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1 Bakgrunn og formål 

Vanvikan står foran store arealmessige endringer. Mange av de sentrale samfunnsfunksjoner 

vil kunne bli forandret og det er etterspørsel etter nye boliger. Kommunene Rissa og Leksvik 

ble vedtatt sammenslått i 2015 og undertegnet da en intensjonsavtale om å arbeide med å 

etablere en felles videregående skole i Vanvikan. Den nye kommunen Indre Fosen vil 

eksistere fra 01.01.2018. Samtidig er det et forfall på en del av den kommunale 

bygningsmassen. Blant annet trengs det å bygges en ny barnehage, samt ny barne- og 

ungdomsskole. Det kommunale samfunnshuset må også pusses opp eller eventuelt flyttes. 

 

I sentrum av Vanvikan er det på samme tid behov for en utvidelse av eksisterende 

småbåthavn. Planarbeidet skal ta stilling til om småbåthavna skal utvides eller reetableres, 

og om gjestehavn skal adskilles fra småbåthavna. På grunn av utfordrende anløpsforhold må 

vi samtidig utrede muligheten for å sikre hurtigbåtanløpet. Planarbeidet må se på om det går 

an å endre eller utvide pendlerparkering i sentrum, og Indre Fosen skal etablere nytt 

renseanlegg i tettstedet. I forbindelse med kommunesammenslåing vil kommunen samtidig 

ta stilling til om det er behov for å etablere areal til andre offentlige formål, som for 

eksempel et større legekontor, helse-/omsorgssenter, samt areal av beredskapshensyn. 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 skal det utarbeides planprogram for 

reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger på miljø og samfunn. Forslag til 

planprogram skal sendes på høring, og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling 

av planoppstart. I og med at Indre Fosen kommune ikke vil eksistere før 1. januar 2018 vil 

endelig planprogram bli fastsatt av kommunestyret i Leksvik. 

 

1.1 Formål med planen 

Formålet med planen er å rydde opp i eksisterende plansituasjon i Vanvikan. Samtidig skal 

fremtidig arealbruk vurderes i en planprosess med mye medvirkning. Prosessen skal gi et 

godt kunnskapsgrunnlag og planen skal tilslutt forankres politisk gjennom behandling i 

kommunestyret. Vi ønsker å etablere en fremtidsrettet plan som alle kan forholde seg til, og 

med gode overordnede retningslinjer. Planen skal gi konsekvente rammer og definere 

handlingsrommet for ulike interesser og utbyggere, som på et senere tidspunkt skal utforme 

detaljplaner. 

 

Kommunedelplanen skal fastlegge hva de forskjellige arealene i Vanvikan skal kunne brukes 

til, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer for enkeltområder. Det skal bli 

raskt og enkelt å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med overordnede mål. 

 

Hensikten med planen er å styrke eksisterende tettsted ved å legge til rette for boligbygging 

og et godt oppvekstmiljø. Gjennom økt befolkningsvekst ønsker vi å stimulere til en utvikling 

som kan bidra til styrking og forbedring av sentrum. Virkemidlene vil blant annet være å 

bedre forholdene for gang-/sykkel, og etablere kollektivknutepunkt, samt nye møteplasser. I 
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planen vil vi utarbeide flere temautredninger/temakart, deriblant 

trafikksikkerhetsvurderinger og kartlegging av friluftslivsområder. 

 

Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust tettstedsutvikling av 

Vanvikan. 

2 Beskrivelse av planområdet 

Vanvikan er det ene av to tettsteder i nåværende Leksvik kommune og ligger ved 

Trondheimsfjorden på Fosenhalvøya. Det andre tettstedet Leksvik, ligger 3 mil lengre mot 

nordøst.  

 

 
Figur 1: Vanvikans plassering i Indre Fosen kommune 

Området er en del av Trondheimsregionen. I Leksvik og Rissa tilsammen bor det i dag litt 

over 10 000 innbyggere. I Vanvikan bor det rundt 1000 innbyggere. Befolkningsprognoser 

utført av Trondheimsregionen 2016, viser en svak økning i befolkningsmengde i Vanvikan 

frem mot 2026. Tettstedet ligger svært godt plassert i forhold utvikling i regionen. Det er 

gode kollektivforbindelse til Trondheim, samtidig som at Vanvikan ligger landlig til med lett 

tilgjengelighet til utmark. Sett i sammenheng med behov for sentrumsnære boligområder til 

Trondheim, vil Vanvikanområdet kunne være et attraktivt boområde i framtiden.   

 

På grunn av hellende terreng i planområdet er bebyggelsen godt konsentrert om kysten i 

sentrum, samt vest/nordvest i planområdet. Mesteparten av dagens bebyggelse har vokst 

frem som et resultat av at det ble opprettet et fergested her i 1955. Eldre gårder ligger oppe 

i lia, i et belte på 2-500 meter opp fra kysten, samt i de flatere terrengpartiene i nordvest. En 

midtre del av området er også befolket av fritidsboliger. Statistisk sentralbyrå (SSB) har 

beregnet at det er en tetthet på gjennomsnittlig 5-19 fritidsboliger per km2 i Leksvik 

kommune. 
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Planområdet består av bebygd område med samferdsel, jordbruksareal, skog og strandsone. 

Jordbruket består av fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Noen av 

områdene er jordbruksareal med svært god jordkvalitet. På deler av strekningen fra sentrum 

og vestover langs kysten, Ratvika – Arnfjæra – Knubben, er det registrert en svært viktig 

naturtype. Dette gjelder også for deler av Langnesberget, og for områder ovenfor Fv. 755 

opp mot Abjørgbekken/Bjørglia.  

 

Innenfor planområdet er det registrert noen automatisk fredete kulturminner. Sentralt i 

Vanvikan ligger gravfeltet Vanvik Ytre, og utenfor sentrumskjernen er det registrert et eller 

flere deler av veganlegg i vest langs/ved Fv. 715 og i øst ved Bjørgan. Det kan være at 

veganleggene ved fylkesvegen er del av et og samme veganlegget. 

 

Tettstedet består også av et registrert kirkested fra andre halvdel av 1800-tallet. Stranda 

kirke er fredet og ble vigslet i 1897. Sognets kirke hadde inntil da stått i Hindrem. 

Ferjeforbindelsen Vanvikan – Trondheim ble opprettet i 1955 men ble flyttet til Rørvik i 

1979. Havna har siden da fungert som et hurtigbåtanløp. 

 

2.1 Viktige utfordringer og problemstillinger i planarbeidet 

For å styrke tettstedsutviklingen i Vanvikan vil vi ha særskilt fokus på tre problemstillinger i 

planarbeidet; boligutvikling, etablering av offentlig formål og møteplasser, samt etablering 

av natur- og havneområder. Utfordringer innenfor de tre fokusområdene vil ikke være klart 

adskilte, men å se utviklingen fra forskjellige innfallsvinkler, kan resultere i forskjellige måter 

å løse problemene på. 

 

2.1.1 Boligutvikling 

Det vil være en utfordring å skille mellom hvor stor vekst man kan ønske seg, og hvor stor 

vekst som er realistisk å kunne forvente seg for området. Planarbeidet må legge til rette for 

en plan som tar høyde for ulike scenarier, og som kan fungere godt selv om det fulle 

boligpotensialet innenfor planen ikke blir realisert. Dette er viktig på grunn av flere ting, 

blant annet av hensyn til jordvern og naturressurser, men også med tanke på finne optimale 

løsninger knyttet til transport (jf. Retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging). 

