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1. BA KG R U N N

1.1. Hensikt og mål med planen
Formålet med planen er å tilrette legge for et lite hytte - og boligfelt med til sammen 4 boligtomter og 5
tomter for fritidsbebyggelse på Råkvå g . Det er et mål at f eltet skal fremstå med god terrengtilpassing og ha
høy estetisk kvalitet. Det skal bebygges med boliger/hytter som ivaretar områdets kvaliteter med tanke på
utsikt, lys og solforhold. Alle bygg og nye veger skal ligge godt i terrenget og terrenginngrep skal holdes på
et minimum.

1.2. F orslagsstiller
Tiltakshaver: Karl Idar Frengen
Konsulent: Allskog, Ellen Kristin Moe, utdannet arealplanlegger fra UMB,

Universitetet for miljø og biovitenskap

2. P LAN OM RÅDET

2.1 B eliggenhet
Området ligger i Råkvåg 36km fra Rissa sentrum. Feltet er en forlengelse av eksisterende hytte - og
boligområde på Djupvikhaugen med reguleringsplanen Tørrabben - Fagerbakken - Djupvikhaugen fra 2011.
PlanID: 1624 2011 001

Planområdets beliggenhet
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2.2 Planstatus
Området inngår som boligområde i kommuneplanen s arealdel for 2010 - 2021. Kun deler av avsatt område i
kommu neplanen (området lengst nord) blir regulert i denne omgang. Tiltakshaver planlegger både boliger
og fritidsboliger innenfor samme område. Det stilles ikke krav om konsekvensutredning for tiltaket.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel

2. 3 . Dagens bruk , topografi og grunnforhold
Området har vært bevokst med gra n, furu og noe bjørk som nå i hovedsak er hugd. Da a realet ønskes
bebygges, skal det ikke plantes på nytt. Terrenget skråner opp fra Pevikvegen i helling mot sø r - øst fra kote
48 til kote 67. Bilde under: fra planområdet s øvre del med Pevikvegen i nedkant. D et er flott utsikt mot
Råkvåg og Nordfjorden fra mye av planområdet .

Nedre del av området er m arine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av
bølge - og strømaktivitet i strandsonen, stedvis som strandvoller (markert som blått område i kart under) .
Dette m aterialet er ofte rundet og godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus
er vanligst. Strandavsetninger ligger som et forho ldsvis tynt dekke over b erggrunn eller andre sedimenter
(hentet fra NVE sin kartbase ved løsmasser).

Det resterende området har humusdekke som ligger rett på berggrunnen. Mektigheten av humusdekket er
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vanligvis 0,2 - 0,5 m, men kan lokalt være tykkere.  
 

 
 
Området er sjekket i forhold til NVE`s kartbase og inngår ikke i område utsatt for skred-flomfare eller 
kvikkleire.   

3. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

3.1. Om planprosessen 
Oppstartmøte med Rissa kommune ble avholdt den 24.05.2016 og planarbeidet ble meldt igangsatt i Fosnafolket og på 
Rissa kommune sin nettside i ukene 27-32. Statlige instanser, andre berørte, samt tilgrensede naboer ble tilskrevet 
med brev med frist til uttale på 6 uker. 
 

3.2. Oppsummering av innspillene 

Alle innspill er vedlagt planen. Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene som ble adressert: 

 

Fylkesmannen brev datert 17.08.2016:  

 Området er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel 2010-2021. Tiltakshaver planlegger både 
boliger og fritidsboliger. Avvik fra kommuneplanen må begrunnes og det må gjøres en overordnet 
vurdering hvordan planen påvirker behovet for boligareal i området.  

 Henstiller om at det legges opp til en så effektiv arealutnytting som mulig. På den måten kan 
utbyggingspresset omkringliggende natur- og landbruksområder reduseres i et langsiktig 
perspektiv. I den anledning må det settes krav til minimum antall boenheter.  

