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1 Innledning
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 skal det ved offentlig ettersyn av planer som kan få
vesentlig virkning for miljø og samfunn utarbeides en særskilt vurdering – en
konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn. Hensikten med
konsekvensutredningen er å vurdere miljø og samfunn under forberedelsene av planen, og
når man skal bestemme hvilke vilkår som skal settes for at planen skal gjennomføres.
Hensikten med kommunedelplan Vanvikan er å styrke eksisterende tettsted, ved å legge til
rette for økt boligbygging. Samtidig skal vi også legge til rette for etablering av viktige
samfunnsfunksjoner, som blant annet ny videregående og samfunnshus, ny grunnskole og
barnehage, samt for møteplasser. Planarbeidet vil også starte en utredning av mulighetene
for ny etablering, eller utvidelse, av småbåthavna og/eller gjestehavn i sentrum, i tillegg til at
vi skal etablere nytt renseanlegg.
Kommunedelplan for Vanvikan får spesielt stor innvirkning på miljø og samfunn ved at den
skal fastsette rammer for fremtidig utbygging, men også med tanke på de samlete
virkningene av planens arealendringer.
Planprogram for kommunedelplan Vanvikan, id. 17182017004, ble vedtatt av Leksvik
kommunestyre den 07.12.17. Planprogrammet, inklusive alternativer, skal legge rammene
for hvor mye kunnskap som skal innhentes. I planprogrammet ble det beskrevet fem tema
som skulle være en del av konsekvensutredningen (se tabell 3, s. 19 i planprogrammet):
1.
2.
3.
4.
5.

Landskap
Kulturminner og kulturmiljø
Naturverdier og naturmiljø
Friluftsliv og rekreasjon
Naturressurser

Tema 5 var i planprogrammet angitt som «naturressurser, verdiskapning og
næringsutvikling». I løpet av planprosessen har temaet blitt delt mellom naturressurser og
næringsutvikling. Temaet «naturressurser» vurderer konsekvensene på primærnæringer
som ressursgrunnlag, og blir behandlet i konsekvensutredningen. Temaet «næringsutvikling»
vurderer vilkår og muligheter for dagens og fremtidens næringsliv i Vanvikan, inkludert
muligheter for etablering av småbåtanlegg/gjestehavn. Kommunen har vurdert at dette er et
tema som ikke medfører endringer med vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Næringsutvikling vil derfor bli omtalt i planbeskrivelsen.
Ved høring av planprogrammet hadde landbruksavdelingen ved Fylkesmannen i NordTrøndelag innspill på at jordvernet må være et viktig tema i konsekvensutredningen. Dette
blir behandlet i kapittelet om naturressurser. Videre hadde landbruksavdelingen ved
Fylkesmannen et innspill på at det burde gjennomføres en ny kartlegging av biologisk
mangfold. Dette har blitt gjennomført og er en del av kapittelet om naturverdier og naturmiljø.
Ut over dette var det ingen innspill til planprogrammet på tema som burde være en del av
konsekvensutredningen.
Ved deltagelse i regionalt planforum den 13.06.2018 fikk kommunen innspill på at også
temaene barn og unge samt universell utforming bør være et tema i konsekvensutredningen.
Dette er lagt til som utredningstema 6.
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Forurensningsrisiko og risiko-/sårbarhetsanalysen (ROS) er beskrevet og tatt inn i den
samlede vurderingen av konsekvenser i kapittel 5.

2 Beskrivelse av planområdet
Konsekvensutredningen omfatter nye utbyggingsområder, samt eksisterende areal som får
endret bruk som følge av planen. Alternative løsninger blir drøftet der hvor det er aktuelt.
I tabell og kart nedenfor oppsummeres områdene som vil få endret eller utvidet arealformål:

1
2

Arealformål i
gjeldende KDP
LNFR
LNFR

Videregåendetomta

Sentrumsformål,
bruk og vern av
sjø og vassdrag
med tilhørende
strandsone

Videregående/s
entrumsområde i sjø

Bruk og vern av
sjø og vassdrag
med tilhørende
strandsone
Bolig

Friluftsområde i sjø og
vassdrag

Ferdsel i sjø

Bolig, vegetasjonsbelte

Sentrumsformål

Offentlig eller privat
tjenesteyting,
forretning, LNFR, bolig
Andre typer
bebyggelse og anlegg,
park (vegetasjonsskjerm)
Industri

Offentlig/privat
tjenesteyting,
Sentrumsformål

3

4

5
6

7

Arnfjæra
barnehage
Sentrumsområde nord

10

13

14

Offentlig/privat
tjenesteyting

Andre typer
bebyggelse og
anlegg

Rense-anlegget

Næringsbebyggelse

Vollakrysset
Tæveberga/
Nøtteskogen
Korpan II

Bolig
Bolig, LNFR
Bolig

LNFR
Offentlig friområde,
LNFR
Ingen

Balstad
steinuttak
Akjørja
havneområde

Masseuttak

Ingen

LNFR for spredt
bolig, fritids- eller
næringsbebyggelse
LNFR

LNFR-område i
sjø og vassdrag

Havn

Småbåthavn

Gang-/sykkelveg Svee-Volla

LNFR

Annen vegrunn/
tekniske anlegg

Gang-/sykkelveg

11

12

Fremtidig formål
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

Parkeringsområdet

8
9

Arealformål i
gjeldende
reguleringsplan
Ingen
LNFR, friluftsområde
og vegetasjonsbelte
Offentlige eller privat
tjenesteyting,
friluftsområde,
forretning, kombinert
bebyggelse- og
anleggsformål,
uteoppholdsareal,
samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

Navn på
området
Øvre Arnfjæra
Langbekken øst

5

Parkering

Andre typer
bebyggelse og
anlegg
Næring
Friområde

UTBYGGINGSOMRÅDE NR. X – «NAVN PÅ OMRÅDET»
A. FORMÅL OG INNHOLD:
B. DAGENS SITUASJON:
C.
UTREDNINGSTEMA
1. Landskap
2. Kulturminner
og kulturmiljø
3. Naturmangfold
4. Friluftsliv og
rekreasjon
5. Naturressurser
6. Barn og unge /
Universell utform.

OMRÅDEVERDI

OMFANG

KONSEKVENSER

FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING

Evt.: Ikke relevante tema:
D. MILJØ OG
BEREDSKAP

IDENTIFISERT
FARE

KONSEKVENSER

Forurensning
ROS
E. SAMLET VURDERING:

Figur 1: Planlagte endringer som følge av kommunedelplan Vanvikan
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FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING

Relevante nasjonale og regionale lover og retningslinjer vil bli angitt for hvert tema. I det siste
avsnittet vil vi oppsummere konsekvensene for det enkelte tiltak i følgende skjema:

3 Metode
For å kunne vurdere forventede konsekvenser har vi benyttet ulike metoder. Tema 1,
landskap, har vært gjennomgått etter metode for landskapsanalyse slik den er beskrevet i en
veileder utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren (2011). Tema 4, friluftsliv
og rekreasjon, har vært gjennomgått ved hjelp av veileder M98 fra miljødirektoratet,
«Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». De øvrige tre temaene har vært
beskrevet i hht metoden i Statens vegvesens håndbok V712 «Konsekvensanalyser».
Fokus har vært å besvare spørsmål knyttet til lokalisering og arealformål. Utredningen har
forsøkt å få frem:
• viktige miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene
• virkningene utbyggingen kan få for disse verdiene
• hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger

3.1 Vurdering av verdi, omfang og konsekvens
Tre begreper står sentralt i konsekvensanalysen:
→ Verdi: En vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.
→ Omfang: En vurdering av hvordan og i hvilken grad et område påvirkes.
→ Konsekvens: Fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ 0.
Konsekvens framkommer ved sammenstilling av områdets verdi og omfanget av
påvirkning på området.
Nullalternativet (0-alt.) betyr at tiltaket ikke gjennomføres. Alternativet skal ta utgangspunkt i
dagens situasjon, inkludert eventuelle forhold som over tid kan forsterke dagens problemer
hvis det tiltaket som utredes ikke blir gjennomført. Kostnader for nødvendig vedlikehold, samt
relevante vedtatte planer av betydning, er inkludert i 0-alternativet.
3.1.1 Verdi
Verdien vurderes i tre nivåer: Stor verdi - Middels verdi - Liten verdi.
Verdiskalaen er glidende. Når verdien havner midt mellom liten og middels verdi, brukes
betegnelsen liten-middels verdi. Når verdien havner midt mellom middels og stor verdi,
brukes betegnelsen middels-stor verdi. For enkelte utredningstema benytter vi i tillegg
kategorien; ubetydelig eller potensiell verdi for områder som har liten eller ingen betydning
for temaet.
3.1.2 Omfang
Med omfang skal vi vurdere grad av endring – omfang – et tiltak vil medfører for de berørte
delområdene i forhold til 0-alternativet. Virkningen kan være direkte (eks. arealbeslag) eller
indirekte (f.eks. virkning på avstand).
Omfangsvurderingene angis på en glidende skala fra stort negativt til stort positivt omfang.
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Ødelagt

Middels
negativt
Forringet

Lite
negativt
Noe
forringet

Ingen endring

Stort
negativt

Litt positiv
Noe
forbedret

Middels
positivt
Forbedret

Stort
positivt
Stor
forbedring

3.1.3 Konsekvens
Konsekvensene beregnes/vurderes ut fra en differanse mellom hva som skjer med, og uten
planlagte tiltak (0-alt.). Virkningen kan være direkte (eks. arealbeslag) eller indirekte (f.eks.
virkning på avstand).
Utredningstemaene vurderes etter en ni-delt skala som går fra meget stor positiv konsekvens
til meget stor negativ konsekvens:
Meget stor positiv konsekvens
Stor positiv konsekvens
Middels positiv konsekvens
Liten positiv konsekvens

++++
+++
++
+

Intet
omfang /
ingen
verdi: 0

Meget stor negativ konsekvens
Stor negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens
Liten negativ konsekvens

-------

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

4 Utredningstema
4.1 Landskap
Landskapet er en viktig del av identitet til en kommune og påvirker innbyggernes følelse av
tilhørighet og opplevelse av kommunen. All type inngrep påvirker landskapet. Landskapet er
ifølge den europeiske landskapskonvensjonen (2004) både en verdi som skal forvaltes, men
også en ressurs som kan utvikles og gi grunnlag for ny verdiskaping. Landskapet kan
betraktes som et fellesgode som alle har lik tilgang til og mulighet til å gjøre til sitt.
Overordnet lover og retningslinjer som har spesiell betydning for temaet er «Den europeiske
landskapskonvensjonen» som trådte i kraft i Norge i 2004. Gjennom konvensjonen forplikter
vi oss til å verne, forvalte og planlegge landskap.
I tillegg fremhever plan- og bygningsloven at kvaliteter i landskapet, og vern av verdifulle
landskap, er en oppgave og et hensyn som planlegging skal ivareta. Naturmangfoldloven
sikrer at naturen med blant annet landskapsmessig mangfold, tas vare på ved bærekraftig
bruk og vern.
4.1.1 Kunnskapsgrunnlag
I løpet av planarbeidet har det blitt gjennomført en landskapsanalyse et en metode som er
beskrevet i en veileder utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren (2011).
Kildegrunnlag for fastsetting av landskapskarakter og verdisetting er sammenfattet i
vedlegget i Landskapsanalysen.
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4.1.2 Vurdering av verdi
I landskapsanalysen har vi delt inn kommunedelplanen i 10 landskapstyper/delområder:

Figur 2: Delområdene som er benyttet i landskapsanalysen = Lys blå strek. Plangrensene til
kommunedelplan Vanvikan = Mørk blå strek.












Delområde 1: Stranda (Vanvikan sentrum)
Delområde 2: a = Korpan – Balstad – Gåshaugen og b = Bjørgan/Abjørgbekken
Delområde 3: Langnesberget – Løddjberget
Delområde 4: Ratvika – Arnfjæra – Bustvikberga
Delområde 5: Havsteinan – Lindgjerdet – Aksnes
Delområde 6: a = Høglia – Svartfjellet – Bjørglia b = Havsteinskammen – Aksnes
Delområde 7: Storsveet – Vanvikbakkan – Balstadlia
Delområde 8: Rotaheia – Grønliklumpen – Munken
Delområde 9: Svartfjellet – Kvernsjølia – Heståsheia – Ramdalen
Delområde 10: Keiseråsen/Storvatnet

Ikke alle områdene ligger innenfor plangrensene. Områdene utenfor planen er
influensområder med landskapsformer som bidrar til å danne en helhet for tettstedet.
Influensområdet kan bli påvirket av tiltak som blir foreslått innenfor plangrensene.
Delområdene i landskapsanalysen som blir direkte berørt av planen er delområde 1, 2a+b, 3,
4, 6a og 7, samt en mindre del av delområde 5.
I landskapsanalysen har hvert delområdes karakter og verdi blitt vurdert. En oppsummering
av verdi og karakter er gjengitt i tabellen i kap. 5 i Landskapsanalysen. Denne er visualisert i
fargekoder i kartet nedenfor:
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Figur 3: Verdien på de forskjellige delområdene i landskapsanalysen. Skillet mellom de forskjellige
områdene må ses som omtrentlige, ettersom det er gradvise overganger.

Verdivurdering
Sted
Delområde 4
Delområde 8
Delområde 5
Delområde 9
Delområde 1
Delområde 2 (a+b)
Delområde 6 (a+b)
Delområde 10
Delområde 3
Delområde 7

Begrunnelse
Landskap med verdier over gjennomsnittet
i regional sammenheng.
Landskap som er vanlig forekommende i
regional sammenheng, og/ eller med verdi
over gjennomsnittet i lokal sammenheng
Landskap som er vanlig forekommende i
lokal sammenheng og/eller med verdi som
ligger under gjennomsnittet i regional
sammenheng.
Landskap med få verdier i lokal
sammenheng
Landskap med klart redusert
verdi/forringete landskap, men også
landskap hvor det kan finnes et potensial
for omforming/ reparasjon utvikling

Verdi
Stor verdi
Middels-stor verdi

Middels verdi

Liten-middels verdi

Liten verdi

Landskapsanalysen skal være grunnlag for fremtidige reguleringsplaner innenfor
kommunedelplangrensene. Den utarbeidede landskapskarakteren og verdivurderingene skal
benyttes i konsekvensutredningen for å si noe om omfang og konsekvens av de planlagte
utbygginger på landskapet.
4.1.3 Konsekvensvurdering
Tabellen nedenfor viser vurdering av konsekvens på landskapet for planlagte tiltak:
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Fremtidig
formål
Boligbebyggelse

Berørt
delområde
og verdi
Delomr. 4:
Stor verdi

Omfang

Begrunnelse

Lite
negativt/
noe
forringet

Ny boligbebyggelse vil bryte
med linjene i landskapet,
både i funksjon/bruk av
området og visuelt. Vil bli
synlig fra sjøen.
Bebyggelsen vil imidlertid
være av begrenset omfang.
Det en fortsettelsen av
eksisterende bebyggelse,
langs en eksisterende
linje/ferdselsåre sørøst –
nordvest. Vil ikke berøre i de
mest verdifulle områder
langs sjøen.
Videre utvikling av
eksisterende bruk/funksjon.
Det visuelle inntrykket
forsterkes.
Videre utvikling av
eksisterende bruk/funksjon.
Det visuelle inntrykket
forsterkes.
Utvikling av bruk som er lik i
tilgrensende områder. Liten
visuelle påvirkning, muligens
noe forbedring/forskjønnelse
av havneområdet i forhold til
slik som det ser ut i dag.
Videreutvikling av
eksisterende funksjon i
delområde 1. Vil forsterke
inntrykket av at delomr. 1 er
et sentrumsområde.
Medfører en intensivering av
funksjon og videre utvikling
av eksisterende bruk. Det
visuelle inntrykket forsterkes.
“Inneklemt tomt”: Vil ikke
medføre endring i
landskapet, selv om det
potensielt kan bli et
parkeringshus i flere etasjer.
Liten påvirkning på
landskapskarakteren i
området. Den visuelle
fjernvirkningen fra sjøen vil
ikke bli berørt

1

2

3

Boligbebyggelse

Delomr. 1:
Middels
verdi

Ingen
endring

Offentlig eller
privat
tjenesteyting

Delomr. 1:
Middels
verdi

Ingen
endring

Ferdsel i sjø

Delomr. 1:
Middels
verdi

Litt
positiv/
noe
forbedret

Offentlig eller
privat
tjenesteyting

Delomr. 1:
Middels
verdi

Ingen
endring

Sentrumsområde nord

Delomr. 1:
Middels
verdi

Ingen
endring

Parkering

Delomr. 1:
Middels
verdi

Ingen
endring

Delomr. 3:
Litenmiddels
verdi

Ingen
endring

4

5

6

7

8

Andre typer
bebyggelse og
anlegg
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Konsekvens

Liten middels
negativ
-/--

Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)

Ubetydelig
(0)

Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)

Ubetydelig
(0)

Fremtidig
formål
Næring

Berørt
delområde
og verdi
Delomr. 7:
Liten verdi
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Friområde
10

11

LNFR for
spredt bolig,
fritids- eller
næringsbebyggelse

LNFR
12

Småbåthavn
13

14

Gang/sykkelveg

Omfang

Begrunnelse

Middels
negativt/
forringet

Liten negativ følge for
delomr. 7, men som
influensområde for delomr. 4
kan etablering av næring på
dette stedet medføre en
visuelt forstyrrende element.
Ingen inngripen i landskapet.

Delomr.
6a:
Middels
verdi
Delomr.
2a:
Middels
verdi

Ingen
endring

Delomr.
2a:
Middels
verdi

Stort
positivt /
stor
forbedring

Delomr. 3:
Litenmiddels
verdi
Delomr. 4:
Stor verdi

Ingen
endring

Middels
positivt/
forbedret

Ingen
endring

Videreføring av landskapet
slik det ligger i dag.
Alternativet medfører
boligutbygging, så omfanget
vurderes derfor som middels
positivt i forhold til endring
av landskapskarakter
Tiltaket representerer
tilbakeføring til opprinnelig
funksjon, og vil kunne bety
en betydelig visuell
forbedring hvis det blir
gjennomført
Tiltaket blir sett på som en
utvidelse av dagens funksjon
og vil ha liten påvirkning på
helheten i landskapsbildet
Tiltaket vil ligge inntil
eksisterende veg. Tiltaket vil
ikke endre landskapet.

Konsekvens
Liten middels
negativ
-/-Ubetydelig
(0)

Middels
positiv
++

Meget
stor
positiv
++++
Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)

4.1.4 Usikkerhetsfaktorer
Den største usikkerheten i vurdering av konsekvensene for landskap er fastsettelsen av
verdi. Beskrivelsene er grove og generelle, og gjelder store delområder. Det er ikke sikkert at
verdien samstemmer i hele delområdet. Samtidig kan forskjellige personer oppleve verdien
av et landskap forskjellig, alt etter ståsted og verdisyn.
Landskapsanalysen har imøtekommet noe av denne usikkerheten ved å gjennomføre en
gyldighetstest opp mot forskjellige personer, som har forskjellige oppgaver i kommunens
daglige virke.
4.1.5 Avbøtende tiltak
Det må innføres retningslinjer og bestemmelser i kommunedelplanen:
o Den varierte naturen og verdifull nærheten til sjøen må ivaretas. For å bevare områdets
tidsdybde og identitet må bebyggelsen trekkes vekk fra de mest kystnære arealene.
Unntak er i sentrumskjernen/ved havna, hvor landskapet allerede er endret, og det er
utviklet en egen identitet, både tilknyttet og løsrevet fra området rundt.
o Ny bebyggelsen må tilpasses landskapet
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o Fremtidige planforslag svare på de overordnede spørsmålene:
 Hvilken betydning får planforslaget på landskapskarakteren til delområdet(-ene) som
blir berørt?
 Vil landskapskarakteren svekkes, styrkes eller forbli uendret, og er eventuelle
endringer akseptable?
o Tiltak 1: For å styrke eksisterende verdier i område 4 (Ratvika – Arnfjæra – Bustvikberga)
må det opprettholde/bedre kontakten mellom naturen – sjøen. Det må etableres gode
forbindelseslinjer fra fylkesvegen ned mot strandlinja. Forbindelseslinjene må kunne
benyttes av alle.
o Tiltak 9: Tiltaket må tilpasses landskapet/omgivelsene slik at det ikke blir visuelt ruvende.