 

Det vil være utfordrende å finne gode areal for boligutvikling uten å måtte ty til 

omregulering av dyrka mark. Vi vil forsøke å bevare så mye dyrka mark som mulig. Planen 

skal ta høyde for fremtidige byggeområder i et 12 års perspektiv, med en differensiert 

utnyttingsgrad i forhold til nærhet til sentrum. 

 

Sammen med vurderinger av hvilke områder som er best egnet til boligutvikling må planen 

også sikre at det blir satt av tilstrekkelig areal til kommunale boliger. Boligsosiale hensyn blir 

først og fremst ivaretatt gjennom å tilby tilstrekkelig mange kommunalt disponerte boliger. 
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2.1.2 Offentlige formål og møteplasser 

Et mål med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av nye boliger. Undersøkelser viser 

imidlertid at kvaliteter ved selve boligen eller boligtypen ikke er det mest sentrale for mange 

som velger å flytte til et nytt sted eller innenfor samme kommune. Kvaliteter ved stedet er 

minst like viktig.  

 

For å kunne tiltrekke seg nye innbyggere er det derfor viktig å gjøre Vanvikan attraktivt. 

Felles for tilbakeflyttere og ungdommer som ikke flytter ut, er at stedstilhørighet er basert 

på naturen og landskapet, i tillegg til sosiale bånd til familie og venner. Egenskaper og 

kvaliteter ved selve stedet har den viktigste betydningen. For at nye innbyggere skal velge 

akkurat dette stedet framfor andre, må planen sørge for at det blir etablert gode 

møtesteder. 

 

Gode møtesteder må etableres i sammenheng med offentlige formål. En møteplass kan 

være så mangt, det kan være sosiale og uformelle møteplasser i form av kaféer og 

spisesteder eller parkområder/benker. Det er også steder som er knyttet opp til bestemte 

aktiviteter, som idrettshallen, skolen, samfunnshuset og liknende. Møteplasser og offentlige 

formål må ses i sammenheng, og plasseres godt forhold til trafikken. 

 

En sentral del av planarbeidet vil være å identifisere hvilke møteplasser som eksisterer, samt 

å legge til rette for etablering av nye. Møteplassene bør kunne være tilgjengelig uten at man 

må benytte bil. Registrering av barnetråkk, samt en trafikksikkerhetsvurdering av tettstedet 

foreslås som en naturlig del av denne problemstillingen. God trafikkavvikling og en bevisst 

parkeringspolitikk vil være en forutsetning for å etablere de gode møteplassene. 

 

2.1.3 Natur- og havneområder 

Et viktig formål med planen er å styrke Vanvikan som tettsted. Nærhet til sjø og natur er 

sentrale kvaliteter og viktig for identiteten i Vanvikan. I et folkemøte gjennomført av 

interesseorganisasjonen VIS (Vanvikan i sentrum) i 2016, fremgår nærhet til Trondheim og 

nærhet til naturen som de kvalitetene som oftest går igjen.  

 

Forbindelseslinjene mellom sjø og fjell har imidlertid et stort utviklingspotensial. Det samme 

kan sies om forbindelseslinjer langs sjøen, både østover og vestover. Hvis det hadde vært 

mulig å etablere trafikksikre alternativer til fylkesvegen for gående og syklende, vil dette bli 

et stort utviklingspotensial for tettstedet. En viktig del av planen vil derfor gå ut på å 

identifisere mulige ferdselsårer som kan legges til rette for personer i alle aldre. Dette vil 

være sentralt både for stedsutvikling, folkehelse og miljø. 

 

2.2 Plandetaljer 

Gjennom arbeidet med kommunedelplanen skal vi avklare arealbruken og samtidig avdekke 

eventuelle motstridende forhold mellom verneinteresser og bruksformål. Avveininger 

mellom disse hensynene skal gjennomføres før arealbruken blir fastsatt. 
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Vi skal også vurdere utbyggingsrekkefølge, samt behov for etablering av utbyggingsavtaler.  

 

På deler av planområdet vil det bli nedfelt krav om etablering av detaljreguleringsplan. På 

deler av området vil planen avklare vilkår for byggesøknad før gjennomføring av tiltak. 

Planen skal avklare hovedstruktur for veg-, gang/sykkel- og kollektivsystem, grønnstruktur og 

byggeområder, uten å gå i detalj. 

 

2.2.1 Nasjonale og regionale retningslinjer 

I forbindelse med planarbeidet vil forholdet til følgende nasjonale retningslinjer og føringer 

bli vurdert: 

 

 Naturmangfoldloven 

 Kulturminneloven 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Rikspolitiske retningslinjer for å stryke barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08) 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) samt Retningslinje 

for behandling av luftkvalitet i planleggingen (T-1520) 

 Nasjonale føringer for universell utforming 

 Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder 

(T1534/2013) 

 Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

 

Vi vil i tillegg forholde oss til følgende regionale planer/strategier: 

 

 Samferdselsstrategi for Fosen 2016 – 2030. (Vedtatt Sør-Trøndelag fylkeskommune 2016) 

 Regional planstrategi for Trøndelag. Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver 

i Trøndelag 2016 – 2020. (Vedtatt i Sør-/Nord-Trøndelag fylkeskommune 2016) 

 Regional plan for arealbruk. (Vedtatt i Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013) 

 IKAP 2; interkommunal areal-plan for Trondheimsregionen. (Vedtatt i Sør-Trøndelag 

fylkeskommune 2015) 

 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag - 2016-2021. (Vedtatt 2015). 

 Regional plan klima og energi 2015-2020. (Vedtatt 2016). 

 Interkommunal kystsoneplan. (Vedtatt 2015). Utarbeidet i regi av Kysten er Klar. 

  

2.2.2 Overordnede kommunale planer 

Foreliggende kommunedelplan vil erstatte eksisterende kommunedelplan for Vanvikan (id. 

16241999006), vedtatt 28.04.99. 

 

Leksvik kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel den 10.03.16. Samfunnsdelen 

fastsetter langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen, og vil danne grunnlag 

for arbeidet med kommunedelplan Vanvikan. Virkemidlene og målene som har blitt fastsatt i 

samfunnsdelen, skal konkretiseres i denne kommunedelplanen.  
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I løpet av høsten 2017 skal det utarbeides en boligpolitisk plan for Indre Fosen som vil være 

retningsgivende for hvordan boligbygging blir tilrettelagt i kommunedelplan Vanvikan. I 2016 

vedtok Rissa kommune en boligpolitisk plan for 2016-2019. Denne vil danne utgangspunkt 

for utarbeidelsen av en plan som kommer til å gjelde for hele den nye kommunen. 

 

2.2.3 Berørte reguleringsplaner 

Av berørte reguleringsplaner har vi: 

 Reguleringsplan for Vanvikan sentrum, planid. 16241975003, vedtatt 28.04.1976 

 Reguleringsplan for Vanvikan sentrum, planid. 16241996002, vedtatt 26.06.1996. Planen 

erstatter store deler av tidligere vedtatt reguleringsplan for Vanvikan sentrum (id. 

16241975003) 

 Reguleringsplan for del av Vanvikan sentrum, planid. 16241999002, vedtatt 01.09.1999. 

Planen erstatter del av Reguleringsplan for Vanvikan sentrum, (planid. 16241996002). 

