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1. SAMMENDRAG 
 

Det aktuelle området har fått betegnelsen Mellomveien boligområde. Området er 
tidligere regulert til offentlig formål med plannavn ”Årnset”, planid 19702020, og 
«Kommunedelplan Rissa».  
 
Tiltakshaver planlegger flermannsboliger over to etasjer og 6-22 boenheter og er 
med dette i henhold til Rissa Kommunes Kommuneplan Arealdelen med hensyn 
til fortetting av uutnyttede områder for boligbygging i sentrumsnære strøk. Det 
legges opp til bruk av moderne byggestil med pulttak eller saltaks form, som vil gå 
godt inn sammen med eksisterende bebyggelse. Det åpnes også for tilnærmet 
flate tak, da dette vil være forenelig med byggehøyde. Forskjellige takformer kan 
imidlertid ikke blandes uten at dette gir et arkitektonisk helhetlig preg. Dette 
forholdet gjelder også til nærområdet. 
 
I forhold til overordnet plan vil tiltaket være i tråd med gjeldende planer, hvor 
planområdet er avsatt til boligbygging. I gjeldende reguleringsplan er området 
regulert til offentlig formål / barnehage. Derav ønskes også området omregulert.  
 
Tiltaket legger opp til å bidra til eksisterende område for lek nord for planområdet, 
ved å anrette småbarnslekeplass der. Dette etter avtale med kommunen i 
oppstartsmøte og vil bli et godt tilskudd og til bruk for alle til nærområdet. 
 
Kommunens parkeringsdekning på 1,2 biler pr. boenhet planlegges overholdt, 
med åpning for at 0,2 plasser erstattes av en sykkelparkering. 
 
Avfallshåndtering planlegges i felles avfallsanlegg plassert i henhold til lokal 
renovatørselskaps retningslinjer. 

  

2. BAKGRUNN 
 

2.1. Hensikten med planen 
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge området for boligbygging i 
fortettingsområde og høy utnyttelse. 

 
2.2. Nøkkelopplysninger 

 
Adresse:      Mellomveien 

7100 Rissa 
GID:       gnr 122 bnr 65 
Gjeldende planstatus:    Årnset  
Forslagstiller:     SAND BYGG EIENDOM AS 
Grunneier:      SAND BYGG EIENDOM AS 

Plankonsulent:     ARKPLAN AS 
Hovedformål i ny plan: Formålet med planen er å 

tilrettelegge området for 
bygging av 6-22 boenheter over 
to plan i moderne klasssisk 
arkitektur. 



Planområdets areal i daa: 3,6 
Antall nye boenheter / %BYA: 6-22/50%  
Aktuelle problemstillinger: - 
Foreligger det varsel om innsigelse: Nei 
Konsekvensutredning: Nei 
Dato for oppstartsmøte: 16.11.2015 
Kunngjøring av oppstart: 23.11.2015 
Komplett forslag mottatt: 
 
 
 

3. PLANPROSESSEN 
 

3.1.  Oppstartsmøte 
 

Oppstartsmøte med Rissa kommune ble avholdt 16.11.2015. 
Deltakende fra forslagstiller: 
Oddmund Sand, Sand Bygg Eiendom AS 
Lene G. Skjærbusdal, Mesterhus Trøndelag AS 
Nils Sigurd Klykken, Arkplan Arkitektkontor 
 
Deltakende fra kommune: 
Siri Vannebo, Plansjef 

 
3.2.  Varsel om oppstart 

 
Igangsatt planarbeid for området ble annonsert i Fosnafolket den 26.11.2015 
og på kommunens hjemmeside den 26.11.16. Brev til berørte naboer og 
offentlig myndighet ble sendt 23.11.2015. Frist for innspill ble satt til 
17.12.2015. 

 
3.3.  Medvirkningsprosess 

 
De formelle kravene til medvirkning fremgår av Pbl § 5-1. Innspill med 
bakgrunn i varsel om oppstart og som mottas innen fristen som er gitt, blir 
behandlet i planbeskrivelsen. 
 

 

4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
 

4.1.  Overordnede planer 
 

Fylkesplan for Sør-Trøndelag, Kommuneplanens Arealdel, delplan Rissa, og 
Kommuneplanens Samfunnsdel legges til grunn i planarbeidet.  

 
Forhold i overordnede planer som er vurdert i planarbeidet: 

 Fortetting og transformasjon 
 Stedets karakter / estetikk 
 Infrastruktur for miljøvennlig transport 
 Universell utforming og tilgjengelighet 



 Naturressurser, grønnstruktur og kulturminner 
 Klima og klimatilpasning 
 Transport / trafikksikkerhet og parkering 

 
 Avvik fra overordnede planer: 

 Stedets karakter består i dag stort sett av frittstående 
småhusbebyggelse med romslige tomter fra 70/80-tallet og frem 
til i dag. Planforslaget avviker fra med konsentrert 
småhusbebyggelse, men er i tråd med overordnede føringer som 
omhandler fortetting og transformasjon. 

