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Sakens bakgrunn og innhold:
Arkplan AS har på vegne av tiltakshaver Sand Bygg AS, utarbeidet og sendt inn forslag til 
reguleringsplan for Mellomveien boligområde. Området ligger i Årnset boligområde. 
Området ble regulert til offentlig formål i 1970, men ble avsatt til framtidig boligområde i 
2003 gjennom vedtak av kommunedelplan Rissa. Reguleringsplanforslaget er derfor i tråd 
med overordnet plan.

Hensikten med planen er å utvikle eiendommen til boligformål med konsentrert 
småhusbebyggelse.

Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø behandlet saken den 4. mai 2016, sak 48/16, der 
det ble vedtatt at planforslaget skulle legge ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
Høringsperioden var 12. mai til 23. juni. Det kom inn tre høringsuttalelser. Innhold i 
uttalelsene og kommentar/forslag til løsning er satt opp i tabellen under

Vurdering:

Avsender.
Sammendrag av innhold i uttalelsen.

Kommentar til uttalelsen.
Forslag til løsning/behandling.

Rissa vannverk SA, 02.06.2016:
Dersom det bygges ut til 22 boenheter må 
vannverket legge fram større ledning. Ellers 
ingen merknader.

Innspillet tas til etterretning og formidles 
videre til utbygger.



Sør-Tr.lag fylkeskommune, 30.05.2016:
Faglige råd: 

a) Planen blir lite forutsigbar for naboer 
med et utbyggingsspenn mellom 6 til 
22 enheter. Spennet bør reduseres for 
at planen skal bli mer entydig.

b) Plankartet viser ikke atkomst inn til 
området. Detaljregulering kan med 
fordel vise både husplassering og 
atkomst.

c) Det bør reguleres inn en gangatkomst 
som sikrer allmen tilgang til 
bakenforliggende område. 

d) Man minner om den generelle 
aktsomhetsplikten ift. 
kulturminneloven § 8.

a) Spennet på utbygging ble satt i 
samråd med kommunen med tanke 
på fleksibilitet ovenfor 
boligmarkedet. Man er enig i at 22 
enheter er ambisiøst, men mener at 
dette skal være forsvarlig og et 
absolutt makstall. 

b) Planforslaget er lagt opp for å være 
mest mulig fleksibelt innenfor 
rammene som er gitt av 
planmyndighet og oppdragsgiver. 
Derav vises heller ikke plassering av 
bebyggelse og tenkt adkomst til 
området. 

c) Tilsvarende gjelder også adkomst til 
lekeområdet. Det er imidlertid gitt i 
bestemmelsene at sistnevnte skal 
hensyntas og byggesak skal vise 
endelig plassering av både 
bebyggelse, innkjøring og adkomst til 
lekeområdet. 

d) Aktsomhetsplikten er videreformidlet 
og prinsippene for universell 
utforming er godt kjent.

Fylkesmannen i Sør-Tr.lag, 16.06.2016:
Faglige råd:

a) Anbefaler at også minimum antall 
boenheter sikres i 
planbestemmelsene. 

b) Mener at sol- og skyggevirkninger på 
utearealer bør fremkomme i det 
videre arbeidet. 

c) Viser til at det ligger strømkabel 
gjennom området og at denne må 
hensyntas i byggesak mht. plassering 
av bebyggelse. 

d) Påpeker også at geoteknisk 
fundamentering er beskrevet i 
beskrivelsene men ikke ROS og i 
bestemmelsene, som følger 
planforslaget.

a) Planbestemmelsene er oppdatert med 
minimum antall boenheter. 

b)-d) Videre er det er tatt inn krav til sol-
skyggevirkninger, påvisning av 
strømkabel samt geoteknisk 
fundamentering i 
reguleringsbestemmelsene.

Oppsummering:
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, kan oppsummeres med at planlagt utbygging og 
regulering vil ha større fordeler enn ulemper og vil være en videreføring av stedets nyere 
karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting av området. Dette området er i tråd 
med Rissa kommunes mål om varierte og attraktive botilbud med fortetting i sentrumsdeler 
av Rissa.



Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Med bakgrunn i 
redegjørelsen over, anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.

Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningslovens § 12-12, og Delegasjonsreglement for 
Rissa kommune.

Rådmannens innstilling:
Reguleringsplan for Mellomveien boligområde med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa - 29.08.2016
Behandling:

Ingen

Endelig vedtak:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Saksprotokoll i Rissa Kommunestyre - 15.09.2016

Rådmannens innstilling:
Reguleringsplan for Mellomveien boligområde med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas.

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Endelig vedtak:
Reguleringsplan for Mellomveien boligområde med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtatt.