 Reguleringsplan for Bjørglia boligfelt, planid. 16242000003, vedtatt 04.10.2000. 

 Reguleringsplan for Ratvikdalen boligfelt m.m., planid. 16242001001, vedtatt 12.09.2001. 

Planen erstattet enkelte deler av tidligere vedtatt reguleringsplan for Vanvikan sentrum 

(id. 16241975003). 

 Reguleringsplan for Storekra, mindre reguleringsendring, planid. 16242010002, vedtatt 

10.02.2010. Planen erstattet deler av tidligere vedtatte reguleringsplan for Vanvikan 

sentrum, (id. 16241996002). 

 Reguleringsplan for Fv. 715 Vanvikan – Keiserås, planid. 16242010003, vedtatt 

08.09.2010. Planen overlapper enkelte deler av tidligere vedtatt reguleringsplan for 

Ratvikdalen boligfelt m.m., (planid. 16242001001). 

 Detaljreguleringsplan for utfyllling til pendler-/innfartsparkering, planid. 16242010004, 

vedtatt 04.11.2010. Plan erstatter en mindre del av reguleringsplan for del av Vanvikan 

sentrum (planid. 16241999002). 

 Reguleringsplan for Stranda fjordsenter, planid. 16242016001, vedtatt 10.03.2016. Planen 

erstatter en del av tidligere vedtatt reguleringsplan for del av Vanvikan sentrum, (planid. 

16241999002). 

 Reguleringsplan for Ratvikåsen boligfelt, planid. 16241996001, vedtatt 26.06.1996. Planen 

erstatter deler av Reguleringsplan for Vanvikan sentrum (planid. 16241975003). 

 

Eksisterende reguleringsplaner vil gjelde foran kommunedelplanen som skal utarbeides, med 

mindre annet spesifikt blir nevnt. 
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Figur 2: Eksisterende og kommende kommunedelplan Vanvikan 

 
Figur 3: Eksisterende reguleringsplaner i sentrum av Vanvikan 
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Figur 4: Eksisterende kommunedelplan for Vanvikan 

2.2.4 Andre relevante utredninger 

Det har tidligere blitt utført en mulighetsstudie for lokalisering av ny barnehage og barne-

/ungdomsskole i Vanvikan. Asplan Viak leverte en rapport våren 2017, og denne vil ligge til 

grunn for videre vurderinger av lokalisering. 

 

I forbindelse med lokalisering av videregående i Vanvikan ble det utarbeidet en geoteknisk 

vurdering av sjøbunnen utenfor Sjølyst/del av Vanvikan sentrum (2016). Det ble også 

gjennomført geotekniske undersøkelser av havbunnen ved og i havna gjennom utarbeidelse 

av reguleringsplanen for parkeringsplassen i Vanvikan sentrum (2010).  Disse rapportene vil 

være viktig informasjonsmateriale i planprosessen.  

3 Planprosess og medvirkning 

3.1 Organisering av planarbeidet 

3.1.1 Prosjektgruppe 

Kommunedelplanen blir utarbeidet av administrasjonen i Indre Fosen kommune. Det har 

blitt etablert en prosjektgruppe bestående av en prosjektansvarlig/leder for planavdelingen i 

Indre Fosen Siri Vannebo, prosjektleder Tone Wikstrøm og prosjektmedarbeider Antonios 
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Bruheim Markakis. Prosjektgruppen utformer planen i henhold til overordnede retningslinjer 

og signaler/beslutninger fra kommunestyret og styringsgruppen. 

 

3.1.2 Styringsgruppe 

For å kunne fatte en del beslutninger i løpet av prosessen har det blitt opprettet en 

styringsgruppe, bestående av politikere, kommuneadministrasjon og representanter fra 

planavdelingen i Rissa/Leksvik (Indre Fosen kommune). Kommunestyret vedtok etablering av 

styringsgruppe i møte i fellesnemnda den 07.03.2017, og delegerte med dette myndigheten 

til å treffe enkelte vedtak til styringsgruppen. 

 
Styringsgruppen skal fungere som et rådgivende organ i spørsmål som påvirker planarbeidet. 
De skal komme med forslag til plassering av ulike funksjoner i Vanvikan, og en effektiv 
tilrettelegging av prioriterte og andre nødvendige investeringer, før det legges fram for 
drøfting og behandling i arealutvalget. Arealutvalget skal vedta når forslag til 
kommunedelplan skal sendes ut på offentlig ettersyn, før kommunestyret (fellesnemnda) får 
planen til behandling og vedtak. Styringsgruppen har jevnlig orientert kommunestyret / 
fellesnemnda og arealutvalget om arbeidet. 
 

I tillegg til tre representanter fra planavdelingen, består styringsgruppen av: 

 Ordfører - leder for styringsgruppa 

 Representant fra formannskapet 

 Leder av Leksvik kommunes arealutvalg 

 Leder av Leksvik kommunes oppvekstutvalg 

 Kultursjef Leksvik kommune 

 Kommunalsjef oppvekst Leksvik kommune 

 Ansvarlig for vann, avløp og renovasjon i Leksvik kommune 

 Rådmann for Leksvik kommune 

 

Planprogram skal på høring i september-oktober 2017. Varsel om planoppstart, forslag til 

planprogram med mål og avgrensning for planen, har blitt behandles i arealutvalget den 

29.08.17, sak 35/17. Forslag til planprogram har frist for uttalelse den 17.10.17. Etter at 

høringsrunden er gjennomført og eventuelle høringsuttalelser innarbeidet, skal 

kommunestyret i henhold til plan- og bygningsloven § 3-3 fastsette planprogrammet. 

 

3.1.3 Faggrupper 

Det har blitt identifisert spesifikke utredningstema, som vil bli behandlet i planprosessen. For 

hvert tema kan det bli aktuelt å etablere egne faggrupper som skal jobbe med det 

avgrensede emnet. Faggruppene vil ha en sammensetning som passer i forhold til det som 

skal gjennomgås, og bestå av personer fra kommunens administrasjon så vel som eksterne 

enkeltpersoner der hvor dette er hensiktsmessig. 

 

For mer informasjon om utforming/sammensetning av hver enkelt faggruppe henvises til 

oversikten i tabell 2; liste over utredningstema i planarbeidet. 
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3.2 Opplegg for medvirkning 

Gode medvirkningsprosesser gjør at befolkningen i et samfunn kan være med å planlegge sin 

fremtid, og sine omgivelser. Dette fører til at planen blir robust og holdbar. Bestemmelser 

om medvirkning er fastsatt i plan- og bygningsloven (pbl §§ 4-1, 11-2, 11-12, 11-15). For å 

sikre planarbeidets fremdrift, må medvirkningen være målrettet og effektiv. 

 

Vi skal varsle oppstart av planen både i avis og på internett. Det vil være aktuelt å benytte 

oss av både kommunens sider på nettet, samt Facebook. Vi vil i hovedsak forsøke å 

gjennomføre de fleste medvirkningsprosessene i løpet av høsten 2017, men i den grad det er 

nødvendig, også fortsette i 2018. 