 Infrastruktur for gående og syklende / miljøvennlig transportveier, 
planlegges ikke utvidet i dette planforslaget. Man anser imidlertid 
å være i tråd med overordnede føringer og retningslinjer med 
henblikk på gang- og sykkeltrase langsmed Ytre Ringvei og inn 
til sentrum, i tillegg til antatt trafikkmengde i området for øvrig. 

 Energieffektiv planlegging gjøres i henhold til tekniske forskrifter 
og krav til bolig ved byggestart. Det er ikke tilgjengelig fjernvarme 
i planområdet, men det er lagt opp til dette vest for Ytre Ringvei.  

 
4.2.  Gjeldende reguleringsplaner 

 
 
Planområdet (gnr 122 bnr 65) er i eksisterende plan, regulert til barnehage / 
offentlig bygg. Området rundt er regulert til frittliggende eneboliger over 2 
etasjer. I kommunedelplan arealdelen delplan Rissa er arealet regulert til 
boligformål og har i dag retningslinjer som angir utnyttelsesgrad. Planområdet 
må følgelig detaljreguleres for tenkt formål. 
 
 

4.6.  Statlige retningslinjer 
 

Statlige retningslinjer som er vurdert i planarbeidet: 
 SPR for Bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR/BATP) 
 RPR for Barn og unges interesser (RPR/BU) 
 SPR for Klima- og energiplanlegging (SPR/KE) 

 
Planforslaget har vurdert overnevnte retningslinjer og mener å være i henhold 
til dette, slik planforslaget foreligger i dag. 

 
 

5. PLANOMRÅDET – EKSISTERENDE FORHOLD 
5.1. Beliggenhet og størrelse 

 
Det aktuelle området ligger på Årnset like nord for Rissa sentrum og omfatter, 
som tidligere nevnt, eiendommen gnr./bnr. 122/65 i Mellomveien.  
 
Planområdet ligger midt i et eksisterende boligfelt og grenser således mot 
boliger med tilhørende grøntarealer i sør, øst og vest. I nord ligger et stort 
friområde med anlagt grusbane og område for lek. Området har et areal på ca 
3,6da.  



5.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Planområdet består i dag av skog og kratt uten særlig kvalitet for opphold.
Tilstøtende arealer er hovedsakelig eksisterende boligbebyggelse, adkomstvei
og et friområde.

5.3. Stedets karakter, struktur og estetikk/ byggform

Det ak tuelle området i og i rundt planområdet, består i dag hovedsakelig av
70 - /80 - talls eneboliger. Det er størst innslag av sal - og valmtaks form.
Området forøvrig virker å være i utvikling, kanskje spesielt vest for Ytre
Ringvei, hvor man også finner flermann sboliger og eneboliger i rekke. Rissa
kommune har i dette området innfør t nye rutiner på tomtetildeling grunnet høyt
press på boligtomter i Rissa Sentrum (ref.
https://www.rissa.kommune.no/tjenester/bygg - og - bo/boligtomter/arnseth -
boligfelt/ ) . Det er derfor naturlig å se på planområdet som et fortettingsområde
med kvalitet og vil kunne bidra til Rissa kommunes mål om varierte og
attraktive botilbud med fortetting i sentrumsdeler av Rissa. (ref.
Kommuneplanens Samfunnsdel)

Flyfoto over planområdet



5.4. Lands kap, topografi og vegetasjon, klimatiske forhold

Området i dag er lett bebyggbart på forholdsvis flatt terreng, men skråner slakt
oppover mot øst. Det er gode solforhold her hele dagen. Det antas at området
er vindutsatt, uten at det er foretatt målinger for å bekrefte dette

5.5. Kulturminner og kulturmiljø.

Det er ikke registrerte verneintere sser/kulturminner i planområdet , noe som
bekreftes i uttalelse fra Sametinget og kulturminn e søk på riksantikvarens
elektroniske kartdatabase . Dersom det oppdages kulturminner under
byggearb eidene gjelder varslingsplikten jf. KML§8, 2. ledd. Samiske
kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML§4, 2.ledd og det er
ikke tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikrin gssonen på 5
meter rundt kulturminnet, jf. KML§3 og 6.

Kultursøk Riksantikvaren



5.6. Naturverdier 
  

Planområdet ligger i et eksisterende boligområde og det er ikke spesielle 
registreringer av dyreliv eller naturtyper i det aktuelle området eller i 
umiddelbar nærhet. Tiltakets art og dets forholdsmessige inngrep i 
naturmangfoldet, medfører at det kun er foretatt søk i Naturtypebasen og 
Artsdatabanken. Her er det ikke funnet noen registreringer av rødlistede arter 
eller andre truede arter. Dette menes å være tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag 
etter NML §8. Planområdet vurderes ikke spesielt viktig for dyrelivet. 
 

