ 9 fremmer fylkesmannen innsigelse inntil 

bestemmelsene sikrer at landbruksarealene har 

adkomst, tilpasset moderne landbruksutstyr også i 

anleggsfasen.  

Det er tatt inn rekkefølgekrav i bestemmelsene om at 

det skal utarbeides en Ytre miljøplan. Fylkesmannen 

savner tilbakeføring og opparbeidelse av 

landbruksområder som tema i § 9.2.  

Det er tatt inn bestemmelser som ivaretar 

jordbruksområder som blir midlertidig berørt. 

Fylkesmannen gir faglig råd om å videreføre 

bestemmelsen fra vedtatte plan for fv. 717 

Reinsgrenda – Bradden, som sier at alle områder med 

eksisterende dyrkamark som berøres av 

anleggsdriften skal tilstrebes en istandsetting som gir 

samme jordkvalitet som før inngrepene.  

Det er positivt at planen, der det er hensiktsmessig 

legger opp til fyllingsskråninger slik at arealet kan 

utnyttes som jordbruksareal. I noen tilfeller kan det 

være en fordel med bratt skråning inntil vegen, for å 

unngå å midlertidig omdisponere tilgrensende 

jordbruksareal. Faglig råd er at det foretas en 

landbruksfaglig vurdering av hele vegstrekningen for å 

finne fram til den beste løsningen for 

fyllingskråningene langs vegen.  

2. Klima og miljø. Planendringen vil kreve mer utfylling i 

Strømmen dyrefredningsområde og tilpassinger på 

Strømmen bru. Tiltaket krever søknad fra vernetiltak 

og annet lovverk. Fylkesmannen har i brev av 

28.05.2020 innvilget dispensasjon fra 

vernebestemmelsene.  

Overskuddsmasser er definert som næringsavfall og 

skal deponeres på godkjent avfallsmottak. Eventuelle 

areal avsatt til deponi må også behandles etter 

forurensningslovens bestemmelser. Egen søknad 

sendes Fylkesmannen i Trøndelag.  

3. Helse og omsorg. Støy. 23 boliger og 5 fritidsboliger 

vil etter at veien er åpnet ha støynivå over grenseverdi 

for gul støysone (Lden > 55 dB), hvorav en i rød 

støysone (Lden > 65 dB). 8 boliger vil få økt støynivå 

fra å ligge utenfor til å ligge innenfor gul støysone. 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmelse som sikrer driftsadkomster og 

driftsveger i anleggsfasen er tatt inn i bestemmelsene. 

§ 9.3. Innsigelsen er trukket med bakgrunn i de 

foreslåtte endringene i bestemmelsene. 

 

 

 

Tilbakeføring og opparbeidelse av landbruksområder 

er tatt inn som tema i § 9.2. 

 

 

 

 

Ivaretatt i bestemmelsene § 5.1 

 

 

 

 

 

Ivaretas i byggeplanleggingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Det er søkt om, og innvilget tillatelse til utfylling i 

Strømmen fuglefredningsområde. Tiltaket er vurdert til 

å ha minimal påvirkning på Strømmen 

fuglefredningsområde.  

 

Ivaretas i byggeplanfasen.  

 

 

 

 

3.  
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Planbestemmelsen viser til at konkrete 

støyskjermingstiltak skal løses i senere byggesak. 

Fylkesmannen fil fremheve at utendørs støy er et 

plantema og skal være avklart før byggesak. De bør 

settes juridisk bindende grenseverdier for støynivå i 

reguleringsbestemmelsene. Bestemmelsene bør være 

så konkrete som mulig, og inneholde 

rekkefølgebestemmelser som sikrer at støytiltak 

iverksettes senest samtidig med utbyggingen. 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til 

planbestemmelsene som omhandler utendørs støy. 

Reguleringsbestemmelsene skal vise til støygrensene 

i tabell 3 i T-1442/2016. Støyreduserende tiltak bør 

være utført senest samtidig med at det settes trafikk 

på ny og oppgradert veg. Bestemmelsene må også 

vise til kap. 4 i retningslinjene når det gjelder 

anleggsstøy.  

Trafikksikkerhet for myke trafikanter er ivaretatt ved 

etablering av gang/sykkelveg i prosjektet. 

Rekkefølgebestemmelser sikrer at det skal utarbeides 

en plan for hvordan trafikksikkerheten skal ivaretas i 

anleggsperioden. Fylkesmannen gir faglig råd om at 

denne planen må sikre trafikksikkerheten for myke 

trafikanter i anleggsperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivaretatt i bestemmelsene, § 9.4. Innsigelsen er 

trukket med bakgrunn i de foreslåtte endringene i 

bestemmelsene. 

 

 

 

 

 

 

 

Ivaretatt i bestemmelsene, § 9.1 
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Hege Bjerka Pedersen

Fra: Odd Kristiansen <odd.kristiansen@live.no>
Sendt: fredag 17. april 2020 10:49
Til: Hege Bjerka Pedersen
Emne: Reguleringsplan Sund - Bradden

Hei! 
 
Viser til reguleringsplan for Sund-Bradden, kartblad nr.15 G.nr 56 b.nr 54 Johan Bojers vei nr 397. 
 
Ser at nåverende avkjørsel erfyttet til avkjørsel ved låvebru. Forstår ikke detaljtegning helt over 
området,men håper grunnen til flyttingen er innregulert støyskjerm som er vidreført fra forige plan. 
Ønsker tilbakemelding på det. 
 
MVH 
Odd Kristiansen 
TLF 93698731 
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Hege Bjerka Pedersen

Fra: Tone Hammer <tonham@trondelagfylke.no>
Sendt: tirsdag 21. april 2020 07:27
Til: Per-Arne Sæther; Håvard Ellingsen
Kopi: Hege Bjerka Pedersen; Jan Erik Sundland
Emne: SV: F.v. 717 Sund - Bradden i Rissa (Indre Fosen)

Kategorier: Prosjekt: Fv. 715 Osen Kommune

Hei, 
Takk for positivt innspill til planarbeidet vårt. Jeg videresender dette til byggeleder for prosjektet, Håvard Ellingsen. 
Han kommer helt sikkert til å ta kontakt når byggeplanleggingen har kommet skikkelig i gang.  
Innspillet/merknaden blir også tatt med i reguleringsplanarbeidet. Det ser ut som Rissa Kraftlag ikke har kommet 
med på høringslista mi og det kan jeg bare beklage. 
 
Med vennlig hilsen  
Tone Hammer 
 

 

  

Tone Hammer 
Senioringeniør 
Seksjon Investering og fornying, veg  
Skype: tonham@trondelagfylke.no 
74 17 69 43 / 941 44 683 
74 17 40 00 (sentralbord) 
www.trondelagfylke.no 

 

Fra: Per-Arne Sæther <per-arne.saether@rissakraftlag.no>  
Sendt: tirsdag 21. april 2020 07:08 
Til: Tone Hammer <tonham@trondelagfylke.no> 
Kopi: hege.bjerka.pedersen@vianova.no; Jan Erik Sundland <jes@rissakraftlag.no> 
Emne: F.v. 717 Sund - Bradden i Rissa (Indre Fosen) 
 
Hei. Ser det er lagt ut detaljreguleringsplan for Sund-Bradden. Dette ser veldig bra ut og vi gleder oss på bedre vei 
  
 
Vi har fiber i det aktuelle området og håper vi kan få til et tidlig og konstruktivt samarbeid rundt dette slik at 
beboerne i området ikke blir skadelidende. Er det fortsatt slik at fylkeskommunen legger trekkerør for fiber ved slike 
anlegg ?  
 
Setter vår tekniske ressurs, Jan Erik Sundland, på kopi. 
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NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for fv. 717 

Sund-Bradden - Indre Fosen kommune 

 

Vi viser til ovennevnte forslag til detaljregulering, vår uttalelse til planoppstart av 17.01.2020, e-post-

utvekslinger med ViaNova ang. forholdet til dimensjonerende flomhendelse og ansvaret knyttet til 

tredjepart samt tlf.-samtale med ViaNovas prosjektleder Hege Bjerka Pedersen ang. forholdet til 

geoteknikk og uavhengig kontroll den 30.04.2020.  

NVE vil gi ros til Fylkeskommunen for å ha lagt fram et uvanlig godt og gjennomarbeidet planprodukt.  

 

NVE har følgende kommentarer til planforslaget:  

 

Flomfare 

Vi har gjennomgått de flomfaglige vurderingene fra ViaNova. Disse synes rimelige og vi har ingen 

innvendinger til disse. 

 

Geoteknikk/grunnforhold 

I vår uttalelse til planoppstart skriver vi at: «Vi forutsetter at en ved offentlig ettersyn og høring av 

planforslaget har avklart grunnforholdene. Dette gjelder også ved evt. behov for uavhengig kontroll som 

bør være på plass før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Evt. kjente- og nye kvikkleiresoner må 

avsettes på plankartet som hensynssone fare med tilhørende bestemmelser». Av det det tilsendte 

planmaterialet framgår det ikke umiddelbart at det er gjennomført slik uavhengig kvalitetssikring. Etter 

samtale med Hege Bjerka Pedersen den 30.04. fikk vi samme dag tilsendt e-post med følgende tekst 

samt de to nedenfornevnte rapportene (uavhengig kontroll) fra Multiconsult:  
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Det er 2 rapporter som det er krav til uavhengig kontroll:  

 
1. Ud926A-GEOT-R02, Strekning Reinsalléen til Skårvang 
2. 5190320-RIG-02, Strekning Skårvang – Åsan 

 

Ud926A-GEOT-R02 er godkjent fra uavhengig kontroll. Legger ved kontrollnotat fra Multiconsult som 

er dokumentasjon på uavhengig kontroll.  

5190320-RIG02, her pågår kontrollen enda. Multiconsult har oversendt kontrollnotat som er besvart. Vi 

venter på Multiconsult sitt tilsvar på denne.  

 

Rapportene som er lagt ut er endelige med unntak av 5190320-RIG02 som fremdeles er på kontroll. 

Endelig versjon blir lagt ut når rapporten er godkjent. Det er nevnt i Ud926A-GEOT-R02 at rapporten 

er revidert etter kommentarer i uavhengig kontroll.  

 

På bakgrunn av ovennevnte anser vi at geoteknikken er under kontroll og at skredsikkerheten vil bli 

avklart før tiltaksrealisering. 

 

Justering av kvikkleiresone 

I forbindelse med planarbeidet har Norconsult utarbeidet en geoteknisk vurderingsrapport for hver av de 

tre delstrekningene. Norconsult viser til at en i forbindelse med grunnundersøkelsene har vurdert at 

kvikkleiresone 945 «Åsan» har en mindre utstrekning enn tidligere antatt og at sona etter at veganlegget 

er etablert vil få redusert faregraden fra middels til lav. Vi ber om at endringene i sonens utstrekning 

meldes inn gjennom vår innmeldingsløsning og at borpunktene legges inn i NGIs database «Nadag». 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef 

Finn Herje 

Senioringeniør 

 

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

   

   

   
 

  

   

   

 



 

 

Trøndelag fylkeskommune  

Team Fosen  
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Uttalelse til offentlig ettersyn og høring detaljreguleringsplan 
for «Fv.717 Sund – Bradden» i Indre Fosen kommune  

Innledning 

Vi viser til deres oversendelse datert 16.april 2020. 