4.2 Kulturminner og kulturmiljø
Innenfor planområdet er det registrert flere automatisk fredet kulturminner, en listeført kirke
samt mange SEFRAK-registrerte bygninger (se figur 4). Kulturminnene vil bli verdivurdert og
konsekvensutredet i forhold til planlagte endringer slik som vist i figur 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gravfelt/bosetningsspor (automatisk fredet kulturminne)
Veganlegg – hulveger (automatisk fredet kulturminne)
Stranda kirkested / kirke (listeført kirke)
Gårdsbosetning i Vanvikan i jernalder – middelalder (SEFRAK-registeret)
Sagfjæra (annen SEFRAK-bygning)
Skolestua (annen SEFRAK-bygning)
Industriområdet; LIV-bygget (nyere tids kulturminne)
Fosenferga (nyere tids kulturminne)

2

2
2

2

2

6

4
8

4
8
1

7

7

3 8

5

Figur 4: Kulturminner innenfor planområdet. SEFRAK-bygningene innenfor den stiplede linja vil bli
omtalt og vurdert i konsekvensutredningen. Nr i figuren henviser til kulturminnene omtalt i teksten.
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Automatisk fredede kulturminner er fredet direkte gjennom kulturminneloven § 4, og gjelder
faste kulturminner fra før 1537, stående byggverk fra før 1650, eller samiske kulturminner
eldre enn 100 år. Av registrerte automatisk fredet kulturminner innenfor planområdet er det et
gravfelt (1) samt flere veganlegg (hulveger) (2). Hulvegene ligger både i nordvest og i
nordøst for planområdet, og må ses i sammenheng med flere hulvegsystem innenfor
influensområdet.
I tillegg til de automatisk fredete kulturminnene er det registrert en listeført kirke i Vanvikan
(3); Stranda kirke og kirkested fra slutten av 1800-tallet. Kirken har vernestatus listeført, som
betyr at eventuelle tiltak krever tillatelse fra biskopen på grunnlag av råd fra Riksantikvaren
SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner,
hovedsakelig eldre enn år 1900. Registeret gir et varsko om at man bør ta en vurdering av
verneverdien før det eventuelt blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive bygningen.
Bygningene eller bygningsmiljøene er ikke fredet etter kulturminneloven, men meldepliktige
ved rivning eller ombygging.
4.2.1 Kunnskapsgrunnlag
Overordnet lov og retningslinjer med spesiell betydning for temaet er først og fremst
Kulturminneloven, men også den Europeiske landskapskonvensjonen.
I forbindelse med dette planarbeidet har det ikke blitt gjennomført kompletterende
registreringer til informasjonen vi allerede har fra riksantikvarens kulturminneregister,
Askeladden, samt fra SEFRAK-registeret. Ved videre detaljplanlegging vil det derfor kunne
oppstå krav om ytterligere registreringer, både til lands og til vanns.
I Vanvikan har vi bevart kulturhistorien fra jernalder til nyere tid. Vi har ikke registrert
kulturminner fra steinalderen innenfor planområdet, men erfaringsmessig er det rimelig å
kunne anta at det også kan finnes uoppdagede spor fra denne tidsepoken, selv om det på
nåværende tidspunkt ikke er kartlagt. På grunn av landhevning gjelder dette spesielt for
områder mellom 20 og 100 moh. Videre finnes det også et potensiale for funn av
bosetningsspor fra bronsealder og jernalder i dagens dyrkamark innenfor planområdet.
Pågående forskning viser også at gårdstun kan inneholde svartjordsområder fra yngre
jernalder/middelalder.
Potensialet for kulturminner under vann i Vanvikan er også uavklart. Gode havneforhold og
nærhet til skipstrafikken i Trondheimsfjorden gir det et godt potensial for tilstedeværelse av
kulturminner under vann, vi har også flere opplysninger om skipsforlis i dette området, vrak
som ikke er gjenfunnet.
Kommunen har ikke en overordnet kulturminneplan for hele kommunen. For å kunne avgjøre
de forskjellige bygningenes lokale, regionale eller nasjonale verdi, burde det ha vært en
overordnet plan som ser på kommunen i sin helhet. Når dette ikke er gjort, vil vi i arbeidet
med kommunedelplan Vanvikan, peke på betydningen av de forskjellige kulturminnene i
Vanvikan, og om noen av disse bør reguleres til hensynssone bevaring.
I gjennomgangen av kulturminner har vi benyttet noe eksisterende litteratur, spesielt på
temaet hulveger; T. Gansum, 2002: «Hulveger – fragmenter av fortidens ferdsel», samt J.
Wegter, 2011: «Arkeologiske undersøkelser av hulveier i Vanvikan 2011».
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4.2.2 Kulturhistorien innenfor planområdet
Vanvikan ligger ved Trondheimsfjorden, på en naturlig flate i landskapet, nederst i en liten
dal. Det er rimelig å tenke seg at området kan hatt bosetninger allerede i steinalderen. Både i
vest og øst er helningen mot sjøen mye større, og Vanvikan ligger veldig tilgjengelig til i
forhold til de større dalførene rundt Trondheimsfjorden, og spesielt Nidarneset på motsatt
side fjorden. Navnet Vanvikan kommer av norrønt Vagnvíkar, første ledd er et utolket
elvenavn Vang. Stranda har trolig vært en viktig fergeplass allerede fra svært gammelt av.
Tettstedet er omkranset av tradisjonelt jordbrukslandskap, som kan strekke seg langt tilbake
i tid. Sørvendte helninger gir naturlige gode solforhold, og relativt gode dreneringsforhold.
Samtidig ligger tettstedet ganske godt skjermet fra vær og vind på grunn av høydedragene
rundt. Dette gir potensiale for gode dyrkningsforhold, og jordbruksbosetninger som kan ha
eksistert så langt tilbake som til bronsealder/jernalder. Ettersom at jordbruksområdet er
ganske avgrenset fra naturens side, kan vi regne med det har vokst frem små til middels
store gårder i løpet av jernalderen. Utmarksressurser som fangst og seterdrift, har trolig også
spilt en stor rolle i jordbrukssamfunnet.
Området er også preget av ferdsel. Hvis vi ser bort fra de siste 50 år, har båt vært noe av de
viktigste fremkomstmidlene man hadde. Vanvikan er en innfallsport til resten av
Fosenhalvøya, ved at det var mulig å legge til på Stranda, for så å ferdes videre til
Storvatnet, og deretter fortsette reisen i båt. Den store mengden hulveger viser at det har
vært mye ferdsel gjennom området, både i forhistorisk tid så vel som i nyere tid.
Dagens bebyggelse i Vanvikan har i stor grad blitt etablert etter 1955 (jfr. Historiske
foto/Norge i bilder). Den utvidete boligbyggingen kom som følge av etableringen av
Fosenferja, og større aktivitet i Vanvikan.
I følgende avsnitt skal vi gjøre rede for hvilke kulturminner som er bevart innenfor
planområdet, deres datering samt kulturminnenes avgrensning og influensområde.
4.2.3 Fredete kulturminner
Innenfor planområdet har vi sju lokaliteter som er automatisk fredete kulturminner, samt en
listeført kirke som er fredet. Stranda kirkested / kirke (askeladden id. 85596) er en listeført
kirke fra siste halvdel av 1800-tallet. Av de automatisk fredete kulturminnene er det et
gravfelt fra jernalderen (id. 100054), samt seks kulturminner som er registrerte veianlegg.
Veianleggene er hulveger som er lokalisert i de øvre deler av Vanvikbakkan (askeladden id.
134040, id. 134042 (2-delt lokalitet), id. 134045 og id. 134046) samt i lia ovenfor Bjørgan i
planområdets nordvestre del (askeladden id. 134242 og 134243).
1: Gravfelt - bosetningsspor
Vanvik Ytre er et lite gravfelt som er registrert med tre gravrøyser. Det er vanskelig å datere
gravfeltet eksakt, men ettersom at det er snakk om små og enkelt utformede røyser er det
rimelig å anta at gravene ble anlagt i før-romers jernalder 500 f.Kr. – 0. På denne tiden var
gravskikken enkel, de døde ble ofte kremert og lagt i et kar av tre eller keramikk. Karet ble
gravd ned i en grop i jorda og derette lan man steiner eller steinheller over graven. Denne
typen graver forekommer sjelden med gravgaver eller kostbare gjenstander.
Gravfelt blir ofte funnet i forbindelse med bosetningsspor, som regel ildsted eller hustufter. I
førromersk jernalder bodde folk flest i langhus, som vi kan finne spor etter under
dyrkningslag i dagens jordbrukslandskap. Disse langhusene var som regel mellom 20 – 30
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meter lange, og ble hold oppe av store parvise stolper. Spor etter disse stolpene finner vi
gjerne bevart langt ned i undergrunnen.
På nåværende tidspunkt er det usikkert hvor stor utbredelsen av kulturminnene er.
Ytterligere avgrensning vil bare kunne gjøres gjennom utvidete undersøkelser. Vi må ta
høyde for denne usikkerheten ved vurdering av konsekvens. Avgrensningen på selve
gravfeltet er angitt som gravrøysene med en sikringssone 5 meter. Sikringssonen er et
minimum av avstand man kan ha på tiltak i nærheten av denne typen kulturminne, og er
fastsatt gjennom kulturminneloven.
For å kunne bevare helheten i kulturminnet, bør man ta høyde for at det blir opprettholdt god
kontakt med landskapet rundt, spesielt mot sjøen. Dette gjøres ved å avgrense kulturminnet
ytterligere til også å inkludere hele det flatere området i terrenget som kulturminnet ligger på,
samt holde området mellom gravrøysene og sjøen fritt for inngrep. Denne anbefalte
avgrensningen forutsetter at det ikke blir funnet ytterligere spor ved en eventuell senere
registrering.
Når vi har et påvist gravfelt, er det ikke usannsynlig at det samtidig kan finnes spor
bosetningsspor i nær tilknytning til gravfeltet. Det er samtidig mulig at det kan finnes flere
graver. Selv om gravhaugen er forsvunnet som følge av jordbruksdrift, kan vi allikevel finne
spor etter selve gravleggingen godt bevart under pløyelaget. I forbindelse med gravfelt er det
også vanlig å finne kokegroper; jordgravde ovner, som vitner om menneskelig aktiviteter i
forhistorien. På grunn av dette vil hele området mellom sjøen og fylkesveg 755, samt mellom
Sagelva og Langbekken, bli behandlet som influensområde til gravminnene.
2: Veganlegg - hulveger
Alle veganleggene som er registrert er hulveger. Hulvegprosjektet i Vestfold fylkeskommune
viser at hulveger er en del av, eller fragmenter av, fortidens ferdsel. Denne typen
kulturminner er ofte veldig vanskelig å datere, som regel kan de best tidfestes hvis de ligger i
klar relasjon til andre kulturminner som er datert, som for eksempel et gravfelt, eller
bautasteiner. Undersøkelser i Vestfold peker imidlertid på at hulvegene ofte ble dannet
allerede i eldre jernalder.
NTNU Vitenskapsmuseet har
gjennomført en undersøkelse
av hulvegene i Vanvikan i
forbindelse med et
vegprosjekt. Figur 5 viser
hvordan en hulveg kan
fremtone seg i landskapet.
Denne hulvegen er registrert
nord for planområdet, ved
Furusetsætra nord for
Storvatnet.

Figur 5: Hulveg ved Furusetsætra, nord for Storvatnet. Foto:
Jurgen Wegter.
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Hulveier er de mest synlige
delene etter gamle veifar, fordi
de blir dannet i skrånende
terreng hvor løsmassene etter
tråkk fra husdyr og mennesker
blir vasket bort av vær og vind.

Slik oppstår «hule» veiløp oppover skråningene. På flate områder vil det ikke foregå særlig
erosjon og veien vil derfor ikke være særlig synlig her. Har den derimot gått på langs i en
skråning vil den vises som en avsats. I ekstreme tilfeller kan veien i bakker ha blitt flere
meters dyp og bred, men oftest likner mange hulveier mest på gamle gjenvokste bekkefar
eller grøfter.
Mange hulveier kan ha vært brukt inntil moderne tid som tursti eller til å føre dyr på beite.
Like sør for den hulveitraseen heter området, som nå er fotballbane, ”Skavelmyra”. Dette er
muligens en variant for ”kavel-myra”, som henspeiler på at det har vært en kavelbro her.
Kavelbroer er bygd opp av hele eller halve trestokker og har som hensyn å la ferdselen
foregå tørrfots over myra.
Avgrensingen på hulvegslokalitetene er de registrerte vegene med 5 meter sikringssone på
hver side. Alle hulvegene innenfor planen og ligger imidlertid som del av et større vegsystem.
Hulvegene innenfor planområdet har sannsynligvis vært en viktig ferdselsåre mellom Stranda
fergeleie og Storvatnet, selv om lite er registrert i de mer sentrale deler av tettstedet.
Lokalitetenes influensområde er større en lokalitetenes utstrekningen, og kan anslås til å
være den antatte fortsettelsen på hulvegene, det vil si retningen på de registrerte hulvegene,
videre noen 100 meter fra slutten av der de sist er registrert.
3: Stranda kirkested/kirke
Stranda kirke er en langkirke i tre, panelt og
hvitmalt, og tegnet av arkitekt Knut
Guttormsen. Kirken er karakterisert som
verneverdig. Kirken ble innviet 4. mai 1897,
og den erstattet da Hindrem kirke, som ble
revet i desember 1898. Kirken har langplan
og 300 sitteplasser.
På 1800-tallet gjorde nye teknikker at
kirkebyggene fikk en lettere form og ble rikere
detaljert. En sterk befolkningsvekst på andre
halvdel av 1800-tallet førte til at mange kirker
ble for små, og det ble bygd mange nye kirker
rundt om i landet. Vi ser at den gotiske stilen
er et viktig forbilde, gjennom blant annet
vinduenes spissbuede inntrykk. Samtidig ser
vi av blant annet inngangspartiet at det er
hentet detaljer fra sveitserstilen, som er den
tidens mest populære trestil. Kulturminnets
utstrekning regnes til kirkebygget med
tilhørende kirkegård inkludert
kirkegårdsbebyggelsen.

Figur 6: Stranda kirke

Kirken er et signalbygg for tettstedet. Kirkestedet er svært viktig som samlingssted og for
bygdas kulturhistorie. Kulturminnets influensområdet kan derfor anslås å være hele
tettstedet.
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4.2.4

SEFRAK-registrerte bygninger

4. Gårdsbebyggelsen i jernalder – middelalder i Vanvikan.
I Vanvikan var den tradisjonelle 1800-talls gårdsbebyggelsen anlagt litt opp fra strandlinja, i
en høyde på mellom 20-50 meter; se figur 7. SEFRAK-bygningene som er markert med røde
trekanter, kan representere gårder slik de var plassert også lenger tilbake i tid, kanskje helt
tilbake i vikingtid - middelalder. Noen gårder, som Korpan, Trøan og Balstad var trukket
lengre opp, og langs dalføret som førte mot Storvatnet. Gårdene lå på små dyrkningsflater,
orientert mot stranda, som kan ha vært et viktig anløpssted for båter langt tilbake i tid.

Balstad
Utistu

Trøan
Hesttrøa

Bortistu

Klostre

Monsstu
Sørsjellet
Volla

Nøstvoll

Figur 7: Den eldste bebyggelsen i Vanvikan

Figur 8 viser bebyggelsen i Vanvikan slik den fremsto i 1957. Her ser vi tydelig at den
spredte bebyggelsen i bygda ligger trukket vekk fra sjøen, og rundt fergestedet. Det er
rimelig å anta at rester etter kulturhistoriske spor fra jernalder og middelalder, vil kunne
gjenfinnes på de samme flatene i terrenget enda i dag.
Ut ifra beliggenhet, bevarte bygninger (SEFRAK), avstand til andre gårder og størrelsen på
gården i dag, kan vi tegne et bilde av hvordan gårdsstrukturen i vikingtid – middelalder kan
ha vært. Gårdene Bortistu, Utistu, Monsstu og Klostre, kan alle ha sprunget ut fra en og
samme gård; Vanvik Østre. Også Nøstvoll og Volla kan opprinnelig ha vært én og samme

Figur 8: Bilde av Vanvikan fra den første fergeturen til Fosenferga, 27. mai 1957.
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gård, i likhet med Trøan og Hesttrøa. Sørsjellet og Balstad kan ha eksistert som egne gårder.
I tillegg har vi Havsteinan og Bjørgan i øst, samt Sveet-gårdene og Breivika i sør. Ut fra navn
og beliggenhet, er det sannsynlig at også Korpan kunne ha vært en opprinnelig jernaldermiddelaldergård, selv om det ikke er bevart bygninger eldre enn år 1900 på denne gården.
Utbredelsen på gårdsbebyggelsen i jernalder – middelalder kan være omtrent som vist i figur
7. Influensområdet til denne kulturminnetypen må sies å være jordbrukslandskapet i hele
tettstedet, inkludert dalsenkningen forbi Balstad oppover mot Storvatnet. Disse områdene
har et godt potensiale for bevarte rester av bosetning fra forhistorisk tid.
5: Sagfjæra
Sagfjæra ble skilt ut som egen eiendom fra hovedeiendommen Vanvik Ytre i 1920, og i en
periode benyttet til treindustri. Navnene Sagfjæra og Sagbekken vitner om denne aktiviteten.
Selve saga skal ha stått lengre oppe i landskapet, opp mot Vanvikbakkan, men utløpet av
elva ved sagfjæra har sannsynligvis vært viktig for videre frakt av tømmer.

Figur 9: Flyfoto av Sagfjæra i 1955. Foto: Norge i bilder

I 1938 ble eiendommen Sagfjæra kjøpt av Nidar, for å bli benyttet som et feriehjem
forbeholdt arbeidere fra Nidar fabrikker. Av flyfoto fra 1955 ser vi at også Arnfjæra ble
benyttet som fritidsområder. Den store mengden telt langs fjæra vitner om at det har vært en
campingplass her på dette tidspunkt.
Hovedbygningen på Sagfjæra er en bygning fra siste del av 1800-tallet (SEFRAK). Denne
kan ha vært fra et tidligere småbruk/fiskevær. Det er ukjent om bygningen er flyttet hit, eller
om den er oppført på stedet.
Utbredelsen på dette kulturminnet er avgrenset av området umiddelbart rundt bygningene,
inkludert den nærmeste skogen/vegetasjonen rundt (se figur 10). Influensområdet vil være
de områdene som kan ha hatt betydning for aktiviteter som foregikk i Sagfjæra. Det betyr at

19

Sagfjærbekken fra fjorden og oppover Vanvikabakkan må regnes som influensområde, på
grunn av trevirksomheten. Arnfjæra må også regnes som influensområde, både fordi dette
har vært benyttet som campingplass, men også fordi dette arealet kan ha vært en viktig
tilleggskvalitet for de som benyttet Sagfjæra som feriested.

Figur 10: Bilde av Sagfjæra fra 1961. Kulturminnet er tydelig avgrenset av jordbruksareal i nord og øst,
samt Sagbekken i vest. Foto: Widerøe

6: Skolestua
På nordlige del av eiendommen til Vanvikan skole (gnr. 314 bnr. 83), står det en gammel
skolebygning. Denne bygningen har tidligere ligget ovenfor kirka og nedenfor Monsstu.
Bygget er anslått oppført i løpet av siste kvartal 1800-tallet (SEFRAK). Nøyaktig alder er
imidlertid usikkert, men den har ligget nedenfor Monsstu i lang tid. På bildet til høyre
nedenfor er skolestua rødmalt.

Figur 11: Den gamle skolestua i Vanvikan. T.v: Bygningen er avmerket på det stedet den opprinnelige
var lokalisert. Bildet er tatt i 1904. T.h.: Skolestua slik den fremstår i dag. Nå står den ovenfor skolen,
ca. 60 meter nordvest for skolebyggene.

20

Skolestua har tidligere også vært brukt som speiderhus. Bygningen blir i dag sporadisk brukt
av skolen og av private organisasjoner til forskjellige formål.
Skolestua er et viktig kulturminne for å si noe om størrelsen på skolebygg i Vanvikan på
1800-tallet og store deler av 1900-tallet. Den er en spesielt fin bygning som en kontrast til
dagens skole. Ettersom at skolestua har blitt flyttet i nyere tid, er kulturminnets avgrensning
og influensområde begrenset til selve bygningen.
4.2.5

1900-tallets kulturminner

7: Industriområdet – i dag: LIV-bygget
I 1947 ble området først utviklet som et jernstøperi. Bjørn Lyng etablerte et jernstøperi med
tilhørende kraftverk på dagen industritomt. I 1952 begynte fabrikken å produsere emaljerte
vedkomfyrer, en aktivitet som pågikk frem til 1971. I begynnelsen av 70-årene ble Trøndelag
Emaljeverk erstattet av en plastrørfabrikk.
I 2004 ble
plastrørproduksjonen flyttet
vekk fra Vanvikan.
Produksjonsselskapet etterlot
seg et større industribygg, ca
10 000 m². I et samarbeid
mellom privat
næringsliv/industri, kommune
og offentlig virkemiddelapparat
ble det i etterkant besluttet å
etablere en næringshage med
fokus på industri, og med
utgangspunkt i industrimiljøet i
Leksvik kommune.
I 2015 fusjonerte Leksvik
Industriell Vekst AS, som har
gitt navnet til LIV-bygget, inn i
Figur 12: Jernstøperi og kraftverk i Lyngbukta i Vanvikan, slik det
et
nytt selskap, Fosen
fremsto i 1965. Foto: Widerøe
Innovasjon AS.
Kulturminnets utbredelse og influensområdet begrenser seg til dagens industriområde.
8: Fosenferja
Fergeforbindelsen mellom Trondheim og Fosen startet i 1955. Den første fergeturen
Trondheim - Vanvikan ble gjennomført 27. mai 1955. Ferga het «Fosenferja» og ferjehavna i
Trondheim lå på Skansen. Frem til da var det ingen organisert trafikk med bilferger over
fjorden. Til å begynne med var det bare én ferge, men kapasiteten ble fort for liten og flere
ferger ble satt inn. På det meste gikk det seks ferger i skytteltrafikk. De første fergene var
små og fergeturen tok omtrent en time.
På midten av 70-tallet var kapasiteten sprengt. Det var trafikkaos i ventefilene på Skansen,
og lang kø i bakkene opp fra Vanvikan. Ettersom at det ikke var mulig å utvide fergehavnene,
ble det besluttet at fergeforbindelsen skulle flyttes til Flakk – Rørvik. Ferga ble flyttet til Rørvik
14. juni 1979. Skansen ferjehavn og Vanvikan ferjehavn ble gjort om til hurtigbåtforbindelse,
og anløpet i Trondheim ble flyttet til Brattøra.
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Figur 13: Trondheim havn, Ila pir. Fosenferga ses midt på bildet. Foto: Klaus Forbregd, NTNU/UB

Utbredelsen på kulturminnet er fergekaia i Vanvikan. Lite er imidlertid bevart av det orginale
fergestedet, annet enn funksjonen havna i dag har som hurtigbåtanløp. Influensområdet er
farleden til Trondheim, og områder som ligger i umiddelbart tilknytning til fergeleiet.
4.2.6 Vurdering av verdi
Kulturminnenes verdi vurderes ut fra hvilken betydning de har i nasjonal, regional og lokal
sammenheng. Det at et kulturminne har lokal verdi, betyr ikke at det er det samme som liten
verdi. Historien til kulturminnene/kulturmiljøene har blitt vurdert i forhold til utviklingen til
stedet, særpreg, mangfold, hendelser er vesentlig og verdifullt, og viktig å ivareta i utredning
og plan. Kulturminner skal vernes som del av vår kulturarv og mangfoldet skal stå sentralt i
utviklingen av levende lokalsamfunn og som grunnlag for verdiskapning.

Verdivurdering
Kulturminne

Type
kulturminne
Automatisk
fredet
kulturminne

1

Gravfelt/
bosetningsspor

2

Veganlegg –
hulveger

Automatisk
fredet
kulturminne

3

Stranda
kirkested / kirke

Listeført
kirke

4

Gårdsbosetning
i Vanvikan

SEFRAKregisteret

Tidsperiode
Jernalder
– middelalder

Begrunnelse

Sjeldent eksempel på
bosetningsspor i Vanvikan
i en opprinnelig kontekst
Kulturminnet er viktig for
tidsdybden i tettstedet.
Jernalder
Stedstypisk funksjon.
– middelVanlig forekommende
alder
objekt i opprinnelig
kontekst
Siste
Bygning med arkitektonisk
kvartal
kvalitet og kulturhistorisk
1800betydning
tallet
Miljøet ligger spredt i
tettstedet, men inngår i en
jernalder
lokal sammenheng.
/ middelBygningsmiljøet er vanlig.
alder /
Inneholder noen bygninger
nyere tid
av kulturhistorisk og
arkitektonisk betydning
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Verdi
Stor
verdi

Middels
-stor
verdi

Middels
verdi

Middels
verdi

5

6

Sagfjæra

Annen
SEFRAKbygning

Siste del
1800-tall/
første del
1900-tall

Skolestua

Annen
SEFRAKbygning

Siste
kvartal
1800tallet

7

Industriområdet;
LIV-bygget

Tekniskindustriell
kulturmiljø

1900-tall

8

Fosenferga

Tekniskindustriell
kulturmiljø

1900-tall

4.2.7

Boligbebyggelse
1

Boligbebyggelse

Offentlig eller
privat
tjenesteyting
3

Ferdsel i sjø
4

5

Middels
verdi

Liten
verdi
Litenmiddels
verdi

Liten
verdi

Konsekvensvurdering

Fremtidig
formål

2

Kulturmiljø som inneholder
flere kulturhistoriske spor
av betydning, og som
ligger i en kontekst
Miljøet som bygningen
står i er fragmentert og ute
av kontekst. Bygningen
inneholder ingen spesielle
arkitektoniske kvaliteter
Miljøet er representativt for
epoken, viktig for
lokalhistorien, men
konstruksjonene
inneholder ingen spesielle
arkitektoniske kvaliteter
Miljøet er viktig for
lokalhistorien, men uten
konstruksjoner med
spesielle arkitektoniske
kvaliteter

Offentlig eller
privat
tjenesteyting,

Berørte
kulturminner
og verdi
Influensområde
1. Gravfelt/
bosetningsspor:
Stor verdi
5. Sagfjæra:
Middels verdi
Ingen
3. Stranda
kirke/kirkested:
Middels verdi
8. Fosenferga: Liten
verdi
3. Stranda
kirke/kirkested:
Middels verdi

Omfang

Begrunnelse

Lite
negativt/
noe
forringet

Tiltaket går ikke
over kulturminnets
utbredelse/
sikkerhetssone

Ingen
endring

Ingen
endring

8. Fosenferga: Liten
verdi
Ingen

Ingen
endring

Ingen

Ingen
endring

1. Gravfelt/
bosetningsspor:
Stor verdi
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Konsekvens

Liten
negativ
Ubetydelig
(0)

Tiltaket går ikke
inn over grensene
til kirka/
kirkestedet. Det vil
heller ikke ha
betydning på det
historiske
fergestedet.