 
 
 

5.7.  Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 
 

Planområdet har ingen uteområder som har rekreasjonsverdi, men har en sti 
som benyttes av eksisterende beboere i området for å nå lekeplass og 
grusbane. 

 
5.8.  Landbruk 

 
Området har ingen interesse som landbruksområde slik det fremkommer. 
 

5.9. Trafikkforhold 
 

Det aktuelle området har i dag adkomst fra Mellomveien. Trafikk fra sentrum 
kommer inn fra Ytre Ringvei inn i Mellomveien. Veien inn til planområdet 



(Mellomveien) antas å være lavt trafikkert (ÅDT <300) og det er lav 
fartsgrense med 30-sone i hele veien. 
 
Kommunen har i dag et godt utbygget gang- og sykkelvegnett inn til Rissa 
sentrum. At planområdet har kort og oversiktlig vei bort til allerede etablert 
gang- og sykkelvegnett er en fordel. Mellomveien ansees som trygg for myke 
trafikanter med lav fartsgrense og lite trafikk.  
 
Det er kollektivruter / knutepunkt 600m fra planområdet i Rissa Sentrum med 
forbindelser til Trondheim og Vanvikan, i tillegg til lokalrute Rissa-Vanvikan-
retur som kjører innom Årnsetfeltet. Sistnevnte korresponderer med noen 
hurtigbåtruter til/fra Trondheim. Med sykkel- og gåavstand til sentrum har man 
god tilgjengelighet på kjernefunksjoner. 

 
5.10. Barns interesser 

 
Planen berører delvis områder som er av interesse for barn og unge slik det er 
i dag. Med delvis menes gangstien gjennom planområdet og inn til et område 
for lek og rekreasjon. Tilgangen til dette området skal imidlertid bevares 
gjennom bestemmelser for planområdet. 
 

5.11. Sosial infrastruktur, skolekapasitet og barnehagedekning 
  

• Høgåsmyra Barnehage ca. 400m 
• Åsly Skole ca. 300m 
• Rissa videregående skole ca. 200m 
• Legesenter og helsetun ca. 250m 
• Rissa sentrum med butikker og rådhus ca. 650m 
 

5.12. Universell tilgjengelighet 
 

Området er i dag ikke spesielt opparbeidet og universelt tilgjengelig.  
 

5.13. Teknisk infrastruktur, renovasjon, vann, avløp, EL- og teleanlegg. 
 

Kommunalt vann og avløpsledninger kan påkobles i området. 
Det er kommunal renovasjon.  
El-kraft påkobles hos FosenNett med kapasitetsutvidelse 
Bredbånd kan tilkobles i området. 
 

  



5.14. Grunnforhold.

I følge løsmassekartet består grunnen i planområdet av Morenemateriale,
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen i tillegg til torv og myr.

Løsmassekart hentet fra NGU



Bergrunnskartet viser at det aktuelle området består av sand, grus og leir.

.

Berggrunnskart hentet fra NGU.

5.15. Støyforhold

Det finnes ikke eksisterende støybegrensende tiltak i området og det vurderes
heller ikke være et behov for gjeldende planområde.

5.16. Risiko - og sårbarhet (eksisterende forhold)

Det er ingen kjente kilder for luftforurensning, forurensning i grunnen,
støyproblem. Løsmassekartet viser at planområdet består av tynt dekk over
berg - /fjellgrunn, som i utgangspunktet er et godt utgangspunkt for byggegrunn.
Det er aktsomhetsområder for kvikkleire i nærheten med lav
sannsynlighetsgrad for skred men med høy konsekvens (klasse 4 av 5).
Planområdet ligger som sagt ikke innenfor dette aktsomhetsområdet, men



føre-var-prinsippet gjelder uansett under øvre marin grense. Dette vil bli belyst 
i ROS-analysen, som følger planforslaget. 
 

 
 

6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
6.1. Reguleringsformål 

 
§ 12-5 Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg  
 
- Boligbebyggelse:  Området er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. (BKS) 
 
§ 12-5 Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
 
- Kjøreveg;  Det er innregulert kjøreveger inne i planområdet. (o_SKV) 
 

6.2.  Arealoppgave. 
 

Arealtabell 

§12-1 – Bebyggelse og anlegg Areal da 

Boligbebyggelse (BKS) 3.6 

Sum areal i denne kategori 3,6 

 
 

6.3.  Bebyggelsens plassering og utforming 
 

Området i dag er lett bebyggbart på forholdsvis flatt terreng, men skråner slakt 
oppover mot øst. Det forventes masseutskiftinger og man vil da søke å 
planere tomten best mulig for å unngå sol- og skyggeendringer på 
omkringliggende bebyggelse. Dette gjelder spesielt for tomten til øst i for 
planområdet. 
 