Formålet med planen er bedre trafikksikkerhet og framkommelighet, samtidig som 

Reinsalleen vil få en vesentlig redusert trafikkbelastning. Bakgrunnen for å lage ny 

reguleringsplan er blant annet å sikre areal til å utføre geotekniske 

stabiliseringstiltak som terrengavlastning og motfyllinger. 

 

Fra Sund fram til Reinsalleen vil eksisterende veg bli rustet opp, samt at det 

planlegges tilrettelegging for bygging av gang- og sykkelveg. Fra Reinsalleen til 

Åsan, og videre opp Skaret, blir vegen lagt i en helt ny trasé.  Fra omtrent krysset 

ved Esvikveien og videre sørover til Bradden utbedres vegen omtrent i 

eksisterende veglinje, samtidig som det legges til rette for et sikrere tilbud til 

myke trafikanter.  

 

Når fv. 717 legges utenom området ved Reins kloster vil området som omfattes av 

Rundhaugen og Rissa Bygdemuseum bli samlet som et tun. Dette vil medføre at 

området blir mer attraktivt for besøkende og for gående- og syklende. 

 

Ved Skogly barnehage er det planlagt et riggområde sør for barnehagen, dette 

arealet inngår ikke som en del av barnehagens fysiske utemiljø. Levering og 

henting av barn ved barnehagen genererer trafikk, og det er derfor viktig med 

tiltak slik at sikkerheten til barnehagen blir ivaretatt. 
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Det tilrettelegges for 3 nye holdeplasser mellom Reins kloster og Bradden. Det er 

forutsatt at skolerutene skal benytte dagen fv.717 (der folk bor). Ved Reinsgrenda 

blir det etablert ny snuplass ved kollektivholdeplassen. 

 

Kulturminner eldre tid 
Vi viser til tidligere uttalelser samt møter der det er diskutert behov for ytterligere 

påvisningsundersøkelser for å avklare forholdet til eventuelle automatisk fredete 

kulturminner i planområdet. Vi viser videre til tidligere arkeologiske 

påvisningsundersøkelser i forbindelse med denne planen. Planområdet er justert 

noe etter at de arkeologiske påvisningsundersøkelsene ble gjennomført i 2007 og 

2008. Gjeldende planområdet er langt på vei innenfor tidligere vurdert 

planområde. Undersøkelsen som ble foretatt den gangen har avklart potensialet 

for spor etter automatisk fredet kulturminner i undergrunn i planområdet.  Vi 

finner etter våre vurderinger at det derfor ikke er behov for ytterligere 

arkeologiske påvisningsundersøkelser. 

 

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

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

være et automatisk fredet kulturminne (f.eks. gjenstander, ansamlinger av 

sot/kull eller stein), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.  

 

Vi foreslår at følgende tekst settes inn i reguleringsplanens generelle 

bestemmelser:  

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

gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må 

arbeidet stanses og melding sendes fylkeskommunen og/eller Sametinget 

omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet 

ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegget 

videreformidles til dem som skal utføre selve arbeidet.  

 

Nyere tids kulturminner 
Deler av planlagt veg, ca 200 meter, vil komme innenfor et freda område i 
randsonen til parkanlegget til Reins Kloster. Området, som er fredet med hjemmel 
i kulturminneloven § 19, ligger sydøst for Reins Kloster, ned mot Botnen 
(Rylbukta). I tillegg må den nye vegen krysse Reins Allé som er fredet med 

hjemmel i kulturminneloven § 15a, og i den forbindelse må det fjernes trær. Vi har 
tidligere gitt dispensasjon med hjemmel i kulturminneloven for alle 
dispensasjonspliktige tiltak som berører nyere tids kulturminner. Det er lagt 
hensynsone med bestemmelser over det freda området. 

 

I forbindelse med planarbeidet er vi gjort oppmerksom på en gammel 

steinmur/kjellermur som ligger like øst for gjerdet til Reins kirke. Det har ikke 

lykkes oss å finne kilder som kan fortelle noe om hvilken bygning muren er spor 

etter. Siden muren nå mest sannsynlig må fjernes som følge av stabiliseringstiltak 

i terrenget, har murer/restaureringstekniker Geir Magnussen gjort en vurdering av 

muren. Han tolker denne muren til å være fra tiden etter at Thomas E Hornemann 

overtok gården i 1864 og gården ble utvidet til å bli et storbruk. Kjellermurene på 

hovedhuset, bygget omkring 1868, har klare likhetstrekk med denne muren når 

det gjelder steinbruk, kalkmørtelbruk og at det er brukt en del taktegl som pinning 

i muren. Det er ikke rester av kleberstein i kjellermuren så steinen kommer ikke 

fra klosterruinene, men mye stein er av samme type som vi finner i hele 

gårdsanlegget ellers. Muren er ikke avmerket på gamle kart fra 1867, noe som 

indikerer at muren er bygd på slutten av 1800-tallet. Muren har dermed ikke et 
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automatisk vern, men likhetene med murer ellers på anlegget gjør muren så 

interessant at den må dokumenteres nøye før demontering. I tillegg er det av stor 

interesse for grunneier å ta vare på steinene til bruk på gården, så muren må 

demonteres på en slik måte at steinen kan gjenbrukes. Vi har tidligere spilt inn 

bestemmelser til hensynsonen som er tatt med i planen. For å sikre 

dokumentasjon og bevaring av steinen i den gamle muren, må følgende 

bestemmelse tilføyes før planen blir vedtatt: 

 

Den gamle muren øst for gjerdet til Reins kirke må dokumenteres av 

murkyndig restaureringstekniker før den varsomt demonteres og lagres på 

gården for gjenbruk.  

 

Forutsatt at denne bestemmelsen blir tilføyd mener vi at nyere tids kulturminner 

nå er tilstrekkelig ivaretatt i planen som er fremlagt, og har ingen innvendinger til 

planforslaget utover det vi tidligere har spilt inn.  

 

Vannforvaltning 

Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet, og utarbeider og følger opp 

regional vannforvaltningsplan. Vannforskriften iverksetter EUs vanndirektiv i norsk 

rett, og vannforvaltningsplanen er utarbeidet i henhold til forskriften. Planen setter 

konkrete miljømål for alt vann i Trøndelag. Tiltaket må derfor vurderes i henhold 

til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016-2021 og 

vannforskriftens §§4 – 7. Det er en forutsetning at all forvaltning retter seg etter 

forringelsesforbudet for vann slik fastsatt i vannforskriften. Ved fare for forringelse 

skal planleggingsprosedyrene slik fastsatt i §12 besvares. Vi minner om at EØS-

regelverket har forrang i denne sammenhengen.  

Generelt tilrår vi at alle veiplaners forhold til vannforvaltningsplanen og 

vannforskriften beskrives tidlig.  

Planbeskrivelsen er mangelfull mht. krav fastsatt i regional vannforvaltningsplan, 

og bruker ikke vann-nettID for sikker identifisering av vannforekomster som 

omtales. Dette må rettes opp, og korrekte angivelser av vannforekomstene samt 

henvisning til gjeldende miljømål og -tilstand må innarbeides i planen.  

Tiltaket berører etter vår vurdering vannforekomstene (basert på tolkning av 

opplysningene i planbeskrivelsen):   

• Strømmen i Rissa, vann-nettID 0320040500-6-C. Miljømålet er «minst god 

økologisk og kjemisk tilstand innen 2021». Miljømålet er ikke nådd pr. 

dato, og tiltak skal iverksettes for å nå målet. 

• Botn, vann-nettID 0320040500-5-C. Miljømålet er «minst god økologisk og 

kjemisk tilstand innen 2021». Miljømålet er ikke nådd pr. dato, og tiltak 

skal iverksettes for å nå målet. 

• Mindre bekker til Trondheimsfjorden, vann-nettID 132-102-R (Mjølkåa og 

Skogabekken slik omtalt i kap. 7.2.2 og 8.1.1 inngår i denne forekomsten). 

Miljømålet er «minst god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021». 

Miljømålet er nådd pr. dato, og forringelsesforbudet får derfor stor 

betydning for tiltak i forekomsten. 

• Skardbekken. Ikke registrert som vannforekomst i vann-nett. Bør følges 

opp hvis den har årssikker vannføring. 
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MERKNAD: kap. 7.2.2 mht. dimensjonerende vannføring. Vi støtter at klimapåslag 

skal anvendes, men understreker at tilpasninger ikke skal skje på bekostning av 

vannmiljøet. Alle løsninger må utføres slik at hensynet til fastsatt miljømål ivaretas 

samtidig som andre tilpasninger sikres.  

MERKNAD: kap. 7.2.4 mht. overvann. Vi støtter den foreslåtte løsningen, og 

bemerker at det må henvises til fastsatt miljømål for Botn i denne 

sammenhengen. Ny belastning av Botn vil forringe muligheten til å nå miljømålet, 

og dermed bryte med kravene etter vannforskriften. Bortleding av overvann kan 

være et godt tiltak for å unngå dette. 

MERKNAD: kap. 7.5 mht. virkninger av tiltak. Det er avgjørende at kulverter også 

ivaretar miljømål for vann, og at f.eks. opp- og nedstrøms fiskevandring sikres. 

Kulverter skal ikke kun sikre bortføring av vann fra veilegemet. Mangelfull 

gjennomføring medfører tiltaksplikt etter vannforskriften, og er erfaringsvis 

kostbart. Vi henviser bl.a. til Statens Vegvesens rapport 459 «Frie fiskeveier» som 

beskriver gode løsninger i denne sammenhengen. Vi tilrår også dialog med 

vannområdekoordinatoren for Nordre Fosen vannområde, Aud Sylvi Tellesbø, for å 

finne gode løsninger (Aud.Sylvi.Tellesbo@indrefosen.kommune.no).  

MERKNAD: kap. 9.4. Vannmiljø bør inn som eget tema.  

 

Friluftsliv og folkehelse 

Så langt vi kan se kommer ikke planen i konflikt med friluftslivsområder, men det 

er viktig å ha stor oppmerksomhet rundt Reinskloster, der hageanlegget er 

definert som et Statlig sikret friluftsområde, og en av bygningene ved Rein kirke er 

såkalt nøkkelsted på nye Kystpilegrimsleia (rastemuligheter).  

Etablering av gang/sykkelstier er et godt folkehelsetiltak. Inaktivitet er en stor 

utfordring for folkehelsen. Hverdagsmosjon er for mange den eneste fysiske 

aktiviteten. Økt tilrettelegging for myke trafikanter er et viktige bidrag for å senke 

terskelen for å gå og sykle til arbeid, skole og kollektivknutepunktet. 

 
 

Oppsummering 

Vi foreslår at følgende tekst settes inn i reguleringsplanens generelle 

bestemmelser:  

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

gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må 

arbeidet stanses og melding sendes fylkeskommunen og/eller Sametinget 

omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet 

ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegget 

videreformidles til dem som skal utføre selve arbeidet.  

 

Planbeskrivelsen er mangelfull mht. krav fastsatt i regional vannforvaltningsplan, 

og bruker ikke vann-nettID for sikker identifisering av vannforekomster som 

omtales. Dette må rettes opp, og korrekte angivelser av vannforekomstene samt 

henvisning til gjeldende miljømål og -tilstand må innarbeides i planen. Vannmiljø 

bør inn som eget tema. 