Ubetydelig
(0// )

Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)

Fremtidig
formål

Sentrumformål

6

Parkering

7

8

Andre typer
bebyggelse og
anlegg

11

Friområde

5. Sagfjæra:
Middels verdi
Ingen

LNFR for
spredt bolig,
fritids- eller
næringsbebyggelse

Ingen

LNFR

Ingen

Omfang

Begrunnelse

Ingen
endring

Forutsetter at
tiltaket vil ikke
berøre SEFRAKregistret
bebyggelse

Ingen
endring

3. Stranda
kirke/kirkested:
Middels verdi
4. Gårdsbosetning
jernalder –
middelalder – nyere
tid: Middels verdi
7. Industriområdet;
LIV-bygget: Litenmiddels verdi
Ingen
Ingen

12

Ingen
endring

Ingen
endring

Tiltaket er
begrenset i
utbredelse og vil
ligger skjermet til i
terrenget i forhold
til influensområdet
til kirka/kirkestedet
Tiltaket er av
samme type art
som kulturminnet
og vil ikke komme
i konflikt
Tiltaket er på god
avstand til
Sagfjæra

-

4. Gårdsbosetning
jernalder –
middelalder – nyere
tid: Middels verdi

Ingen

Middels
positivt/
forbedring

Det opprinnelige
jordbrukslandskapet binder
kulturminnene
sammen og blir
grad bevart som
følge av tiltaket

Ingen
endring

Området blir
tilbakeført til
jordbrukslandskap

7. Industriområdet;
LIV-bygget: Litenmiddels verdi
Ingen

Ingen
endring

Liten påvirkning
på industrien som
kulturminne

Gang/sykkelveg

Ingen

Ingen
endring

Tiltaket er på god
avstand til
Sagfjæra

5. Sagfjæra:
Middels verdi
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Konsekvens

Ubetydelig
(0)

Ubetydelig
(0)

Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)
-

Småbåthavn
13

14

4. Gårdsbosetning
jernalder –
middelalder – nyere
tid: Middels verdi
Ingen
Ingen

Næring
9

10

Berørte
kulturminner
og verdi
Influensområde
3. Stranda
kirke/kirkested:
Middels verdi

Middels
positiv
++

Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)

4.2.8 Usikkerhetsfaktorer
Det er flere usikkerhetsmoment som slår inn ved vurdering av konsekvensene på
kulturminner. Konsekvensvurderingen tar ikke høyde for at det kan dukke opp nye
automatisk fredete kulturminner i forbindelse med nyregistreringer av areal innenfor
planområdet. Dette innebærer også at omfanget for hvert enkelt tiltak kan være noe
ubesvart.
4.2.9 Avbøtende tiltak
Det skal innføres bestemmelser i kommunedelplanen:
o Nye tiltak eller videre detaljplanlegging må tilpasses kulturminnene innenfor planområdet
slik at verdien ikke blir redusert
o Tiltak 1: Kulturminnet må bevares med en utvidet sikringssone som sørger for at
konteksten til kulturminnet blir tilstrekkelig bevart.
o Tiltak 5: Forutsetter at tiltaket tilpasses omgivelsene
o Tiltak 6: Forutsetter at tiltaket ikke vil påvirke SEFRAK-registrert bebyggelse
o Tiltak 7 og 14: Forutsetter at tiltaket tilpasses omgivelsene

4.3 Naturverdier og naturmiljø
Innenfor dette temaet skal vi utrede forholdet til naturverdier og naturmiljø, og si noe om
hvilke nærmiljøkvaliteter skal/kan fremheves og styrkes. I den grad det er mulig, skal planen
legge til rette for at nye og eksisterende kvaliteter kan utvikles.
4.3.1 Kunnskapsgrunnlag
Loven som har mest betydning for dette temaet er først og fremst
Naturmangfoldloven. Formålet med loven er å ta vare på naturens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold, samt økologiske prosesser, gjennom bruk og
vern.
Gjennom Vannrammedirektivet og Vannforskriften har Norge har forpliktet seg til å
gjennomføre en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vannmiljø i Norge. Alle
vannforekomster skal som utgangspunkt ha minst god miljøtilstand. For vann har også
«Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag, 2016-2021» betydning. Planen er
retningsgivende for vannforvaltningen i Indre Fosen kommune.
Vi har hatt en grundig gjennomgang av eksisterende kunnskap, deriblant aktuelle databaser,
planer og utredninger, og vært i kontakt med relevante myndigheter og lokalkjente. Som en
følge av planlagte tiltak har vi gjennomført supplerende naturtypekartlegging i to områder
innenfor planområdet. Se kart og omtale i avsnitt 5.2.1.
De viktigste databaser vi har brukt, har vært miljøstatus.no (miljøinformasjon), naturbase.no
(viktige naturtyper) og vann-nett.no (den nasjonale databasen for vannforvaltning).
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Figur 14: Kart over løsmasser i Vanvikan, med marin grense avmerket som mørk blå stiplet linje.
Kilde: NGU

4.3.2 Naturmangfold innenfor planområdet
Vanvikan er et tettsted ved fjorden med vekslende type landskap. Fjordbygda omkranses av
større åser, med storkupert hei på toppen. Nordøst for planområdet strekker det seg et parti
med flat vidde som har skrint jorddekke eller bart fjell. Bygda ligger på en sørvendt hellende,
slak fjordside. Jordbrukslandskapet er godt definert landskapsrom av de skogkledte åssidene
rundt.
Marin grense ligger høyt over fjorden, fra 400 – 1500 moh (se figur 14). Det er lite løsmasser
i høyden, mens det ligger god morenejord i dalsida ved fjorden. Fjorden er dominerende og
setter landskapskarakter, med varierende bekker og elver som drenerer ut i fjorden
Planområdet har mye skog og dyrka mark. Området preges av frodig vegetasjon, med
granskog som det dominerende treslaget, men også noe furuskog. I jordbrukslandskapet,
nederst ved fjorden, samt langs vassdragene dominerer løvskogen. Noe edelløvskog har blitt
funnet ved Arnfjæra og Sagelva. På de høyere viddeområdene dominerer fjellbjørk og furu.
Myr er også utbredt.
Jordbruksvirksomheten er av en middels stor skala. Tradisjonelt har jordbruket vært
kombinert med andre typer næring, som fiske- og skogbruk, og kanskje noe utmarksnæring
(vilt, trevirke m.m.) Dyrkamark ligger på små terrasser eller i lia i åssidene. Både korn og
gress dyrkes innenfor planområdet. Husdyrhold er også utbredt.
4.3.3 Vannmiljø
Innenfor planområdet har vi Trondheimsfjorden samt flere bekker:
Vannforekomstene har forskjellig tilstand, nedenfor er de listet opp fra vest til øst:
 Sagfjærbekken/Bjørkudalsbekken/Ramdalsbekken (vannforekomstid. 131-81-R):
Økologisk og kjemisk tilstand: God. Risiko: Ingen risiko, forventes å nå miljømålene.
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 Langbekken (vannforekomstid. 131-25-R):
Økologisk og kjemisk tilstand: God. Risiko: Tilstede. Det er registrert forekomst av fosfor
samt totalnitrogen som kommer som resultat av utslipp fra fulldyrka mark og gjødsellager.
Nye tiltak er nødvendig for å nå god miljøstand.
 Utistubekken (vannforekomstid. 131-80-R):
Økologisk tilstand: Moderat/ukjent. Kjemisk tilstand: God. Risiko: Tilstede. Det er påvist
endringer med minstevannsføring, samt menneskelig påvirkning av annen årsak. En god
økologisk tilstand er derfor noe tvilsomt.
 Abjørgbekken (vannforekomstid. 131-85-R):
Økologisk og kjemisk tilstand: God. Risiko: Ingen risiko, forventes å nå miljømålene.
 Trondheimsfjorden (vannforekomstid. 0320040900-10-C): Økologisk tilstand: Moderat.
Kjemisk tilstand: Dårlig.
For ferskvann som ligger i influensområdet til kommunedelplan Vanvikan er vannkvaliteten
registrert som moderat god. Det finnes en målestasjon for vannmålinger (kjemi og biologi)
innenfor planområdet.
Forekomstene som kan vurderes for tiltak er Langbekken, Utistubekken og
Trondheimsfjorden. Indre Fosen kommune har ansatt en koordinator for vannområdet, som
har ansvar for tiltak i kommunen med tanke på prioritering og gjennomføring, både i
nåværende og neste planperiode.

Figur 15: Bekker innenfor planområdet, med tilstandsbetegnelse. Fargekoder sier noe om økologisk
og kjemisk tilstand. Fra vest mot øst: Sagfjærbekken/ Bjørkudalsbekken/Ramdalsbekken,
Langbekken, Utistubekken, Abjørgbekken. Kilde: vann-nett.no

Områder som vi må vurdere nærmere er Langbekken, et bekkedrag med viktige
naturverdier, samt Lyngbukta hvor det er registrert et område med bløtdyr, krepsdyr og
pigghuder (akvakultur). Flere fiskeslag og sjøpattedyr har Vanvikbukta som
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utbredelsesområde/beiteområde, men ingen har dette området som gyteområde. Marine
landskap er ikke registrert i Vanvikbukta.
4.3.4 Svartelista og truede arter som er viktig for naturmangfold
Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge.
Rødlista er viktig for å avdekke kunnskapsmangler, både om arters bestandsutvikling,
habitatkrav og faktorer som påvirker artenes rødlistekategori.
Status som rødlistet gir ikke alene grunnlag for forvaltningsprioritet eller vern. Behovet for
tiltak inkluderer også en vurdering av faktorer som lovverk, kostnader, sannsynlighet for
suksess, biologiske faktorer etc.
På grunn av dette vil rødlistede og fremmedartede arter ha liten påvirkning på
konsekvensanalysen. Enkeltforekomster av en eller flere arter vil være en del av vurderingen
av naturmangfoldet på detaljplannivå. Enkelte arter kan allikevel få betydning på
verdisettingen, hvis de er spesielt mange eller konsentrert samlet.
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Figur 16: Rødliste- og fremmedartskategori i Vanvikan. Nummereringen viser omtrentlig plassering av
nye tiltaksområder innenfor kommunedelplan Vanvikan, se kap. 2. Kilde: Artskart.artsdatabanken.no,
18.07.2018. Nedlastet gjennom Artskart.

4.3.5 Viktige naturtyper
Innenfor planområdet har vi flere registrerte lokaliteter med viktige naturtyper:
– Lokalitet 1: Aspvik. Viktig naturtype A; Rikt strandberg.
Lokaliteten blir ikke berørt av tiltak innenfor planen.
– Lokalitet 2: Arnfjæra. Viktige naturtyper A/B/C; Rikt strandberg, edellauvskog,
engreget erstatningsbiotop og naturbeitemark.
Nyregistrert (område A)
– Lokalitet 3: Vanvikan. Viktige naturtyper C; Rik edellauvskog.
Nyregistrert (område B)
– Lokalitet 4: Vanvikan-Bjørgan. Viktige naturtype A; Rik edellauvskog.
Lokaliteten ligger i influensområdet til Akjørja havneområde.
Lokaliteten blir ikke berørt av tiltak innenfor planen.
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Figur 17. Viktige naturtyper innenfor planområde. Kilde: Miljødirektoratet

– Lokalitet 5: Asbjørgbekken. Viktige naturtype B; Bekkekløft og bergvegg.
Lokaliteten ligger i influensområdet til Akjørja havneområde
Lokaliteten blir ikke berørt av tiltak innenfor planen.
– Lokalitet 6: Storvika-Lindgjerdet. Viktige naturtyper A; Artsrik vegkant.
Lokaliteten blir ikke berørt av tiltak innenfor planen
Utenfor, men tilgrensende til
planområdet;
– Lokalitet 7: Fagerli 1. Viktige
naturtyper B; Slåttemark + Fagerli 2.
Viktige naturtyper A; Naturbeitemark.
B

Lokalitetene blir ikke berørt av tiltak
innenfor planen
Lokalitet 2 og 3 blir direkte berørt av
planlagte tiltak. Lokalitet 4 og 5 ligger
innenfor influensområdet til tiltak i
planen. Lokalitet 1, 6 og 7 vil ikke bli
berørt av tiltak i planen.

A

Som følge av planarbeidet har vi
gjennomført supplerende
naturtypekartlegging i to områder,
område A og B (figur 18). I område A ble det kartlagt i 100-metersbeltet langs fjorden fra
Sagelva frem til Vanvikberget 5/6. I område B, mellom Langvesveien 16 frem til kanten av
LIV-bygget ble det kartlagt fra fjorden opp til Fylkesveg 755.
Figur 18: Områder som har blitt kartlagt for naturtyper i
juni 2018.
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Re-kartlegging av naturtyper ble utført for å få en god dekning og kvalitetssikre data.
Tidligere kartlegginger har blitt gjort etter gamle metoder. Lokaliteten Vanvikan (område B)
ble registrert i 2005 mens Arnfjæra (område A) ble sist registrert i 1997. Den nye
kartleggingen ble gjennomført i mai - juni 2018 av Bioreg AS, etter metodikken angitt i DNhåndbok 13. Resultatene vil bli lagt inn i artsdatabanken til miljødirektoratet tidlig i 2019.

e

d

c
b

a

Figur 19: Nyregistreing i Arnfjæra. Tidligere avgrensning på lokaliteten er markert med grønn omriss
og skravur. Ny avgrensning er markert med blått omriss.

Som følger av denne nyregistreringen er område A endret. I område B vil utbredelse og verdi
bli oppretthold, mens beskrivelsen blir revidert.
Nyregistreringer i Arnfjæra (Område A, fig. 18)
a. «Sagfjærbekken», Rik edellauvskog, naturtype verdi B – viktig.
Rik edellauvskog (F01) dominert av alm (VU), med funn av flere kravfulle og til dels
sørlige arter av karplanter. Utgjør et rikt skogsmiljø langs Sagfjærbekken, der det i tillegg
finnes innslag av til dels fuktighetskrevende mose- og lavflora.
b. «Arnfjæra». Rikt strandberg, naturtype verdi A – svært viktig.
Stor og variert lokalitet med åpen grunnlendt kalkmark (D20) med artsrik variert
vegetasjon hvor det i løpet av perioden etter 1970 er registrert over 100 karplantearter.
Sammen med lok. Aspvik i vest, er dette en av de mest varierte og artsrike lokalitetene av
denne typen i kommunen. Her er også et visst potensiale for sjeldne og rødlistede arter av
lav og moser knyttet til solvarme, eksponerte og kalkrike berg, samt at slike miljøer er
viktige for mange insektarter.
c. «Arnfjæra beitemark». Naturbeitemark, naturtype verdi C – lokalt viktig.
Artsrik naturbeitemark (D04) med funn av mange basekrevende karplanter. Lokaliteten gis
verdien Lokalt viktig – C i første rekke på bakgrunn av manglende bruk i nyere tid, men
regnes å ha godt restaureringspotensiale om beite gjenopptas, i tillegg til et visst
potensiale for sjeldne og rødlistede arter av beitemarksopp.
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d. «Arnfjæra nord». Rik edellauvskog, naturtype verdi C – lokalt viktig
Rik edellauvskog (F01) med gode forekomster av lågurt-hasselkratt og innslag av arealer
som trolig kan regnes som kalklågurtskog, med funn av flere kravfulle og til dels sørlige
arter av karplanter. Verdien kan heves ved funn av eks kravfulle sopp som er knyttet til
slike kalkrike lauv- og barskoger.
e. «Ratvika». Engpreget erstatningsbiotop, naturtype verdi B - viktig.
Engpreget erstantningsbiotop (D51) av utforming plen og tun. Dette er et areal som i dag
skjøttes med plenslått, men som ligger på gammel slåttemark og til dels på gammel
potetåker. Arealet er middels artsrikt med tanke på karplanter, men en regner potensialet
for rødlistede og sjeldne arter av beitemarksopp som godt. Lokaliteten kan alternativt
skjøttes som slåttemark.
Nyregistreringer ved LIV-bygget (Område B, fig. 18)
«Vanvikan». Rik edellauvskog, naturtype verdi C – lokalt viktig.
Lite område med rik edellauvskog (F01) dominert av alm-hasselskog. Lokaliteten er ikke
særlig velutviklet. Sterkt påvirket og med relativt triviell flora. Liten bestand med
edellauvskog. Sterkt påvirket av øvrige aktiviteter i området, men til tross for dette, med funn
av en del krevende og til dels sørlige arter av karplanter.
4.3.6 Vurdering av verdi
Liten verdi for naturmangfoldtemaet gjelder alt areal som ikke er avgrenset som
naturtypeområde. Der hvor naturen domineres av naturmark og kulturmark med variert
vegetasjon eller rikt naturgrunnlag (f.eks. høy andel høy bonitet) kan verdien være plassert
på lav-middels verdi.

Verdivurdering
Områdenavn

Beskrivelse

Naturverdier

1

Øvre
Arnfjæra

Nærhet til
naturtypeområdene
Arnfjæra (verdi A),
Arnfjæra beitemark
(verdi C) og Arnfjæra
nord (verdi C).
Influensområdet til
naturtypeområde
Ratvika (verdi B)
Bekkeløp: Langbekken

Viktige
naturtypeområder
verdi A-C.
Vannforekomst
med god tilstand.

2

Influensområde til
Arnfjæra beitemark
(verdi C) og bekkeløpet
Langbekken
Langbekken
øst
Arnfjæra (verdi A),
Arnfjæra nord (verdi C),
og Ratvika (verdi B).

Viktige
naturtypeområder
verdi A-C.
Vannforekomst
med god tilstand.
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Begrunnelse

Verdi

Stor verdi

Nærhet til
bekkeløp.
Avstand til
naturverdi
type A.

Liten verdi

3

Videregåendetomta

Mulig forekomst av
fremmede arter med
svært høy risiko

Konsentrasjon av
fuglearter vi har
spesielt ansvar
for å bevare (mer
enn 25% av
bestand i Norge)

4

Videregående/
sentrumsområde i
sjø

Trondheimsfjorden

Vannforekomst
med moderat dårlig tilstand

5

Arnfjæra
barnehage

Berører Arnfjæra nord
(verdi C). Influensområde til Arnfjæra
(verdi A), Arnfjæra
beitemark (verdi C),
bekkeløp Langbekken
og Ratvika (verdi B).

6

Sentrumsområde
nord

Utistubekken

7

Parkeringsområde

8

Renseanlegget

9

Vollakrysset

10

Tæveberga/
Nøtteskogen

11

Korpan II

12

Balstad
steinuttak

Viktige
naturtypeområder
verdi A-C.
Vannforekomst
med god tilstand.
Forekomst av
fremmed art med
svært høy risiko
Nær forekomst av
kritisk- og nært
truet art.
Vannforekomst
med moderat/
ukjent økologisk
tilstand

Mulig forekomst av
fremmede arter med
svært høy risiko og en
sårbar rødlisteart.
Influensområdet til
«Vanvikan» (verdi C),
«Asbjørgbekken» (verdi
B) og VanvikanBjørgan (verdi A)

Variert vegetasjon og
rikt naturgrunnlag, men
ingen utvalgte
naturtyper eller
rødlistearter
Blandet naturmark og
jordbruk ispedd
bebyggelse

Ubetydelig
/potensiell
verdi

Ubetydelig
/potensiell
verdi
Berører
naturverdi
type C.
Nærhet til
bekkeløp.
Avstand til
naturverdi
type A.

Middels
verdi

Nærhet til
bekkeløp

Ubetydelig
/potensiell
verdi

Ingen

Dårlig
stedfestet
registrering

Ubetydelig
/potensiell
verdi

Naturtypeområder verdi AC

Nærhet

Liten verdi

God
avstand til
bekkeløp

Ubetydelig
/potensiell
verdi

Vannforekomst
med god tilstand.
Konsentrasjon av
fremmede arter
med svært høy
risiko langs Fv.
715/Fv. 755
Nærhet til
Utistubekken:
Vannforekomst
med moderat/
ukjent tilstand.

Influensområdet til
Bjørkudalsbekken/
Ramdalsbekken

Dårlig
stedfestet
registrering

Litenmiddels
verdi

Liten verdi

Ingen

-
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Tidligere
steinbrudd
ikke
tilbakeført.

Ubetydelig
/potensiell
verdi

13

Akjørja
havneområde

Trondheimsfjorden.
Influensområdet til
naturtypeområdene
VanvikanAsbjørgbekken

14

Gang/sykkelveg
Svee-Volla

Mulig forekomst av
fremmede arter med
svært høy risiko

Nær Vanvikbukta
(fiskeslag og
sjøpattedyr).
Influens på viktige
naturtypeområder
verdi B-C.
Nærhet til vannforekomst og Rik
edellauvskog,
viktig naturtype.

Liten verdi

Nærhet

Liten verdi

4.3.7 Konsekvensvurdering
Konsekvensvurderingen tar for seg virkning på de berørte områder, sammenhenger og evt.
oppsplitting og brudd. Økologiske funksjoner som bevares i restarealet har også blitt vurdert.
Fremtidig
formål
Boligbebyggelse

Verdi

Omfang

Begrunnelse

Konsekvens

Stor verdi

Lite
negativt/
noe
forringet

Ingen direkte tap av
naturmangfold. Boliger vil bli
holdt utenfor avgrensede
lokaliteter, men vil påvirke
helheten i landskapet. Vil
skape barriere nordover.
Den viktigste helheten
langs/ved sjøen blir beholdt.
Bekkeløpet blir ivaretatt
gjennom vegetasjonsbelte.
Langsiktig virkning:
Tilrettelegger for større
ferdsel/bruk av området, noe
som kan være belastende.

Liten
negativ
-/--

Bebyggelsen må legges slik
at viktig naturmangfoldområder (Arnfjæra) ikke blir
berørt. Bekkeløp må ivaretas
gjennom vegetasjonsbelte.

Liten
negativ
-

1

Boligbebyggelse

Liten verdi

Offentlig eller
privat
tjenesteyting

Ubetydelig/
potensiell
verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

Ferdsel i sjø

Ubetydelig/
potensiell
verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

Offentlig eller
privat
tjenesteyting

Middels
verdi

2

3

4

5

Lite
negativt/
noe
forringet

Lite
negativt/
noe
forringet
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Vil kunne bevare deler av
Arnfjæra nord (verdi C). Vil
føre til bedre tilgang til
Arnfjæra (verdi A) og
muligheter for å tilrettelegge
slik at de mest verdifulle
områdene skjermes.