Området er planlagt med flermannsboliger, henholdsvis en kombinasjon av 4- 
og 6-mannsboliger, med parkering på egen tomt og gjesteplasser. Dette er 
imidlertid ikke låst og det åpnes opp for at man kan oppføre en kombinasjon 
av boliger som faller inn under begrepet konsentrert småhusbebyggelse inntil 
et maksimum antall boenheter på 22. Bebyggelsen tillates oppført i to etasjer 
og planlegges utformet med et moderne uttrykk, samtidig som det etterstrebes 
at ny bebyggelse skal gli naturlig inn som en del av områdets karakter for 
øvrig. Dette kommer til uttrykk blant annet med takform, som planlegges i 
pulttak eller saltaks form, men også kledning- og fargevalg.  
 
Området for øvrig ligger 650m fra Rissa Sentrum og oppleves som et område i 
vekst. Årnseth II, vest for Ytre Ringvei, viser at veksten har pågått en periode 
og at transformasjon, både med hensyn til estetikk / uttrykk og fortetting, er 
gjeldende. Planforslaget som legges frem ønsker å bidra til dette på en positiv 



måte og fortsette trenden man ser i området med fortetting, transformasjon og 
fornyelse med kvalitet. 
 
Både fylkesplan og kommunedelplan legger opp til fortetting med kvalitet. 
Dette reduserer totalbehovet for omdisponering til boligformål og sparer 
således friområder og landbruksareal, ved å utnytte eksisterende areal på en 
mer effektiv måte. Arealeffektive løsninger er også positivt med henblikk på 
byggekostnader, der i blant også offentlig infrastruktur, noe som kommer 
forbrukeren til gode. Kommuneplanens Samfunnsdel beskriver også at Rissa 
kommune skal gjennomføre tiltak i sentrum, bygder og grender, som åpner for 
å etablere flere eide og leide leiligheter, særskilt for unge etablerere og 
personer i vanskelige livssituasjoner. Dette gjelder også forholdet rundt å 
benytte mulighetsrommet for å utvikle botilbud. Planen tar utgangspunkt i dette 
og ønsker å bidra positivt med fortetting av planområdet, uten at dette 
medfører tap av allerede etablerte kvaliteter. 

 

6.3.1. Bebyggelsens høyde 
 
Planen legger opp til at det bygges boenheter over maks 2 etasjer med maks 
mønehøyde på 9m for saltak, maks gesimshøyde på 9m for pulttak (høyeste 
gesims). Byggehøyden er definert med utgangspunkt i at høyden måles fra 
gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. 

 
6.3.2. Antall boenheter 
 
Det planlegges med 6 - 22 boenheter fordelt på flermannsboliger i to etasjer 
eller andre kategorier som faller inn under begrepet konsentrert 
småhusbebyggelse. Formålet til området settes til konsentrert 
småhusbebyggelse og slik sett er ikke antall boenheter og formen på disse 
låst til flermannsboliger, slik planene foreligger i dag. Området vil uansett ville 
fremstå som helhetlig, selv hvis forskjellig form på boligene utvikles over tid. 
 

6.3.3. Tilgjengelighet 
 
Den planlagte boligbebyggelsen i 2 etasjer faller inn under bygninger hvor det 
kreves universell utforming i teknisk forskrift (iht. §12-2 i TEK10), så fremt alle 
hovedfunksjonene ligger på inngangsplanet. Det er ikke satt noe krav om at 
boligene skal utformes som tilgjengelige boenheter i 
reguleringsbestemmelsene, men det planlegges for >=50% tilgjengelige 
boliger. Avklaring og eventuelt krav om tilgjengelighet vil dermed bli avklart på 
byggesaksnivå. 
 
Tiltakshaver har, så langt det er mulig, forsøkt å utforme boligområdet slik at 
boenhetene er tilgjengelig på like vilkår for så mange som mulig. Utendørs 
krav om maks stigning 1:20 er lempet på i 2015 og det nye kravet er 1:15 og 
gjelder fra garasjen og fram til inngangsdøren. 
 
 
 



6.4.  Bomiljø og kvalitet 
 
Planforslaget ligger i et eksisterende boligområde der det er et eksisterende 
område for lek på nabotomten i nord. I dialog med Rissa kommune, har det 
blitt avklart at småbarnlekeplass etableres i dette området til benyttelse for alle 
beboere, eksisterende som nye. Disse vil kunne benyttes av barn i ulike 
aldersgrupper, samt være behagelig oppholdssted for voksne.  Den korte 
veien til barnehage og skole, samt servicefunksjoner i Rissa Sentrum, vil også 
fungere godt.  
 

6.5.  Utforming og lokalisering av parkering 
 
Boenhetene har full parkeringsdekning på egne arealer. Antall plasser skal 
følge kommunens parkeringsnorm på 1-1,2 parkeringsplasser pr. boenhet. 
 