 Tiltaket må vurderes etter naturmangfoldloven 

 ROS-analyse skal vedlegges planen.  
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Kommentar:  

 Den nye reguleringsplan vil gi bedre tilgang på boligtomter i Råkvåg. I Djupvikhaugen er det fortsatt 
5 tomter ledige fra første utbygging. Utvidelsen nå gir også 4 nye boligtomter ekstra. Det vil si 9 
boligtomter totalt i Djupvikhaugen.  

 Første trinn av reguleringen av tomter i Djupvikhaugen var i 2005. Den gang ble også de øverste 
tomtene, (lengst fra sentrum) regulert til fritid / hyttetomter. De nederste og nærmest sentrum ble 
boligtomter. Det ble på det viset ett skille mellom boligtomtene og hytte/ fritidsbebyggelse.  

 Det er flere fordeler med en god andel fritidsbebyggelse i utkanten av feltet: 
- Når det legges inn hyttetomter forsvarer de utbyggingskostnadene. Den økonomiske risikoen 

reduseres. Tilrettelegging av kun boligtomter gir for lange tilbakebetalingsperiode for privat 
utbygging. Tomtepris på boligtomter kan holdes lav. Lav i forhold til pris på hyttetomtene.  

- Tilrettelegging av rimelige boligtomter ser utbygger som viktig for å stimulere tilflytting og 
holde folketallet ved like. Tilgjengelige rimelige boligtomter bidrar til å holde skole, barnehage 
foretningsdrift etc i Råkvåg.  

- Omsetningshastigheten på hyttetomter i Stjørna er høyere. Fritidsbefolkningen bidrar også i 
stor grad til lønnsomhet for foretninger og restauranter etc i Råkvåg. På mange vis er ferierende 
grunnlag for mye næringsaktivitet i Stjørna 

- Fritidsbebyggelsen øverst i feltet reduserer også boligeiernes årlige kostnader på 
veivedlikehold, snøbrøyting, strøm til gatelys og andre fellestiltak. Dette blir vesentlig rimeligere 
når det fordeles på flere, både fritidsbeboere og fastboende. Dette samarbeidet er det allerede 
god erfaring med fra det som allerede er bygget ut. Det er nå flere hyttetomter bebygd i 
forhold til boliger. Felleskostnader til veilaget blir vesentlig rimeligere for boligeierne.  

 Ved senere behov for flere boligtomter er det fortsatt arealer i kommunedelplan til utvidelse på 
Gnr: 170 Bnr: 4 som det nå reguleres fra. 

 Planen har høy arealutnyttelse.  

 Tiltaket vurderes etter naturmangfoldsloven 

 ROS-analyse ligger vedlagt.  

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune brev datert 07.11.2014.  

 Viktig at det tilrettelegges for boligbygging på lang sikt – med tanke på at kun 11daa nå planlegges – 
det er kun en mindre del av det totale arealet avsatt i kommuneplanen til boligbygging.  

  Ingen merknader til kombinasjon bolig/fritidsbebyggelse 

 Planen må forelegges statens vegvesen da den grenser til fylkesveg.  

 Tiltaket er vurdert å ikke komme i konflikt med automatisk fredede kulturminner minner likevel om 
aktsomhetsplikten.   

 
Kommentar:  

 Foreslått utbyggingsområde vil ikke komme i konflikt med evt senere utbygging på Djupvikhaugen – 
dette blir to adskilte områder.  

 Planen forelegges statens vegvesen.  

 
 

Statens vegvesen brev datert  

• Statens vegvesen forventer at adkomst til planområdet blir fra eksisterende avkjørsler fra Fv133.  