 

I løpet av planperioden vil det bli lagt opp til en stor grad av både medvirkning og 

informasjon, gjennom 

 Folkemøter; et folkemøte for privatpersoner og lag/foreninger/organisasjoner, samt 

et folkemøte for det private næringsliv 

 Deltagelse i regionalt planforum 

 Stand på familiedag i Vanvikan: presentasjon av plan/planavgrensning, samt mulighet 

for utfylling av svarskjema. Svarskjemaet vil også bli gjort tilgjengelig på nett i 

etterkant 

 Barnetråkk og ungdomstråkk 

 Kontakt med Indre Fosen ungdomsråd og «UNG – Indre Fosen» 

 Spørreundersøkelse for barn/unge på nett 

 Fotokonkurranse på Instagram («ditt favorittsted i Vanvikan») 

 Kontakt med voksenopplæringen og/eller språkkaféen evt. gjennomføre en 

spørreundersøkelse 

 Registrering av friluftslivsområder 

 Åpne kontordager én dag i uka i september – oktober 2017 

 Opprette e-postliste som informasjonskanal 

 

Folkemøtene vil bli organisert delvis som et informasjonsmøte, og delvis som et idéverksted 

hvor deltagerne kan komme med egne innspill. Av hensyn til fremdrift, vil vi sette fokus på 

noen problemstillinger vi behøver svar på. Eventuelle innspill utover dette kan rettes til 

kommunen direkte. I etterkant av folkemøtene vil vi foreta en evaluering for å se på om det 

er grupper i samfunnet som ikke har blitt hørt, og som vi eventuelt bør vurdere å ta spesielt 

kontakt med. 

 

Det vil bli etablert «Åpen kontordag» på Vertshuset Landgangen på havna i Vanvikan. 

Innbyggerne vil da få muligheten til å komme innom for en prat om problemstillinger og 

forslag til innspill på fremtidig arealbruk. Vi vil også etablere et enkelt spørreskjema på 

internett, hvor det vil være mulig å komme med innspill. Dette spørreskjemaet vil være det 

samme som vi benytter på familiedagen i Vanvikan. 
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Vi skal også opprette en e-postgruppe for berørte/interesserte av planen, hvor de som 

ønsker informasjon kan skrive seg på. Målet er å sende ut informasjon om planarbeidet på e-

post 1-2 ganger per halvår. Samme informasjon vil bli delt på kommunens internettside og 

på Facebook. 

 

Sentralt for denne planen er å sikre gode oppvekstvilkår. Barnetråkk/ungdomstråkk skal 

sørge for at barn/ungdom blir involvert i planprosessen. Metoden tar sikte på å samle 

informasjon om bruken av leke- og oppholdsarealer og hvilke ruter som blir brukt. 

Informasjonen framstilles ved hjelp av digitale kart. Registreringene kan omfatte fritids- og 

skoleveier, steder de liker og misliker, steder som oppleves skumle, og steder som er 

populære. Dette kan være alt fra uregulerte lekeplasser til selve skoleveien. 

 

Vi kommer til å vurdere å lage en liten informasjonsfilm/digital fortelling som kan legges ut 

på nettet (kommunens nettside, Facebook m.m.). Det finnes lokale krefter i kommunen som 

vi kommer til å oppsøke, for å finne ut om dette er en formidlingsmulighet som lar seg 

gjennomføre. Målet er å nå ut til, samt å inspirere ungdom til å engasjere seg i 

planprosessen. I etterkant av publisering av denne videoen, vil vi legge ut en egen 

spørreundersøkelse for barn/unge på nett. 

 

I løpet av høsten 2017 vil det bli gjennomført en kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder i Vanvikan med omland, jf. Veileder M98 fra Miljødirektoratet. Det vil da bli 

satt sammen en gruppe som både består av fagfolk fra kommuneadministrasjonen, men 

også av personer i lokalsamfunnet med spesiell kompetanse på temaet. 

 

Formidling innad i kommuneadministrasjonen, og utad til brukerne av Vanvikan, skjer i 

samarbeid mellom prosjektleder, styringsgruppen og Rissa kommunes informasjonsrådgiver. 

Informasjonsrådgiveren bistår med råd og tips til formidling i løpet av hele 

planleggingsprosessen. 

 

3.2.1 Involverte 

Vi ønsker å legge til rette for en omfattende involvering i utarbeidelse av planen. Formålet 

med medvirkning er å etablere en politisk forankring, samtidig som at prosessen får et videre 

liv etter at planen er vedtatt. Dette gir et langsiktig perspektiv.  

 

For å effektivisere medvirkningsprosessen, og sikre planens fremdrift, har vi identifisert alle 

mulige aktører/interessenter og delt dem inn i forhold til rolle og type medvirkning, se tabell 

1.  

 

Identifiseringen har som mål å systematisere målgruppene for medvirkningsprosessen. Med 

en slik systematisering blir det mulig å planlegge aktivitetene knyttet til 

medvirkningsprosessen, slik at de differensieres og tilpasses de forskjellige interessentene og 

deres forventede roller i planprosessen. 
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Tabell 1. Oversikt over aktører/interessenter/involverte i planprosessen, samt vurdering av roller i 
planprosessen til kommunedelplan Vanvikan 

 Aktør Rolle i prosessen Invol-
veres 

Infor-
meres 

Politisk nivå Fellesnemnda Politisk og økonomisk. 
Medspiller* 

X  

Formannskapet Medspiller* X  

Arealutvalget Medspiller* X  

Oppvekstutvalget Medspiller* X  

Kulturutvalget    X 

Helse- og omsorgsutvalget   X 

Leksvik Eldreråd Faglig og konsulterende X  

Råd for likestilling av 
mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

Faglig og konsulterende 
X  

Leksvik Frivilligsentral Medspiller/aktør X  

Indre Fosen Ungdomsråd Faglig og konsulterende X  

Kommune-
administrasjon 

Rådmann Medspiller* X  

Indre Fosen utvikling KF Medspiller/aktør X  

Oppvekst Medspiller* X  

Kultur Medspiller*   

Helse og omsorg Faglig og konsulterende X  

Areal - planavdelingen Medspiller* X  

Areal - teknisk, bygg 
/eiendom 

Medspiller* 
X  

Regionale og 
statlige 
myndigheter 

Fylkeskommunen(e) Faglig og konsulterende X  

Fylkesmannen(e) Faglig og konsulterende X  

Statens vegvesen Faglig og konsulterende X  

Norges vassdrags- og 
energidirektorat - NVE 

Faglig og konsulterende 
X  

Kystverket   X 

Direktoratet for 
Mineralforvaltning 

 
 X 

Mattilsynet   X 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

 
 X 

Leksvik kirkelige fellesråd   X  

Stranda menighetsråd  X  

Politidistriktet   X 

Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKS 

 
 X 

Privat 
næringsliv 

Fosen Innovasjon Medspiller/aktør X  

Trondheimsregionen Medspiller/aktør X  

Trondheim havn Medspiller/aktør X  
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*Medvirkning er sikret gjennom styringsgruppen. Øvrig kontakt med denne aktøren formidles via de aktuelle 

representanter i styringsgruppen. 

 

Vi har ambisjoner om å gjennomføre både en målrettet og effektiv medvirkning, samtidig 

som at vi ønsker å nå ut til så mange som mulig. For å kunne besvare de forskjellige 

problemstillinger og utredningstemaer vil vi i løpet av planprosessen fortløpende vurdere 

om det er nødvendig å ta kontakt med spesielle grupperinger i samfunnet og/eller opprette 

egne faggrupper. 

 

Kontakten mellom det politiske/administrative planarbeidet og deltagere i 

medvirkningsprosessene formidles og koordineres av prosjektlederen. 