 

mailto:Aud.Sylvi.Tellesbo@indrefosen.kommune.no
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For å sikre dokumentasjon og bevaring av steinen i den gamle muren, må 

følgende bestemmelse tilføyes: 

Den gamle muren øst for gjerdet til Reins kirke må dokumenteres av 

murkyndig restaureringstekniker før den varsomt demonteres og lagres på 

gården for gjenbruk.  
 
 

 

Har dere spørsmål, ønsker utdyping eller faglige drøftinger ber vi dere ta kontakt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Caroline Haugan      Heidi Beate Flatås 

Seksjonsleder        Rådgiver 

 

Kontaktpersoner 

Nyere tids kulturminner: Gunn-Hege Lande e-post: gunlan@trondelagfylke.no 

Eldre tids kulturminner: Eirik Solheim e-post: eirso@trondelagfylke.no 

Folkehelse/friluftsliv: Guri Wist e-post: gurwi@trondelagfylke.no 

Vannforvaltning: Bendik Eithun Halgunset e-post: benhal@trondelagfylke.no 

     Asle Rebbestad e-post: aslre@trondelagfylke.no 

 

 

 

 

mailto:gunlan@trondelagfylke.no
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Hege Bjerka Pedersen

Fra: Tone Hammer <tonham@trondelagfylke.no>
Sendt: fredag 29. mai 2020 14:41
Til: Hege Bjerka Pedersen; Olaf Rovik; Håvard Ellingsen; Astrid Myhr
Emne: VS: Angående buss-skur for Esvikflata (Sund-Bradden fv. 717)

Hei, 
En våken Astrid oppdaga at denne merknaden ikke var kommet med i fila mi. Den er heller ikke registrert på saken, 
ser jeg. 
 
Med vennlig hilsen  
Tone Hammer  
Tlf:  74 17 69 43 / 941 44 683  

Fra: Renate Leistad <Lisjbanet78@outlook.com>  
Sendt: fredag 29. mai 2020 14:31 
Til: Tone Hammer <tonham@trondelagfylke.no> 
Emne: FW: Angående buss-skur for Esvikflata (Sund-Bradden fv. 717) 
 
 
 
 
 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 
 
 
-------- Opprinnelig melding -------- 
Fra: Renate Leistad <Lisjbanet78@outlook.com>  
Dato: 21.05.2020 21:10 (GMT+01:00)  
Til: postmottak@trondelagfylke.no  
Emne: Angående buss-skur for Esvikflata (Sund-Bradden fv. 717)  
 
Hei. 
I forbindelse med omlegging av fv. 717 Sund- Bradden er det planlagt en busslomme på toppen av Skaret, 
nærmere bestemt Esvikflata. Vi som bor i dette området er flinke til å bruke kollektivtrafikken. Vi er flere 
barnefamilier (tre husstander) hvor barn bruker buss til og fra barneskole og videregående, samt at flere 
av de voksne benytter seg at tilbudet for å komme seg til Trondheim og til sentrum i Rissa. Det er også 
utsikt til at det kan bli daglig pendling til Trondheim for de ungdommene som skal over på videregående. 
Der den nye veien er planlagt og hvor busslomme på Esvikflata skal plasseres er det mye vind. Når det er 
dårlig vær står man veldig utsatt for værforholdene. I den forbindelse ber vi om å få plassert et buss-skur 
på den nye busslommen for å ivareta oss som benytter oss av kollektivtrafikk. Vi håper på positivt svar fra 
dere.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Renate Leistad 
På vegne av alle beboere som har tilknytning til busslomme på Esvikflata. 
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Hege Bjerka Pedersen

Fra: Julie Wanvik <julie.wanvik@gmail.com>
Sendt: fredag 29. mai 2020 20:27
Til: postmotakk@trondelagfylke.no; tonham@trondelagfylke.no; Hege Bjerka 

Pedersen
Emne: Merknad i planforslag Sund-Bradden

Hei. 
 
Min mann  og jeg eier eiendommen med bruksnr: 56/345 - Naustveien 5.  
I forbindelse med utbredelse av veien mellom Sund og Bradden, er det lagt opp slik at vi skal få ny innkjørsel til vår 
eiendom. 
 
Punkt 1: Min mann er selvstendig næringsdrivende og driver et selskap som består av blant annet av store kjøretøy 
som fraktes til å fra vår eiendom. 
I den nye plantegningen så vises det godt at svingen opp til vårt hus er ikke stor nok for at min samboer skal greie å 
komme rundt svingen med lastebil og henger bak. Da må han først ned til neste gård for så å snu og kjøre tilbake - 
dette er tungvint og ikke tatt med i deres planverk. På plantegningen er det synlig at svingen er større ned mot 
strømmensbrua enn opp mot rein kirke og vår eiendom.  Dette må endres på i nåværende plantegning og svingen 
må få en større svingradius/grad.  
 
Vi ønsker derfor at svingen (se vedlagt bilde) at denne blir gjort større slik at det er mulig for han å komme til vår 
egen eiendom med slikt stort utstyr.  
 
Det samme gjelder også for de som eier jordstykket rundt, de kommer heller ikke rundt svingen i nåværende sving 
med sin traktor med utstyr bak..  
 
Punkt 2: 
Sykkelveien som kommer fra Rein Kirke og som går videre ned mot strømmensbrua, blir denne lagt over veibanen, 
under veibanen eller blir det gangfelt her? :) vi lurer også på om det er tenkt å asfaltere denne biten, og ønskes at 
det asfalteres fra sykkelsti mot det nye krysset/innkjørselen lengre ned i alleen. (Se vedlagt bilde)  
 
Hører fra deg. :-)  
 
Vennlig hilsen 
Julie Wanvik & Jonas Dybdahl  
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Her er dagens gangsti som skal bli den nye innkjørselen opp til vår eiendom til høyre. 
Som du ser må veien legges lengre til venstre hvis treet skal taes vare på pga fredningen som er på denne alleen. 
Ellers er svingen for kort opp mot oss. Et forslag er å fjerne treet siden det er flere meter til neste tre.  
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En litt bedre oversikt over se 2 punktene i mailn og oversiktlig bilde over våre tanker ang innkjørselen med for krapp 
sving, og ønske om asfalt fra sykkelsti til ny innkjørsel. 
 
Sendt fra min iPhone 
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TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 

FYLKETS HUS 

POSTBOKS 2560 

7735 STEINKJER 

 

Reguleringsplan FV 717 Sund – Bradden. Merknader. 

 

Innledning 

Det vises til detaljreguleringsplan FV 717 Sund – Bradden i Rissa. Det ble utarbeidet en 

reguleringsplan i 2008 og 2012 som ligner noe på den nye planen. Planavgrensningen er 

imidlertid utvidet en god del og arealet er omtrent dobbelt så stort. Det henvise ellers til en 

eldre kommunedelplan med KU fra 1993. Det beskrives at det vil bli lagt vekt på å hindre at 

minst mulig dyrkajord og naturverdier skal gå tapt. Formålet er å øke fremkommeligheten og 

trafikksikkerheten. Kommunen har bestemt at tiltaket faller utenfor plikten til å foreta 

konsekvensutredning. 

 

Rasfare 

Forrige gang i 2009 ble prosjektet stoppet i en uavhengig tredjepartskontroll da det viste seg 

at grunnen var for ustabil. Dette bla aktualisert gjennom raset i Kattmarka ved Namsos.   

Det er beskrevet omfattende kartlegging av grunnforholdene i og ved Botn helt fra 1974, men 

det er også eldre undersøkelser som ikke er tatt med. Området er undersøkt av NGI i 1987 der 

flere områder i nærheten av vegføringen ved Rylbukta i Botn er beskrevet å ha mektige 

masser med kvikkleire i store hellingsvinkler og sensitiv leire med uforsvarlig høyt risikonivå 

ved tiltak i områdene, og der ingen garantier kan gis tross undersøkelser. Dette gjelder 

områdene Naust, Reins krk., Åsan og Selvika. Høydeforskjeller er på 20 – 30 m og 

helningsvinkel fra 1/2 - 1/10. Like utenfor veiføringa ved Botn er det flere små områder med 

svært bratte helningsvinkler. Er en nær stabilitetsgrensen skal det ikke store ytre påvirkninger 

til for å utløse et skred. Griper initialskredet inn i kvikkleire, vil dette bli etterfulgt av en rekke 

nye skred i de store, bakenforliggende leirområder fra Botn til sjøsida i Trondheimsfjorden. 

Det beskrives i planen at en i den første 50- årsperioden må regne med at sjøen i visse tilfelle 

vil oversvømme veien. Dette vil bety ekstremt økt rasfare i områdene. 

 

Når områdestabiliteten trues vil en kunne få mer omfattende ras som kan true større områder 

slik som ved Rissa raset i 1978. Rissaraset startet med en utglidning under vann i marbakken. 

Skredet startet for øvrig i masser som ikke var kvikke, men i siltig leire med middels 

sensitivitet. I 1997 skjedde det også et undersjøisk leirras i flere hundre meters lengde utenfor 

Fallet boligområde. Dette til tross for at området var betegnet som stabilt av geoteknikere 

(Noteby) i forkant ved undersøkelser vedrørende kalkbrudd i Baustadlunden. Dette viser at 

det er svært vanskelig på gi noen garantier mot fremtidige utglidninger i de labile leirmassene 

i og rundt Botn. 

 

Menneskelig aktivitet er etter hvert kommet til å spille en større rolle i utløsning av 

kvikkleireras. Rissaraset startet på grunn av menneskelig aktivitet. Vibrasjoner i grunnen av 

trafikk kan også være utløsende faktor. På veien Sund – Bradden vil en få mye vibrasjoner av 



trafikk i anleggsfasen og i all framtid. Spesielt utsatt er området i strandkanten ved Botn.  Det 

er skjedd ras i leirmasser flere steder i Norge der det er foretatt sprengninger i nærheten. 

Fosen Naturvernforening advarte mot utglidninger i Botn i forbindelse med planer om 

kalkgruvedrift, vi advarte mot ras ved bygging av ny vei ved Gartnesodden i Åfjord – på 

begge disse stedene ble det utløst store ras tross forsikringer om at grunnen var stabil nok av 

geoteknikere. For øvrig fins det ytterligere en rekke eksempler på at forsikringer fra 

geoteknisk ekspertise ikke holder mål (Kattmarka, Løesberga, Jølster, E 18 ved 

Larviktunellen, Salbuvika Åfjord, Byneset, Hanekleivtunnelen 2006, Oslofjordtunnelen 2003 

osv.). Oppsummert kan en si at flere ras hvert år utløses på steder som er klarert av 

geoteknikere på forhånd – noe av dem med tap av menneskeliv. Hvorfor skal en da utfordre 

skjebnen i de rasutsatte områdene i Rissa nok en gang?  

 

I følge PBL § 28.1 skal grunn bare bebygges eller endre dersom det er tilstrekkelig sikkerhet 

mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for 

grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. Er grunnforholdene for 

ustabile, eller at arealet ligger i områder som er utsatt for flom- eller skredfare, er arealet ikke 

egnet til utbygging. Bestemmelsen er av materiell art, og således en selvstendig 

avslagshjemmel. I dette tilfellet vil vegplanene være i strid med § 28.1 og bør derfor avslås på 

selvstendig grunnlag. Det fins ikke tilfredsstillende sikkerhet mot tap av menneskeliv og 

materielle verdier.  