Liten
negativ
-/--

Fremtidig
formål
6

Omfang

Begrunnelse

Sentrumsformål

Ubetydelig/
potensiell
verdi

Ingen
endring

Bekkeløpet blir ivaretatt
gjennom vegetasjonsbelte

Ubetydelig
(0)

Parkering

Ubetydelig/
potensiell
verdi

Ingen
endring

Forutsetter at tiltaket ikke
påvirker fremmede arter eller
rødlistearter

Ubetydelig
(0)

Andre typer
bebyggelse og
anlegg

Liten verdi

Ingen
endring

Forutsetter at tiltaket ikke
påvirker nærliggende
naturtypelokaliteter

Ubetydelig
(0)

Næring

Ubetydelig/
potensiell
verdi

Ingen
endring

God avstand til bekkeløp

Ubetydelig
(0)

Friområde

Litenmiddels
verdi

Litt
positiv/
noe
forbedret

En utvikling av området skal
gjennomføres på naturens
og naturmangfoldets
premisser.

Liten
positiv
+

LNFR for
spredt bolig,
fritids- eller
næringsbebyggelse

Liten verdi

Litt
positiv/
noe
forbedret

0-alternativet innebærer
nedbygging av området og
dårligere vilkår for
naturmangfoldet

Liten
positiv
+

LNFR

Ubetydelig/
potensiell
verdi

Stort
positivt/
stor
forbedring

Tiltaket innebærer
tilbakeføring av et tidligere
masseuttak til natur/jordbruk.

Småbåthavn

Liten verdi

Ingen
endring

God avstand til
naturtypeområder.
Forutsetter utredning og evt.
tiltak av påvirkningen på
fiskeslag og sjøpattedyr
Tiltaket må holde avstand til
bekk og natrutypelokalitet.

7

8

9

10

11

12

13

14

Konsekvens

Verdi

Gang/sykkelveg

Liten verdi

Ingen
endring

Liten
positiv
+
Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)

4.3.8 Usikkerhetsfaktorer
Én usikkerheten i vurdering av konsekvensene for naturmangfold er vurdering av omfang.
Stedsfesting kan være utfordrende, både for arter og naturtyper. Dette medfører at
enkeltkonsekvensene i flere tilfeller ikke er så nøyaktig som vi skulle kunne ønske.
4.3.9 Avbøtende tiltak
Det skal innføres bestemmelser i kommunedelplanen:
o Tiltak 1: Langsiktige og kortsiktige virkninger på naturmangfoldet må vurderes nærmere i
utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Eventuelle avbøtende tiltak må innarbeides. Det
må også tas høyde for hvordan man skal forholde seg til de fremmede artene som er
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registrert langs Fv. 755 (fig. 16). Omfangsvurderingen forutsetter at alt anleggsarbeid vil
foregå innenfor området som er regulert til boligbebyggelse.
o Tiltak 2: Langsiktige og kortsiktige virkninger på naturmangfoldet skal vurderes nærmere
i utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Alt anleggsarbeid skal foregå innenfor området
som er regulert til boligbebyggelse. Det må vurderes om tiltak for fremmede arter med
svært høy risiko er nødvendig.
o Tiltak 3: Detaljreguleringsplan må undersøke om det er behov for tiltak i forhold til
fremmede arter innenfor planområdet.
o Tiltak 7: Detaljreguleringsplan må undersøke om det er behov for tiltak i forhold til
fremmede arter og rødlistearter innenfor planområdet.
o Tiltak 8: I detaljreguleringsplan må påvirkning på nærliggende naturmangfold
undersøkes. Avbøtende tiltak må gjennomføres hvis dette skulle vise seg å være
nødvendig.
o Tiltak 9: Tiltaket må ikke berøre bekkeløpet Bjørkudalsbekken/ Ramdalsbekken og
eventuelt naturmangfold innenfor bekkens tilgrensede areal. Tiltak i forhold til fremmede
arter innenfor planområdet skal vurderes.
o Tiltak 10: Langsiktige og kortsiktige virkninger på naturmangfoldet må vurderes nærmere
før gjennomføring av tiltak. Eventuell tilrettelegging av området skal forbedre
naturmangfoldets vilkår.
o Tiltak 13: Videre detaljreguleringsplan må undersøke tiltakets påvirkningen på fiskeslag
og sjøpattedyr, som har utbredelsesområde/beiteområde i Vanvikbukta. Påvirkning på
naturmangfoldet i og ved Asbjørgbekken må også vurderes.
o Tiltak 14: Videre detaljreguleringsplan må sikre at fremmede arter ikke spres. Videre må
avstand til vannforekomst og naturverdier opprettholdes.

4.4 Friluftsliv og rekreasjon
Vanvikan og omegn har unike friluftslivsområder som er en viktig ressurs for aktivitet og
rekreasjon. Mange av tettstedets innbyggere benytter seg av turområdene, og da i hovedsak
av nærturområdene. Det er viktig å sikre områder av verdi for friluftslivet for å fremme ferdsel
og opphold og bevare tilgjengelighet til natur- og friluftsområder. Friluftslivsområder skal
være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne og spesielle behov, og flere skal
få muligheten til varierte friluftslivsopplevelser.
4.4.1 Kunnskapsgrunnlag
Den overordnede loven med betydning for dette temaet er friluftsloven, som har som formål
å verne og fremme friluftslivet, ved å sikre ferdsel og opphold i naturen som en
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Friluftsloven er grunnlaget
for allemannsretten, som fastsetter rett til ferdsel, opphold og høsting i utmark, men den gir
liten beskyttelse mot utbygging og andre arealbruksendringer. Dette må derfor sikres i plan.
Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (T1534/2013)
er knyttet til de nasjonale målene om at alle skal ha mulighet til å utøve friluftsliv som
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helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers,
og at områder av verdi for friluftsliv skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt
vare på.
Den viktigste kilden for dette utredningstemaet har vært det påbegynte arbeidet med
kartlegging av friluftslivsområder. Høsten 2017 ble det satt igangsatt kartlegging av
friluftslivsområder i gamle Leksvik kommune. Arbeidet ble gjennomført for den vestlige
halvdelen av den gamle kommunen, men ikke fullført for den østlige halvdelen. I arbeidet
med konsekvensutredningen for kommunedelplan Vanvikan vil vi allikevel bruke resultatene
som foreligger så langt. Det gir god informasjon selv om arbeidet ikke er komplett og
materialet ikke har vært sendt på høring. Kartleggingens funksjon vil i denne sammenheng
bli benyttet som et utgangspunkt for konsekvensutredningen.
I kartleggingen av friluftsområder har vi for det meste benyttet oss av lokalkunnskap fra
lokale ressurspersoner, samt eksisterende kartgrunnlag. Kartleggingen har blitt gjort i
henhold til Veileder M98-2013 fra Miljødirektoratet, som presenterer en metode som er laget
slik at den skal være mest mulig etterprøvbar. Målet med kartleggingen er å få kartlagt,
verdisatt og prioritert arealer for friluftsliv i kommunen, og sikre god tilgang på relevant
friluftslivsinformasjon både for kommunens eget arbeide og for eksterne parter.
Et ytterligere kunnskapsgrunnlag,
spesielt viktig for informasjon om
nærmiljø, er en nettbasert
spørreundersøkelse samt barnetråkk,
gjennomført høsten 2017.

Figur 20: Friluftslivsområder som har blitt kartlagt i
sørvestlig del av gamle Leksvik kommune. Avgrensning
er sør for den lilla linjen.

4.4.2
Kartlegging av
friluftslivsområder
Friluftsområder i og rundt Vanvikan har
blitt avgrenset og kategorisert etter type
bruk. Deretter er arealene verdisatt fra
A til D, med A som er de mest brukte
områdene med høyest opplevd verdi,
og D som den laveste kategorien.
Videre har områdene fått en
beskrivelse som klargjør kvaliteter og
bruk. Det er gjort et forsøk på å
kartlegge de ulike områdene mest
mulig homogent ut fra en overordnet
tilnærming.

Friluftsområdene har blitt kategorisert og verdisatt i forhold til 11 forskjellige brukskategorier:
– Brukerfrekvens
– Opplevelseskvaliteter (spesielle natur- eller kulturhistoriske kvaliteter)
– Symbolverdi
– Funksjon (spesielle funksjoner som f.eks. adkomstsone, korridor, parkering)
– Egnethet (spesielt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter)
– Tilrettelegging (tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper)
I tillegg har vi vurdert utviklingspotensialet til områdene:
– Kunnskapsverdier (egnet i undervisningssammenheng, eller spesielle kvaliteter)
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–
–
–

Inngrep
Potensiell bruk (potensial utover dagens bruk)
Tilgjengelighet (god tilgjengelighet eller forbedringspotensiale)

I og rundt Vanvikan er 15 områder kartlagt, beskrevet og verdisatt (se fig. 21):
3
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fremre Fosen-alper: Turområder med tilrettelegging. Verdi A.
Keiseråsen: Kulturlandskap. Verdi C.
Balstad-Sveet: Kulturlandskap. Verdi B.
Skavelmyra-Storhaugen: Marka. Verdi B.
Balstad-Bjørgan: Nærturterreng. Verdi B.
Rotaheia: Marka. Verdi B.
Gåshaugen: Kulturlandskap. Verdi B.
Tæveberga-Bjørganlia: Leke- og rekreasjons-område. Verdi A.
Bustvika- Ratvika: Særlige Kvalitetsområder. Verdi A.
Ratvikberget-Havna: Strandsonen. Verdi A.
Langnesfjæra: Strandsonen. Verdi B.
Langnesjordet lekeplass: Leke- og rekreasjons-område. Verdi B.
Bjørgan: Kulturlandskap. Verdi B.
Bortistu-Vanvik Østre: Kulturlandskap. Verdi B.
Klostreveien: Grønnkorridor. Verdi A.

Figur 21: Avgrensning av friluftslivsområder i og rundt Vanvikan. Planområdet er avmerket med stiplet
linje.

Nummerering og verdisetting av områdene er gjengitt direkte fra arbeidet som ble gjort
høsten 2017. For bekrivelse av områdene, se verdivurderingstabellen i neste avsnitt. Verdi
A/Svært viktig friluftslivsområde, oversettes til stor verdi. Verdi B/Viktig friluftslivsområde
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oversettes til middels verdi, og verdi C/Registrert friluftslivsområde oversettes til liten verdi.
Stor, middels og liten er benevnelser som er brukt ellers i konsekvensutredningen. Ettersom
at verdisettingen til de ulike friluftslivsområdene ikke tidligere har vært publisert eller sendt på
høring, er tabellen med verdivurderingene lagt med som vedlegg (se avsnitt 9.1).
4.4.3 Nærmiljø og rekreasjon
Kartlagte friluftslivsområder viser en grov vurdering av arealene i og rundt Vanvikan. Det er
samtidig nødvendig å vurdere hvilke nærområder som finnes og er viktige for tettstedet.
Hvilke areal benyttes til opphold og fysisk aktivitet i friluft ved og nær boliger og
arbeidsplasser? Og hvordan er tilgjengelighet til uteområdene, inkludert gang- og
sykkelveinettet?
Vanvikan er dominert av eneboliger med private hager og uteareal. Spørreundersøkelser har
vist at folk møtes mest hjemme hos hverandre. Dette til tross, undersøkelsene viser også at
mange møtes på felles møtesteder, ikke minst i sentrum. I dette avsnittet er det naturlig å
avgrense undersøkelsen til de områdene av planen som er tettest befolket.
Ved å samle informasjonen vi har fått blant annet gjennom spørreundersøkelser og
barnetråkk, kan vi identifisere de mest brukte møteplassene i Vanvikan (fig. 22). Dette er
steder hvor folk i Vanvikan treffes, som gjerne har spesielle funksjoner (næring, lekeplass,
kulturaktiviteter e.l.). Vi har funnet 13 konsentrasjoner/steder som er viktig for nærmiljø og
rekreasjon utendørs:

vi
v

vii

xi
x
xiii

iv

iii

xii

viii
ix

ii
i

Figur 22: Møteplasser i Vanvikan i dag

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Havna: Leke- og rekreasjonsområde. Verdi A.
Butikken: Annet nærområde for nærmiljø. Verdi B.
Grunnskoleområdet: Leke- og rekreasjonsområde. Verdi A.
Samfunnshusområdet: Annet nærområde for nærmiljø. Verdi C
Langnesjordet lekeplass - Vurdert i forrige avsnitt om friluftslivsområder, verdi B
Bjørgliasvingen lekeplass: Leke- og rekreasjonsområde. Verdi C.
Tæveberga - Vurdert i forrige avsnitt om friluftslivsområder, verdi A
Ratvikdalen friområde: Leke- og rekreasjonsområde. Verdi ingen/potensiell verdi.
Menighetshuset uteområde: Leke- og rekreasjonsområde. Verdi B.
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x.
xi.
xii.
xiii.

Trøanbakken lekeplass: Leke- og rekreasjonsområde. Verdi C.
Vollaveien lekeplass: Leke- og rekreasjonsområde. Verdi C.
Åsaveien lekeplass: Leke- og rekreasjonsområde. Verdi C.
Skavelmyra idrettsarena: Nærturterreng. Verdi A.

Nærområdene har blitt vurdert etter samme metode som friluftslivsområdene, men uten en
arbeidsgruppe. Vurderinger av nærområder og rekreasjonsområder har kun blitt gjennomgått
av prosjektledelsen for kommunedelplan Vanvikan.
Detaljer omkring vurderingene kan ses i tabell i vedlegg til konsekvensutredningen (avsnitt
8.2)
4.4.4

Vurdering av verdi

Verdivurdering

Områder

Områdetype

Begrunnelse

3

Fremre Fosenalper

Fjellparti med store
opplevelseskvaliteter

16

Keiseråsen

18

Balstad –
Sveet
Skavelmyra –
Storhaugen
Balstad –
Bjørgan

Turområder
med
tilrettelegging
Kulturlandskap
Kulturlandskap
Marka

19
20

Nærturterreng

21

Rotaheia

Marka

22

Gåshaugen

Kulturlandskap

23

24

Tæveberga –
Bjørganlia

Leke- og
rekreasjonsområde

Bustvika –
Ratvika

Særlige
kvalitetsområder

Skoglandskap
Kulturlandskap med
gårdsdrift og veier
Skog og hei brukt til turog rekreasjonsområde
Nærturterreng med
umiddelbar nærhet til
Ratvikåsen og Balstadlia
Skogslandskap med
gårds- skogsveier. Brukt til
turet og rekreasjon
Kulturlandskap med
gårdsdrift og veier. Mye
brukt til rundturer. Også
gjennomgang for turgåere
som skal videre opp til fjell
og skog
Viktig utfartspunkt for
barnehage med fin utsikt.
Markant i
Vanvikanterrenget
Yndet badeplass med
særlige kvaliteter. Svaberg
og strender med
tilrettelagte benker og
grillsteder.
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Utviklingspotensiale*

Verdi

Middels
potensial

Stor
verdi

Middels
potensial
Stort
potensial
Middels
potensial

Liten
verdi
Middels
verdi
Middels
verdi

Middels
potensial

Middels
verdi

Middels
potensial

Middels
verdi

Middels
potensial

Middels
verdi

Stort
potensial

Stor
verdi

Stort
potensial

Stor
verdi

25

Ratvikberget –
Havna

Strandsone

26

Langnesfjæra

Strandsone

27

Langnesjordet
Lekeplass

28

Bjørgan

Leke- og
rekreasjonsområde
Kulturlandskap

29
30

i

ii

Bortistu –
Vanvik Østre
Klostreveien

Havna

Butikken

iii

Grunnskoleområdet

iv

Samfunnshusområdet

vi

Bjørliasvingen
lekeplass

viii

Ratvikdalen
friområde

ix

x

xi

Menighetshuset
uteområde
Trøanbakken
lekeplass
Vollaveien
lekeplass

Kulturlandskap
Grønnkorridor

Leke- og
rekreasjonsområde
Annet
nærområde/
rekreasjonsområde
Leke- og
rekreasjonsområde
Annet
nærområde/
rekreasjonsområde
Leke- og
rekreasjonsområde
Leke- og
rekreasjonsområde
Leke- og
rekreasjonsområde
Leke- og
rekreasjonsområde
Leke- og
rekreasjonsområde

Strandsone med direkte
nærhet til Vanvikan
sentrum
Strandsone med direkte
nærhet til Vanvikan
sentrum
Lekeplass

Gård med beliggenhet på
et platå over Vanvikan.
Sentral beliggenhet for å
komme seg videre ut til
populære turområder
Gård med sentral
beliggenhet i Vanvikan
Gård med stor
funksjonsverdi. Viktig
gjennomfartsområde for
syklende og gangende fra
boligfelt til skoleområde og
sentrum
Et mye brukt område med
umiddelbar nærhet til
sjøen. Behov for bedre
trafikksikkerhet
Et mye brukt område med
nærhet til sjøen. Behov for
bedre trafikksikkerhet
Mye brukt område, nært
naturen
Mye brukt område,
inneklemt mellom veger
og bebyggelse men viktig
for samferdsel
Nærlekeplass. Nært
naturen
Noe brukt område,
inneklemt, men viktig som
villniss/"urørt" lekeareal
Mye brukt område, ikke
veldig godt egnet for
utvikling
Nærlekeplass

Nærlekeplass. Nært
naturen
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Stort
potensial

Stor
verdi

Stort
potensial

Middels
verdi

Stort
potensial

Middels
verdi

Stort
potensial

Middels
verdi

Stort
potensial

Middels
verdi

Middels
potensial

Stor
verdi

Middels
potensial

Stor
verdi

Lavt
potensial

Middels
verdi

Middels
potensial

Stor
verdi

Lavt
potensial

Liten
verdi

Middels
potensial

Liten
verdi

Lavt
potensial

Ubetyd
elig/pot
ensiell
verdi

Lavt
potensial

Middels
verdi

Middels
potensial

Liten
verdi

Middels
potensial

Liten
verdi

xii

Åsaveien
lekeplass

xiii

Skavelmyra
idrettsarena

Leke- og
rekreasjonsområde
Nærturterreng

Nærlekeplass. Nært
naturen
Mye brukt område, viktig
for tilgang til idrett med
behov for nærhet til
naturen

Middels
potensial

Liten
verdi

Stort
potensial

Stor
verdi

*Tilgangen til de forskjellige nærområdene varierer.

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

1

Boligbebyggelse

2

Offentlig eller
privat
tjenesteyting

3

Berørte områder og
verdi
18. Balstad-Sveet:
Kulturlandskap.
Middels verdi.
Influensområdet til
24. BustvikaRatvika: Særlige
kvalitetsområder.
Stor verdi.
24. BustvikaRatvika: Særlige
Kvalitetsområder.
Stor verdi.
i. Havna: Leke- og
rekreasjons-område.
Stor verdi.
Influensområdet til
18. Balstad-Sveet:
Kulturlandskap.
Middels verdi.
i: Havna. Særlige
Kvalitetsområder.
Stor verdi

Omfang

Begrunnelse

Middels
positivt /
forbedret

Vil forbedre tilgang til
Arnfjæra, og gjøre
området lettere
tilgjengelig for flere deler
av befolkningen
(universell utforming).
Kan redusere noe av
opplevelseskvaliteten i
området.
Tiltaket vil ha lite
påvirkning på
strandsonen som er
viktig for friluftsliv og
rekreasjon. Har samtidig
potensiale for å bedre
adkomst til strandsonen

Litt
positivt /
noe
forbedret

Middels
positiv /
noe
forbedret

25. RatvikbergetHavna: Strandsone.
Stor verdi.
Influensområdet til
ii. Butikken: Annet
nærområde for
nærmiljø. Middels
verdi
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Ny skole innebærer
utvikling/utbedring av
uteområdet, inkludert
ferdselslinjer langs
sjøen.

Konsekvens

Middels
positiv
++

Liten
positiv
+

Middels
- stor
positiv
++/+++

Fremtidig
formål
Ferdsel i sjø

Berørte områder og
verdi
i: Havna. Særlige
Kvalitetsområder.
Stor verdi

4

5

Offentlig eller
privat
tjenesteyting
Sentrumsområde nord

6

25. RatvikbergetHavna: Strandsone.
Stor verdi.
24. BustvikaRatvika: Særlige
kvalitetsområder.
Stor verdi.
29. Bortistu - Vanvik
Østre:
Kulturlandskap.
Middels verdi.

Omfang

Begrunnelse

Litt
positivt /
noe
forbedret

Tiltaket legger tilrette for
større bruk av arealet til
friluftsliv/rekreasjon

Middels
positivt /
forbedret

Ny barnehage
innebærer utvikling av
området med utvidet
mulighet for rekreasjon
Utvikling av området til
sentrumformål
innebærer en mulighet
for etablering av
områder til rekreasjon.
Mulighet for bedre
forbindelse til
Klostreveien.
-

Litt
positivt /
noe
forbedret

Influensområdet til
Klostreveien, Grønnkorridor, stor verdi
Ingen

-

Andre typer
bebyggelse
og anlegg

20. Balstad - Sveet:
Middels verdi.

Ingen
endring

Næring

18. Balstad-Sveet:
Kulturlandskap.
Middels verdi.

Ingen
endring

Parkering
7

8

Influensområdet til
19. SkavelmyraStorhaugen: Marka.
Middels verdi.

9

Friområde

10

Liten påvirkning på
strandsonen i forhold til
bruk og tilgjengelighet.
Renseanlegg kan
medføre noe dårligere
opplevelseskvaliteter.
Liten påvirkning på
rekreasjon/friluftsliv

24. BustvikaRatvika: Særlige
kvalitets-områder.
Stor verdi.
22. Gåshaugen:
Kulturlandskap.
Middels verdi.

Konsekvens
Liten middels
positiv
+/++

Middels
positiv
++

Liten
positiv
+

Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)

Ubetydelig
(0)

Middels
positivt/
forbedret

23. TævebergaBjørganlia: Leke- og
rekreasjons-område.
Stor verdi.
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Økt attraktivitet.
Forsiktig/hensynsfull
tilrettelegging av et
område som i dag er
mye benyttet til lek og
rekreasjon. Liten/ingen
påvirkning på
kulturlandskapet.

Middels
positiv
++

11

Fremtidig
formål
LNFR for
spredt bolig,
fritids- eller
næringsbebyggelse

LNFR

Berørte områder og
verdi
18. Balstad-Sveet:
Kulturlandskap.
Middels verdi.
19. SkavelmyraStorhaugen: Marka.
Middels verdi
18. Balstad-Sveet:
Kulturlandskap.
Middels verdi.

12

Småbåthavn

Omfang

Begrunnelse

Ingen
endring

Området videreføres slik
det er i dag og
forhindrer muligheten for
fortetting/ nedbygging
av eksisterende
nærområder

Litt
positiv/
noe
forbedret

20. Balstad-Bjørgan:
Nærturterreng.
Middels verdi.

Middels
positivt/
forbedret

20. Balstad - Sveet:
Middels verdi.

Middels
positivt/
forbedret

13

Gang/sykkelveg

14

Influensområdet til
24. BustvikaRatvika: Særlige
kvalitetsområder.
Stor verdi.

Vil påvirke mulighetene
for at området kan
gradvis tilbakeføres.
Området hvor tiltaket
skal gjennomføres har
liten påvirkning på
friluftsliv/rekreasjon.
Vil tilgjengeliggjøre og
tilrettelegge området for
mer friluftsliv på sjøen,
øke attraktiviteten og
bruksmulighetene. Kan
påvirke strandsonen
noe.
Tiltaket vil bedre
mulighetene for boliger
på Sveet til å benytte
sykkel og gange.
Vil bedre tilgang til
særlige kvalitetsområder
vestfra.