 
6.6.  Tilknytning til infrastruktur 

 
6.6.1. Tilknytning til overordnet vegnett 
 
Det aktuelle området legges opp til å ha adkomst fra Mellomveien, med intern 
veistruktur til parkering. 
 
6.6.2. Tilgjengelighet for gående og syklende. 
  
Det aktuelle området har i dag adkomst fra Mellomveien. Gående og syklende 
fra Rissa sentrum benytter gang- og sykkeltrase langs Ytre Ringvei frem til 
Mellomveien, eller snarveier mellom boligområdet og skole. 
 
Kommunen har i dag et godt utbygget gang- og sykkelvegnett inn til Rissa 
sentrum. At planområdet har kort og oversiktlig vei bort til allerede etablert 
gang- og sykkelvegnett er en fordel. Veien inn til planområdet (Mellomveien) 
antas å være lavt trafikkert (ÅDT <300) og det er lav fartsgrense med 30-sone 
i hele veien. Mellomveien ansees å være trygg for myke trafikanter med sin 
lave fartsgrense og lite trafikk.  
 
Det er kollektivruter / knutepunkt 600m fra planområdet i Rissa Sentrum med 
forbindelser til Trondheim og Vanvikan. Med sykkel- og gåavstand til sentrum 
har man god tilgjengelighet på kjernefunksjoner. 
 

 
6.11. Uteoppholdsareal 

 
Det planlegges for uteoppholdsareal, inklusive lekplass, på minimum >30% av 
arealet til planområdet. Det planlegges for minste uteoppholdsareal (%MUA) 
på >35%.  
 
 
 
 



6.13. Kollektivtilbud 
 
Det er kollektivruter / knutepunkt 600m fra planområdet i Rissa Sentrum med 
forbindelser til Trondheim og Vanvikan. Med sykkel- og gåavstand til sentrum 
har man god tilgjengelighet på kjernefunksjoner. 

 
6.14. Kulturminner 

 
Se punkt 5.5.  
 

 
6.15. Sosial Infrastruktur 

Se punkt 5.11. 
 

6.16. Tilknytning til vann og avløp, samt offentlig nett 
 
Avfall deponeres i felles avfallsløsning 
Området blir tilknyttet kommunalt avløpsanlegg 
Det er kommunal renovasjon 
Området får vanntilførsel fra Rissa Vannverk (privat) 
El-kraft tilkobles Fosen Kraft sitt ledningsnett (må muligens utvides) 
Området har bredbåndsdekning og boenhetene kan tilkobles dette. 

 
6.17. Renovasjon 

 
Det planlegges med felles renovasjon for alle boenheter i et felles 
renovasjonsanlegg i henhold til Fosen Renovasjon sine retningslinjer 
angående plassering og størrelse. Renovasjonsanlegget skal være enkelt å 
komme til både for beboere og renovasjonsansatte. 
 

6.18. Risiko og sårbarhet 
 

Løsmassekartet viser at planområdet består av tynt dekk over berg-/fjellgrunn, 
som i utgangspunktet er et godt utgangspunkt for byggegrunn. Det er 
aktsomhetsområder for kvikkleire i nærheten med lav sannsynlighetsgrad for 
skred men med høy konsekvens (klasse 4 av 5). Planområdet ligger som sagt 
ikke innenfor dette aktsomhetsområdet, men føre-var-prinsippet gjelder 
uansett under øvre marin grense. 
 
Risiko og sårbarhet for planlagt tiltak blir vurdert i ROS-analysen som er 
vedlagt planforslaget. 

 
6.19. Rekkefølgebestemmelser 
 

Felles lekeareal, etablering av felles renovasjonsløsning og parkering skal 
være opparbeidet og ferdigstilt før boenhetene gis brukstillatelse.  

 
 
 
 



7. KONSEKVENSUTREDNING 
  

Planen er i henhold til kommunedelplan arealdelen delplan Rissa, og 
tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke 
utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 
annet ledd. 
 

8. VIRKNINGER / KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

8.3.  Stedets karakter 
 

Stedets karakter / estetikk skal ivaretas i planforslaget, noe som er i henhold 
til både fylkesplan og kommunedelplan. Det legges opp til bruk av saltakshus 
eller pulttak i klassisk stil med et moderne uttrykk. Dette er i tråd med det som 
finnes i området fra før, med hensyn til byggeskikk, men det moderne 
uttrykket vil medføre at stedets karakter tas med inn i vår tid.  

 
Samtidig kan man si at planområdet får en annen benyttelse enn 
omkringliggende tomter. Derav vil en delvis eller total brytning med stedets 
øvrige arkitektur og estetikk ikke nødvendigvis medføre at områdets karakter 
svekkes. Det vil derimot fremheve omkringliggende kvaliteter, i tillegg til sin 
egen.  
 