 

Det må også nevnes at klimaeffektene nå beregnes å bli verre enn tidligere antatt. Det blir 

stigende temperatur, økende havnivå og mer ekstremnedbør noe som øker faren for alle typer 

skred. En kan ikke regne med å få drenert bort alt overflatevann slik det hevdes. Jorden vil 

uansett tidvis mettes helt med vann slik at risikoen for ras er til stede. Det blir vanligere med 

vinterflommer. Trøndelag hører til den gruppen av steder som er mest utsatt. Her beskrives 

det som nokså sikkert at en vil få større hyppighet av jordskred som følge av 

klimaendringene.  Loven krever at bygging av vei og boliger ikke skal anlegges på rasutsatte 

områder.  Det er allerede bortimot 3 000 ras pr år i Norge. Nå mener forskerne ved 

Vestlandsforskning og Menon Economics at klimaforandringer og ekstremnedbør vil 

mangedoble risikoen for fremtidige ras. Veivesenet estimerer at en trenger 70 mrd for å 

rassikre alle norske veier. Samtidig advares det mot bygging av nye veier og boliger i 

rasutsatte områder. Det betyr også at ny vei gjennom kvikkleireområdet ved Botn innebærer 

for stor risiko.  

 

I planene er det lagt inn vurderinger av en økning av nedbøren på 20% og lagt til et 

klimapåslag på 20% frem til 2100, men det som ikke er så godt beregnet er faren med 

ekstremnedbør, og ikke minst faren i forbindelse med havstigning der det er beskrevet at sjøen 

av og til vil stige over veinivå slik at veien må stenges. Dette er beregnet å skje frem til 2050, 

men hva med de neste 200 år? Utvaskingen vil kunne destabilisere bærende leirmasser i foten 

av skråningene mot Skårvang og Rein. Spesielt opp mot Rein er det svært bratt og ustabilt 

terreng. 

 

Det er mangelfulle stabilitetsvurderinger i de geotekniske data som er lagt til grunn for 

veiplanene. Dette gjelder flere av kvikkleireområdene langs veitraseen. Virkningene av 

vibrasjoner og rystelser fra anleggsarbeidet og ikke minst fra trafikken, og da spesielt 

tungtrafikken, i en 100 eller 200- årsperiode er ikke medtatt i beregningsgrunnlaget. 

Beregninger som inkluderer påvirkning av grunn forårsaket av vibrasjoner og rystelser i all 

framtid mangler. Reelle vibrasjonsrystelser er ikke vurdert. Dette må være en forutsetning for 

igangsetting av dette prosjektet.  



Det er heller ikke foretatt tilfredsstillende risikovurderinger av mulig ras (sannsynlighet og 

konsekvens) lokalt og i nærområdene. Stabiliteten til det svakeste, og mest kritiske området, 

må legges til grunn. I følge ny forskning er risikoen for skred mangedoblet som følge av 

klimaforandringer og ekstremnedbør. Dette er ikke nok hensynstatt i de rapportene som er 

presentert.  

 

En savner også en risikovurdering av å plassere motvektsmasse helt nede ved strandsonen i 

forhold til det at denne vektøkningen kan utløse et undersjøisk skred i Botn som kan forplante 

seg bakover til land. Her må en i tillegg vurdere risikoen ved en fremtidig havnivåstigning 

opp i motvektsmassene og inn i veigrunnen. Her foreligger det ingen stabilitetsvurdering. 

 

Dokumentasjon av årsakssammenheng mellom rystelser fra trafikk og ras i leirmasser er 

generelt mangelfull. Dette impliserer at det for nye prosjekter som innbefatter påvirkning av 

rystelser fra trafikk i all fremtid må benyttes ekstra høye sikkerhetsfaktorer i beregningene for 

å kompensere for manglende kunnskap om årsak/virkning. De geotekniske mangler ved 

prosjektet er så store at planene ikke kan realiseres på dette grunnlaget. Dette er et selvstendig 

avslagsgrunnlag. 

 

Spesielt rasfarlig ved Botn 

Landskapet ved Botn er kupert med en del fjell i dagen. Dette medfører en rekke 

infiltrasjonssoner. Historisk kan en vise til flere ras. 

Leira er inndelt i større horisontale silt- og sandlag med gode muligheter for drenasje og 

dermed utvasking. Terrenget er dermed ideelt for kvikkleiredannelse.  

Flo- og fjærevariasjoner vil være ugunstig for stabiliteten i strandkanten. 

Det er sleppsoner langs fjell i dagen.  

Lav utgangssaltholdighet. Spesielt utsatt er leire avsatt i sjøvann med liten saltholdighet 

(brakkvann). Leirområdene i og ved Botn er av denne type.  

Det er avdekket mye kvikkleire og sensitiv leire i området like ved veiføringen og i flere 

nærområder pluss ute i Botn.   

Hellingsvinklene er ugunstige 1/2 - 1/10 

Økende havnivå og ekstremnedbør som følge av klimaendringer vil lettere føre til ras i og 

rundt Botn.  

Det viser seg at Strømmen blir stadig grunnere og havnivået øker inne i Botn. Det ligger ca 30 

cm høyere enn ute i fjorden. Dette kommer i tillegg til den generelle havstigninga. Faren for 

utvasking i strandsonen og dannelse av kvikkleire øker. 

Erosjon og utgraving i nedre del av skråningen eller skråningsfoten svekker motstand mot 

utglidning. 

Grunnvannstanden eller poretrykket langs glideflaten øker i fremtiden pga klimaendringer og 

havnivåstigning, og dette svekker motstanden mot glidning. Grunnvannstand øker i området 

og når saltinnholdet blir redusert i betraktelig grad gjennom grunnvannsgjennomstrømming 

o.l. til under 10 g pr liter, kan leiren opptre som kvikk.  

Vibrasjoner og rystelser fra anleggstrafikk, vanlig trafikk og tungtrafikk vil føre til svekkelse 

av fastheten i grunnen og kan føre til utglidning. 

 

Det er summen av alle usikkerhetene for skred, med tap av menneskeliv og materielle 

verdier som fører til at planene må avvises 

 

 

 

 



Havnivåstigning  
Det er nå fastslått at havet stiger dobbelt så fort som for noen tiår siden og ligger nå på 3,6 

mm pr år mot tidligere 1,9 mm. I følge Norsk Klimastiftelse kan FN`s klimapanel IPCC ha 

tatt feil – havstigningen kan fortsatt dobles fremover i tid. Uansett må vi legge DSB sin 

veileder fra 2015 til grunn, og her vil det være mest naturlig å følge verdiene som for 1000- 

års returnivå for stormflo som for Rissa anfører 2,43 m (Nivå 3/F3). Estimert havnivåstigning 

år 2100 52 cm (RCP 8,5) til sammen 2,91eller for NN 2000 utgjør det 2,84. I tillegg må en 

beregne springflo og bølgepåvirkning slik at sikker sone blir 3,64 – 4,00 m. Dette stemmer 

overens med tommelfingerregelen om å regne som stormflosikkert ved å legge til 1 m til 

1000- års returnivå stormflo og plusse på havnivåstigningen. Det må stilles spørsmål ved om 

beregning for fremtidig havnivå skal ta utgangspunkt i år 2100 slik det skisseres i veiplanene.  

Det ville være mer naturlig å forholde seg til en 100- års periode fram til 2120 eller aller helst 

en 200 års periode. I planene er det beregnet at sjøen vil vaske over veien ved Botn av og til 

frem til bare 2050, og at veien da må stenges og at omkjøringsalternativ er nødvendig. En slik 

vei må bygges med tanke på 200- årshorisont, og da vil havnivået stige ytterligere. På 

bakgrunn av dette frarådes å anlegge vei 1 – 2 m over eksisterende havnivå. I tillegg vil 

Strømmen bli grunnere og grunnere, noe som forverrer situasjonen ytterligere. Sjøen vil stige 

enda mer, og dette er ikke hensynstatt i planene. 

 

Landbruk 

Det vil gå med ca. 70 da matjord bare av selve veien på strekningen Sund – Bradden.  I tillegg 

vil det gå med mye areal ved skjæringer, fyllinger, nye tilførselsveier, fragmentering mv. Til 

sammen ca. 100 da av den beste matjorda vil forsvinne. Det skal være en høy terskel for å 

omdisponere matjord ifølge siste lokale landbruksplan for Rissa 2013 – 2016. I den nye 

Landbruksplanen er det satt opp et mål om nullvisjon. Kommunen har sett seg som mål å øke 

det økologiske landbruket. Dette krever ca. 60% mer areal enn konvensjonelt landbruk. 

Veiføringen vil berøre flere bruk med økologisk drift, noe som vil forverre situasjonen 

ytterligere. Kommunen har vedtatt tidligere at jordvernet skal praktiseres strengere sentralt i 

kommunen på den beste matjorda. Regionale og nasjonale mål tilsier det samme.  

 

Norge har siden 2015 hatt et mål om å ikke omdisponere mer dyrka mark enn 4000 da i året. 

Samferdsel stod for den klart største andelen av omdisponering med 37% i 2019. Bare ca 300 

da ble tilbakeført til landbruksformål. Dette viser at de planene som beskrives, også i dette 

tilfelle for Sund – Bradden, stort sett er av teoretisk art. Det fremgår ikke av planene hvor mye 

matjord som blir berørt, selv om fylkesmannen uttrykkelig har krevd svar på nettopp dette. Vi 

har regnet ut at det utgjør ca. 100 da. Planene beskriver bare at jorda skal tas vare på og 

tilbakeføres i stor grad. Vi må nå få reelle tall på bordet. Det er ikke nok beslutningsgrunnlag 

slik saken står i dag, og planene må avvises grunnet manglende utredning. 

 

Vi ser at fylkesmannen kom med innsigelse for bruk av noen få da matjord ved en 

reguleringsplan i Vanvikan nettopp. Det må bety at jordvernet står høyt i kurs hos 

fylkesmannen. Vegvesenet har bygget ned mer dyrkajord enn planlagt de siste 10 år (4 500 

da). Norge er blant de landene med minst matjord pr. innbygger (1,7 da), og 

selvforsyningsgraden produsert på norsk fôr er bare 37%.  Kun 3% av arealet i Norge er 

matjord. Stortinget vedtok i 2015 ny jordvernstrategi som sier at maksimum 4 000 da matjord 

kan omdisponeres pr. år. Generelt sett er det den beste matjorda som omdisponeres (70%). 

Det er planer om å dyrke mer proteinfôr i Norge, og dette krever også mer areal. Verdens 

matvareproduksjon blir hemmet av at stadig mer areal forsvinner grunnet klimaendringene. 

Mindre areal til matproduksjon og mere mennesker på jorda (10 mrd i 2050) krever at vi nå 

må slutte å bygge ned matjorda slik som tidligere. Det blir derfor feil å omdisponere 100 da 



matjord til ny vei i Rissa. Viktigheten av å satse på egen matproduksjon ble kraftig forsterket 

nå under koronapandemien. Dette er i strid med nasjonal jordvernpolitikk. Saken må derfor 

avvises på selvstendig grunnlag ut fra dette. 

 

Kostnad 

Det er opplyst at veien tidligere er beregnet til 152 millioner 2008 kr. Nå ser det ut til at det er 

320 mill til rådighet. Hvor mye er brukt allerede på geotekniske undersøkelser? Hvor mye er 

beregnet til veien i dag? Hva er prisstigning på veien? Enkelte veier har steget med 300% på 

15 – 20 år. 250% utgjør 380 mill. Utbygger har ikke lagt frem reelt kostnadsoverslag, og dette 

er å betrakte som svikt i følge utredningsplikten i FVL, §17. 