4 Planens innhold 

4.1 Utredningstema 

For å kunne belyse problemstillingene på best mulig måte, vil vi utrede utvalgte tema i 

planarbeidet (se tabell 3). Utredningsteamene vil ha forskjellig betydning for de 

utfordringene vi søker å belyse; boligutviklingen, etablering av offentlige formål og 

møteplasser, samt etablering og bevaring av natur- og havneområder, men alle temaene er 

viktige for å få en oversikt over planområdet som helhet. 

Leksvik Vassverk SA Medspiller/aktør X  

Hindrem & Seter Vassverk 
SA 

 
 X 

Fosen Namsos Sjø Medspiller/aktør X  

Trønderbilene Medspiller/aktør X  

Fosen regionråd Medspiller/aktør X  

Innherred Renovasjon IKS   X 

Rissa kraftlag   X 

NTE Nord-Trøndelag 
Elektrisitetsverk 

 
X  

Fosenvegene AS   X 

Fosenbrua AS   X  

AtB   X 

Lokalt næringsliv (se 
adresseliste i vedlegg 2) 

 
 X 

Lokale industribedrifter (se 
adresseliste i vedlegg 2) 

 
 X 

Media Fosnafolket   X 

Lag/foreninger, 
organisasjoner 

VIS (Vanvikan i sentrum) Medspiller/aktør X  

Vanvikanhallen/Vanvik IL Medspiller/aktør   

Vanvikan Båtforening Medspiller/aktør X  

Leksvik historie- og 
Museumslag 

Medspiller/aktør 
X  

Lokale lag/foreninger (se 
adresseliste i vedlegg 2) 

Medspiller/aktør 
X  
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Liste over utredningstema: 

 
Tabell 2: Utredningstema i det kommende planarbeidet 

Utredningstema Kommentar/metode Aktuell medvirknings-
prosess 

Landskap Stedegne kvaliteter. Hvordan vil visuelle 
omgivelser endres som følge av planlagte 
tiltak. Prosjektledelsen identifiserer og 
utreder. Innspill innlemmes i resultatene. 

Styringsgruppe vil bli 
konsultert, og 
befolkningen (folkemøte 
og e-postgruppe) vil bli 
informert om resultatene. 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Stedegne kvaliteter. Prosjektledelsen 
identifiserer og utreder. Evt. innspill kan 
mottas gjennom spørreskjema 

Spørreskjema på åpen dag 
og på internett. 

Naturverdier/ 
naturmiljø 

Naturtyper og artsforekomster som har 
betydning for dyrs og planters 
levegrunnlag, samt geologiske 
elementer. Innsamling og sammenstilling 
av eksisterende data. Prosjektledelsen 
identifiserer og utreder. 
Naturtypekartlegging vil bli gjennomført i 
100-metersbeltet langs sjøen Evt. innspill 
kan mottas gjennom spørreskjema 

Opprette kontakt med 
fagpersonell i kommunen. 
Spørreskjema på åpen dag 
og på internett. 

Estetikk og 
universell utforming 
 

Knyttes opp til stedsanalyse av Vanvikan. 
Prosjektledelsen identifiserer og utreder, 
etter innspill fra kontakt fra berørte 
interesseorganisasjoner 

Opprette kontakt med 
fagpersonell i kommunen, 
og evt. kontakt med 
spesielle brukergrupper 

Barn og unge Prosjektgruppen utformer temakart 
etter resultatene fra innspill fra 
styringsgruppen, fra fagpersoner i 
kommunen og fra barn og unge. 
 

Barne-/ungdomstråkk vil 
bli utført i samarbeid med 
fagpersoner i kommunen. 
Barn/unge vil bli 
konsultert gjennom 
Ungdomsrådet og 
gjennom spørreskjema. 
Fotokonkurranse på 
Instagram 

Sosial infrastruktur 
og folkehelse 

Skoler, barnehage, syke-/eldrehjem, 
sosial- og omsorgsboliger, legesenter, 
med mer. Kartlegging av behov vil bli 
gjort i samarbeid med relevante 
fagpersoner. Drøfting gjennom en 
sammenstilling av analyser og eventuelt i 
samarbeid med fagpersonell innenfor 
området. Prosjektledelsen utreder 

Kontakt med 
fagpersoner/-grupper på 
bred basis for å innhente 
nødvendig informasjon 

Infrastruktur og 
trafikk 

Trafikksikkerhetsvurdering samt en 
vurdering av kapasitet på vann- og 

Spørreskjema på åpen dag 
og på internett. 
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Utredningstema Kommentar/metode Aktuell medvirknings-
prosess 

ledningsnett av en faggruppe: 
prosjektgruppen i samarbeid med 3-4 
fagfolk fra kommunens administrasjon. 
Fremtidsscenario for 
kollektiv/gående/syklende/bilister, samt 
fremtidige parkeringsbehov. Utformes 
etter eventuelle innspill fra 
lokalbefolkningen. Styringsgruppen 
inviteres til å komme med innspill 

Barnetråkk og 
ungdomstråkk skal spille 
en rolle 
 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Stedegne kvaliteter. Vurderingen av 
grønnstruktur, både offentlige og private 
areal, vil bli gjort i en egen gruppe 
bestående av fagfolk fra 
administrasjonen og evt. folk med 
spesiell kunnskap om friluftsliv i 
befolkningen. Innspill fra befolkningen 
vedrørende nærmiljø/møteplasser o.l. 

Registrering av 
friluftslivsområder, jf. 
Veileder M98 fra 
Miljødirektoratet 
Spørreskjema på åpen dag 
og på internett. 

Naturressurser, 
verdiskapning og 
næringsutvikling 

Temaet omhandler landbruk, fiske, 
havbruk, vann, berggrunn og løsmasser 
som ressurser. Vurdering av eksisterende 
og fremtidige næringsområder vil bli 
utført av prosjektgruppen etter innspill 
fra det private næringsliv. Utredning av 
småbåtanlegg/ gjestehavn og forholdene 
til hurtigbåtanløpet vil bli gjort av 
eksterne konsulenter 

Folkemøte/idéverksted 
med representanter fra 
det private næringsliv 

Klima og 
klimatilpasning, 
forurensning 

Vurderingen vil bli gjort av 
prosjektgruppen basert på tilgjengelig 
informasjon. Vurdering av evt. 
forurensning av havneforholdene vil bli 
utført av eksterne konsulenter ved 
utredning av småbåtanlegg/gjestehavn 
og hurtigbåtanløp 

 

Samfunnssikkerhet 
og beredskap 

ROS-analyse. Ras, flom m.m. 
Prosjektledelsen i samarbeid med 
fagpersoner fra kommunen identifiserer 
og utreder 

Innspill fra regionalt 
planforum og kontakt med 
sektorinteresser etter 
behov 

 

Utredningstemaene skal holde seg på et overordnet nivå og se hele planområdet under ett. 

Det vil imidlertid være tilfeller hvor det kan bli nødvendig å fokusere på enkeltområder 

innenfor planområdet. For eksempel ved behandling av boligsosiale hensyn, under 

utredningstemaet «sosial infrastruktur», vil det kunne bli nødvendig at vi diskuterer mulige 

virkemiddel som kan tas i bruk ved senere detaljreguleringer. For å sikre en variert 

boligmasse må det etableres en klar sammenheng mellom de virkemidlene man vil ta i bruk, 

og målene som blir satt for planen. Det samme kan gjelde for enkelte trafikksikkerhetstiltak, 
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som kan være svært begrenset i areal, og ha liten betydning for planen i helhet. Mulige 

virkemiddel, som for eksempel rekkefølgebestemmelser, utbyggingsavtaler, og/eller 

eventuelle tallfestede krav utover TEK17 eller annet, vil ikke være nødvendig å etablere for 

planen i sin helhet. 