Arkitektur er på mange måter også kultur og bør speile samtida, ikke fortida. 
Det vil imidlertid være positivt for området med henblikk på planlagt 
byggehøyde og byggets utforming og fortsetter retningen for denne type 
omdisponering og fortetting, slik det er gjort tidligere i Årnseth II, vest for Ytre 
Ringvei.  
 
Området for øvrig ligger 650m fra Rissa Sentrum og oppleves som et område 
i vekst. Årnseth II, vest for Ytre Ringvei, viser at veksten har pågått en 
periode og at transformasjon, både med hensyn til estetikk / uttrykk og 
fortetting, er gjeldende. Planforslaget som legges frem ønsker å bidra til dette 
på en positiv måte og fortsette trenden man ser i området med fortetting, 
transformasjon og fornyelse med kvalitet. 

 
Både fylkesplan og kommunedelplan legger opp til fortetting med kvalitet. 
Dette reduserer totalbehovet for omdisponering til boligformål og sparer 
således friområder og landbruksareal, ved å utnytte eksisterende areal på en 
mer effektiv måte. Arealeffektive løsninger er også positivt med henblikk på 
byggekostnader, der i blant også offentlig infrastruktur, noe som kommer 
forbrukeren til gode. Kommuneplanens Samfunnsdel beskriver også at Rissa 
kommune skal gjennomføre tiltak i sentrum, bygder og grender, som åpner 
for å etablere flere eide og leide leiligheter, særskilt for unge etablerere og 
personer i vanskelige livssituasjoner. Dette gjelder også forholdet rundt å 
benytte mulighetsrommet for å utvikle botilbud. Planen tar utgangspunkt i 
dette og ønsker å bidra positivt med fortetting av planområdet, uten at dette 
medfører tap av allerede etablerte kvaliteter. 
 

 



8.4.  Estetikk 
 

Planforslaget legger opp til en estetikk som reflekterer klassisk 
samtidsarkitektur og moderne byggeskikk. Stedets karakter videreføres med 
en modernisering og utvikling sett fra vår tid. Estetikken lagt til grunn i 
planforslaget, baserer seg derfor på videreføring av byggeskikk og arkitektur i 
området, men med et moderne uttrykk i dagen tid. Man anser dette for å bli 
førende for områdets videre utvikling, da det allerede har blitt oppført 
tilsvarende bygg i nærområdet.  

 
8.5.  Kulturminner og kulturmiljø 

 
Det er ikke registrert og ikke forventet å finne verneverdige kulturminner i 
planområdet. Man anser derfor at planforslaget ikke vil ha noen innvirkning på 
kulturminner og kulturmiljø i planområdet. Dersom det oppdages kulturminner 
under byggearbeidene gjelder varslingsplikten jf. KML§8, 2. ledd. 
 
Se for øvrig punkt 5.5 for videre detaljer.  
 

8.6.  Biologisk mangfold 
 

Det er ikke registrert og arter eller naturtyper av biologisk mangfold i 
planområdet. Man anser derfor at planforslaget ikke vil ha noen innvirkning på 
det biologiske mangfoldet i planområdet.  
 
Se for øvrig punkt 5.7 for videre detaljer. 

 
8.7.  Rekreasjonsinteresser 

 
Planen berører delvis områder som er av interesse for barn og unge slik det er 
i dag. Med delvis menes gangstien gjennom planområdet og inn til et område 
for lek og rekreasjon. Tilgangen til dette området skal imidlertid bevares 
gjennom bestemmelser for planområdet. 

 
8.8.  Uteområder 

 
Planforslaget legger opp til at en større andel av området omgjøres til bolig og 
parkering, for å fasilitere fortetting og transformasjon av området. Det vil 
allikevel være godt med områder for uterekreasjon i planområdet, slik 
planforslaget foreligger i dag. Dette i tillegg til umiddelbar nærhet til 
lekeplasser og friluftsliv i nærområdet, anses det at planforslaget vil ha liten 
innvirkning på uteområder slik krav og retningslinjer er for dette i dag. 

 
8.9.  Trafikkforhold og trafikksikkerhet 

 

8.9.1. Vegforhold 
Vegforholdene oppfattes i dag som tilfredsstillende for antatt mengde trafikk i 
området  (ÅDT 300) og planforslaget vil ikke medføre behov for endring i dette 
forholdet. 
 
 



8.9.2. Trafikkøkning/reduksjon 
Planforslaget legger opp til en økning på maksimalt 22 boenheter. Dette vil 
medføre en forholdsmessig høy trafikkøkning for området totalt sett. Det er 
tatt utgangspunkt i at Mellomveien har en ÅDT <300, som etter Statens 
Vegvesen håndbok N100 betraktes som en lite trafikkert vei. Antakeligvis har 
veien ÅDT <100, basert på antall boenheter i området. Trafikkøkningen i 
Mellomveien, antall boenheter tatt i betrakting, er altså forholdsmessig høy 
området sett under ett. Ser man imidlertid på den totale trafikkmengden i 
veien er denne fortsatt å karakterisere som lav. Planforslagets innvirkning på 
trafikkøkning og veisikkerhet ansees derfor for å være liten. 
 