Konsekvens

Ubetydelig
(0)

Liten
positiv
+

Middels
positiv
++

Middels
positiv
++

4.4.6 Usikkerhetsfaktorer
Det er knyttet usikkerhet til måten tiltakene påvirker delområdene på (omfanget), og til
utforming/lokalisering av de enkelte tiltakene.
4.4.7 Avbøtende tiltak
Det skal innføres bestemmelser i kommunedelplanen:
o Tiltak 1: Forutsetter rekkefølgekrav om å legge til rette for offentlig adkomst til Arnfjæra
ved utvikling av området. Adkomsten må være universelt utformet.
o Tiltak 2: Forutsetter at det etableres krav om å legge til rette for at alle skal ha adkomst
til strandsonen. Adkomsten bør denne være universelt utformet.
o Tiltak 3: Forutsetter at det tilrettelegges for etablering av gangforbindelse vestover mot
Arnfjæra, og at det etableres gode og tilgjengelige møteplasser for alle innenfor fremtidig
detaljregulering.
o Tiltak 4: Forutsetter at overgangssonen mellom land og sjø blir tilgjengelig for alle.
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o Tiltak 6: Forutsetter mer tilrettelegging for gående og syklende, fortrinnsvis universelt
utformet der dette er mulig.
o Tiltak 8: Forutsetter at tiltaket legger til rette for at det kan etableres en forbindelseslinje
øst – vest.
o Tiltak 10: Fremtidig tilrettelegging må vurdere om det er mulig å legge til rette for
universell utforming. Fysisk tilrettelegging må ikke gå på bekostning av naturopplevelser.
o Tiltak 13: Tiltaket må tilrettelegges for universell utforming.

4.5 Naturressurser
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster, samt georessurser (berggrunn og mineraler). Ressursene
er både fornybare og ikke-fornybare. For å legge til grunn en mest mulig bærekraftig
utvikling, må ressursene i størst mulig grad forvaltes gjennom bevaring.
Landskapet utgjør en mangfoldig ressurs, både som utviklingsareal og som verdiskaping.
Naturressursene i Vanvikan er vanlig forekommende i regionalt perspektiv. Samtidig er
jordbruksjord under stort press i Norge i dag. Av hensyn til landets matproduksjon har vi et
særskilt ansvar for å minske tap av jordbruksjord til et minimum.
4.5.1 Kunnskapsgrunnlag
Kartgrunnlaget AR5 (geonorge.no) gir detaljert informasjon om jordbruksarealene, samt
informasjon om skogområdene (bonitet). Dyrkbar jord gir informasjon om arealer som kan
settes i stand til fulldyrka jord. I tillegg har vi benyttet Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO
sine data på kilden.no.
Jordkvalitet gir detaljert informasjon om egenskapene til jordbruksarealene som er
jordsmonnskartlagt.
4.5.2 Jordbruksområder
Figur 23 viser at det er en del fulldyrka jord i Vanvikan. Arealene dekker overkant av 650
daa, noe som tilsvarer 12 % av planområdet som er på land. Det er omtrent 80 daa
overflatedyrka jord, noe som tilsvarer rundt 1,5 % av planområdet på land. I tillegg er det
rundt 160 daa med innmarksbeite, som tilsvarer ca. 3 % av planområdet på land.
I tillegg til eksisterende jordbruksjord finnes det i tillegg noe dyrkbar jord i Vanvikan som ved
oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord (se fig. 24). Hvis
dette blir gjort vil disse arealene også holde kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking.
Flere tiltak innenfor planen vil påvirke jordbruket. Følgene for jordbruket vil bli vurdert for
hvert enkelt tiltak, se avsnitt 3.5.8.
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Figur 23: Skog og dyrkbar jord innenfor kommunedelplan Vanvikan. Kilde: NIBIO https://kilden.nibio.no

4.5.3 Skogbruksområder
Det er rundt 3300 daa skog innenfor planområdet (se fig. 24). Dette består av rundt 990 daa
skog av høy bonitet, som tilsvarer 18,5 % av det totale planområdet på land. Omkring 1730
daa skog er av middels høy bonitet, tilvarende 32 % av planområdet på land. Rundt 500 daa
skog er av lav bonitet, det vil si omtrent 9,5 % av planområdet på land. I tillegg er det 90 daa
uproduktiv skog, tilsvarende 1,5 % av planområdet på land.
I tillegg til dyrkamark og skog har vi myr og åpen fastmark innenfor planområdet. Noe areal
er ikke arealressursklassifisert, hovedsakelig i sentrum av Vanvikan.

Figur 24: Jordbruksareal, produktiv skog og dyrkbar jord innenfor plangrensene. Kilde: NIBIO https://kilden.nibio.no.
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Flere tiltak innenfor planen vil påvirke skogbruket. Følgene vil bli vurdert for hvert enkelt
tiltak, se avsnitt 3.5.8
4.5.4 Reindriftsområder
Hele planområdet er registrert som reinbeiteområde under Fovsen-Njaarke. Området ligger i
utkanten av vinterbeite for reinen. Det er imidlertid ikke registrert noen faste installasjoner
knyttet til dette, slik som sperregjerder, transportområder eller liknende.
Ingen tiltak innenfor planen er lokalisert på noen måte som vil gjøre reinens vinterbeite
dårligere.
4.5.5 Fiske/havbruk
Det er ingen fiskeproduksjonsanlegg innenfor planområdet. Det er imidlertid et landbasert
produksjonsanlegg for akvakultur i Vanvikan; C-feed, som holder til i LIV-bygget. Dette
anlegget produserer akvakulturdyr i tidlige livsstadier (stamdyr). Akvakulturanlegget er
knyttet til oppdrettsproduksjon.
Vanvikan er del av en farled (biled), med hurtigbåttrafikk til og fra Trondheim. Planen vil
legge til rette for trygge og farbare sjøareal, og ingen tiltak innenfor planen vil medføre en
dårligere sikkerhet eller fremkommelighet i sjøområdet.
Hurtigbåtleden inn til Vanvikan er visualisert i kommunedelplanen. Ingen av nåværende eller
fremtidige arealdisponeringer innenfor planområdet vil forhindrer en prioritering av
hurtigbåtens ferdsel.
4.5.6 Berggrunn og mineraler
Det er ikke registrert områder med industrimineraler, metallforekomster eller
natursteinforekomster innenfor planområdet.
Innenfor planområdet er det i eksisterende kommunedelplan avgrenset et uttak av grus og
pukk bak Ratvikåsen på Balstad. Verdien er av NGU karakterisert som et lite viktig område.
Masseuttaket er i dag avvikles og kommunedelplanen legge opp til at området skal
tilbakeføres til kulturmark.
Vest for Skavlmyra er det en ny detaljplan som ble vedtatt i 2018. I planen er det regulert til
masseuttak i første omgang, og videre overføring til industriområde når masseuttaket er
fullført.
4.5.7 Løsmasser
Mesteparten av planområdet er under marin grense. Det betyr at arealene på et tidspunkt
hovedsakelig har vært utsatt for marin påvirkning. Langs fjorden går et belte med en
undergrunn som for det meste består av hav- og fjordavsetning og strandavsetning. Dette gir
noen steder et usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen med kornstørrelse på
alt fra leire til blokk. Andre steder forekommer det som et sammenhengende dekke med
finkornige, marine avsetninger, ofte med stor mektighet (fra 0,5 m til flere ti-tall meter).
Denne siste avsetningstypen kan omfatte også skredmasser fra kvikkleireskred.
Noen steder er det bart fjell.
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Trukket lengre vekk fra fjorden er det morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke
over berggrunnen. Dette er materiale som er plukket opp, transportert og avsatt av isbreer.
Det er vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leire til stein og
blokk. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m, men enkelte steder kan det
også være mer.
Innimellom moreneavsetningene er det spredte forekomster av torv og myr (Organisk
materiale). Dette er organisk jord dannet av døde planterester, med mektigheter større enn
0,5 m. Det skilles ikke mellom ulike torvtyper.
Bortsett fra skredfaren og fare for kvikkleire som er omtalt i ROS-analysen, har ikke
sammensetningen på løsmassene noen betydning på tiltak innenfor planen.
4.5.8 Vannforekomster
Ingen av vannforekomstene innenfor planområdet er drikkevann. Vanvikan får vannet sitt fra
Litjkvernsjøen vest for planområdet. Renseanlegget til dette drikkevannet ligger innenfor
plangrensene, i Krekveien, 400 vest for Skavlmyra idrettarena. Ingen tiltak innenfor planen vil
få betydning for hverken drikkevannsressursen eller renseanlegget.
4.5.9

Vurdering av verdi

Verdivurdering
Områdenavn
1

2
3

4

Øvre
Arnfjæra
Langbekken
øst
Videregåendetomta
Videregående/
sentrumsområde i sjø

Berørte
naturressurser
Hovedsakelig
fulldyrka jord.
Noe skog med særs
høg bonitet
Skog med høy,
middels og lav bonitet.

Verdi
Stor verdi
Stor verdi

Begrunnelse

Samlet verdi

Gode
driftsforhold

Stor verdi

Middels verdi

Middels
verdi

Bebygd areal

-

Ikke
vurdert

Sjøareal

Liten verdi

Liten verdi

5

Arnfjæra
barnehage

Overflatedyrka jord og
skog

6

Sentrumsområde nord

Hovedsakelig bebygd
areal.
Liten del fulldyrka jord

Stor verdi

Stor verdi
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Noe
vanskelige
driftsforhold
(hellende og
«inneklemt»
terreng)
Noe
vanskelige
driftsforhold
(hellende og
«inneklemt»
terreng).
Mindre del
jordbruksjord

Middels
verdi

Liten verdi

7
8

9

10

Parkeringsområde
Renseanlegget

Vollakrysset

Tæveberga/
Nøtte-skogen

Bebygd areal

-

Bebygd areal

-

Registrer med noe
skog og noe jordbruk.
Feil i register, det er
anlagt et parkeringsplass på arealet i dag
Hovedsakelig skog
med høg bonitet

Liten verdi

Middels verdi

Noe skog med lav
bonitet.

Liten verdi

Litt areal med
innmarksbeite
Mest skog med særs
høg bonitet
11

Ikke
vurdert
Ikke
vurdert

Stor verdi

Dårlige
driftsforhold –
«inneklemt
areal»

Ubetydelig
/potensiell
verdi

Noe
vanskelige
driftsforhold
(hellende og
«inneklemt»
terreng)

Middels
verdi

Gode
driftsforhold

Stor verdi

Potensielt
gode
driftsforhold

Ubetydelig
/potensiell
verdi

Stor verdi

En del fulldyrka jord

Stor verdi

En del overflatedyrka
jord

Stor verdi

En del innmarksbeite

Stor verdi

Korpan II

12

Balstad
steinuttak

Uproduktiv skog

Liten verdi

13

Akjørja
havneområde

Sjøareal og bebygd
areal

-

14

Gang/sykkelveg
Svee-Volla

Skog – høg og
middels bonitet

Høg/middels
verdi

Ikke
vurdert
Ikke beste
driftsforhold
pga nærhet
til veg

Middels
verdi

4.5.10 Konsekvensvurdering
Fremtidig
formål

Verdi

Omfang

Begrunnelse

Konsekvens

Tiltaket medfører
beslag på en mindre
del av jordbruksjorda.
Drift i tilgrensende
områder vil kunne
videreføres.

Stormiddels
negativ
--/---

Noe skog vil kunne
bli bevart mellom
bebyggelsen

Liten
negativ
-

1

Boligbebyggelse

Stor verdi

Middels
negativt/
forringet

2

Boligbebyggelse

Middels
verdi

Liten - middels
negativ omfang
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Fremtidig
formål

Verdi

Omfang

Begrunnelse
Videreføring av
eksisterende
arealbruk

3

Offentlig eller
privat
tjenesteyting

Ikke vurdert

-

4

Ferdsel i sjø

Ubetydelig/
potensiell
verdi

Ingen endring

5

Offentlig eller
privat
tjenesteyting

6

Konsekvens
Ubetydelig
(0)

Jordbruk vil ikke
kunne bli bevart, noe
skog kan ivaretas
men vil ikke få verdi
som produktiv skog
Området ligger
inneklemt mellom
bebyggelsen. Dårlig
vilkår for jordbruk

Middels
negativ
--

Middels
verdi

Stort negativt/
ødelagt

Sentrumsformål

Liten verdi

Middels
negativt/
forringet

7

Parkering

Ikke vurdert

-

-

8

Andre typer
bebyggelse og
anlegg

Ikke vurdert

-

-

9

Næring

Ubetydelig/
potensiell
verdi

Ingen endring

10

Friområde

Middels
verdi

Ingen endring

11

LNFR for
spredt bolig,
fritids- eller
næringsbebyggelse

12

13

14

Jord-/skogbruket vil
ikke kunne bli
videreført. Det har
imidlertid dårlige
vilkår også i dag

Liten
negativ
-

Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)

Stor verdi

Stor positivt/
stor forbedring

Tiltaket tilrettelegger
for videreføring av
eksisterende bruk,
mot at det ellers vil bli
ødelagt av ny
bebeggelse

Stor
positiv
+++

LNFR

Ubetydelig/
potensiell
verdi

Stor positivt/
stor forbedring

Tiltaket tilrettelegger
for tilbakeføring av
området til jordbruk
eller skogbruk

Liten
positiv
+

Småbåthavn
Gang/sykkelveg

Ikke vurdert
Middels
verdi

Liten negativt/
noe forringet

Nærhet til veg

Liten
negativ
-

4.5.11 Usikkerhetsfaktorer
I temaet naturressurser er det størst usikkerhet omkring vurdering av verdi.
Kategoriseringene av skog og dyrkbar jord er grove, og det kan være vanskelig å si sikkert at
det ene til enhver tid er mer eller mindre verdifullt enn det andre. Vurdering av den samlet
konsekvens på et overordnet nivå, må allikevel kunne sies å være tilfredsstillende.
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4.5.12 Avbøtende tiltak
Det skal innføres bestemmelser i kommunedelplanen:
o Tiltak 2: Skog skal bevares så godt som mulig mellom bebyggelsen.

4.6 Barn og unge / Universell utforming
I formålsparagrafen til plan- og bygningsloven, femte ledd, står det:
«Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det
enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og
estetisk utforming av omgivelsene.»
For universell utforming vil vi vurdere om hvert enkelt tiltak kan få vesentlige konsekvenser
for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger eller tjenester
For å kunne vurdere konsekvensene for barn og unge, samt universell utforming, ønsker vi å
legge til rette for at det skal være trygge oppvekstmiljø med gode muligheter for lek, for ulike
typer lek og på ulike årstider. Barn og unge skal ha aktivitetsfremmende omgivelser/areal
som er tilgjengelige og kan brukes av ulike aldersgrupper. Trafikksikkerheten blir vurdert
spesielt.
Konsekvenser for barn og unge blir vurdert i forhold til tre problemstillinger:
a) Nåtid: Hvilke aktiviteter foregår (hvem benytter seg av området), og hvordan er
utearealene? Er det en felles møteplass på tvers av aldersgruppene?
b) Bør (deler av) området tilrettelegges spesielt for barn/unge eller universelt utformes?
Hvordan er trafikksikkerheten?
c) Fremtidig tiltak: Området/arealenes egnethet. Hvordan er tilgjengeligheten?
Vi vurdering av konsekvenser har vi fokusert spesielt på om arealene er tilstrekkelige, store
nok og egnet. For krav til fysisk utforming av leke-/uteareal for barn og unge viser vi til
retningslinjene T2-08 Barn og unge i arealplanleggingen.
Arealene/anleggene som vi vurderer her er primært lekeplasser, løkker, skogholt, små eller
større områder hvor barn kan treffes, spille ball, hoppe tau, klatre i trær, møtes for å slappe
av og prate, skateplasser eller plasser de kan sykle. Områder eller areal som er planlagt for
organisert sport, med treningstider og fysiske anlegg, er også av betydning for barn og unge.
Disse er imidlertid utelukket i dette kapittelet fordi de er en del av vurderingene i kap. 3.4
friluftsliv og rekreasjon. Både uregulerte og regulerte areal og områder av betydning for barn
og unge blir vurdert.
4.6.1 Kunnskapsgrunnlag
Overordnede føringer som har spesiell betydning for dette temaet er Rikspolitiske
retningslinjer for å stryke barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08), samt lov om
likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven). Lovens formål
er å fremme likestilling og hindre diskriminering. Den skal bidra til å bygge ned
samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes. Vi har også
benyttet rundskriv T-5/99 B; Tilgjengelighet for alle.
For å kunne vurdere virkninger av de forskjellige tiltakene for barn og unges oppvekstvilkår,
har vi benyttet oss av barnetråkk-registreringene, samt av den generelle kunnskapen om
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barn og unge i Vanvikan. Gjennom barnetråkk fikk vi god innsikt i hvilke områder som blir
benyttet av barn og unge i Vanvikan. I alt 110 elever fra 1. til 10. klasse svarte på
undersøkelsen, som ble gjennomført høsten 2017. På skolen er det rundt 160 elever totalt.

Figur 25: Arealer hvor barn og unge i Vanvikan har markert at de oppholder seg. Kilde: Barnetråkk ved
Vanvikan skole, klasse 1.-10.