 

Hvilke deltema som vil bli diskutert på kun deler av området vil vise seg i løpet av 

planprosessen. Unødvendige detaljer på dette plannivået bør imidlertid unngås. 

Utgangspunktet er at utredningstemaene skal se på sammenhenger for planområdet i sin 

helhet, med fokus på hva som skal tilrettelegges hvor i området. 

 

Det er mulig det vil bli behov for å varsle oppstart av noen reguleringsplaner innenfor i 

planområdet før kommunedelplanen for Vanvikan blir vedtatt. Mulige reguleringsplaner kan 

være plan for ny videregående skole, barne-/ungdomsskole og/eller barnehage. Hvis dette 

skjer vil planarbeidet blir koordinert opp mot arbeidet med kommunedelplan. Eventuelle 

parallelle reguleringsplaner vil tidligst bli sendt på høring samtidig med kommunedelplanen. 

 

4.2 Metodevalg, konsekvensanalyse (KU) og ROS-analyse 

Indre Fosen kommune har vurdert at kommunedelplan for Vanvikan vil få vesentlig virkning 

for miljø og samfunn. I hht plan- og bygningsloven § 4-2 skal det utarbeides en særskilt 

vurdering – konsekvensutredning (KU) – av planens virkninger for miljø og samfunn. 

Konsekvensutredningen skal utrede relevante og realistiske alternativer, og vil bli utført etter 

oppskrift i Statens vegvesens håndbok V712 - Konsekvensanalyser. Som en del av 

konsekvensutredningen, skal det også utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for 

området. Denne skal identifisere risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 

områdene som skal legges ut til utbygging. 

 
Tabell 3: Utredningstema inndelt etter metode. PB = Planbeskrivelse, KU = Konsekvensutredning, ROS 
= Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Utredningstema 

Metode for 
utredning 

Er eksisterende kunnskapsgrunnlag 
tilstrekkelig? 

PB KU ROS Ja Nei 
Evt. metode for innhenting 
av ny kunnskap 

Landskap  X  X   

Kulturminner/kulturmiljø 

 X   X 

Det vil muligens være behov 
for ytterligere kartlegging av 
kulturminner av 
Fylkeskommunen 

Naturverdier/naturmiljø 
 X   X 

Det vil bli gjennomført en 
naturtypekartlegging i 100-
metersbeltet langs sjøen 

Estetikk og universell 
utforming 
 

X    X 
Det vil kunne bli behov for å 
opprette kontakt med 
fagpersoner/brukergrupper 
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Utredningstema 

Metode for 
utredning 

Er eksisterende kunnskapsgrunnlag 
tilstrekkelig? 

PB KU ROS Ja Nei 
Evt. metode for innhenting 
av ny kunnskap 

Barn og unge 
X    X 

Skal utføres barne-
/ungdomstråkk og en 
trafikkvurdering 

Sosial infrastruktur og 
folkehelse 

X   X  
 

Infrastruktur og trafikk 
X    X 

Skal utføres en 
trafikkvurdering 

Friluftsliv og rekreasjon 
 X   X 

Skal gjennomføres en 
kartlegging og verdivurdering 
av friluftslivsområder 

Naturressurser, 
verdiskapning og 
næringsutvikling  X   X 

Kartlegging av bunnforhold i 
havna. Innhenting av 
kunnskap om 
næringsutvikling i dagens 
bedrifter i Vanvikan. 

Klima og klimatilpasning, 
forurensning 

  X X  
 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

  X X  
 

 

Indre Fosen kommune vil i løpet av planarbeidet i nødvendig grad ta kontakt med berørte 

myndigheter for å avklare vesentlige virkninger tiltak i henhold til planen kan få. 

 

En mer detaljert oversikt over kunnskapsgrunnlaget og hvordan dette vil bli brukt er 

redegjort for i vedlegg 1. 

 

4.3 Alternativer 

Per dags dato foreligger ingen konkrete forslag til utbygging. Dette er en del av det som 

planen skal ta stilling til. Det kommer til å skje mye i tettstedet i løpet av nær fremtid, 

samtidig som at etterspørselen av boliger sannsynligvis vil øke. Indre Fosen har på 

forespørsel fra fylkeskommunen utredet tre alternative forslag til mulig plassering av ny 

videregående skole, se https://www.rissa.kommune.no/nyheter/videregaende-skole-

korrigert-rapport.15214.aspx. Det er forventet at Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune vil 

fatte vedtak om etablering av ny videregående skole i Vanvikan mot slutten av 2017. Det 

foreligger samtidig en mulighetsstudie som antyder anbefalte plasseringer av barne-

/ungdomsskole og barnehage, som alle har store behov for rehabilitering.  

 

Kommunen har fått signaler om at det planlegges oppstart av boligbygging på områdene B8 

og B6 (Høgte og Korpan) i gjeldende kommunedelplan. Dette kommer blant annet som en 

direkte følge av at Statens vegvesen i løpet av høsten 2017 skal bygge en gang-/sykkelveg 

https://www.rissa.kommune.no/nyheter/videregaende-skole-korrigert-rapport.15214.aspx
https://www.rissa.kommune.no/nyheter/videregaende-skole-korrigert-rapport.15214.aspx
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lang Fv. 755. Dette tiltaket har direkte innvirkning på boligbyggingen, i og med at etablering 

av et sammenhengende trafikksikkert alternativ for myke trafikanter langs fylkesvegen ligger 

som rekkefølgekrav i eksisterende kommunedelplan. 

 

Utover de overordnede retningslinjer på nasjonalt og regionalt nivå, har kommunen 

foreløpig ikke utarbeidet en strategi for fremtidig arealbruk. På grunn av topografien i 

tettstedet vil det imidlertid være mest nærliggende å utforske mulighetene for utvikling av 

områdene langs sjøen, østover og vestover fra Vanvikan. Også områder i tilknytning til Fv. 

755 og 715 har godt potensiale for utvikling. 

 

Utredningstemaene i planarbeidet vil gi et godt grunnlag for å belyse potensialet for 

utvikling bedre, og samtidig et grunnlag for utforming av en arealbruksstrategi. Vi vil 

fokusere på om det finnes alternative tiltak for å redusere ulemper av en eventuell 

utbygging. Planarbeidet tar samtidig sikte på å utforme fremtidige krav til dokumentasjon fra 

forslagsstillere. 
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5 Fremdriftsplan 

Tabell 4: Fremdriftsplan 

KDP/Områdeplan Medvirkning/andre tiltak 
 

Tidspunkt 

Identifisere mål, type plan og 
planavgrensning  
Utarbeide forslag til planprogram 

 April – august 
2017 

Høring og offentlig ettersyn 
planprog./KU.  
 