 

8.9.3. Kollektivtilbud 
Planforslaget vil ikke ha noen negativ innvirkning på dagens kollektivtilbud. 
Det åpnes for at parkeringsdekningen justeres ned for å tilrettelegge enda 
mer for gående og syklende, noe som kan medføre ytterligere bruk av 
eksisterende kollektivtilbud. Det antas at eventuell ytterligere bruk av 
kollektivtilbud, som medvirkes av planforslaget, ikke vil kunne medføre behov 
for nye ruter eller utvidet tilbud. 
 

8.9.4. Trafikksikkerhet for gående og syklende 
Fartsgrensen inn til planområdet, Mellomveien, er 50 km/t eller lavere og har 
en ÅDT lavere enn 4000. Mellomveien har fartsgrense på 30km/t og ligger 
således under dette, og er dermed ikke pålagt å ha egen sykkel / gå-trase iht. 
Statens Vegvesen N100. 
 
Trafikkøkningen er moderat, total trafikkmengde etter tiltak tatt i betrakning, 
og veien karakteriseres fortsatt som en lite trafikkert vei iht. Statens Vegvesen 
N100. 
 
Det ansees derfor som sikkert for myke trafikanter å benytte mellomveien 
som trase bort til Ytre Ringvei og gang- og sykkeltrase der. Det skal i tillegg 
nevnes at det pr. i dag finnes snarveier ned til skoler i nærheten, hvor interne 
kjøreveier i området benyttes frem til snarvei. 
 

8.10. Barns interesser 
Barns interesser i planforslaget ivaretas ved at det planlegges 
småbarnlekeplass i tilknytning til planområdet, samt at det er kort vei til både 
friluft og andre områder for lek. Gang- og sykkeltrase inn til Rissa sentrum vil 
også spille positivt inn, i tillegg til eksisterende snarveier inn til skole. 
 
Planforslaget er varslet og endelig forslag oversendes barnas representant i 
Rissa kommune for ytterligere å bidra til barns medvirkning. 
 

8.13. Energibehov 
Det aktuelle området har en beliggenhet som gir god solinnstråling. Boligene 
blir prosjektert iht. TEK 10 kap. 14, slik at de får et lavt energibehov og 
miljøriktig energiforsyning. 
 



FosenNett kan opplyse om at det pr. i dag er overskuddskapasitet i dagens
trafo, men at det mest sannsy nligvis må utvides ved utbygging i henhold til
planforslaget.
I tillegg kan det opplyses om at en strømkabel i jord går gjennom området (
se bilde nedenfor) i dag og at dette må hensyntas ved utbygging av området.

Strømkabel gjennom området

8.14. Risiko og sårbarhet
Se vedlagt ROS - analyse
Med bakgrunn i løsmassekart, vil det i planbestemmelsene kreves geoteknisk
fundamentering av planlagt bebyggelse.

8.16. Teknisk infrastruktur
Varsel oppstart er sendt både Rissa kommune og Rissa vannverk og det har
ikke kommet tilbakemeldinger som tilsier at teknisk infrastruktur ikke lar seg
tilkoble eller at det stilles noen krav utenom det som er gitt gjennom lovverk og
retningslinjer for denne type utbygging.

8.19. Interessemotsetninger
Planforslaget søker å løse de innspill og merknader som er kommet og etter
det vi kan se er det noen interessemotsetninger i planen. Beboere i området er
bekymret for trafikksikkerhet og volumet på tenkt bebyggelse. Begge disse
momentene er medtatt i plane n og avveiningene av alle virkninger av planen
vurdert.

8.20. Avveining av virkninger
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i planforslaget, er summen av
fordelene som følger av den planlagte utbyggingen og reguler ingen klart større
enn ulempene.



9. INNKOMNE INNSPILL 
 
Det har kommet inn fem innspill innen fristens utløp: 
 
23.11.15 – FosenNett 

«Gjør oppmerksom på at det er en strømkabel som krysser tomta.» 
«Det er ledig trafokapasitet på max. 140 kW i området, så sannsynligvis blir vel 
den for liten.» 

 
Svar Arkplan Arkitektkontor:  

Informasjon formidles til utbygger og hensynstas i planforslaget. 
 

 
30.11.15 – Fosen Renovasjon 

«Vi benytter muligheten til å minne om at det må være lett adkomst til 
renovasjonsdunkene. Vegstandard for kjøring med renovasjonsbil inne i området 
må tilfredsstille krav i «Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, 
hjemmekompostering og tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv. og for 
avfallsgebyr, Rissa kommune, Sør-Trøndelag» hvis dette skulle bli aktuelt. Vi 
tillater ikke rygging langs adkomstveier, så det må være snuplass for 
renovasjonsbilen i enden av slike veier.» 
 