Kommentar: Feltet får adkomst fra eksisterende avkjørsel fra Fv133.  
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NVE brev datert 11.08.2016:  

Grunnforhold 

 Deler av planområdet er beliggende på tykke marine strandavsetninger. Dette er generelt relativt 
gode løsmasser bestående av grus og stein på eksponerte steder og sand på mer beskyttede 
lokaliteter. Det er imidlertid potensiale for funn av skredfarlige masser som kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale under slike strandavsetninger. Forholdet til geoteknikk/skredfare må derfor 
vurderes nærmere i ROS-analysen til planforslaget. 

Kommentar:  

 Som det fremgår av kart/beskrivelse under så er det fjell i hele området.  

 

 

Sametinget brev datert 05.08.2016.  

 Kjenner ikke til registrerte automatisk samiske kulturminner. Minner om aktsomhetsplikten.  
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Forum for Natur og Friluftsliv i Sør-Trøndelag mail datert 11.07.2016 

 Viktig å sikre snarveier, av hensyn til friluftslivet, og til glede og nytte for hytte- og 
lokalbefolkningen. Kart under viser snarvei (gul linje).  

 

 
 

 I nordøstenden av Kristoffer Foss-veien er det tilsynelatende allerede snarvei ved Rakvågvegen 
(Fv133), og det er adkomst via grønnstrukturområdet sørvestover langs sørenden av planområdet 
til Pevikveien. Man bør beholde mulighet for denne snarveien/stien. Behovet kan være tilstrekkelig 
ivaretatt ved å unngå å sperre adkomsten helt sør i planområdet med bebyggelse, slik at snarvei/sti 
kan benyttes/oppstå der ved behov. Det er også sti fra Kristoffer Foss veien sørover ved 
høydebasenget.  

 

Kommentar: Snarvei ivaretas i detaljplanen – arealet reguleres til grønnstruktur.  
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
 

Det reguleres inn 4 nye tomter for bolig og 5 nye tomter for fritidsbebyggelse.  Tomtestørrelsen er 
+/- 1 daa.  

 
 Detaljplankart for Djupvikhaugen 2 
 

  4.1. Planens dokumenter 

 Plankart m /tegnforklaring   

 Planbeskrivelse    

 Planbestemmelser   

 Vedlegg 
 Innspill 
 ROS-analyse 

4.2. Planavgrensning 
 
Plangrensen følger eksisterende reguleringsplan i øst - Pevikveien og vegkant for Kristoffer Foss-veien. I sør 
inkluderes areal som kan benyttes til grønnstruktur og lek. Det totale arealet er på ca 11daa. 
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4 . 3 . Reguleringsformål

O mrådet reguler es til følgende arealformål:

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12 - 5, nr. 1):
1111 - Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse
1121 - Fritidsbeb. - frittliggende

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12 - 5, nr. 2):
2011 – Kjøreveg

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12 - 5, nr. 3):
3 00 1 - Grønnstruktur
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5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

 5.1. Byggeskikk og estetikk 
 
Eksisterende forhold: 
Det er ingen hytter eller boliger innenfor planområdet i dag. Feltet grenser til bolig/hyttefelt mot øst. Under 
vises et eksempel på ei godt terrengtilpasset hytte som ligger i dette feltet. Gjeldene formspråk i dette 
feltet varierer men går tydelig frem hva som er boliger og hva som er fritidsbebyggelse.  
 