Stand på familiedag i Vanvikan; 
informasjon og spørreskjema 
 
Utføre barnetråkk og ungdomstråkk  
 
Etablere prosjektkontor Vanvikan 

August – 
oktober 2017 

Bearbeide innspill Etablere faggruppe for 
trafikkvurderinger og 
kartlegging/verdisetting av 
friluftslivsområder* 

September – 
oktober 2017 

Fastsetting planprogram Bestille utredning om 
havn/havneforhold 

Oktober 2017 

Kartlegging og utredninger Samrådsmøter – folkemøter – 
temamøter* 
 
Etablere kontakt med 
interessegrupper 

November – 
desember 
2017 

Utarbeide evt temakart Vedtak av lokalisering Vgs 
Ferdig boligpolitisk plan 

Januar 2018 

Utarbeide forslag til plankart og 
bestemmelser 

Deltagelse i regionalt planforum Februar 2018 

Sak i kommunestyret  August 2018 

Høring og offentlig ettersyn av 
planforslag 

 September – 
oktober 2018 

Bearbeide innspill fra høringsrunde  Oktober – 
November 
2018 

Vedtak av plan  November 
2018 

*Det skal settes sammen arbeidsgrupper med representanter fra kommune, lag og 

interesseorganisasjoner som kan ha innspill til forskjellige deler/interesseområder i planen. 
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5.1 Ressursbehov og finansiering 

Tabell 5: Forslag til budsjett 

Budsjett Kr 
 

Prosjektledelse 1 000 000 

Prosjektgruppe 200 000 

Styringsgruppe 30 000 

Medvirkningsprosess 20 000 

Utredninger av eksterne 
(grunnudersøkelser, arkeologiske 
undersøkelser o.l.) 

200 000 

Kartlegging av friluftslivsområder 300 000 

Utarbeidelse av kart og digitale 
presentasjoner 

250 000 

SUM  2 000 000 

 

Planarbeidet vil i sin helhet bli bekostet av Indre Fosen kommune, med unntak av 

Friluftslivskartleggingen. Til dette arbeidet vil vi søke Fylkesmannen om støtte på 50 000 kr. 

 

Foreløpig budsjett for friluftslivskartleggingen er som følger: 

Prosjektledelse  250 000 

Digitalisering    50 000 

Møter og div.    50 000 

Foreløpig kostnad 350 000 

Støtte fra FMST - 50 000 

Totalkostnad  300 000 

 

Hvis det blir aktuelt å søke om ytterligere støtte til med-finansiering til deler av arbeidet, vil 

prosjektgruppen arbeidet videre med dette. Det er ikke identifisert på nåværende tidspunkt 

av planarbeidet. 
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6 Høringsinnspill 

Forslag til planprogram ble sent på høring den 05.09.17. Frist for uttalelse til 

planprogrammet ble satt til den 17.10.17. Høringsinnspill er vurdert og behandlet. 

Innspillene har blitt innarbeidet i planprogrammet. 

 

Det kom inn 13 innspill til planen ved varsling om oppstart og høring av forslag til 

planprogram: 
 

Tabell 6: Høringsinnspill med kommentarer 

Avsender Innspill Kommentar 

1. Kystverket 
Midt-Norge 

Dok.dato: 
21.09.2017 

Har ingen merknader til varsel, avgrensning eller 
målsetning for delplanprosessen.  

Har flere generelle kommentarer til planarbeidet 
som at det må tas hensyn til vann- sjøareal i forhold 
til forutsetninger, bruk og vern. 

Tas til etterretning        

Tas med videre i 
arbeidet med 
planen 

2. Direktoratet for 
mineralforvaltning  

Dok.dato: 
28.09.2017 

Innenfor planavgrensningen finnes det en mineralsk 
forekomst, registrert i NGUs pukkdatabase. I følge 
databasen er det et aktivt/tidligere aktivt massetak 
på området. Det bør vurderes hvordan kvaliteten på 
steinen er (bruksområder) og om det bør avsettes 
område for videre drift av massetak for fremtiden. 

Tas med videre i 
arbeidet med 
planen 

3. Norske kirke – 
Leksvik kirkelige 
fellesråd 

Dok.dato: 
12.09.2017 

Leksvik kirkelige fellesråd ønsker å bli oppført som 
en aktør som involveres. Det er også ønske om at 
Stranda menighetsråd føres opp på samme liste og 
blir involvert. 

Planprogrammet er 
endret og innspillet 
tas med videre i 
planarbeidet. 

Indre Fosen ser 
frem til  kontakt 
med, og innspill fra 
det kirkelige 
fellesrådet. 

4. Fosenbrua AS 

Dok.dato: 
10.10.2017 

Fosenbru-prosjektet ventes å generere betydelig 
økning i folketall og antall reiser innenfor hele det 
utvidede bo- og arbeidsmarkedet på Fosen.  
Vanvikan vil framstå som et attraktivt område både 
for bolig og næring.  For å ta forholdsregler i forhold 
til det store veksttrykket som kan oppstå, bør 
planen vurdere hvordan dette kan håndteres 
dersom situasjonen oppstår. Dette kan eventuelt 
gjøres gjennom et eget utredningstema i Tabell 2.  

 

Innspillet tas inn i 
planen ved at vi 
utreder alternative 
fremtidsscenarier, 
med og uten bro, 
for utredningstema  
“Naturressurser, 
verdiskapning og 
næringsutvikling”. 

Vi vil videre vurdere 
begge scenariene 
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Under pkt 4.5 Alternativer nevnes det at kommunen 
ikke har utarbeidet strategi for framtidig arealbruk. 
Dette arbeidet bør etter vår mening igangsettes. 

 

Fosenbrua AS er i ferd med å igangsette et eget 
prognosearbeid for prosjektet, og i dette arbeidet 
vil vi vurdere hvordan tilgangen på 
utbyggingsområder i kommuneplanene på Fosen 
kan sies å legge til rette eller hemme utnyttelsen av 
det vekstpotensialet som kan forventes å oppstå i 
ulike deler av regionen. Vi vil holde Fosen-
kommunene informert etter hvert som arbeidet 
utvikler seg. 

når vi skal ta for oss 
problemstillingene 
omtalt i kap. 2.1 

Strategi for 
fremtidig arealbruk 
vil være tema i en 
fremtidig 
kommuneplanens 
arealdel for Indre 
Fosen kommune. 

 

Indre Fosen setter 
pris på fremtidige 
innspill og 
samarbeid med 
Fosenbrua A/S 

5. NTNU 
Vitenskapsmuseet 

Dok.dato: 
09.10.2017 

NTNU Vitenskapsmuseet er fagmyndighet for 
kulturminner under vann i Midt-Norge. Potensialet 
for kulturminner under vann i Vanvikan er uavklart. 
Gode havneforhold, nærhet til skipstrafikken og 
opplysninger om skipsforlis gir det et godt potensial 
for tilstedeværelse av kulturminner under vann. 

NTNU Vitenskapsmuseet ber om at 
kommunedelplanen viser til kulturminnelovens 
bestemmelser vedrørende kulturminner under vann 
jf. kulml. §14, med henvisning til at alle planer med 
tiltak i sjø må vurderes av NTNU Vitenskapsmuseet 
før det kan gjøres vedtak i planene. Dette gjelder 
også for tiltak som ikke fremmes gjennom 
arealplaner, som for eksempel mudrings- og 
dumpingsarbeid. 

I fremtidige reguleringsplaner som 
kommunedelplanen vil ligge til grunn for, og som 
åpner for alle typer regulering av- og inngrep i sjø 
eller vassdrag, må det påregnes at NTNU 
Vitenskapsmuseet kan kreve å gjennomføre en 
marinarkeologisk befaring på stedet jfr. kulml § 9. 