Svar Arkplan Arkitektkontor:  
Informasjon hensynstas i planforslaget 

 
09.12.15 – Sør-Trøndelag Fylkeskommune 

«Minner om aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven og prinsippet om 
universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og 
unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene» 

 
Svar Arkplan Arkitektkontor:  

Aktsomhetsplikten er videreformidlet til utbygger og sikret gjennom planens 
bestemmelser. Planlegging i henhold til universell utforming og barn- og unges 
oppvekstvilkår, i tillegg til estetetisk utforming av omgivelsene, er medtatt i planen. 

 
10.12.15 – Felles innspill fra naboer   

Mener utbygging inntil 22 boenheter er uforsvarlig og skadelig for bomiljøet i 
området. Viser til at det kun er eneboligtomter i området fra før av og at 
utbyggingen vil kunne medføre store trafikkmessige ulemper.  
Ønsker et orienteringsmøte. 
 

Svar Arkplan Arkitektkontor:  
Det er fullt forståelig å være skeptisk til transformasjon- og fortettingsprosjekter av 
denne typen. Det er vanskelig å se for seg hvordan volum og bygningsmasser vil 
se ut, når man tar utgangspunkt i hva som befinner seg på planområdet i dag. 
Planforslaget skal ta for seg både estetetikk, stedets karakter og hvordan tiltaket 
vil passe inn i eksisterende omgivelser, i tillegg til trafikksikkerhet og trafikkøkning. 
Dette mener vi å ha gjort tilstrekkelig i planforslaget. 



Når planforslaget leveres, vil skisser til tenkt bebyggelse danne grunnlag for å 
visualisere hvordan området blir etter at utbyggingen er funnet sted. I tillegg vil 
også en sol- skyggeanalyse vise hvordan bygningene ev. påvirker dette for 
tilstøtende areal. 
 

10. INNKOMNE INNSPILL 1. HØRING 
 
30.05.16 – Sør-Trøndelag Fylkeskommune   

Mener utbygging mellom 6 til 22 boenheter er lite forutsigbart og at maksimal 
utbygging på 22 enheter fremstår som urealistisk ift. tilgjengelig areal. Foreslår at 
spennet reduseres for å gi en mer entydig plan. 
Mener at plankart med fordel kan vise både tenkt adkomst og husplassering, i 
tillegg til gangadkomst gjennom planområdet til lekeområde. 
Minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven og 
prinsippene for universell utforming gitt i Plan og Bygningsloven § 1-1. 
 

Svar Arkplan Arkitektkontor:  
Spennet på utbygging ble satt i samråd med kommunen med tanke på fleksibilitet 
ovenfor boligmarkedet. Vi er enige i at 22 enheter er ambisiøst, men mener at dette 
skal være innenfor og et absolutt makstall. Planforslaget er lagt opp for å være mest 
mulig fleksibelt innenfor rammene som er gitt av planmyndighet og oppdragsgiver. 
Derav vises heller ikke plassering av bebyggelse og tenkt adkomst til området. 
Tilsvarende gjelder også adkomst til lekeområdet. Det er imidlertid gitt i 
bestemmelsene at sistnevnte skal hensyntas og byggesak skal vise endelig 
plassering av både bebyggelse, innkjøring og adkomst til lekeområdet. 
Aktsomhetsplikten er videreformidlet og prinsippene for universell utforming er godt 
kjent. 
 
 
02.06.16 – Rissa Vannverk   

Vannverket bemerker at ved full utbygging av området, må det legges frem en 
større vannledning til området. 
 

Svar Arkplan Arkitektkontor:  
Innspillet tas til etterretning og formidles videre til utbygger. 
 
16.06.16 – Fylkesmannen Sør-Trøndelag   

Anbefaler at også minimum antall boenheter sikres i planbestemmelsene. 
Mener at sol- og skyggevirkninger på utearealer bør fremkomme i det videre 
arbeidet. Viser til at det ligger strømkabel gjennom området og at denne må 
hensyntas i byggesak mht. plassering av bebyggelse. Påpeker også at geoteknisk 
fundamentering er beskrevet i beskrivelsene men ikke ROS og i bestemmelsene, 
som følger planforslaget. 
 

Svar Arkplan Arkitektkontor:  
Planbestemmelser er oppdatert med minimum antall boenheter, forholdet til sol-
skygge virkninger, strømkabel og geoteknisk fundamentering.  
 

 
 



11. AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging 
og regulering vil ha større fordeler enn ulemper og vil være en videreføring av stedets 
nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting av området. Dette 
området er i tråd med Rissa kommunes mål om varierte og attraktive botilbud med 
fortetting i sentrumsdeler av Rissa. (ref. Kommuneplanens Samfunnsdel) 
 