 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
 
Boliger 
Målet er å legge til rette for et boligfelt tilpasset terrenget og omgivelsene det ligger i.  Dette innebærer 
også gode og praktiske løsninger med tanke på plassering veg, hus /garasje på tomt og areal for hage på 
hver tomt.  Det er naturlig at bebyggelsen vender seg mot fjorden og Råkvåg sentrum. Terrenget skråner 
også denne vegen. For å ivareta en best mulig terrengtilpassing og feltets kvaliteter med tanke på sol – og 
utsiktsforhold kan det være hensiktsmessig med boliger hvor mønet ligger på tvers av kotene med stue og 
kjøkken sør/vest/nordvendt.  Hvor terrenget er brattest (for eksempel tomt B_1 og B_2) vil det være 
hensiktsmessig med 1,5egt og kjeller.  Med en noe redusert sol-tilgang, da feltet ligger vendt mot nord/vest, 
vil en moderne profil på bebyggelsen med store glassflater likevel gi byggene tilgang på lys og en luftig 
atmosfære inne i huset og  god kontakt med naturen på utsiden. Under vises to husmodeller fra Nordbohus 
som kan være egnet i området.  
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Valg av hustyper skal skje ut fra tomtens beskaffenhet med mål om at terrenginngrep skal holdes på et 
minimum. Tomteutnytting er på maks BYA=30%. Prosent bruksareal angir en øvre grense for summen av 
det bruksareal som kan oppføres på tomta i forhold til tomtearealet dvs «fotavtrykket» på tomta.  Med 
tomter på ca 1daa vil dette da gi en m2 BYA = +/-300.  Dette inkluderer da summen av bebygd 
areal for alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig 
areal for biloppstillingsplasser på tomta. 
 
Det skal også legges vekt på å utvikle gode og funksjonelle boliger.  Det vil det være mulig å legge til rette 
for universell utforming med tanke på planløsning i bolig hvor alle nødvendige rom, gang, bad, kjøkken, stue 
og minst ett soverom i boligen er på ett plan. Det vil, med bakgrunn i skrått terreng, være hensiktsmessig at 
det åpnes opp for hus med kjelleretasje. Dette gir også rom for uteområder på to plan.  
 
Fritidsboliger 
Som for boligene, vil det være gunstig med terrengtilpassede fritidsboliger som også ivaretar tomtens 
tilgang på lys og utsikt. Under et utsiktsbilde fra øvre del av Kristoffer-Foss vegen og nord/vestover.  
 

 
 
Det åpnes opp for to bygg på hver tomt: fritidsbolig, uthus eller garasje. Tomteutnyttelsen vil være BYA= 
25%.  Det vil være muligheter for bebyggelse både på ett og 1,5plan, møneretning kan både følge og gå på 
tvers av kotenes lengderetning, avhengig av tomtas beskaffenhet og valg av hyttemodell.  
 
Det åpnes opp for hytter med både saltak, pult-tak og flatt tak.  Der sokkeletasje benyttes kan bebyggelsen 
bygges som i 1 ½ etg. pluss sokkel med maks mønehøyde 8m. Om det bygges med flatt tak er maks gesims 
6m.  
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Til utendørs oppholdsplass, anbefales benyttet mest mulig naturtomt evt. med platt på mark tilpasset 
terrenget. Terrasser skal søkes lagt mest mulig i terrengnivå. Max pilarhøyde til terrasse 
over terreng skal ikke overstige 50 cm i flatt terreng og 100 cm i skrått terreng. 
 
Eksempel på hyttemodell på skrå tomt fra Skarhus. 
 

 
 
Et eksempel på modell for flatere tomt fra Norgeshus.  
  

 
 

 5.2.       Trafikkforhold 
 
Eksisterende: Pevikvegen er kommunal. Det er eget veglag for deler av Pevikvegen med hensyn til brøyting 
og veglys. (Fra avkjørsel til barnehagen til starten av Kristoffer Foss Vegen). Veglaget omfatter også de 
private vegene Kristoffer Fossvegen og Fjøsknappvegen (brøyting veglys og vedlikehold).  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
B_1, B_2, F_1 og F_2 skal ha adkomst fra f_SKV1. Vegbredde blir på 6m det inkluderer også vegkant og 
grøft. Tomtene F_3 og F_4 får adkomst fra f_SKV2. F_4 får direkteadkomst fra Kristoffer-Foss vegen. B_3 og 
B_4 får adkomst fra Pevikvegen.  
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  5.3      Lek 
Det er et lekeområde for de minste barna vest for barnehagen like ved feltet. Det legges derfor ikke opp til 
eget lekeområde innenfor planområdet.  Det er også store friområder rundt med mulighet for lek og 
friluftsliv for alle aldersgrupper.  
 