Temaveileder T-1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven har vært et
hjelpemiddel i planarbeidet. Ungdomskonsulent i Indre Fosen kommune har bistått med
vurdering av verdi og konsekvens.
4.6.2 Gjennomgang av tiltaksområdene
Hvert enkelt tiltak vurderes i forhold til befolkningens tilgjengelighet, samt problemstillingene
a-c som ble skissert innledningsvis.
1. Øvre Arnfjæra
Området ligger i hellende terreng. Tilgjengelighet til uteområder og bygninger må ivaretas
gjennom bestemmelser. Tilgjengelighet til tjenester i sentrum er ivaretatt gjennom tilgang til
gang-/sykkelveg langs Fv. 755.
Barn/unge:
a) Det er ikke mye aktivitet med barn og unge i tiltaksområdet til Øvre Arnfjæra i dag. I
barnetråkkregistreringene ble området sjeldent markert, kun ved et par tilfeller er det markert
som et jorde med fin utsikt, hvor det er gøy å ake på vinteren. Øvre Arnfjæra er i større grad
et område som benyttes for å komme seg ned til fjæreområdet ved sjøen, som er en
møteplass på tvers av aldersgrupper. Fjæra har flere ganger blitt nevnt som en møteplass,
badested, og som et fint sted. Skogen ved Sagfjærbekken har blitt trukket frem som en fin
skog.
b) Selv om det ikke ble registrert aktiviteter her gjennom barnetråkk, er området viktig for
tilgang til strandsonen. Tilgjengeligheten ned til stranda er ikke god, og bør forbedres. Dette
har betydning for Øvre Arnfjæra. Trafikksikkerheten til området langs Fv. 755 er blitt god,
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etter at det ble bygget gang-/sykkelveg langs vegen. Det kan oppstå problemer med
kryssing, og gode og tydelige krysningsplasser bør vurderes om skal etableres.
c) Boligetableringen bør inkludere en nærlekeplass eller liknende, jf. Krav stilt i T-2/08.
Barnetråkk viste tydelig at de nærmeste lekeplassene i eksisterende boligfelt var viktig for
spesielt de minste barna. Området ligger i et gradvis hellende terreng. Til tross for dette vil
det, innenfor arealet som er avgrenset, være mulig å tilrettelegge for en god nærlekeplass
eller liknende, som er egnet og universelt utformet.
2. Langbekken øst
Området ligger i hellende terreng. Tilgjengelighet til uteområder og bygninger må ivaretas
gjennom bestemmelser. Tilgjengelighet til tjenester i sentrum er ivaretatt gjennom tilgang til
gang-/sykkelveg langs Fv. 755.
Barn/unge:
a) Området er ikke nevnt i barnetråkk, og blir ikke mye brukt av barn og unge i dag.
Gjennom barnetråkk har imidlertid flere nevnt fjæra nedenfor, Ratvikfjæra, som en
møteplass. Utvikling av Langbekken Øst sammen med etablering av barnehage ovenfor,
medfører derfor en mulighet for å tilrettelegge for flere adkomstveger ned til fjæra
b) Det bør etableres en god adkomstmulighet til Ratvikfjæra som enten ligger gjennom eller i
tilknytning utbyggingsområdet. Adkomsten må gjøres tilgjengelig for alle, og utformingen må
være slik at alle som bor i Vanvikan kan benytte den. Trafikksikkerheten til området er blitt
god etter at det ble bygget gang-/sykkelveg langs Fv. 755.
c) Avhengig av antall boenheter, bør det vurderes om det skal etableres nærlekeplass eller
liknende i tilknytning til utviklingsområdet. Hvis det blir etablert en god adkomstveg til
Ratvikfjæra, er det mulig denne kan erstatte krav om nærlekeplass. Området er kupert, men
det bør kunne være mulig å etablere en god lekeplass, eller annet tilbud for barn og unge i
nærmiljøet.
3. Videregåendetomta
Tilgjengelighet til uteområder, bygninger eller tjenester blir gode. Tilgjengeligheten til
kollektivholdeplass; både buss og hurtigbåt, blir også gode med denne lokaliseringen.
Havna/sentrum i dag er ikke utformet med tanke på universell utforming. Mye kan gjøres for
å etablere en bedre lesbarhet og tilgjengelighet.
Barn/unge:
a) De fleste i barnetråkkundersøkelsen markerer havna som en møteplass. Mange skriver
også at de bader i bassenget på Sjølyst. Dette gjelder for barn/ungdom i alle klassetrinnene.
De yngste elevene i barnetråkkundersøkelsen skriver at de som regel leker i områdene rundt
hjemmene sine. Sentrum er allikevel en svært viktig møteplass, for alle, men kanskje spesielt
for de største klassetrinnene. Sentrum er samtidig den viktigste møteplassen på tvers av
aldersgruppene, og for alle sosiale grupper. Dette er stedet hvor «alle» møter «alle».
b) Havna – sjølystområdet er et sted som de fleste barn og unge i Vanvikan liker godt. Flere
skriver samtidig at de opplever at det er mye trafikk i sentrumsområdet. Noen spesifiserer
ytterligere at de opplever trafikken som farlig og/eller bråkete.
Området bør tilrettelegges mer for gående og syklende. Trafikksikkerheten i området bør
bedres, og biler bør i større grad adskilles fra myke trafikanter enn slik det er i dag.
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c) Tilgjengeligheten til området er god.
4. Videregående/sentrumsområde i sjø
Tilgjengelighet/universell utforming er ikke en aktuell problemstilling for dette arealformålet.
Barn/unge:
a) Området er ikke nevnt gjennom barnetråkk og blir ikke spesielt benyttet av barn og unge.
b) Ikke aktuell problemstilling.
c) Ikke aktuell problemstilling.
5. Arnfjæra barnehage
Området ligger i et hellende terreng, men tilgjengelighet til uteområder og bygninger blir
gode. Fremtidig bebyggelse må ivareta universell utforming. Tilgjengelighet til tjenester i
sentrum er ivaretatt gjennom nærhet til gang-/sykkelveg langs Fv. 755.
Barn/unge:
a) Området er ikke nevnt i barnetråkk, og blir ikke mye brukt av barn og unge i dag.
Gjennom barnetråkk har imidlertid flere nevnt fjæra nedenfor, Ratvikfjæra, som en
møteplass. Etablering av barnehage, samt utvikling av Langbekken Øst medfører en
mulighet for å tilrettelegge for flere adkomstveger ned til fjæra
b) Området har et godt potensial for utvikling. Det bør etableres en god adkomstmulighet til
Ratvikfjæra som enten ligger gjennom eller i tilknytning utbyggingsområdet. Adkomsten må
gjøres tilgjengelig for alle, og utformingen må være slik at alle som bor i Vanvikan kan
benytte den. Trafikksikkerheten til området er blitt god etter at det ble bygget gang/sykkelveg langs Fv. 755.
c) Områdene er godt egnet. Området er kupert, men det bør kunne være mulig å etablere en
god lekeplass, eller annet tilbud for barn og unge i nærmiljøet. Det er samtidig gangavstand
sentrum, samt svært god nærhet til strand. Det er mye vegetasjon i direkte tilknytning til
området som kan benyttes.
6. Sentrumsområde nord
God tilgjengelighet til uteområder, bygninger eller tjenester må sikres gjennom
bestemmelser. Området bør tilrettelegges bedre i forhold til universell utforming.
Barn/unge:
a) Området slik det ligger i dag er ikke veldig viktig som møteplass for barn/unge. Bare kirka
er avmerket som en møteplass, og den utgjør en mindre del av det totale arealet som er
foreslått som sentrumsområde. Sentrumsområdet ligger imidlertid mellom samfunnshuset og
skolen, og det vil være viktig for å etablere gode forbindelser mellom møteplassene skole –
samfunnshus – sentrum.
b) Området bør tilrettelegges bedre i forhold til ferdsel for barn/unge. Trafikk og myke
trafikanter bør i større grad adskilles.
c) Ikke aktuell problemstilling.
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7. Parkeringsområdet
Tilgjengelighet til tjenester er gode gjennom eksisterende gang-/sykkelvegnett.
Gjennomføring av tiltaket forutsetter at det blir tilrettelagt for universell utforming.
Parkeringsområdet på ha egne plasser for funksjonshemmede.
Barn/unge:
a) Området er ikke nevnt gjennom barnetråkk og blir ikke spesielt benyttet av barn og unge.
b) Området har ikke en funksjon i dag som nødvendiggjør at det må tilrettelegges spesielt for
barn og unge. Det er lite trafikk til/fra området.
c) Det må legges til rette for gode og trafikksikre adkomstveger mellom området og sentrum.
8. Renseanlegget
Tilgjengelighet/universell utforming er ikke en aktuell problemstilling for dette arealformålet.
Barn/unge:
a) Området er ikke nevnt gjennom barnetråkk og har ingen spesielt betydning for barn/unge.
b) Området har i dag ikke en funksjon som nødvendiggjør tilrettelegging for barn og unge.
c) Tiltaket nødvendiggjør ikke spesiell tilrettelegging for barn og unge.
9. Vollakrysset
Tilgjengelighet mellom bygninger eller eksisterende gang-/sykkelveg må sikres.
Barn/unge:
a) Området er ikke nevnt gjennom barnetråkk og blir ikke spesielt benyttet av barn og unge.
Gjennom barnetråkkundersøkelsen markeres tilgrensede områder, Fv. 755, med trafikk og
bråk.
b) Det er ikke nødvendig at området skal tilrettelegges spesielt for barn og unge.
c) Gjennomføring av tiltaket forutsetter at det etableres god tilknytning til det eksisterende
gang-/sykkelvegnettet.
10. Tæveberga/Nøtteskogen
Tilgjengelighet til området er i dag noe krevende på grunn av helning opp til området.
Området ligger også i et tidvis svært hellende terreng. Ikke alle deler er god egnet for å
tilrettelegging for alle. Områder som er tenkt benyttet mest, bør legges på et sted hvor det
kan være mulig å tilnærme seg en universell utforming, i den grad dette kan la seg gjøre.
Barn/unge:
a) Barnetråkkundersøkelsen viser klart at veldig mange verdsetter området stort, og benytter
det mye. Det gjelder både for de minste så vel som for de største klassetrinnene. «Liker»,
«fin skog», «fin utsikt» er karakteristikker som går igjen.
b) Området er et veldig viktig område for alle innbyggere i Vanvikan, men spesielt for barn og
unge, som benytter området både gjennom barnehage/skole og på fritid. Det er viktig at
området tilrettelegges godt, samtidig som at mange av de eksisterende kvaliteter som en
slags «urørt» skog ivaretas.
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Trafikksikkerheten mellom Tæveberga/Nøtteskogen og skole-/barnehageområdet bør
forbedres ved at biler bør adskilles fra myke trafikanter.
c) Tilgjengeligheten til området fra større boligområder i Vanvikan, samt offentlige bygninger
som skole/barnehage, er svært god.
11. Korpan II
Tilgjengelighet til gang-/sykkelvegnettet kan bedres. Gjennomføring av tiltaket medfører
imidlertid ingen endring i forhold til dagens arealbruk. Det er ikke behov for spesiell
tilrettelegging i form av universell utforming.
Barn/unge:
a) På Korpan er det registrert noe aktiviteter i umiddelbar nærhet til eksisterende boliger,
som aking, sykling og skigåing. Det er imidlertid ikke noe spesifisert lekeplass eller lekeareal
mellom husene som virker til å være mer brukt enn andre. Området generelt er i bruk av
barn/unge i dag, men uten at det er klart definerte steder.
b) Med den spredte bebyggelsen som eksisterer i området i dag, og samtidig nærheten til
friluftsområder og idrettsanlegg, gjør at det ikke er behov for spesiell tilrettelegging for
barn/unge. Trafikksikkerheten er tilfredsstillende; vegene har blandet trafikk, men har så liten
ferdsel totalt at det ikke medfører en sikkerhetsrisiko for myke trafikanter.
c) Det vil ikke være behov for å innføre spesielle tiltak for barn og unge.
12. Balstad steinuttak
Tilgjengelighet/universell utforming er ikke en aktuell problemstilling for dette arealformålet.
Barn/unge:
a) Området blir noe brukt av barn/unge i nærmiljøet, men i begrenset grad. Gjennom
barnetråkk vises det at området i noen grad blir brukt til turområde; enten med hester eller på
sykkel. Noen skriver at de ønsker seg crossbane eller ridebane her. Det er ingen boliger
innenfor det avgrensede arealet og området omkring er spredt befolket.
b) Området bør tilbakeføres til naturen slik at det i enda større grad kan bli benyttet som
friområde. Trafikk innenfor området er minimalt.
c) Det er ikke behov for spesiell tilrettelegging av området.
13. Akjørja havneområde
Tilgjengelighet til området må sikres gjennom bestemmelser. En fremtidig småbåthavn må
sørge for at det blir universelt utformet adkomst, slik at alle kan benytte anlegget. Utover
dette er ikke behov for spesiell tilrettelegging eller tilgjengeliggjøring av området.
Barn/unge:
a) Området er ikke nevnt gjennom barnetråkk og blir ikke spesielt benyttet av barn og unge.
b) Det er ikke nødvendig at området skal tilrettelegges spesielt for barn og unge.
c) Det er ikke nødvendig at området skal tilrettelegges spesielt for barn og unge.
14. Gang-/sykkelveg Svee-Volla
Spesiell tilrettelegging/tilgjengeliggjøring av området er del av tiltaket.
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Barn/unge:
a) Området er ikke nevnt gjennom barnetråkk og blir ikke spesielt benyttet av barn og unge.
Ungene fra Sveet har i dag skoleskyss på grunn av trafikksikkerheten langs Fv. 715.
b) Tiltaket i seg selv innebærer bedre trafikksikkerhet og tilrettelegging, spesielt med tanke
på barn/unge og universell utforming.
c) Tilgjengeligheten/universell utforming bedres gjennom etablering av gang-/sykkelveg.
4.6.3

Vurdering av verdi

Verdivurdering
Områdenavn

Verdi i dag

Potensiell
verdi

1

Øvre Arnfjæra

Liten verdi

Middels
verdi

2

Langbekken øst

Liten verdi

Middels
verdi

3

Videregåendetomta

Stor verdi

Stor verdi

4

Videregående/
sentrumsomr. i sjø

-

-

Begrunnelse
Verdifull som mulighet
for å gi bedre tilgang til
viktig møteplass og
strandsone/natur
Verdifull som mulighet
for å gi ytterligere tilgang
til strandsone/natur
Møteplass på tvers av
aldersgrupper og sosiale
grupper
-

Samlet verdi
Middels
verdi
Litenmiddels
verdi
Stor verdi
Ikke
vurdert

5

Bortistu øst

Liten verdi

Stor verdi

6

Sentrumsområde
nord

Middels
verdi

Middelsstor verdi

7

Parkeringsområdet

Liten
betydning

Ingen
betydning

8

Renseanlegget

Ingen
betydning

Ingen
betydning

9

Vollakrysset

Liten
betydning

Ingen
betydning

10

Tæveberga/
Nøtteskogen

Middelsstor verdi

Middelsstor verdi

Området er godt egnet
til formålet forutsatt at
fremtidig bebyggelse
kan ivareta universell
utforming.
Verdifullt som et område
som knytter sentrale
områder for barn/unge
sammen
Tiltaket er ikke viktig for
barn/unge eller
universell utforming
Tiltaket er ikke viktig for
barn/unge eller
universell utforming
Tiltaket er ikke viktig for
barn/unge eller
universell utforming
Området er viktig for alle
som nærturområde

11

Korpan II

Liten verdi

Liten verdi

Spredt bebyggelse

Liten verdi

12

Balstad steinuttak

Liten verdi

Liten verdi

Lite brukt og lite behov
for tilrettelegging

Liten verdi
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Middelsstor verdi

Middels
verdi
Ingen
betydning
Ingen
betydning
Ingen
betydning
Middelsstor verdi

13

Akjørja
havneområde

Ingen
betydning

Liten verdi

14

Gang-/sykkelveg
Svee-Volla

Liten verdi

Stor verdi

4.6.4

Tiltaket er ikke viktig for
barn/unge. Fremtidig
anlegg må bli universelt
utformet
Tiltaket er viktig for
barn/unge. Fremtidig
anlegg må bli universelt
utformet

Liten verdi

Middels
verdi

Konsekvensvurdering
Fremtidig formål

Verdi

Omfang

Begrunnelse

Konsekvens

Boligbebyggelse

Middels
verdi

Middels
positivt/
forbedret

Tiltaket muliggjør
bedre
adkomstmuligheter til
viktige naturområder

Middels
positiv
++

2

Boligbebyggelse

Litenmiddels
verdi

Litt
positivt/
noe
forbedret

Tiltaket muliggjør
eteblering av flere
adkomstmuligheter til
viktige naturområder

Liten
positiv
+

3

Offentlig eller privat
tjenesteyting

Stor verdi

Stort
positivt/
stor
forbedring

Bedre skole, bedre
uteområder, bedre
trafikksikkeret. God
tilgjengelighet

Meget
stor
positiv
++++

4

Ferdsel i sjø

Ikke
vurdert

-

-

5

Offentlig eller privat
tjenesteyting

Middelsstor verdi

Middels
positivt/
forbedret

God beliggenhet i
forhold til gang/sykkelveg og
strand/natur.

1

Muliggjør en forbedret
sammenheng mellom
eksisterende
møteplasser.
Universell utforming
må sikres gjennom
bestemmelser.
Området vil bli
universelt utformet,
samt bedre vilkårene
for barn/unge

Middels
positiv
++

Sentrumsformål

Middels
verdi

Litt
positivt/
noe
forbedring

7

Parkering

Ubetydelig/
potensiell
verdi

Litt
positivt/
noe
forbedring

8

Andre typer
bebyggelse og
anlegg

Ubetydelig/
potensiell
verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

9

Næring

Ubetydelig/
potensiell
verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

6
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Liten
positiv
+

Liten
positiv
0/+

Fremtidig formål

10

Friområde

11

LNFR for spredt
bolig, fritids- eller
næringsbebyggelse

12

13

14

LNFR

Verdi

Omfang

Begrunnelse

Konsekvens

Middelsstor verdi

Middels
positivt/
forbedret

Universell utforming
må vurderes. Deler av
området kan utformes
enda mer på barn/
unges premisser

Middelsstor
positiv
++/+++

Liten verdi

Ingen
endring

Området videreføres
slik som i dag. Noe
areal kan tilbakeføres
til jordbruk

Ubetydelig
(0)

Liten verdi

Litt
positivt/
noe
forbedret

Endringen bedrer
forholdene, selv om
det er et lite brukt areal

Liten
positiv
0/+

Litt
positivt/
noe
forbedret
Stort
positivt/
stor
forbedring

Muliggjør bedre tilgang
til sjøen med universell
utforming av fremtidig
anlegg
Tiltaket i seg selv
innebærer bedre
trafikksikkerhet og
tilrettelegging

Småbåthavn

Liten verdi

Gang-/sykkelveg

Middels
verdi

Liten
positiv
+
Meget
stor
positiv
++++

4.6.5 Usikkerhetsfaktorer
En usikkerhet i vurdering av konsekvensene for barn/unge og universell utforming er
registrering av aktiviteter. Det kan være flere områder som benyttes av barn og unge som
ikke har blitt fanget opp i denne gjennomgangen. Det er også mulig at det er flere områder
som er vanskelig tilgjengelig enn det som er trukket frem her. For å imøtekomme disse
feilene må fremtidige detaljreguleringsplaner gå gjennom temaet grundigere.
4.6.6 Avbøtende tiltak
Mål med planarbeid er å gjøre forholdene for barn/unge og mennesker med nedsatt
funksjonshemming bedre. Befolkningens tilgjengelighet til viktige uteområder, bygninger og
tjenester skal sikres. Kommunedelplan Vanvikan forholder seg til odelstingsproposisjonen
(Ot.prp. nr.32 2007-2008) som fastslår at:
«Dersom det oppstår konflikt om et areal, skal barns interesser gå foran andre interesser.»

Det skal innføres bestemmelser i kommunedelplanen:
o Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning,
støy, trafikkfare og annen helsefare.
o Der hvor det skal etableres areal for barn skal disse være store nok, egnet for lek og
opphold på ulike årstider. Arealene skal kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi
muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne.
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o Til grunn for krav om fysisk utforming, samt minste uteoppholdsareal (MUA) til felles og
privat bruk, viser vi til Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging.
o I nye boligområder skal det pr. boenhet reguleres inn minimum 50kvm til lekeplass og
andre friområder. Uteoppholdsareal for den enkelte boenhet skal etableres i tillegg til
leke- og friområder.
Alle boenheter skal innen gangavstand på 50 meter ha en nærlekeplass med størrelse
på minimum 200 m2. Maksimalt 20 boenheter kan være felles om lekeplassen som
minimum skal ha en sandkasse, benk og noe fast dekke. Lekeplassene skal
opparbeides og ferdigstilles før den første boenheten flyttes inn (jfr. plan - og
bygningsloven § 67 a)
o Tiltak 1: Adkomsmuligheter ned til Arnfjæra skal sikres i detaljreguleringsplan.
Adkomsten skal være universelt utformet.
o Tiltak 2: Detaljreguleringsplan skal legge til rette for etablering av adkomst til
strandsonen. Mulighetene for universell utforming skal vurderes som en del av
planarbeidet.
o Tiltak 3: Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for etablering av en utendørs
møteplass på tvers av aldersgrenser og sosiale grupper. Møteplassen skal være
trafikksikker og universelt utformet.
o Tiltak 5: Adkomsmuligheter ned til Arnfjæra skal sikres i detaljreguleringsplan.
Adkomsten skal være universelt utformet.
o Tiltak 6: Området bør tilrettelegges bedre i forhold til ferdsel for barn/unge, samt
universell utforming. Trafikk og myke trafikanter bør i større grad adskilles.
o Tiltak 7: Området må tilrettelegge for universell utforming. Egne plasser for
funksjonshemmede skal settes av.
o Tiltak 9: Det må etableres en god tilknytning til det eksisterende gang-/sykkelvegnett.
o Tiltak 13: Fremtidig detaljregulering må sikre at det blir etablert en universelt utformet
adkomst
I tillegg vil vi i kommunedelplanen etablere retningslinjer for barn og unges nærmiljø:
a) Nærlekeplassen skal avsettes i alle områder hvor det etableres 5 eller flere boenheter
b) Områdelekeplasser skal avsettes i områder hvor det etableres 20 eller flere boenheter
c) Lekeplasser bør plasseres i tilknytning til og i sammenheng med andre ubebygde og
vegetasjonsbærende arealer
Leke og uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støyforhold (maks 55 dBA).
Lekeplassene skal ha solrik beliggenhet og være skjermet for sterk vind, forurensning og
trafikkfare. Areal brattere enn 1:3 og arealer for områdelekeplasser og felleslekeplasser som
er smalere enn 10 meter skal ikke regnes med i arealberegningen. Egnede arealer for barn
og unge skal lokaliseres før boliger og veier plasseres.
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5 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
For planer som skal behandles etter Forskrift av 29.juni 2009 om konsekvensutredninger, er
det forutsatt at en ROS-analyse skal inngå i konsekvensutredningen. I
konsekvensutredningen skal uønskede hendelser, store ulykker og tilsiktede handlinger som
er identifisert i ROS-analysen, vurderes for de forskjellige tiltakene innenfor planen. Det skal
også vurderes hvordan påvirkning tiltakene kan få på eventuelle uønskede hendelser
5.1.1 Kunnskapsgrunnlag
ROS-analysen redegjør for potensiale for naturhendelser, som ekstremvær, stormflo, flom,
skred og skog-/lyngbrann. Mulige trusler og virkninger som følge av klimaendringer og
havnivåstigning har inngått som en del av analysen. I tillegg er det vurdert potensiale for
andre uønskede hendelser som kan skje i forbindelse med transport,
industri/næringsvirksomhet, brann eller svikt i kritiske samfunnsfunksjoner.
Datagrunnlaget for analysen har vært tilgjengelige data gjennom miljostatus.no
(Miljødirektoratet), fra nettsider til relevante statlige etater som for eksempel NVE, samt
erfaringer som kommunen har opparbeidet over tid. Vi har også benyttet ROS-analyse fra
Trøndelag brann- og redningstjeneste som informasjonsgrunnlag. Ulykkesstatistikk har blitt
hentet fra NAF (Norges Automobilforbund).
ROS-analysen ble gjennomført av en sammensatt gruppe av ansatte fra Indre Fosen
kommune, med forskjellig relevant fagbakgrunn. Resultatet ble gjennomgått i styringsgruppa
for kommunedelplan Vanvikan, som består av både politikere og administrasjon.
5.1.2

Risiko/sårbarhet i de forskjellige tiltaksområder

1. Øvre Arnfjæra og 2. Langbekken øst
Må vurdere behov og muligheter for flomsikringstiltak langs Langbekken. Følger av fremtidig
flom må beregnes med et klimapåslag på minst 20%. Sikkerhetssone/vegetasjonsbelte langs
bekken skal opprettholdes. Behov for særskilte flomsikringstiltak i Langbekken rett ovenfor
Fv. 755 må vurderes spesielt.
Overvann skal håndteres lokalt innenfor utbyggingsområdet. Bygninger/anlegg skal utformes
slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås.
Fagkyndige må vurdere potensiale for kvikkleire før detaljplan kan godkjennes.
3. Videregåendetomta
Området må vurderes opp mot potensiale for storm/orkan og stormflo. Hvis fremtidig
detaljplan legger opp til etablering av tiltak under 3 moh, eller endringer i havn/molo, må
følgene på berørte områder utredes, spesielt med tanke på storm/orkan/stormflo, fremtidig
havnivåstigning og klimaendringer.
Behov og muligheter for flomsikringstiltak langs Utistubekken og Nylendbekken må vurderes.
Overvann skal håndteres lokalt. Bygninger/anlegg skal utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet
mot flomskader oppnås.
Fagkyndige må vurdere potensiale for kvikkleire før detaljplan kan godkjennes.
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4. Videregående/sentrumsområde i sjø
Hvis tiltak går ned i havbunnen må potensiale for kvikkleire kartlegges av fagkyndige på
forhånd.
5. Arnfjæra barnehage
Må vurdere behov og muligheter for flomsikringstiltak langs Langbekken. Følger av fremtidig
flom må beregnes med et klimapåslag på minst 20%. Sikkerhetssone/vegetasjonsbelte langs
bekken skal opprettholdes. Behov for særskilte flomsikringstiltak i Langbekken rett ovenfor
Fv. 755 må vurderes spesielt.
Overvann skal håndteres lokalt innenfor utbyggingsområdet. Bygninger/anlegg skal utformes
slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås.
Fagkyndige må vurdere potensiale for kvikkleire før detaljplan kan godkjennes.
6. Sentrumsområde nord
Fagkyndige må vurdere potensiale for kvikkleire før tiltak kan godkjennes. Fagkyndige må
også vurdere området for snø/sørpeskred før tiltak i området kan godkjennes. For snø/sørpe-/jord-/løsmasseskred kan det være tilstrekkelig med befaring, såfremt ingen uventede
funn skulle oppstå. Det kan allikevel oppstå krav om grunnundersøkelser.
Behov og muligheter for flomsikringstiltak langs Utistubekken og Nylendbekken må vurderes.
Muligheten for åpning av bekkeløp ved etablering av nye tiltak, samt muligheter og behov for
fordrøyningsbasseng, skal undersøkes og begrunnes.
Overvann skal håndteres lokalt. Bygninger/anlegg skal utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet
mot flomskader oppnås.
Tiltak innenfor området må gjennomgå en vurdering av konsekvensene på flom/erosjon
nedstrøms som følge av nye tiltak. Kulverter og bruer er særlige kritiske punkt. Følger av
fremtidig flom må beregnes med et klimapåslag på minst 20%.
7. Parkeringsområdet
Tiltaket må sikres mot følger av flom fra Ratvikbekken. Ved planlegging av tiltaket skal
mulighetene for åpning av bekkeløpet utredes. Overvann skal håndteres lokalt og evt.
bygninger/anlegg skal utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås.
Fagkyndige må vurdere potensiale for kvikkleire før tiltaket kan gjennomføres.
8. Renseanlegget
Eventuelle tiltak under 3 moh må vurderes opp mot fremtidig havnivåstigning, storm/orkan og
stormflo. Flomberegninger skal inkludere et klimapåslag på minst 20%. Behov og muligheter
for flomsikringstiltak langs Langnesbekken må vurderes, og tiltak i Langnesbekken rett
ovenfor Fv. 755 må diskuteres. Muligheter for åpning av bekkeløpet skal vurderes.
Anlegg skal utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås. Overvann skal
håndteres lokalt.
Fagkyndige må vurdere potensiale for kvikkleire før detaljplan kan godkjennes. Fagkyndige
må også vurdere området for snø/sørpeskred og jord/løsmasseskred før detaljplan kan
godkjennes. For snø-/sørpe-/jord-/løsmasseskred vil det være tilstrekkelig med befaring på
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reguleringsplannivå, såfremt ingen uventede funn skulle oppstå. På byggesaksnivå vil det
kunne oppstå krav om grunnundersøkelser
9. Vollakrysset
Tiltaket må sikres mot muligheten for flom fra Bjøllkudalsbekken, Ramdalsbekken eller
Sagfjærbekken. Det må også redegjøres for tiltakets påvirkning på fremtidige flommer,
inkludert et klimapåslag på minst 20 %.
Overvann skal håndteres lokalt og bygninger/anlegg skal utformes slik at tilstrekkelig
sikkerhet mot flomskader oppnås.
Fagkyndige vurdere potensiale for kvikkleire før detaljplan kan godkjennes.
10. Tæveberga/Nøtteskogen
Området ligger i kontakt med Utistubekken og Ratvikbekken. Før eventuelle inngrep i
landskapet/undergrunnen må det redegjøres for hvilken påvirkning dette vil kunne ha på
flom, erosjon og skred nedstrøms. Fremtidig flom skal beregnes med et klimapåslag på minst
20%.
Tiltak skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot
flomskader oppnås.
11. Korpan II og 12. Balstad steinuttak
Ikke behov for spesielle tiltak knyttet til temaene som er drøftet i risiko-/sårbarhetsanalysen.
13. Akjørja havneområde
Tiltaket må vurderes opp mot fremtidig storm og stormflo.
Området ligger i aktsomhetområdet til jord- og flomskred, samt snøskred. Fagkyndige må
vurdere potensiale for skred samt kvikkleire i undergrunnen før detaljplan kan godkjennes.
14. Gang-/sykkelveg Svee-Volla
Tiltaket må vurderes for kvikkleire av fagkyndige før detaljplan kan godkjennes.
5.1.3 Usikkerhetsfaktorer
Usikkerhet i vurdering av de forskjellige hendelsene er gjengitt i ROS-analysen.
På dette plannivået er detaljene i de foreslåtte tiltakene ikke kartlagt. Hvilke følger forskjellige
hendelser i risiko-/sårbarhetsanalysen kan få på foreslåtte tiltak er derfor svært usikker. Det
gjør at det blir vanskelig å anslå omfanget nøyaktig, og at vurdering av den samlede
konsekvens er litt grov. Det forventes at det blir utført mer detaljerte ROS-analyser på
reguleringsplannivå.
5.1.4 Avbøtende tiltak
Det skal innføres bestemmelser i kommunedelplanen som imøtekommer farene identifisert i
ROS-analysen, slik som angitt under hvert enkelt-tema ovenfor (avsnitt 5.1.2).