 

Konsekvensutredning 

Vi mener at konsekvensutredning må foretas da den gamle i forbindelse med 

kommunedelplanen i 1993 er foreldet. I følge forskriften for KU Vedlegg I 6b må denne 

planen konsekvensutredes. 

 

Den nye reguleringsplanen samsvarer heller ikke med den gamle reguleringsplanen fra 

2008/2012. Inngrepene er forskjellige planlagt og områdene er vesentlig større. Det blir nye 

tilførselsveier, større kryss, mer G/S- vei og bredere vei. I følge Vedlegg II 10e må planen 

konsekvensutredes da det vurderes å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn (bruken av 

matjord i 2020 strengere, risiko for alvorlig ulykke, påvirkning av viktige naturområder, 

verdifullt landskap og truede arter og naturtyper). 

 

Naturmiljø 

I Rylbukta der veien passerer bare noen meter unna sjøen er det observert arter med særlig 

stor forvaltningsinteresse (svarthalespove, skjeand, stjertand). Det er beskrevet at området 

skal undersøkes våren 2020, men å basere seg på en feltdag eller to nå vil bli for snevert. 

Dette gir et tilfredsstillende faglig grunnlag. I følge kommunens viltkart tilhører sørlige og 

sørvestlige side av Botn, sammen med Strømmen, et svært viktig viltområde dr viltinteressene 

skal tillegges avgjørende vekt i kommuneplansammenheng. Her er det flere grunne partier og 

buskinnslag ved kanten. Området er viktig som trekk- og rastebioptop, viktig 

overvintringsområde, myteområde for ærfugl, hekkeplass og viktig for næringssøk for en 

rekke arter (stokkand, krikkand, brunnakke, kvinand, vipe, heilo, myrsnipe, dvergsnipe, 

polarsnipe, brushane, rødstilk, enkeltbekkasin, sangsvane, toppand, bergand, havelle, siland, 

gravand, tjeld, enkeltbekkasin, fiskemåke, sivsanger, hegrer osb.). 

Området er betegnet å ha regional/nasjonal interesse. Det er et nøkkelområde for mange arter 

med et uvanlig mangfold. I følge Flerbruksplan Botn kan det ikke settes i verk tiltak som 

forringer fuglenes livsmiljø. En skal ta vare på og forbedre viltbiotopene. Nedslagsfeltet og 

Botn skal sikres en langsiktig forvaltning der mangfoldet styrkes og bevares for fremtidige 

generasjoner er et av hovedmålene. Det vil være vanskelig å oppfylle disse målene hvis en 

anlegger en større fylkesvei i vannkanten i det viktige fugleområdet. Det er viktig at det 

biologiske mangfold og bevaring av økosystemer og nøkkelbiotoper blir et overordnet 

element i den regionale og kommunale planlegging. Dette er også av nasjonal betydning. 

 

Naturmangfoldloven 

Etter § 7 i Naturmangfoldloven, som supplerer FVL`s krav om utredning, skal prinsippene i 

Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 legges til grunn for skjønnsutøvingen. Vurderingen og 

vektleggingen av prinsippene skal fremgå av beslutningen slik at det kan kontrolleres i ettertid 

om prinsippene er vurdert. Det stilles visse minstekrav til oppfyllelse av vurderingene av 

Naturmangfoldlovens prinsipper. Dette er en naturlig følge FVL`s krav til utredning og 



informasjon i § 17. Selv om prinsippene i Naturmangfoldloven er vurdert er det viktig at 

konklusjonen er i tråd med vurderingene. I planforslaget for veien synes det å mangle en god 

nok vurdering av Naturmangfoldloven. Området er viktig for fugl, fisk og planter.  

 

Arealbeslag er en av hovedutfordringene for å opprettholde artsmangfoldet ifølge 

Naturpanelet IPBES sin tilstandsrapport om klodens naturmangfold. Menneskelig aktivitet har 

medført omfattende endringer i 75% av miljøet på land, halvparten av alle elver og 40% av 

det marine miljøet. Dette betyr videre at for å redde tapet av artsmangfold så må forvaltningen 

begynne å ta denne vurderingen inn i Naturmangfoldloven. Allerede en million av klodens 

åtte millioner plante- og dyrearter kan bli utryddet ifølge Naturpanelet. For halvparten er det 

allerede for sent. Forringelse og ødeleggelse av natur er det miljøproblemet som påvirker flest 

globalt. 

 

Planretningslinjer i strandsonen 

Planretningslinjer for differensiert utbygging i strandsonen vil være styrende for kommunens 

planlegging. Det er fortsatt et generelt forbud mot bygging i 100- metersbeltet fra sjøen over 

hele landet. Unntak skal skje gjennom oppdaterte helhetlige planer. Vi må unngå at 

strandsonen bygges ned bit for bit til det ikke er noe igjen. Utbygging i urørte områder med 

spesielle verdier skal unngås. Kommunene skal vurdere om tiltak som tidligere er godkjent i 

kommuneplanen eller reguleringsplan, er i samsvar med disse retningslinjene. Eldre planer 

som gir mulighet til utbygging i strid med retningslinjene bør revideres eller oppheves. 

Alternative plasseringer bør velges der det er mulig. Det bør vurderes om tiltak kan trekkes 

bort fra sjøen. Bestemmelsen om byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen skal forstås som 

en rikspolitisk retningslinje for kommunenes planlegging. Det betyr at det ikke er fritt fram 

for utbygging i strandsonen selv om områdene er avsatt til byggeformål i kommuneplan eller 

reguleringsplan. På bakgrunn av dette synes planforslaget å være dårlig gjennomtenkt og vi 

ber om at hele planen om å legge ny vei helt nede ved sjøen vurderes på nytt. 

 

Alternativ veitrasé 

Det ligger en ferdig reguleringsplan for deler av strekningen FV 717 Sund – Bradden som 

skal tas først ifølge Stortingsvedtaket. Denne ble godkjent av Rissa kommune 16. april 2015 

og ferdig klagebehandlet hos fylkesmannen 19. august 2015. Trafikkproblemer i Skaret, 

særlig på vinterstid, kan da få en løsning.  

 

Vi vil anbefale å vurdere oppgradering av eksisterende trasé gjennom Reinsgrenda på nytt. 

Den blir kortere, raskere og billigere å anlegge og drifte. Denne reguleringsplanen er allerede 

godkjent, og den er også ferdig klagebehandlet av den gang Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 

Mulig den får 2% større stigning enn veinormalen, men dette må være bedre enn å risikere 

leirras og tap av menneskeliv og materielle verdier, pluss 100 da dyrkajord mv. For øvrig er 

det lansert en vei med tunellalternativ for Skardet og 5% stigning til en prislapp under 300 

millioner. Dette vil i tillegg være i tråd med bestemmelser for nasjonalt jordvern og med den 

vedtatte Landbruksplan for Rissa. I tillegg vet vi at veien fra Rissa via Vanvikan til Rørvik er 

et godt alternativ for de som bor i Rissa sentrum. Tidsmessig er det ingen forskjell. Dette bør 

vurderes ikke bare i kost/nyte- sammenheng, men også i risikosammenheng over en lengre 

tidsepoke som for eksempel en 200- årsperiode.  
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Fv. 717 Sund – Bradden. Oppstart av arbeid med reguleringsplan og igangsetting av arbeid. 
Uttalelse om naboforhold og endring av avkjøring til gnr.58 bnr. 19. 
 

Jeg har gått gjennom  de  fleste tilsendte skriv, plandokumenter og varsler om igangsett av arbeider. 

Spesielt gjelder det forhold som omhandler gnr.58 bnr.19. Jeg har også drøftet noen uklare forhold 

med Tone Hammer den 28.05.20. Dette gjelder følgende forhold: 

-Ny avkjørsel fra gnr.58 bnr.19 til Fv. 717 Denne går parallelt med Fv.717 sørover og går inn    

på  eksisterende gangvei mot øst. Avkjørselen får støyskjerming i hele sin lengde samt gang- 

og sykkelvei. 

-Avledning overflatevann. Området ligger i et lavbrekk.  Områdets avløpssystem klarer ikke å 

ta unna vannmengden som demmes opp/renner langs veien og inn over vår gårdsplass. Det 

er ønskelig at dette gjøres  noe med. 

For øvrig har jeg ingen merknader 

 

 Med vennlig hilsen 

 

Erling Magnar Dyrendahl 

  



Trøndelag Fylkeskommune 

Fylkets hus 

Postboks 2650 

7735 Steinkjer  

 

Ragnar Aasan 

Naustveien 62 

7100 Rissa        Naust, 28.05.2020 

 

MERKNADER TIL PLANFORSLAGET «FYLKESVEI 717 SUND – BRADDEN» 

Det vises til offentlig ettersyn av planforslaget til ny fylkesvei 717, for strekningen Sund – Bradden, 

kunngjort med høringsfrist 29.05.2020. 

Jeg har forståelse for at noe matjord må nedbygges i forbindelse med nødvendig 

samferdselsinfrastruktur. Jeg er likevel negativ til noen av de arealkrevende løsningene som er 

foreslått i planforslaget. Jeg forventer at Trøndelag Fylkeskommune kan komme fram til bedre 

løsninger slik at minst mulig matjord omdisponeres samtidig som trafikksikkerheten fortsatt ivaretas. 

Jeg foreslår følgende endringer: 

1. Planlagt gang- og sykkelvei Sund til Reinsalen flyttes inn til siden av fylkesveien med fysisk 

skille i stedet for som planlagt skille med grøft. 

2. Jeg driver jorda på eiendommen 58/19. Her er det planlagt en ny adkomst fra Naustveien. 

Jeg foreslår denne flyttet til ca. 1180, og landbruksavkjørselen til min eiendom ved 980 

nedlegges og ivaretas av ny avkjørsel ved 1180. 

3. Reinsalen er foreslått som GS vei. Jeg foreslår at den tilrettelegges for og tillates brukt som 

vei av landbruk og anleggsmaskiner. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnar Aasan 

  





 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Prinsensgate 1 Statens vegvesen 
Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 7013 TRONDHEIM Regnskap 
Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
Fylkets hus Postboks 2560 
7735 STEINKJER 
  
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Transport og samfunn Jan-Kristian Janson / 90412554 20/72127-2    27.04.2020 
     
      

Tilbakemelding på offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for 
«Fv.717 Sund  Bradden» i Indre Fosen kommune 

Viser til deres brev av 16.04.2020. 
 

 
Statens vegvesen registrerer et grundig arbeid samt fornuftige løsninger for myke trafikanter 
og har således ingen merknader til planforslaget. 
 