 5.4       Friluftsliv 
 

Eksisterende forhold: 
I Stjørna er det god tilgang til sjø- og ferskvannsfiske i nærområdet. Det samme gjelder merkede turstier. I 
Råkvåg sentrum er det badeplass. Videre er det laksefiske i Nordelva (Ca 5 km fra feltet), Alpinanlegg i 
Hogstdalen (Ca 15 min med bil), skytterbane på Haugamyran (Ca 7 min med bil), lysløype på Haugamyran, 
(Ca 7 min med bil).  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Tiltaket vil medføre økt bruk av de ulike tilbudene.  
 

5.5             Skogbruk 
 
Eksisterende forhold: 
Området ble hugd i 2015.  
 

 
  
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Med bakgrunn i at området er vurdert som bedre egnet til hytte/boligfelt, og at utbygging inngår i 
kommuneplanens arealdel, vil ikke området beplantes med ny skog. Der det kan være hensiktsmessig vil 
det være naturlig å bevare eksisterende trær. Dette gjelder spesielt klynger – som kan bidra til skjerming 
mellom ny bebyggelse.  Sol og utsikt vil prioriteres når det er nødvendig. 

5.6      Lokalklima 
 
Sol – og vindforhold:  
 
Eksisterende forhold:  
Området ligger vendt mot nord/vest med Djupvikhaugen som en åsrygg i bakkant. Flotte solforhold på 
sommeren noe mindre sol på vinteren.  Boligtomtene kommer derimot et stykke fra åsryggen og solforhold 
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for boligtomter blir bedre på vinter enn for de øverste hyttetomtene. Med hensyn til vind fra vest er det 
skjerming fra Middagshaugen og Geitheia (markert med grønne ringer). De tar av for vind men er ikke så 
høye at de tar bort sol. Feltet markert med rød ring.  
 

 
 

5.7        Biologisk mangfold, naturmangfoldloven 
 
Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven:  
 

§8.Kunnskapsgrunnlaget 

Reguleringsområdet og tilstøtende områder er også sjekket ut i henhold til krav i naturmangfoldloven §8.  I 
Naturbasen og Artskart er det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet.  

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Planforslaget innebærer ikke tiltak som vurderes å kunne gi irreversibel eller alvorlig skade på 
naturmangfoldet verken innenfor planområdet eller tilgrensede området.  

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

Det vurderes ikke slik at tiltaket vil få en samlet negativ konsekvens for naturmangfoldet.  

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Ikke relevant 

5.8             Teknisk infrastruktur 
 

Eksisterende: 
Vann: Det ligger kommunal vannledning i området.  
Avløp: Kommunalt 
Strøm: Trafo satt opp i forbindelse med første utbygging. Det samme gjelder tele.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Vann: Feltet skal koble seg til eksisterende kommunal vannledning.  
Avløp:  Feltet skal koble seg til eksisterende kommunal avløpsledning. 
Strøm: Eksisterende trafo eies av Fosen kommunale kraftlag og det er bekreftet at den har kapasitet til 
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feltet.   
 
Renovasjon: Hver bolig vil ha egne beholdere for søppel og resirkulerbart avfall og feltet kobles på 
kommunens renovasjonsordning. Hyttene benytter felles hyttecontainer ved Pevikvegen.  

5.9             ROS-analyse 
Risiko- og sårbarhetsanalyse følger vedlagt planen. Tiltaket er vurdert å ikke være berørt av forhold som 
krever spesielle tiltak eller som ved gjennomføring vil kreve tiltak for å redusere/forhindre evt uønskede 
hendelser.  
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 VEDLEGG  

 

Vedlegg 1: Innspill 

Vedlegg 2: ROS-analyse 

 

 

 
 
 
 