6 Forurensning
Under temaet forurensning tar vi for oss støy og luftforurensning, herunder klimagassutslipp,
samt radon.
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6.1.1 Kunnskapsgrunnlag
Overordnede retningslinjer som har betydning for temaet er statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, statlige planretningslinje for klima- og
energiplanlegging i kommunene, retningslinje for støy i arealplanleggingen (T-1442) samt
retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen (T-1520)
Kunnskapen som er benyttet er hentet fra databaser tilrettelagt gjennom miljostatus.no.
Miljøstatus.no er et samarbeid mellom flere statlige etater, og Miljødirektoratet er ansvarlig
redaktør.
6.1.2 Radon
Ifølge aktsomhetskart for radon er faren for stråling usikker for store deler av området. Noen
deler er markert som moderat til lav mengde radon. Ingen områder er markert med høy eller
særlig høy konsentrasjon av radon.

Figur 26: Aktsomhetskart for Radon. Kilde: Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Kartet er basert på inneluftmålinger og på kunnskap om geologiske forhold. Kartet kan ikke
benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker
kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger
ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt
kvaliteten på radonforebyggende tiltak (kilde: Norges geologiske undersøkelse - NGU).
Til tross for usikkerhet rundt registrering av radon, peker den lave konsentrasjonen rundt
tettstedet mot at problem med radon ikke er relevant for kommunedelplan Vanvikan.
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Kommunedelplanen vil ikke legge til grunn krav ytterligere undersøkelser i bygninger, eller
krav om forebyggende tiltak.
6.1.3 Støy
Vegtrafikkstøy er den største støykilden utendørs, og årsak til nesten 80 % av den totale
støyplagen hos befolkningen. Statens vegvesen har registrert at langs Fv. 715 og Fv. 755 er
det et belte av gul og rød støysone (se figur 27).
Langs Fv. 715 er det i dag beregnet en årsdøgntrafikk på litt over 1800 kjøretøy per døgn sør
for Vollakrysset, og litt over 2000 kjøretøy per døgn nord for Vollakrysset. Langs Fv. 755 er
det i dag registrert litt over 700 kjøretøy per døgn.
Ingen av tiltakene innenfor planen legger opp til så mye økt trafikk at det vil medfører store
endringer i støyforurensning. Planen legger opp til etablering av opptil 150 nye boenheter i
planperioden. Den økte trafikken som følge av boligetableringen forventes å bli beskjeden i
forhold til potensiale for økt støynivå.

Figur 27: Beregnet støynivå langs Fv. 715 og Fv. 755. Kilde: Statens vegvesen

Alle tiltak innenfor planen vil måtte forholde seg til T-1442/2012, Retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging. I detaljreguleringsplaner hvor det er nødvendig, som for eksempel
ved etablering av helikopterlandingsplass, må det utarbeides et støykart som tar innover seg
sumstøy av både eksisterende og fremtidig trafikk. Fremtidige støyvurderinger vil vise om det
er mulig å etablere den fremtidige helikopterlandingsplassen i sentrum av Vanvikan eller
ikke. Støytiltak må eventuelt påregnes prosjektet.
6.1.4 Forurensning av vann og undergrunn
I Vanvikan er det et renseanlegg som skal erstattes med et nytt, jf. Tiltak 6 i planen.
Planlagte tiltak vil redusere utslipp i vann.
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Foruten dette er det et område som er
avmerket med forurenset grunn ved og
under LIV-bygget (lokalitet ID 5272; Mabo
AS Støpesand deponi). Forurensningen
skyldes utslipp fra tidligere industri, og er
avsluttet. Den forurensede grunnen kan
brukes i forhold til dagens areal- og
resipientbruk.
Det totale arealet som er forurenset er
beregnet til 22541 m². Krav om tiltak for å
behandle forurensede masser kan oppstå i
fremtidig detaljplanlegging i og ved dette
området.
Figur 28: Forurenset grunn ved LIV-bygget,
Vanvikan. Kilde: Miljødirektoratet

6.1.5
Klimagassutslipp
I Vanvikan vil det være en endring på -65 til
-50 dager med snødekke fra normalperioden 1961-1990 til perioden 2071-2100. Resultatene
er basert på den global og regional klimamodeller for økning i drivhusgasser i atmosfæren.
Det vil være 15-20% økning i normal årsnedbør fra normalperioden 1961-1990 til perioden
2071-2100. Det kan forventes 2,5 – 3 grader økning i årstemperaturen. Området er middels
– lav (fysisk og sosial) sårbar med tanke på klimaendringer (Kilde: Norges vassdrags- og
energidirektorat.)
Utslippene til luft i Vanvikan fremstår alt i alt som lave, de største utslippene kommer som
resultat av vegtrafikk. Kommunedelplan Vanvikan oppmuntrer folk til å velge alternative
transportmuligheter til privatbilismen, ved å legge opp til at det skal bli blir lettere å bevege
seg mellom de forskjellige målpunktene for gående og syklende, og at det blir bedre
tilrettelegging for kollektivtrafikk (buss og båt).
Ut over dette har tiltak i planen liten konsekvens for klimagassutslipp.
6.1.6 Usikkerhetsfaktorer
Usikkerhet ved vurdering av forurensning for de forskjellige tiltak i planen er størst ved
vurdering av omfang og konsekvenser. Der hvor vi på dette nivået ser det er nødvendig med
ytterligere undersøkelser, for å imøtekomme denne usikkerheten, vil dette bli tatt inn i
planbestemmelsene.
6.1.7

Avbøtende tiltak

Det skal innføres bestemmelser i kommunedelplanen:
o Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012, skal legges til
grunn for tiltak innenfor planen.
o Før etablering av helikopterlandingsplass skal det utarbeides en detaljplan. I
detaljplanen skal det produseres et støykart som tar høyde for sumstøy fra både
helikoptertrafikk og eksisterende og fremtidig trafikk. Eventuelle støytiltak må påregnes
prosjektet
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o Tiltak 8: Fremtidig tiltak skal vurdere om det er behov for å behandle forurensede
masser i og ved dette området.
o Tiltak 13: Detaljplan skal vurdere behov for tiltak for å behandle forurensede masser i og
ved dette området.

7 Samlet vurdering av konsekvenser
7.1 Øvre Arnfjæra
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 1 - ØVRE ARNFJÆRA
A. FORMÅL OG INNHOLD: Boligbebyggelse
B. DAGENS SITUASJON: Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR).
C.
UTREDNINGSTEMA

OMRÅDEVERDI

OMFANG

1. Landskap

Berører delomr. 4:
Stor verdi

Lite
negativt/
noe
forringet

Liten middels
negativ
- /--

Lite
negativt/
noe
forringet

Liten
negativ
-

Lite
negativt/
noe
forringet

Liten
negativ
-/--

Middels
positivt /
forbedret

Middels
positiv
++

2. Kulturminner
og kulturmiljø

3. Naturmangfold

4. Friluftsliv og
rekreasjon

Direkte berørt:
Stor verdi
Influensområde:
Middels verdi

Stor verdi

Direkte berørt:
Middels verdi
Influensområde:
Stor verdi
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KONSEKVENSER

FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING
Ny bebyggelsen
må tilpasses
landskapet.
Betydning på
landskapskarakteren må
omtales.
Det må etableres
forbindelseslinjer
fra Fv. 755 ned
mot strandlinja.
Kulturminner må bli
bevart med utvidet
sikringssone som
bevarer tilstrekkelig
kontekst
Virkninger og evt.
avbøtende tiltak på
naturmangfoldet
må innarbeides i
det.reg.plan.
Forholdet til
fremmede artene
langs Fv. 755 må
omtales. Anleggsarbeid skal foregå
innenfor område
regulert til bolig
Det må etableres
rekkefølgekrav om
offentlig adkomst til
Arnfjæra når
området utvikles.
Adkomsten må
være universelt
utformet.

Stor verdi

Middels
negativt/
forringet

Stormiddels
negativ
--/---

6. Barn og unge /
Universell utform.

Middels verdi

Middels
positivt/
forbedret

Middels
positiv
++

D. MILJØ OG
BEREDSKAP

IDENTIFISERT
FARE

KONSEKVENSER

5. Naturressurser

Forurensning

ROS

Potensiale for noe
støy nærmest Fv.
755
Marine avsetninger
/potensiale for
utglidning av
kvikkleire

Muligheter for flom

Ubehag og mistrivsel på
sikt

Universelt utformet
adkomst ned til
Arnfjæra skal
sikres i
det.reg.plan
FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING
Evt. utredning av
støyforhold på
detaljplannivå

Skade på mennesker,
bygninger og materielle
verdier

Fagkyndige må
avklare potensiale
for kvikkleire

Skade på materielle
verdier

Utrede behov for
flomsikringstiltak.
Etablere
sikkerhetssone
langs vassdrag

E. SAMLET VURDERING:
Tiltaket får negative konsekvenser på landskap, kulturminner, naturmangfold og
naturressurser. Avbøtende tiltak i form av bestemmelser avhjelper noe for landskapet,
kulturminnene og naturmangfoldet. Tiltaket er positivt på friluftsliv og barn/unge/universell
utforming ved at det fører til en større tilgjengelighet til strandsonen. I forhold til formidling/
kunnskap og bevisstgjøring rundt viktige naturtyper, er dette positivt for naturmangfoldet.
Fremtidige boligbehov må avveies opp mot konsekvensene på naturressurser (jordbruk) i
planbeskrivelsen. Før viktige naturressurser blir redusert på denne måten, må alternative
løsninger være grundig vurdert.
Hvis det ikke finnes gode alternativer for boligbygging i Vanvikan enn på jordbruksjord
ovenfor Arnfjæra, vurderes de samlede konsekvenser av tiltaket som overveiende positive.
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7.2 Langbekken øst
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 2 - LANGBEKKEN ØST
A. FORMÅL OG INNHOLD: Boligbebyggelse
B. DAGENS SITUASJON: Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR), friluftsområde og
vegetasjonsbelte
C.
FORUTSETNING
KONSEKUTREDNINGSOMRÅDEVERDI
OMFANG
FOR VIDERE
VENSER
TEMA
PLANLEGGING
Ny bebyggelsen
må tilpasses
landskapet.
Berører delomr. 1:
Ingen
Ubetydelig
1. Landskap
Betydning på
endring
(0)
Middels verdi
landskapskarakteren må
omtales.
Direkte berørt:
Ingen
2. Kulturminner
Ingen
Ubetydelig
og kulturmiljø
endring
(0)
Influensområde:
Middels verdi
Bebyggelsen må
legges slik at viktig
Lite
naturmangfoldLiten
negativt/
områder (Arnfjæra)
3. Naturmangfold Liten verdi
negativ
noe
ikke blir berørt.
forringet
Bekkeløp må
ivaretas gjennom
vegetasjonsbelte.
Det må legge til
Direkte berørt:
rette for at alle skal
Stor verdi
Litt positivt/
ha adkomst til
4. Friluftsliv og
Liten positiv
noe
strandsonen. En
rekreasjon
+
Influensområde:
forbedret
evt. ny adkomst
Middels verdi
bør være universelt
utformet
Skog skal bevares
Liten Liten
så godt som mulig
middels
5. Naturressurser Middels verdi
negativ
mellom
negativ
bebyggelsen
omfang
Det.reg.plan skal
legge til rette for
etablering av
adkomst til
Litt positivt/
6. Barn og unge /
Liten positiv strandsonen.
Liten-middels verdi noe
Universell utform.
+
Muligheter for
forbedret
universell
utforming skal
utredes
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D. MILJØ OG
BEREDSKAP
Forurensning

ROS

IDENTIFISERT
FARE
Potensiale for noe
støy nærmest Fv.
755
Marine avsetninger
/potensiale for
utglidning av
kvikkleire

Muligheter for flom

KONSEKVENSER
Ubehag og mistrivsel på
sikt

FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING
Evt. utredning av
støyforhold på
detaljplannivå

Skade på mennesker,
bygninger og materielle
verdier

Fagkyndige må
avklare potensiale
for kvikkleire

Skade på materielle
verdier

Utrede behov for
flomsikringstiltak.
Etablere
sikkerhetssone
langs vassdrag

E. SAMLET VURDERING:
Tiltaket får noen negative konsekvenser på naturmangfold og naturressurser. Avbøtende
tiltak i form av bestemmelser avhjelper noe på naturmangfoldet. Noe kan til dels bevares,
mellom den fremtidige bebyggelsen.
Fremtidige boligbehov må avveies opp mot konsekvensene på naturressurser (skogbruk) i
planbeskrivelsen. Før viktige naturressurser blir redusert, må alternative løsninger være
grundig vurdert.
Hvis det ikke finnes gode alternativer for boligbygging i Vanvikan enn på skogbruksareal
ved Langbekken, vurderes de samlede konsekvenser av tiltaket som overveiende positive.
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7.3 Videregåendetomta
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 3 - VIDEREGÅENDETOMTA
A. FORMÅL OG INNHOLD: Offentlig eller privat tjenesteyting
B. DAGENS SITUASJON: Sentrumsformål, bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone / Offentlige eller privat tjenesteyting, friluftsområde, forretning,
kombinert bebyggelse- og anleggsformål, uteoppholdsareal, samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur
C.
FORUTSETNING
KONSEKUTREDNINGSOMRÅDEVERDI
OMFANG
VIDERE
VENSER
TEMA
PLANLEGGING
Ny bebyggelsen
må tilpasses
landskapet.
Berører delomr. 1:
Ingen
Ubetydelig Betydning på
1. Landskap
Middels verdi
endring
(0)
landskapskarakteren må
omtales.

2. Kulturminner
og kulturmiljø

3. Naturmangfold

4. Friluftsliv og
rekreasjon

6. Barn og unge /
Universell utform.

Direkte berørt:
Liten verdi
Influensområde:
Middels verdi
Ubetydelig/
potensiell verdi

Direkte berørt:
Stor verdi
Influensområde:
Middels verdi

Stor verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

Middels
positiv /
noe
forbedret

Middels stor positiv
++/+++

Stort
positivt/ stor
forbedring

Meget stor
positiv
++++

Ikke relevante tema:
5. Naturressurser
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Det.reg.plan. må
undersøke om det
er behov for tiltak i
forhold til
fremmede arter
Det må tilrettelegges for
etablering av
gangforbindelse
vestover, og det
må etableres gode
og tilgjengelige
møteplasser
innenfor fremtidig
det.reg.plan
Det.reg.plan skal
legge til rette for
etablering av en
trafikksikker og
universelt utformet
utendørs
møteplass

D. MILJØ OG
BEREDSKAP

IDENTIFISERT
FARE

KONSEKVENSER

Forurensning

Potensiale for noe
støy nærmest Fv.
755

Ubehag og mistrivsel på
sikt

ROS

Potensiale for
storm/orkan og
stormflo

Skade på bygninger og
materielle verdier

Muligheter for flom

Skade på materielle
verdier

FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING
Evt. utredning av
støyforhold på
detaljplannivå
Tiltak under 3 moh
eller på molo/havn
må utredes i
forhold til storm/
stormflo.
Utredningen må
inkludere evt.
følger på berørte
områder.
Utrede behov for
flomsikringstiltak.
Etablere
sikkerhetssone
langs vassdrag

Marine avsetninger
Skade på mennesker,
Fagkyndige må
/potensiale for
bygninger og materielle
avklare potensiale
utglidning av
verdier
for kvikkleire
kvikkleire
E. SAMLET VURDERING:
Samlede konsekvens av tiltaket på miljø og samfunn vurderes som positivt, spesielt for
barn/unge, universell utforming og friluftslivet. For øvrige temaer har tiltaket ingen
konsekvenser.
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7.4 Videregående/sentrumsområde i sjø
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 4 – VIDEREGÅENDE/SENTRUMSOMRÅDE I SJØ
A. FORMÅL OG INNHOLD: Ferdsel i sjø
B. DAGENS SITUASJON: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone /
Friluftsområde i sjø og vassdrag
C.
FORUTSETNING
KONSEKUTREDNINGSOMRÅDEVERDI
OMFANG
VIDERE
VENSER
TEMA
PLANLEGGING
Litt positiv/
Berører delomr. 1:
Ubetydelig
1. Landskap
noe
Middels verdi
(0)
forbedret
2. Kulturminner
Direkte berørt:
Ingen
Ubetydelig
og kulturmiljø
Liten verdi
endring
(0)
Ubetydelig/
Ingen
Ubetydelig
3. Naturmangfold potensiell verdi
endring
(0)
4. Friluftsliv og
rekreasjon

Direkte berørt:
Stor verdi

Ubetydelig/
potensiell verdi
Ikke relevante tema:
6. Barn og unge / Universell utforming
5. Naturressurser

D. MILJØ OG
BEREDSKAP

IDENTIFISERT
FARE

Litt positiv/
noe
forbedret
Ingen
endring

Litenmiddels
positiv
+/++
Ubetydelig
(0)

KONSEKVENSER

Forurensning

Overgangssonen
mellom land og sjø
må være
tilgjengelig for alle

FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING

Marine avsetninger
Fagkyndige må
ROS
/potensiale for
Utglidning
avklare potensiale
kvikkleire
for kvikkleire
E. SAMLET VURDERING:
Tiltaket medfører ingen negative konsekvenser på miljø og samfunn. For friluftsliv kan
tiltaket få en positiv konsekvens.
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7.5 Arnfjæra barnehage
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 5 – ARNFJÆRA BARNEHAGE
A. FORMÅL OG INNHOLD: Offentlig eller privat tjenesteyting
B. DAGENS SITUASJON: Sentrumsformål. Offentlig eller privat tjenesteyting, LNFR
C.
UTREDNINGSTEMA

1. Landskap

2. Kulturminner
og kulturmiljø

OMRÅDEVERDI
Berører delomr. 1:
Middels verdi
Influensområde:
Delomr. 4/Stor
verdi
Direkte berørt:
Ingen
Influensområde:
Middels verdi

OMFANG

KONSEKVENSER

FORUTSETNING
VIDERE
PLANLEGGING

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

Ny bebyggelsen
må tilpasses
landskapet.

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

Forutsetter at
tiltaket tilpasses
omgivelsene

3. Naturmangfold

Middels verdi

Lite
negativt/
noe
forringet

4. Friluftsliv og
rekreasjon

Direkte berørt: Stor
verdi

Middels
positivt /
forbedret

Middels
positiv
++

5. Naturressurser

Middels verdi

Middels
negativ
--

6. Barn og unge /
Universell utform.

Middels – stor verdi

Stort
negativt/
ødelagt
Middels
positivt/
forbedret

D. MILJØ OG
BEREDSKAP

IDENTIFISERT
FARE

KONSEKVENSER

Marine avsetninger
/potensiale for
utglidning av
kvikkleire

Skade på mennesker,
bygninger og materielle
verdier

Liten
negativ
-/--

Middels
positiv ++

Forutsetter at
tiltaket tilpasses
omgivelsene at de
mest verdifulle
områdene
skjermes.
Forutsetter at
tiltaket forbedrer
tilgangen til viktige
naturområder.
Så mye skog som
mulig skal ivaretas.
Adkomst til
området må sikres
en univ. utforming.
FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING

Forurensning
ROS

Fagkyndige må
avklare potensiale
for skredfare og
kvikkleire

E. SAMLET VURDERING:
Tiltaket er noe negativt med tanke på naturressurser og naturmangfold. Avbøtende tiltak
kan redusere de negative følgene. Tiltaket er veldig positivt for friluftsliv og
barn/unge/universell utforming ved at det fører til en ny og god møteplass for barn/unge.
Tiltaket må avveies opp mot konsekvensene på naturmangfold i planbeskrivelsen. Før
viktige naturressurser blir redusert, må alternative løsninger være grundig vurdert.
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7.6 Sentrumsområde nord
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 6 – SENTRUMSOMRÅDE NORD
A. FORMÅL OG INNHOLD: Sentrumsformål
B. DAGENS SITUASJON: Sentrumsformål. Offentlig eller privat tjenesteyting, forretning,
LNFR, bolig
C.
FORUTSETNING
KONSEKUTREDNINGSOMRÅDEVERDI
OMFANG
VIDERE
VENSER
TEMA
PLANLEGGING
Ny bebyggelsen
må tilpasses
landskapet.
Berører delomr. 1:
Ingen
Ubetydelig
1. Landskap
Betydning på
Middels verdi
endring
(0)
landskapskarakteren må
omtales.

2. Kulturminner
og kulturmiljø

3. Naturmangfold

4. Friluftsliv og
rekreasjon

Direkte berørt:
Ingen
Influensområde:
Middels verdi

Ubetydelig/
potensiell verdi

Direkte berørt:
Middels verdi.
Influensområde:
Stor verdi

5. Naturressurser

Liten verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

Litt positivt /
noe
forbedret

Liten positiv
+

Middels
negativt/
forringet

Fremtidig plan må
undersøke behov
for tiltak i forhold til
fremmede arter og
rødlistearter. Det
må etableres
vegetasjon rundt
bekkeløp
Forutsetter
tilrettelegging for
friluftsliv og/eller
rekreasjon innenfor
sentrumsområdet.