  
 
Transportforvaltning midt 1 
Med hilsen 
 
 
June Stubmo 
seksjonsleder Jan-Kristian Janson 
  
 

 
  
Kopi 
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 
INDRE FOSEN KOMMUNE, Rådhusveien 13, 7100 RISSA 
 



Fra: Oddrun Berg 
Sendt: måndag 20. april 2020 13:48 
Til: Postmottak Trøndelag fylkeskommune 
Emne: Trasé Sund - Bradden. Fv 717, Indre Fosen kommune 
 
Hei, jeg ser det er forslag på GS-vei fra Sund og nesten til Bradden.  
Det må være greit å få GS-veiwn fram til Bradden (hele traséen), da er det mulig å ferdes 
Rissa sentrum - Stadsbygd sentrum over Helseth, uten å innpå hovedveien. Og 
ikke minst er det vel noen barn i Området Bradden også.. Dumt å ikke fullføre. 
Fint å kunne knytte sammen bygdene med GS-vei. Det er faktisk mange som 
sykler.  
Mvh Oddrun Berg  
 
 
Skaff deg Outlook for Android 





Trøndelag Fylkeskommune 

Fylkets Hus 

Postboks 2650 

7735 STEINKJER 

 

Stig Ivar Aasan 
Kristian P Bergs vei 57 
Gnr 56 Bnr 3, gnr 58 Bnr 15 
7100 Rissa         28.05.2020 
 
 

 

Merknad til planforslaget Sund-Bradden, Fylkesvei 717 

Høringsfristen er satt til 29.05.2020. 

Viser til tidligere innsendte kommentarer (06.03.2018) sendt til postmottak v/Indre Fosen 
Kommune v/ ordfører Steina Saghaug, der jeg poengterer viktigheten med følgende prinsipp 
ved anleggelse av ny vei:  

1) Verne mest mulig om dyrket mark. 
2) Lage trafikksikre veier både for kjøretøy og myke trafikanter. 

 

Jeg står fortsatt fast på disse prinsippene og har i tillegg lyst til å anføre følgende: 

Generelt for hele traseen:  

a) Det må tas minst mulig dyrket mark, og der det er mulig må det dyrkes inntil mark til 
eksisterende parseller. 

b) De som får nyveien i nærheten til sine eiendommer og får en visuell og auditiv forstyrrelse av 
biltrafikken, må ivaretas i form av støytiltak og annen type erstatning. (Store endringer for de 
tre eneboligene på 56/3, der alle har vinduer og uteplasser ut mot den nye traseen.) 

Strekningen Sund-Reinsaleen: Gang og sykkelveien må legges inntil bilveien med et fysisk skille. (Her 
blir jeg berørt på min parsell 58/15, og med dagens forslag tas ca 10% av den parsellen noe jeg synes 
er unødvendig mye.) 

 

Mvh Stig Ivar Aasan 

 

 



Fra: Arild Johannessen <Arild.Johannessen@circlekeurope.com> 
Sendt: tysdag 28. april 2020 09:59 
Til: Postmottak Trøndelag fylkeskommune 
Emne: Fv 717 Sund - Badden 
Vedlegg: 52568-A-02D_Rissa.pdf 
 
Detaljreguleringsplan for Fv 717 Sund  Badden i Indre Fosen kommune. 
 
Circle K Norge AS, hjemmelshaver til eiendommen Gnr. 124, bnr. 184 i Indre Fosen kommune, har 
følgende kommentar til Detaljreguleringsplanen. Planlagt gang- og sykkelvei over vår eiendom (Circle 
K bensinstasjon) er planlagt over nedgravd drivstoffanlegg (se vedlagt tegning) og fylleplass for 
tankbil. Om planen opprettholdes må det nedgravde drivstoffanlegget flyttes til annen plass på 
eiendommen. Kostnader til flytting av anlegget vil anslagsvis ligge på 3.5  4.0 mill. utover tapte 
inntekter i anleggsfasen.  
 
Circle K Norge tar det som en selvfølge at tiltakshaver for detaljreguleringsplanen også vil måtte 
dekke disse kostnadene. 
 
 
 
Best regards, 

Arild Johannessen 
Real Estate Developer 
BASR NO NDO DEVELOPMENT 

 
e: noarj6@circlekeurope.com 
m: +47 90883275 
 
Circle K Norge AS (BU) 
Vistor / postal address: Stakkevollveien 41 B, 2. etg.  
                                         9010 Tromsø 
 

 
Part of Alimentation Couche-Tard 
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Linje 350 Trondheim - Rissa - Osen 
Linje 450 Trondheim - Stadsbygd - Rissa - (Råkvåg) 
Linje 5501 Mo vegdele/Statsbygd - Åsly - Spakmo* 
Linje 5502 Rissa - Skogen - Grønningsmarka - 
Stadsbygd* 
Linje 5504 Stadsbygd - Hermstad - Åsly skole* 
Linje 5505 Vanvikan - Stadsbygd - Åsly skole* 
Linje 5507 Einbakk brua - Åsly skole* 
Linje 5523 Åsly skole/Fevåg -Frenggren/Årlotten* 

  
*Skolerute. Skolerutene fungerer også som 
lokalruter og kan benyttes av alle reisende i 
skoleåret. 

  
  
 
 
 
 
 
 

Holdeplasser 
Illustrasjonen til høyre er hentet fra 
planbeskrivelsen, men vi har lagt til tekst og ekstra 
holdeplasser (oransje). Eksisterende holdeplasser 
som skal opprettholdes vises med rødt, blå er nye 
holdeplasser og oransje er holdeplasser som ikke 
inngår i planen, men som er registrert i våre 
systemer. AtB savner en nærmere beskrivelse av 
dagens situasjon på hver av holdeplassene og hva 
som foreslås gjennom planforslaget. Vi savner også 
en nærmere beskrivelse av holdeplasstruktur for 
skoleskyssen (inkl. en illustrasjon som viser hvor det 
åpnes for at skolebussen kan kjøre på GS-veg). Det 
er skoleelever som er fordelt til alle dagens 
holdeplasser (foruten Sund). 

  
 

Sund 
Bussene betjener i dag den sørlige innkjøringen til 
bensinstasjonen. I 2019 var det ca. 1367 påstigende 
i retning Trondheim. I planbeskrivelsen er denne 
vist som eksisterende holdeplass som skal 
opprettholdes, men vi kan ikke se ut fra plankartet 
hvor det er satt av areal til kollektivholdeplass. Vi 
ønsker at det settes av eget areal til 
kollektivholdeplass her. 

  
Hopla 
Det er i dag holdeplass på vestsiden av Klosterveien 
og sørsiden av Kvithyllveien. Det ser ut som at det 
gjennom planforslaget settes av areal til holdeplass 
for buss på østsiden av Klosterveien (nordgående). 
Er det satt av areal til leskur? Hvordan skal man 
krysse mellom holdeplassene her? Det ser ut som 



  Side 3 av 4 

det skal kysses i plan og at den nye holdeplassen blir liggende "midt i krysset". Er dette en trafikksikker 
løsning?  

  
Rein 
Holdeplassen inngår ikke i planområdet, men ligger tett inntil. Det er i dag ca. 25 elever som har holdeplass 
Rein som nærmeste stoppested, men de vil kunne ha mulighet til å benytte andre alternativer. Dersom 
skolebussen kjører Nerveien og Kvithyllveien er de fleste dekket opp. 

  
Ny holdeplass ved Fessaunet (mellom Rein og Torvet på illustrasjonen over) 
Det foreslås en ensidig toveis holdeplass. Det ser ut som at det er lagt opp til at man må kjøre bil for å komme 
til holdeplassen. Hvordan skal myke trafikanter komme seg hit? Hvordan skal kryssing over fylkesveien foregå? 
Er det satt av areal til leskur? Vi oppfordrer til at det settes av areal til trygg sykkelparkering under tak. 

  
Torvet 
I dag er det en ensidig busslomme nordgående retning som ikke er universelt utformet. Busslommen ser ikke 
ut til å være stor nok i henhold til håndbok, og det mangler tilstrekkelig venteareal. I sørgående retning er det 
ikke tilrettelagt lomme eller venteareal. Vi ønsker at holdeplass Torvet i begge retninger tas inn i 
reguleringsplanen og utformes etter håndbok.  

  
Esvikflata 
Det er ingen tilrettelagt holdeplass her i dag. Planforslaget viser en ensidig toveis busslomme. I 
planbeskrivelsen står det at holdeplassen skal betjene trafikk i begge retninger. Er lommen utformet i henhold 
til håndbok? Er det plass til to samtidige busser (en i hver retning)? Det ser ikke ut som det er tilstrekkelig areal 
til at bussen får stilt seg vinkelrett på fylkesveien før den skal kjøre ut. Er det tilstrekkelig sikt for sjåføren (i 
begge retninger) med løsningen som er vist? Er det satt av areal til leskur? Hvor skal kryssing over fylkesveien 
skje? Er det satt av tilstrekkelig areal til av- og påstigning i begge retninger? Husk at bussens dør er på høyre 
side. 

  
Skogen 
Det er ingen tilrettelagt holdeplass her i dag. Holdeplassen Skogen flyttes litt lengre nord.  Vi har samme 
spørsmål til denne som Esvikflata. 

  
Ny holdeplass ved Bradden 
Det planlegges ny holdeplass her. Vi har samme spørsmål til denne som Esvikflata og Skogen. Sikt ved utkjøring 
fra denne holdeplassen antas å være ekstra utfordrende ettersom holdeplassen planlegges lagt i kurve på 
vegen?  

  
AtB ønsker at holdeplassene nevnt over, på begge sider av veien/i begge retninger, tas inn i reguleringsplanen 
og utformes etter prinsippet om universell utforming, slik at de kan brukes av alle, uavhengig av 
funksjonsevne. Vi ber om at det settes av areal til et godt tilrettelagt av- og påstigningsareal (i begge retninger) 
med tilstrekkelig plass til rullestol, barnevogner (tvillingvogn) og rullatorer, og med rom for sikker atkomst til 
og fra holdeplassen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og orienteringsevne. Vi ber også om at det 
settes av areal til leskur (begge retninger). Det vises til Statens vegvesens håndbøker "V123 Kollektivhåndboka 
for utforming av holdeplasser og ventearealer", og håndbok "V129 Universell utforming av veger og gater". 
Dimensjonerende kjøretøy er 15 m buss. 

  
  

Atkomst til holdeplass 
Vi ønsker en nærmere beskrivelse av atkomst til holdeplassene for myke trafikanter (vi tenker spesielt på 
skolebarn), og hvordan dette er ivaretatt i reguleringsplanen. 

  
Kollektivsystemet skal kunne brukes av alle i så stor utstrekning som mulig uavhengig av den enkeltes 
funksjonsevne. Det er viktig å sikre trygg atkomst til og fra holdeplassene for alle grupper, med særlig hensyn 
til mennesker med nedsatt funksjonsevne og orienteringsevne. Er det tilstrekkelig venteareal for de som skal 
krysse veien til/fra holdeplass? Det bør være tilstrekkelig areal til at man kan stå å vente med barnevogn, 
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sykkel, sykkel med vogn, rullestol, rullator ol. Om det etableres gangfelt over veien er det behov for venteareal 
på begge sider av veien.  

  
Der det ikke finnes tilbud på veien til holdeplassen medfører det at fotgjengere må gå på veiskulderen eller i 
veibanen. Uferdige løsninger vil kunne virke ekskluderende for enkelte grupper, eksempelvis de med 
bevegelseshemning, blinde, svaksynte, barn og eldre, og problemet forverres vinterstid med snøopplag på 
siden av veien. Vi ber om at det tilrettelegges for trygg atkomst til/fra holdeplass (i begge retninger), trygge 
krysningpunkt og at dette tas inn i reguleringsplanen.  

  
  

Anleggsfasen 
Det er viktig at god fremkommelighet for kollektivtrafikken og for de reisende (myke trafikanter) ivaretas i 
anleggsfasen. Vi ber om at dette sikres i bestemmelsene. 

  
  

Oppsummering 
 AtB savner en nærmere beskrivelse av dagens situasjon på hver av holdeplassene og hva som foreslås 

gjennom planforslaget, samt en beskrivelse av atkomst til/fra holdeplasser. 
 AtB savner en nærmere beskrivelse av holdeplasstruktur for skoleskyssen, inkl. en illustrasjon som viser 

hvor det åpnes for at skolebussen kan kjøre på GS-veg. 
 AtB ber om at holdeplassene nevnt over tas inn i reguleringsplanen og utformes etter håndbok og 

prinsippet om universell utforming. 
 AtB ber om at det tilrettelegges for trygg atkomst til/fra holdeplass (i begge retninger) for myke 

trafikanter, trygge krysningpunkt og at dette tas inn i reguleringsplanen. 
 Dimensjonerende kjøretøy er 15 m buss. 
 AtB ber om at god fremkommelighet for kollektivtrafikken og for de reisende (myke trafikanter) ivaretas 

i anleggsfasen og sikres i bestemmelsene. 
 AtB ønsker å være en del av dialogen for å finne gode løsninger for kollektivtrafikken. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Malin Grendal 
   
Seksjon for areal og infrastruktur 
 
 
Dette brevet er elektronisk signert. 
 
 
 
Liste over mottakere:  
Trøndelag Fylkeskommune 
  
Liste over kopimottakere:  
Trøndelag Fylkeskommune  
 



 

Høringsinnspill fra Indre Fosen MDG til detaljreguleringsplan for «Fv. 717 Sund – Bradden 
 

 

Krysset Naustveien - Klosterveien 

Veien fra Strømmen-brygga til Reins kloster har vært brukt av gående, syklende og ridende i generasjoner, 

Reins alleen er en markant formasjon i landskapet. Vi har oppfattet det slik at det er nettopp opplevelsen av 

landskapet og landskapsbildet som i sin tid var argumentet for å frede aleen. Vi mener det er å frata 

framtidige generasjoner en viktig opplevelse av landskapet og historien å bryte denne sammenhengende 

transportlinja. Vi mener det må være mulig å ivareta landskapsbilde bedre enn det den foreslåtte løsningen 

gjør. Den beskrevne løsningen innebærer et 40m langt brudd i alleen, og et unødvendig stort hakk i 

terrenget. Vi ønsker en løsning med gangbru over veien. Dersom man kan senke veien 1meter mer enn det 

som nå er planlagt, kan man få til ei enkel gangbru over veien. 

Ei gangbru åpner for å ha murer istedenfor slake skråninger, slik at bruddet i alleen blir mye kortere. 

Ei slik gangbru trenger ikke brøytes, og trenger dermed ikke være særlig brei, eller dimesjonert for tunge 

maskiner. Dette vet vi, 2 km lenger øst langs den samme gamle traseen, fungerer dette fin. Den gamle 

Strømmenbrua blir brukt av mange både til fots og på sykkel hver eneste dag, den blir aldri brøyta. Man må 

riktignok trille sykkelen over brua noen ganske få dager, men dette er ikke noe problem. 

 

En løsning med bru eller kulvert vil dessuten være mye tryggere for myke trafikanter, det vil åpne for ei 

svært trygg og skjerma sammenhengende sykkelveg fra Reinsgrenda og Kvithyll til sentrum. Dette er noe det 

blir lagt vekt på bl.a. i nasjonal transportplan. 

 

Ryggen øst for Rein kirke.  

Denne ryggen er prega av noen store flotte trær og er et vakkert innslag i kulturlandskapet. Vi håper det kan 

bli planta noen nye trær her etter at terrenget er justert. Videre håper vi det kan være mulig å gi terrenget 

en form som er litt mer levende enn en helt steril maskin-skråning. 

Inn i jordbakken utpå kanten her er det en gammel fin mur, med innvendige mål ca 6 x 10 meter. Det ser ut 

til å være enten en jordkjeller eller møkkjelleren i et sommerfjøs. Ut fra plankart ser det ut til at terrenget 

skal senkes med 2-3 meter her. Vi ønsker at dette bygget blir skikkelig dokumentert av folk med 

bygghistorisk kompetanse. 

 

Alleen rett nord for Reinskirka 

Rett nord for Reinskirka er den eksisterende veien lagt noen meter øst for sjølve alleen. Når denne veien blir 

omgjort til gang/sykkelvei (og jordbruk), bør veien flyttes tilbake til den opprinnelige traseen. Dette vil 

frigjøre 1-2 dekar dyrkajord, og i tillegg være en endring til mer autentisk situasjon for alleen og alle-veien. 

 

Avkjøring ved Botn 

Vi ønsker en avkjørsel eller liten parkering på veiens østside der den er nærmest Botn. Dette for å gjøre Botn 

mer tilgjengelig på en trafikksikker måte. Siden det er få andre steder allmennheten har tilgang til Botn i 

dette området, vil noen vil ønske å stoppe her for å få tilgang til Botn, for fiske, bading mm.  

 

Park-and-ride 

Der Langskårveien skal krysse nyveien er det planlagt en parkeringsplass for folks om skal ta bussen. Slik 

denne er tegna i planen legges det beslag på unødvendig mye dyrka jord. Derfor ønsker vi at denne 

parkeringsplassen bygges etter planene fra 2008, som er mer effektivt og kompakt utforma. 

 

 



 

Busstopp Reinsgrenda 

Vi ber om at det blir gjort mulig for buss å stoppe for av og påstigning der Nyveien krysser Kristian P. Bergs 

vei.  

Folk er vant til at bussene stopper overalt hvor det ikke er bakketopp eller sving, men det er bedre for alle 

parter dersom dette kan gjøres uten at trafikken hindres. 

 

Skaret 

Vi ønsker at Johan Bojers vei holdes åpen for kjøring til eiendommene i Skaret og Reinsgrenda (stengt for 

gjennomgangstrafikk). Den kommer da innpå nyveien i krysset med Esvikveien, der det planlagt påkjøring. 

Dette vil spare mye unødvendig kjøredistanse. 

 

Gangvei på Sundsbrua 

Denne trenger ikke brøytes, og kan dermed lages smalere, lettere og mye rimeligere. At dette fungere 

utmerket er demonstrert på gangbrua over Strømmen gjennom en årrekke. 

 

 

Planen for Park-and-ride fra 2008. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Den nye planen for Park-and-ride: 

 



Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus

Postboks 2650

7735 Steinkjer

Rissa Bondelag

7100 Rissa

INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN «FYLKESVEI 717 SUND -BRADDEN»

Det vises til offentlig ettersyn av reguleringsplan for ny fylkesvei 717, strekningen Sund - Bradden

som er kunngjort på kommunens- og fylkeskommunens hjemmesider med høringsfrist 29. mai 2020.

Rissa bondelag viser forståelse at det er vanskelig å unngå nedbygging av matjord i forbindelse med

utbygging av nødvendig samferdselsinfrastruktur. Likevel er vi negative til flere av løsningene som er

foreslått gjennom planforslaget som nå er på høring. Vi forventer at Trøndelag Fylkeskommune

imøtekommer våre innspill for å forhindre unødvendig nedbygging av matjord. Rissa Bondelag

foreslår at følgende tas inn i videre arbeid med reguleringsplanarbeidet for å ivareta

landbruksnæringas interesser på en bedre måte:

1. Utvide kjørebanen med gang- og sykkelveg ved siden av kjørebanen.

2. Etablere «Reinsal€en» som avlingsveg.

a. Må være mulig å benytte «Reinsalåen» som avlingsveifor alle landbruksmaskiner

3. «Park and raid» må unngås etablert på matjordl Alternative plasseringer:

a. Kan flyttes til Kvithylla på motsatt side av Rissa Betong

b. Kan flyttes til f.eks. Skogly på myr/skog, slik at kollektivtransport kan kjøre opp
«Reinsal6en».

c. Eventuelt tilbakeføring av dyrka mark gjennom nydyrking av myr ved Skogly

4. Eksisterende drenering må tas hensyn til i byggefasen.

Rissa Bondelag forventer at matjorda tas vare på gjennom forpliktende bestemmelser til
reguleringsplanen, Det er viktig at matjorda reetableres så raskt som mulig for å unngå tap av viktige
næringsstoffer på eventuelle deponi. Område for nydyrking bør være avklart før utbyggingen starter.
Det vises til erfaring og kunnskap som er opparbeidet på jordflytting hos Norsk Landbruksrådgivning

gjennom prosjektlederrollen for flytting av matjorda fra Furumoen til Fannrem må benyttes.

Med hilsen

Rissa bondelag

Eivind Myklebust

Leder
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Hege Bjerka Pedersen

Fra: Astrid Myhr <astmyh@trondelagfylke.no>
Sendt: fredag 3. april 2020 14:29
Til: Tone Hammer
Kopi: Olaf Rovik; Håvard Ellingsen; Hege Bjerka Pedersen
Emne: Fv. 717 Sund - Bradden - Innspill fra Jarle Bakken, 56/10
Vedlegg: JarleBakken-AV-vest.PNG

Kategorier: Prosjekt: Fv. 717 Sund - Bradden

TO 
 
Hei! 
Jeg sendte ut infobrev til «nye» berørte grunneiere i går, dvs berørt med VA-uttrekk mot Trondheimsfjorden. I dag 
kom innspill fra eier av 56/10 Myra om en alternativ trase der det allerede går rør og delvis åpen bekk, og med utløp 
lagt i rør et stykke ut i Trondheimsfjorden. Vedlagt et lite klipp der jeg har tegnet inn hans forslag til alternativ trase. 
Vårt forslag vil krysse masse drensgrøfter. Jeg ba ham også sende inn uttalelse til planen når den kommer på høring. 
 
Med vennlig hilsen  
Astrid Myhr 
 

 

  

Astrid Myhr 
Grunnerverver 
Seksjon Vegfag  
Skype: astmyh@trondelagfylke.no 
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Høringsuttale til detaljreguleringsplan for Fv 717 Sund - Bradden - Indre Fosen 

kommune 

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen på 

Fylkesmannens ulike fagområder: 

 

Overordnete føringer 

Hovedmålet med prosjektet er å gjøre strekningen (6,4 km) mest mulig trafikksikker og med økt 

fremkommelighet, samtidig som Reinsalleen vil få en vesentlig redusert trafikkbelastning. Stabiliteten for 

eksisterende skråning ved Reins kirke er anstrengt. Planlagte stabiliseringstiltak medfører at sikkerheten i 

området øker fra en anstrengt situasjon til et akseptabelt nivå etter at vegen er ferdig bygd. Det reguleres 

en gang- og sykkelveg på strekningen mellom Sund og Reinsalleen, og det gjøres tiltak for myke 

trafikanter i den sørlige delen av strekningen 

 

Nytt planforslag følger stort sett den samme traséen som i reguleringsplanen vedtatt i 2008. Det hadde 

vært en stor fordel om planen på høring lå i Gislink, slik vedtatt plan gjør, da vi enkelt kunne 

sammenlignet endringene. 

 

Landbruk  

Planområdet ligger i et verdifullt jordbruksområde, så konsekvensene for landbruket blir store. Ifølge 

planbeskrivelsen på fylkeskommunens hjemmeside dreier det seg om permanent omdisponering av 94 

daa dyrka mark og midlertidig omdisponering av 328 daa dyrka mark. Det meste er fulldyrka jord, jfr. 