Liten
negativ
-

6. Barn og unge /
Universell utform.

Middels verdi

Litt positivt/
noe
forbedring

D. MILJØ OG
BEREDSKAP

IDENTIFISERT
FARE

KONSEKVENSER

Forurensning

Deler av området
nærmest Fv. 755

Ubehag og mistrivsel
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Forutsetter at
tiltaket ikke berører
SEFRAKbygninger

Liten positiv
+

Bedre til rettelegging for barn/
unges ferdsel samt
univ. utforming.
Trafikk og myke
trafikanter bør i
adskilles mer.
FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING
Vurdering og evt.
utredning av

ROS

kan være noe
støyutsatt
Utløpsområde for
snø/sørpeskred
Marine avsetninger
/potensiale for
utglidning av
kvikkleire

Muligheter for flom

støyforhold på
detaljplannivå
Skade på mennesker,
bygninger og materielle
verdier

Fagkyndige må
avklare potensiale
for skredfare og
kvikkleire

Skade på materielle
verdier

Utrede behov for
flomsikringstiltak.
Etablere
sikkerhetssone
langs vassdrag

E. SAMLET VURDERING:
Tiltaket medfører noen negative konsekvenser på naturressurser. Tiltaket er positivt på
friluftsliv og barn/unge/universell utforming ved at det fører til bedre forbindelseslinjer i
sentrum.
Tiltaket må avveies opp mot konsekvensene på naturressurser (jordbruk) i
planbeskrivelsen. Før viktige naturressurser blir redusert, må alternative løsninger være
grundig vurdert.
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7.7 Parkeringsområdet
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 7 - PARKERINGSOMRÅDET
A. FORMÅL OG INNHOLD: Parkering
B. DAGENS SITUASJON: Andre typer bebyggelse og anlegg, park (vegetasjons-skjerm)
C.
UTREDNINGSTEMA

OMRÅDEVERDI

OMFANG

1. Landskap

Berører delomr. 1:
Middels verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

Forutsetter at
tiltaket tilpasses
omgivelsene
Det.reg.plan. må
undersøke om det
er behov for tiltak i
forhold til
fremmede arter og
rødlistearter.

2. Kulturminner
og kulturmiljø

Direkte berørt:
Ingen
Influensområde:
Middels verdi

KONSEKVENSER

3. Naturmangfold

Ubetydelig/
potensiell verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

4. Friluftsliv og
rekreasjon

Ingen

-

Ubetydelig
(0)

6. Barn og unge /
Universell utform.

Ubetydelig/
potensiell verdi

Litt positivt/
noe
forbedring

Liten positiv
0/+

FORUTSETNING
VIDERE
PLANLEGGING
Ny bebyggelse må
tilpasses
landskapet.
Betydning på
landskapskarakteren må
omtales.

Området må
tilrettelegges for
universell
utforming med bl.a.
egne p-plasser for
funksj.hemmede.

Ikke relevante tema:
5. Naturressurser
D. MILJØ OG
BEREDSKAP

IDENTIFISERT
FARE

Forurensning

-

ROS

Potensiale for flom
ved økt overvann

KONSEKVENSER

Skade på materielle
verdier

FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING
Sikker håndtering
av lokalt overvann.
Utrede behov for
flomsikringstiltak.
Fagkyndige må
avklare potensiale
for kvikkleire og
skredfare

Marine avsetninger
Skade på mennesker,
/potensiale for
bygninger og materielle
utglidning av
verdier
kvikkleire
E. SAMLET VURDERING:
Tiltaket medfører ingen negative konsekvenser på miljø og samfunn. For universell
utforming kan tiltaket få noe positiv konsekvens.
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7.8 Renseanlegget
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 8 - RENSEANLEGGET
A. FORMÅL OG INNHOLD: Andre typer bebyggelse og anlegg
B. DAGENS SITUASJON: Industri
C.
UTREDNINGSTEMA

OMRÅDEVERDI

OMFANG

1. Landskap

Berører delomr. 3:
Liten-middels verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

2. Kulturminner
og kulturmiljø

Direkte berørt:
Liten-middels verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

KONSEKVENSER

3. Naturmangfold

Liten verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

4. Friluftsliv og
rekreasjon

Direkte berørt:
Middels verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

6. Barn og unge / Ubetydelig/
Universell utform. potensiell verdi
Ikke relevante tema:
5. Naturressurser

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

D. MILJØ OG
BEREDSKAP

IDENTIFISERT
FARE

KONSEKVENSER

Forurensning

Potensiale for
forurenset
undergrunn

Miljøutslipp

ROS

Marine avsetninger
/potensiale for
utglidning av
kvikkleire

Skade på mennesker,
bygninger og materielle
verdier

Potensiale for
storm/orkan og
stormflo

Skade på bygninger og
materielle verdier
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FORUTSETNING
VIDERE
PLANLEGGING
Ny bebyggelsen
må tilpasses
landskapet.
Betydning på
landskapskarakteren må
omtales.

Reg.plan må
undersøke
påvirkning på
naturmangfold. Om
nødvendig må
avbøtende tiltak
gjennomføres.
Tiltaket må legge til
rette for etablering
av en forbindelseslinje øst – vest

FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING
Kommende tiltak
må vurdere behov
for å behandle
forurensede
masser i/ved omr.
Fagkyndige må
avklare potensiale
for kvikkleire og
skredfare
Tiltak under 3 moh
eller på havn må
utredes for storm/
stormflo. Følger på
berørte områder
må utredes .

E. SAMLET VURDERING:
Tiltaket medfører ingen konsekvenser på miljø og samfunn

7.9 Vollakrysset
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 9 - VOLLAKRYSSET
A. FORMÅL OG INNHOLD: Næring
B. DAGENS SITUASJON: Bolig / Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR)
C.
UTREDNINGSTEMA

OMRÅDEVERDI

OMFANG

1. Landskap

Berører delomr. 7:
Liten verdi

Middels
negativt/
forringet

Liten Middels
negativ
- /- -

2. Kulturminner
og kulturmiljø

Influensområde:
Middels verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

3. Naturmangfold

4. Friluftsliv og
rekreasjon

5. Naturressurser

6. Barn og unge /
Universell utform.

Ubetydelig/
potensiell verdi

Direkte berørt:
Middels verdi
Influensområde:
Middels-stor verdi
Ubetydelig/
potensiell verdi

Ubetydelig/
potensiell verdi

KONSEKVENSER

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

Ingen
endring
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Ubetydelig
(0)

FORUTSETNING
VIDERE
PLANLEGGING
Ny bebyggelsen
må tilpasses
landskapet.
Betydning på
landskapskarakteren må
omtales.
Tiltaket må
tilpasses
landskapet/omgivel
sene slik at det
ikke blir visuelt
ruvende

Etablering av
vegetasjonsbelte
ved nærliggende
bekkeløp/naturmangfold. Tiltak i
forhold til
fremmede arter
skal vurderes

Det må etableres
en god tilknytning
til det gang/sykkelvegnettet.
Tilgang for alle til
bygninger må
sikres.

D. MILJØ OG
BEREDSKAP

IDENTIFISERT
FARE

KONSEKVENSER

Forurensning

Tiltaket vil redusere
potensiale for
utslipp av farlige
stoffer/forurensning
i sentrum

En eventuell hendelse vil
ramme færre mennesker

ROS

Potensiale for flom
ved økt overvann

Skade på materielle
verdier

FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING

Sikker håndtering
av lokalt overvann.
Utrede behov for
flomsikringstiltak.

Marine avsetninger
Skade på mennesker,
Fagkyndige må
/potensiale for
bygninger og materielle
avklare potensiale
utglidning av
verdier
for kvikkleire
kvikkleire
E. SAMLET VURDERING:
Tiltaket kan medføre negativ konsekvens på landskap. Temaet må tas inn i fremtidig
detaljplan og avbøtende tiltak må vurderes.
Tiltaket medfører ingen øvrige konsekvenser på miljø og samfunn.

7.10 Tæveberga/Nøtteskogen
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 10 – TÆVEBERGA / NØTTESKOGEN
A. FORMÅL OG INNHOLD: Friområde
B. DAGENS SITUASJON: Bolig, Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR) / Friområde
C.
UTREDNINGSTEMA

OMRÅDEVERDI

OMFANG

1. Landskap

Berører delomr. 6a:
Middels verdi

Ingen
endring

3. Naturmangfold

Liten-middels verdi

Litt positiv/
noe
forbedret

4. Friluftsliv og
rekreasjon

Direkte berørt:
Middels - stor verdi

Middels
positivt/
forbedret
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KONSEKVENSER

FORUTSETNING
VIDERE
PLANLEGGING

Ubetydelig
(0)

Liten positiv
+

Middels
positiv
++

Virkning på
naturmangfoldet
må vurderes før
gjennomføring av
tiltak. Tilrettelegging skal bedre
naturmangfoldets
vilkår
Fremtidige tiltak
må vurdere
tilrettelegging for
univ..utforming.
Fysisk tilrettelegging må ikke gå
på bekostning av
kvaliteten på
naturopplevelsene.

Ingen
endring
Middels
6. Barn og unge /
Middels - stor verdi positivt/
Universell utform.
forbedret
Ikke relevante tema: 2. Kulturminner og kulturmiljø
5. Naturressurser

Middels verdi

D. MILJØ OG
BEREDSKAP

IDENTIFISERT
FARE

Forurensning

-

ROS

Økt flomvassføring
i bekkeløp

Ubetydelig
(0)
Middels-stor
positiv
Som for punkt 4.
++/+++

KONSEKVENSER

FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING

Erosjon og materielle
skader

God overvannsbehandling.
Vurdere behov for
sikring av bekkeløp

E. SAMLET VURDERING:
Tiltaket vurderes som svært positivt på miljø og samfunn, forutsatt at fremtidig
tilrettelegging blir gjort med hensyn.

7.11 Korpan II
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 11 – KORPAN II
A. FORMÅL OG INNHOLD: Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR) for spredt bolig,
fritids- eller næringsbebyggelse
B. DAGENS SITUASJON: Bolig
C.
UTREDNINGSTEMA

OMRÅDEVERDI

OMFANG

KONSEKVENSER

1. Landskap

Berører delomr. 2a:
Middels verdi

Middels
positivt/
forbedring

Middels
positiv
++

2. Kulturminner
og kulturmiljø

Direkte berørt:
Ingen
Influensområde:
Middels verdi

Middels
positivt/
forbedring

Middels
positiv
++

3. Naturmangfold

Liten verdi

4. Friluftsliv og
rekreasjon

Direkte berørt:
Middels verdi

5. Naturressurser

Stor verdi

6. Barn og unge /
Universell utform.

Liten verdi

D. MILJØ OG
BEREDSKAP

IDENTIFISERT
FARE

Forurensning
ROS

-

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

Liten positiv
+
Ubetydelig
(0)
Stor positiv
+++
Ubetydelig
(0)

KONSEKVENSER
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FORUTSETNING
VIDERE
PLANLEGGING

FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING

E. SAMLET VURDERING:
Tiltaket vurderes som svært positivt på miljø og samfunn.

7.12 Balstad steinuttak
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 12 – BALSTAD STEINUTTAK
A. FORMÅL OG INNHOLD: Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR)
B. DAGENS SITUASJON: Masseuttak
C.
UTREDNINGSTEMA

OMRÅDEVERDI

OMFANG

1. Landskap

Berører delomr. 2a:
Middels verdi

Stort
positivt /
stor
forbedring

3. Naturmangfold

Ubetydelig/
potensiell verdi

4. Friluftsliv og
rekreasjon

Direkte berørt:
Middels verdi

5. Naturressurser

Ubetydelig/
potensiell verdi

6. Barn og unge /
Universell utform.

Liten verdi

Stort
positivt/ stor
forbedring
Litt positiv/
noe
forbedret
Stor
positivt/ stor
forbedring
Litt positivt/
noe
forbedret

KONSEKVENSER

FORUTSETNING
VIDERE
PLANLEGGING

Meget stor
positiv
++++
Liten positiv
+

Forutsetter
tilbakeføring til
natur/jordbruk.

Liten positiv
+
Liten positiv
+
Liten positiv
0/+

Ikke relevante tema:
2. Kulturminner og kulturmiljø
3. Naturmangfold
D. MILJØ OG
BEREDSKAP

IDENTIFISERT
FARE

KONSEKVENSER

Forurensning
ROS
E. SAMLET VURDERING:
Tiltaket vurderes som svært positivt på miljø og samfunn.
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FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING

7.13 Akjørja havneområde
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 13 – AKJØRJA HAVNEOMRÅDE
A. FORMÅL OG INNHOLD: Småbåthavn
B. DAGENS SITUASJON: LNFR-område i sjø og vassdrag / Havn
C.
UTREDNINGSTEMA
1. Landskap
2. Kulturminner
og kulturmiljø

OMRÅDEVERDI

OMFANG

Berører delomr. 3:
Liten-middels verdi
Direkte berørt:
Liten-middels verdi

Ingen
endring
Ingen
endring

3. Naturmangfold

Liten verdi

Ingen
endring

4. Friluftsliv og
rekreasjon

Direkte berørt:
Middels verdi

Middels
positivt/
forbedret

6. Barn og unge /
Universell utform.

Liten verdi

Litt positivt/
noe
forbedret

KONSEKVENSER

FORUTSETNING
VIDERE
PLANLEGGING

Ubetydelig
(0)
Ubetydelig
(0)

Ubetydelig
(0)

Middels
positiv
++
Liten positiv
+

Fremtidig plan må
undersøke
påvirkning på
fiskeslag og
sjøpattedyr, samt
naturmangfold ved
Asbjørgbekken
Tiltaket må
tilrettelegge for
universell
utforming.
Etablering av
universelt utformet
adkomst må sikres

Ikke relevante tema:
5. Naturressurser
D. MILJØ OG
BEREDSKAP

IDENTIFISERT
FARE

KONSEKVENSER

Forurensning

Potensiell fare for
Miljøforurensning
forurenset grunn i
sjø og tilgrensende
område
ROS
Potensiale for
Skade på materielle
storm/orkan og
verdier
stormflo
Marine avsetninger Skade på mennesker,
/potensiale for
bygninger og materielle
kvikkleire
verdier
Skredfare (jord- og
flomskred, samt
snøskred).
E. SAMLET VURDERING:
Tiltaket vurderes som positivt på miljø og samfunn.
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FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING
Utredning av tiltak
for behandling av
forurensede
masser
Tiltaket må utredes
i forhold til storm/
stormflo.
Fagkyndige må
avklare potensiale
for kvikkleire og
skredfare

7.14 Gang-/sykkelveg Svee-Volla
UTBYGGINGSOMRÅDE NR. 14 – GANG-/SYKKELVEG
A. FORMÅL OG INNHOLD: Gang-/sykkelveg
B. DAGENS SITUASJON: LNFR, annen vegrunn/tekniske anlegg
C.
UTREDNINGSTEMA

OMRÅDEVERDI

OMFANG

1. Landskap

Berører delomr. 4:
Stor verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

2. Kulturminner
og kulturmiljø

Influensområde:
Middels verdi

Ingen
endring

Ubetydelig
(0)

3. Naturmangfold

4. Friluftsliv og
rekreasjon

5. Naturressurser

Liten verdi

Direkte berørt:
Middels verdi.

Ingen
endring

Middels
positivt/
forbedret

Influensområde:
Stor verdi
Middels verdi

6. Barn og unge /
Universell utform.

Middels verdi

D. MILJØ OG
BEREDSKAP

IDENTIFISERT
FARE

Liten
negativt/
noe
forringet
Stort
positivt/ stor
forbedring

KONSEKVENSER

Ubetydelig
(0)

Liten
negativ
Meget stor
positiv
++++

Marine avsetninger
Skade på mennesker,
/potensiale for
bygninger og materielle
utglidning av
verdier
kvikkleire
E. SAMLET VURDERING:
Tiltaket vurderes som positivt på miljø og samfunn.
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Det.plan må sikre
at fremmede arter
ikke spres og at
avstand til
vannforekomst og
naturverdier
opprettholdes

Middels
positiv
++

KONSEKVENSER

Forurensning
ROS

FORUTSETNING
VIDERE
PLANLEGGING

FORUTSETNING
FOR VIDERE
PLANLEGGING
Fagkyndige må
avklare potensiale
for skredfare og
kvikkleire

8 Vedlegg

8.1 Verdisettingstabell for de ulike friluftslivsområdene
19

18

16

3

Nr

NT

MA

KL

KL

TM

Kode
*

Balstad- Bjørgan

Skavelmyra –
Storhaugen

Balstad- Sveet

Keiseråsen

Fremre Fosenalper

4

4

4

3

4

Bruks
frek
vens

3

4

3

3

5

Opple
velse
skvali
teter

3

2

3

2

5

Sym
bol
verdi

3

2

3

2

3

Funks
jon

4

3

3

3

1

3

Tilret
teleg
ging

18

16

15

16

11

20

Poen
g

3,6

3,2

3

3,2

2,2

4

Gjenn
omsn
itt

B

B

B

B

C

A

Verdi

4

3

2

3

4

4

Kunn
skaps
verdi

4

3

2

1

2

4

Inngr
ep

4

4

4

2

3

4

Poten
siell
bruk

4

4

3

5

3

3

Tilgje
ngelig
het

16

14

11

11

12

15

Poen
g

B

B

B

A

B

B

Verdi

Område

20

3

A

3

15

A

4

4

16

4

2

2

A

Rotaheia

4

5

15

A

MA

5

4

5

14

A

21

A

5

5

5

15

A

B
3,8

A

1

3

5

16

A

12
19

4

4

2

4

3

13

B

4
2

20

A

4

3

5

5

10

4
4

2

3,6

B

3

3

4

4

2
4

3

18

3

B

5

1

2

2
4

5

3

15

2,8

B

3

1

B

5

5

4

2

14

3,4

B

3

2,2

5

3

3

4

17

3

A

11

Tæveberga –
Bjørganlia

3

3

3

3

15

4,2

1

LR
Bustvika- Ratvika

5

3

3

4

3

21

4

SK
Ratvikberget –
Havna

4

2

4

4

4

2

24
SS

Langnesfjæra

2

4

4

5

2

25
SS

Langnesjordet
Lekeplass

2

3

3

2

26
LR

Bjørgan

1

4

Gåshaugen

27

KL

Bortistu – Vanvik
Østre

5

KL

28

KL

Klostreveien

22

29

GK

23

30
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Balstad- Sveet

Keiseråsen

Fremre Fosenalper

Område

Skog og hei brukt til tur- og rekreasjonsområde.

Kulturlandskap med gårdsdrift og veier

Skoglandskap.

Fjellparti med store opplevelseskvaliteter

Områdebeskrivelse

Viktig utfartspunkt for barnehage med fin utsikt. Markant i Vanvikanterrenget.

Skavelmyra –
Storhaugen

Yndet badeplass med med særlige kvaliteter. Svaberg og strender med tilrettalagte benker og grillsteder.

Nærturterreng med umiddelbar nærhet til Ratvikåsen og Balstadlia.

Tæveberga –
Bjørganlia

Balstad- Bjørgan

Bustvika- Ratvika

Strandsone med direkte nærhet til Vanvikan sentrum

Skogslandskap med gårds- skogsveier. Brukt til turet og rekreasjon.

Ratvikberget –
Havna

Strandsone med direkte nærhet til Vanvikan sentrum

Rotaheia

Langnesfjæra

Lekeplass

Kulturlandskap med gårdsdrift og veier. Mye brukt til rundturer. Også gjennomgang for turgåere som skal videre opp til fjell og skog.

Langnesjordet
Lekeplass

Gård beliggenede på et platå over Vanvikan. Sentral beliggenhet for å komme seg videre ut til populære turområder.

Gåshaugen

Bjørgan

Gård med sentral beliggenhet i Vanvikan

Gård med stor funksjonsverdi. Viktig gjennomfartsområde for syklende og gående fra boligfelt til skoleområde og sentrum.

Bortistu – Vanvik
Østre
Klostreveien

TM = Turområder med tilrettelegging
KL = Kulturlandskap
MA = Marka
NT = Nærturterreng
LR = Leke- og rekreasjonsområde
SK = Særlig Kvalitetsområder
SS = Strandsonen
GK = Grønnkorridor

*Kode:
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8.2 Verdisettingstabell for nærmiljø og rekreasjon
x

ix

viii

vii

vi

v

iv

iii

ii

i

LR

LR

LR

LR

LR

LR

LR

AN

LR

AN

LR

Åsaveien lekeplass

Vollaveien lekeplass

Trøanbakken
lekeplass

Menighetshusets
uteområde

Ratvikdalen
friområde

Tæveberga**

Bjørliasvingen
lekeplass

Langnesjordet
lekeplass**

Samfunnshusområdet

Grunnskoleområdet

Butikken

Havna

4

2

2

1

3

1

5

1

2

3

5

4

5

Bruks
frek
vens

3

3

3

3

2

2

4

3

2

1

3

1

2

Opple
velse
skvali
teter

3

2

2

2

1

1

4

2

3

1

2

1

3

Sym
bol
verdi

4

2

2

2

3

1

4

1

3

4

5

5

4

Funks
jon

3

3

3

3

5

1

2

3

4

3

4

5

5

Tilret
teleg
ging

17

12

12

11

14

6

19

10

14

12

19

16

19

Poen
g

3,4

2,4

2,4

2,2

2,8

1,2

3,8

2

2,8

3

3,8

3,2

3,8

Gjenn
omsn
itt

A

C

C

C

B

D

A

C

C

C

A

B

A

Verdi

4

3

3

3

2

2

5

3

3

1

3

2

5

Kunn
skaps
verdi

3

2

2

2

1

4

4

2

3

1

1

1

1

Inngr
ep

5

3

3

4

2

3

2

4

4

1

4

3

4

Poten
siell
bruk

3

3

3

3

4

2

4

3

5

5

4

3

3

Tilgje
ngelig
het

15

11

11

12

9

11

15

12

15

8

12

9

13

Poen
g

A

B

B

B

C

C

A

B

A

C

B

C

B

Verdi

Område**

xi
LR

Skavelmyra
idrettsarena

Kode*

xii

NT

Nr

xiii
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Butikken

Havna

Område**

Mye brukt område, nære naturen.

Et mye brukt område med nærhet til sjøen. Behov for bedre trafikksikkerhet.

Et mye brukt område med umiddelbar nærhet til sjøen. Behov for bedre trafikksikkerhet.

Områdebeskrivelse

Viktig utfartspunkt for barnehage med fin utsikt. Markant i Vanvikanterrenget.

Grunnskoleområdet

Tæveberga

Noe brukt område, inneklemt, men viktig som villniss/"urørt" lekeareal.

Mye brukt område, inneklemt mellom veger og bebyggelse men viktig for samferdsel.

Ratvikdalen
friområde

Mye brukt område, ikke veldig godt egnet for utvikling.

Samfunnshusområdet

Menighetshusets
uteområde
Nærlekeplass.

Lekeplass.

Trøanbakken
lekeplass

Nærlekeplass. Nære naturen.

Langnesjordet
lekeplass

Vollaveien lekeplass

Nærlekeplass. Nære naturen.

Nærlekeplass. Nært naturen.

Åsaveien lekeplass

Mye brukt område, viktig for tilgang til idrett med behov for nærhet til naturen.

Bjørliasvingen
lekeplass

Skavelmyra
idrettsarena

LR = Leke- og rekreasjonsområde
AN = Annet nærområde/rekreasjonsområde
NT = Nærturterreng
*Kode:

** Langnesjordet lekeplass og Tæveberga har blitt vurdert som friluftlivsområde

87