NIBIO’s kart. I tillegg kommer 52 dekar skogsmark som omdisponeres permanent og 63 dekar skogsmark 

som omdisponeres midlertidig. 

 

Tall for omdisponering er ikke oppgitt i reguleringsplanen fra 2008. Fylkeskommunens saksbehandler har 

imidlertid funnet et dokument som er utarbeidet i forbindelse med grunnerverv og som oppgir 

totalarealet som skal erverves til ca. 78 daa, herav ca. 59 daa jordbruksareal. Planen fra 2008 har omtrent 

ikke regulert anleggsbelte, og det midlertidige beslaget er ikke oppgitt. Tallene i vedtatt og ny plan kan 

derfor ikke sammenlignes direkte. 

 

Jordvernet er innskjerpet gjennom Nasjonal jordvernstrategi som ble vedtatt av et enstemmig Stortinget i 

2015, dvs. etter at gjeldende reguleringsplaner for fylkesvegen er vedtatt. Med bakgrunn i tidligere 
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vedtatte planer og de viktige behovene planen skal ivareta, er vårt hovedfokus på dette stadiet i prosessen 

å minimere ulempene for landbruksinteressene mest mulig. I den forbindelse er 

reguleringsbestemmelsene viktige. 

 

Det er tatt inn bestemmelse om at matjord som fjernes ved etablering av samferdselsanlegg skal 

anvendes som topplag på dyrkamark. Vi har i den forbindelse faglig råd om å utarbeide en matjordplan 

(jf. Veileder til matjordplan fra Vestfold), gjerne som en del av Ytre miljøplan. Dette for å sikre at matjorda 

benyttes til nytt matjordareal, nydyrking eller forbedring av annen dyrka mark til matproduksjon, 

fortrinnsvis i nærområdet. Videre vil matjordplanen bidra til at den tekniske utførelsen av jordflyttingen 

blir vellykket. For å opprettholde jordkvaliteten er det en stor fordel å unngå mellomlagring. Jordmasser 

som skal flyttes forutsettes å være fri for smittsomme sykdommer eller uønskede arter.  

 

Veilederen fra Vestfold tar bare for seg selve matjordlaget (A-sjiktet, «ploglaget»). Fra NIBIO har vi 

tidligere fått råd om at man også bør ta vare på det underliggende B-sjiktet som har god struktur og 

rotutvikling. A- og B-laget må holdes adskilt, og en må heller ikke blande med jord fra dypereliggende 

jordlag. Det er også viktig å tenke på hvilke arealer jorda skal flyttes til. Noen steder vil det kun være 

behov for matjordlaget, andre steder både A- og B-lag. 

 

Fylkeskommunens saksbehandler har opplyst om at det nå jobbes, i tett samarbeid med 

landbrukskompetanse i Indre Fosen kommune, med en plan for tilbakeføring av dyrkamarkområdene, 

mellomlagring av matjord og eventuelle nye arealer som kan etableres som følge av ny veg. Dette er 

positivt. 

 

Ut fra det vi kan se er driftsadkomster og driftsveger til landbruksarealene sikret ved ferdig anlegg. Det er 

imidlertid viktig at de også er sikret i anleggsfasen. Det som står i § 9.3 om at adkomst til eiendommer skal 

opprettholdes i anleggsperioden blir heller ikke tilstrekkelig. Vedtatt reguleringsplan for fv. 717 

Reinsgrenda – Bradden har følgende bestemmelse: «Der anleggsbeltet krysser avkjørsler og 

adkomstveger/driftsveger, skal anleggsdriften planlegges og utføres slik at det ikke hindrer bruken av 

disse». Med hjemmel i jordloven § 9 fremmer vi innsigelse inntil bestemmelsene sikrer at 

landbruksarealene har adkomst, tilpasset moderne landbruksutstyr, også i anleggsfasen.  

 

Det er tatt inn et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at før anleggsstart skal det utarbeides en Ytre 

miljøplan (merk at i § 9.1 henvises til feil paragraf, skal vel stå § 9.2 og ikke § 8.2). Vi savner tilbakeføring og 

opparbeidelse av landbruksområder som tema i § 9.2, der det står hva som skal inngå i Ytre miljøplan. 

 

Det er også tatt inn andre bestemmelser som bidrar til å ivareta jordbruksarealer som blir midlertidig 

berørt.  Den vedtatte reguleringsplanen for fv. 717 Reinsgrenda – Bradden har følgende bestemmelse: «I 

alle områder med eksisterende dyrka mark som blir berørt av anleggsdriften, skal det tilstrebes en 

istandsetting som gir samme jordkvalitet som før inngrepene». Det er ingen grunn til at bestemmelsene 

skal bli «svakere» nå. Vi har derfor faglig råd om å videreføre den bestemmelsen i ny plan.  

 

Det er positivt at planen, der det er hensiktsmessig, legger opp til fyllingsskråninger slik at arealet kan 

utnyttes som jordbruksareal. Vi har tidligere vært i kontakt med Norsk landbruksrådgiving Trøndelag som 

uttaler at for korndyrking går helning 1:7-1:8 som regel greit dersom det er flatere terreng på toppen og i 

bunn av arealet å snu skurtreska på. Dess høyere veien blir liggende i terrenget, dess mer går det utover 

tilgrensende jordbruksarealer gjennom deponering av masser for å slake ut skråninger. Derfor kan det i 

noen tilfeller være en fordel med en bratt skråning inntil vegen. Arealet nærmest vegen vil da trolig ikke 

være mulig å drive, men man unngår å midlertidig omdisponering av de tilgrensende jordbruksarealene. 

Vi har faglig råd om å foreta en landbruksfaglig vurdering av hele vegstrekningen for å finne fram til 

beste løsning for fyllingsskråningene langs vegen. 
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Avslutningsvis vil vi oppfordre til å søke å minimere omdisponeringen av dyrka jord også videre i 

prosjekteringen. 

 

Klima og miljø 

Planendringen vil kreve mer utfylling i Strømmen dyrefredningsområde og tilpasninger på Strømmen bru. 

Gang- sykkelveg er tiltak som gjeldene plan ikke tok høyde for. 

 

Dyrefredningsområdet 

Fylkesmannen som forvaltningsmyndigheten på verneområdet, kan gjøre unntak fra et vernevedtak jf. 

Naturmangfoldlovens § 48 dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 

verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser 

gjør det nødvendig. 

 

I avveiningen mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til verneområdet skal det særlig 

legges vekt på verneområdets betydning for det samlede nettverket av verneområder og om et 

tilsvarende verneområde kan etableres eller utvikles et annet sted. Tiltakshaveren kan pålegges å bære 

rimelige kostnader ved ivaretakelsen, opprettelsen eller utviklingen av et slikt tilsvarende område. 

 

Et tiltak som trenger tillatelse både etter verneforskriften og etter annet lovverk så kan tiltakshaver velge å 

søke om tillatelse parallelt. Vedtak skal først fattes etter verneforskriften, og Fylkesmannen har i brev av 

28.5.2020 innvilget dispensasjon fra vernebestemmelsene. 

 

Overskuddsmasser 

Overskuddsmasser er definert som næringsavfall og skal deponeres godkjent avfallsmottak. Eventuelle 

areal avsatt til deponi må også behandles etter forurensingslovens bestemmelser. Egen søknad sendes 

Fylkesmannen i Trøndelag. 

 

Klima og miljø / Helse og omsorg 

Støy 

23 boliger og 5 fritidsboliger vil etter at veien er åpnet ha støynivå over grenseverdi for gul støysone 

(Lden > 55 dB), hvorav en i rød støysone (Lden > 65 dB). 8 boliger vil få økt støynivå fra å ligge utenfor til 

å ligge innenfor gul støysone. Planbestemmelsen viser til at konkrete skjermingstiltak skal løses i senere 

byggesak. Fylkesmannen vil fremheve at utendørs støy er et plantema og skal være avklart før byggesak. 

Utgangspunktet, både ved planlegging av ny virksomhet og endring av eksisterende virksomhet, er at 

planen ikke skal føre til at eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål blir liggende innenfor 

det som er definert som gul eller rød sone i retningslinjen T-1442/2016.  

  

Det bør settes juridisk bindende grenseverdier for støynivå i reguleringsbestemmelsene. Bestemmelsene 

bør være så konkrete som mulig, og inneholde rekkefølgebestemmelser som sikrer at støytiltak iverksettes 

seinest samtidig med utbyggingen. Planforslaget henviser til at T-1442 skal gjelde ved vurdering av støy. 

Det er etter vår vurdering ikke tilstrekkelig, og en henvisning til og presisering av grenseverdier for 

utendørs støynivå i tabell 3, må inn i bestemmelsene. 

 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planbestemmelsene som omhandler utendørs støy. 

Reguleringsbestemmelsene skal vise til støygrensene i tabell 3 i T-1442/2016. Støyreduserende tiltak ved 

privat uteoppholdsplass må være utført seinest samtidig med at det settes trafikk på ny og oppgradert 

veg. Støytiltak bør utføres tidlig i anleggsfasen slik at de får effekt også mot anleggsstøy. Bestemmelsene 

må også vise til kap. 4 i retningslinjene når det gjelder anleggsstøy. 

 

Helse og omsorg 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter er ivaretatt ved etablering av gang/sykkelveg i prosjektet. 
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Rekkefølgebestemmelser sikrer at det skal utarbeides plan for hvordan trafikken langs planområdene skal 

ivaretas gjennom anleggsperioden, vi gir Faglig råd om at denne planen må sikre trafikksikkerheten for 

myke trafikanter i anleggsperioden. 

Fylkesmannen har ut fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til planforslaget. 

Fylkesmannens konklusjon   

 

Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen: 

1. Med hjemmel i jordloven § 9 fremmer vi innsigelse inntil bestemmelsene sikrer at 

landbruksarealene har adkomst, tilpasset moderne landbruksutstyr, også i anleggsfasen.  

2. Fylkesmannen fremmer innsigelse til planbestemmelsene som omhandler utendørs støy. 

Reguleringsbestemmelsene skal vise til støygrensene i tabell 3 i T-1442/2016. Utendørs 

støytiltak være utført seinest samtidig med at det settes trafikk på ny veg og oppgradert veg. 

Støytiltak bør utføres tidlig i anleggsfasen slik at de får effekt også mot anleggsstøy. 

Bestemmelsene må også vise til kap. 4 i retningslinjene når det gjelder anleggsstøy. 

 

 

Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. Vi anbefaler å utarbeide en matjordplan, gjerne som en del av Ytre miljøplan. 

2. Vi har faglig råd om å videreføre bestemmelsen om jordkvalitet fra reguleringsplanen for fv. 

717 Reinsgrenda – Bradden i ny plan.  

3. Vi anbefaler å foreta en landbruksfaglig vurdering av hele vegstrekningen for å finne fram til 

beste løsning for fyllingsskråningene langs vegen. 

4. Fylkesmannen gir faglig råd om at plan for anleggsperioden sikrer trafikksikkerheten til myke 

trafikanter. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Frank Jenssen 

fylkesmann  

 Mari Mogstad 

direktør 

Kommunal- og justisavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Saksbehandlere: 

Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26 

Klima og miljø: John Haugen – 71 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: Inger Lise Helgesen – 74 16 82 22 

Reindrift: Elsemari Iversen – 74 13 80 55 

 



  Side: 5/5 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Indre Fosen kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA 
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