Innspillet tas til 
etterretning, og 
inkluderes i videre i 
arbeid med planen. 

6. Mattilsynet 

Dok.dato: 
09.10.2017 

Mattilsynet forvalter Matloven og 
Drikkevannsforskriften. Og vårt fokus er om 
drikkevann og skjell/fiske oppdrett vil bli berørt i 
den planlagte kommunedelplanen. Det kan synes 
som det er tatt nødvendige hensyn til dette i 
utredningsplanen. 

Tas til etterretning 
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Mattilsynet har ingen anmerkninger til forslag til 
kommunedelplanen for Vanvikan. 

7. NVE 

Dok.dato: 
12.10.2017 

Planarbeidet må være bevisst på naturfarer som 
flom‐ og skredfare, og vise at farene kan avgrenses 
på overordnet nivå. Arealformål og bestemmelser 
må vise at en har tatt hensyn til disse farene. 

Jf. NGUs løsmassekart er det marine avsetninger i 
planområdet. Statens Vegvesen har registrert et 
kvikkleireområde i Vanvikan, og det kan også finnes 
skredfarlige kvikkleireområder også utenfor de 
angitte faresonene. Kvikkleire må kartlegges og 
skredfare må vurderes ved inngrep i områder med 
marin leire. 

Det er også spesielt viktig at en er oppmerksom på 
tiltak som medfører utfylling i sjø og strandsone, og 
at geotekniske problemstillinger ivaretas ved 
oppretting av kaianlegg, moloer, m.m. 

Nye byggeområder skal etter kravene i TEK 10 
normalt plasseres trygt for skred med en årlig 
sannsynlighet for å inntreffe på 1/1000 
(sikkerhetsklasse S2). 

For byggeområder i nærheten av vassdrag må det 
gjøres en vurdering av om området kan være utsatt 
for flom. Nyebyggeområder skal normalt plasseres 
sikkert mot en 200‐årsflom (sikkerhetsklasse F2). 

NVE ber om at alle elver, bekker og innsjøer i 
området identifiseres og merkes av på plankartet. 
Vi anbefaler at vassdrag reguleres til bruk og vern 
av sjø og vassdrag, jf pbl §12‐5 nr. 6. I planen bør 
det gjøres en konkret vurdering av og begrunnelse 
for byggeavstand mot vassdrag. Dersom det 
planlegges tiltak som påvirker allmenne interesser 
må dette beskrives på en slik måte at vi kan vurdere 
dette opp mot Vannressursloven § 8.  

Vi vil oppfordre til å se på muligheten for å 
tilrettelegge for å gjenopprette lukkede bekker og 
mindre vassdrag der dette er mulig. 

Det går distribusjonsnett fra NTE NETT AS gjennom 
området. Planlagte tiltak må ikke komme i konflikt 
med eksisterende eller planlagte anlegg for 
produksjon og overføring av energi. NVE ber 
kommunen informere anleggseier om planarbeidet, 
slik at det kan tas hensyn til nye planlagte kraftlinjer 
og oppgradering av eksisterende kraftledninger. 

Tas til etterretning 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

Sjø/strandsonen 
skal utredes av 
fagpersonale 

 

Tas til etterretning 

 

Tas til etterretning 

 

 

Planarbeidet vil 
vurdere/begrunne 
byggeavstand mot 
vassdrag i de 
tilfellene hvor 
arealbruken blir 
endret i forhold til 
dagens bruk. 

 

Tas til etterretning 

Tas til etterretning. 
Kommunen vil 
involvere Nord-
Trøndelag 
Elektrisitetsverk. 
Endring har blitt 
gjort i tabell 1 i  
Planprogrammet.   
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8. Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag 

Dok.dato: 
11.10.2017 

Landbruksavdelingen:  Vi forventer at jordvernet 
blir et viktig tema i konsekvensutredningen og gis 
høy vekt ved vurdering av ulike 
utbyggingsalternativer både når det gjelder bolig, 
men også næringsareal.  Vi vil allerede nå 
signalisere at vi vil ha en streng holdning til 
eventuelle planer om omdisponering av 
jordbruksareal. 

Miljøvernavdelingen:  Vi forutsetter at Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR-BATP 2014) legges til 
grunn for planleggingen. Her vektlegges høg 
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon, samt 
styrking av sykkel og gange som transportform. 

Vi vil stille spørsmål ved om behovet for 
næringsareal burde vært med i vurderingene? Vi vil 
tilrå at det gis ei vurdering av behovet for nye areal 
til næring, sett i sammenheng med hva som finnes i 
Rissa og Leksvik kommuner i dag. 

(Vedr. utvikling av områdene langs sjøen og i 
tilknytning til Fv.755 og 715:) Vi vil minne om 
utfordringer knyttet til forvaltning av strandsonen, 
samt støyproblematikk, spesielt knyttet til 
utbygging av støyfølsom bebyggelse langs 
fylkesvegene. Kommunen er ansvarlig for å 
inkludere støysonekart i kommuneplanen på en 
egnet måte. 

(Vedr. naturverdier:) BM-kartlegging av prioriterte 
naturtypeområder og viltkartlegging er gjort, men 
supplerende kartlegging er nødvendig for å få en 
god dekning og kvalitetssikre data. Det bør gjøres 
re-kartlegging av naturtyper i kommunen. Vi vil ha 
særlig fokus på at kunnskapsgrunnlaget og 
behovsbegrunnelsene er gode nok ved eventuell 
omdisponering av arealer innenfor 100-
metersbeltet, samt tilgrensende områder i sjø. 
Dette kan bety at det vil kunne være behov for ny 
kartlegging av biologisk mangfold (naturtyper, 
arter). Tilsvarende vil kunne gjelde hvis det 
planlegges nye utbyggingsområder som berører de 
rike skogliene rundt Vanvikan. 

Kommunalavdelingen: Planprogrammet svarer ut 
sentrale tema som formålet med planarbeidet, 
planprosessen og opplegg for medvirkning på en 
god måte. 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

Utvikling av næring 
er del av KU-tema 
“Naturressurser, 
verdiskapning og 
næringsutvikling”. 
Behovet for nye 
areal til næring vil 
bli behandlet. 

Problematikken 
rundt støy er del av 
temaet “Klima og 
klimatilpasning, 
forurensning. Vi vil 
gjøre vurderinger av 
samlet støy og 
støproblematikk 
under dette 
temaet. 

Leksvik kommune 
vil gjennomføre en 
ny naturtype-
kartlegging i 100-
meters beltet langs 
sjøen. 
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Reindriftsavdelingen: Området benyttes som seint 
vinterbeite av Fovsen Njaarke sijte/ Fosen 
reinbeitedistrikt, sørgruppen. 

 

Informasjonen vil 
bli tatt med videre i 
arbeidet med 
kommunedelplanen 

9. Vanvikan 
båtforening (VBF) 

Dok.dato: 
12.10.2017 

Vanvikan båtforening melder inn følgende behov i 
Vanvikan: 

 Småbåthavn med permanent plass for 250 båter. 

 I småbåthavna må det settes av en 80 meter 
langs brygge. Dette vil gi plass til om lag 8 
gjesteplasser. 

 VBF har i dag et servicebygg, og dette må enten 
beholdes eller erstattes av nytt bygg. 
Servicebygget må som et minimum inneholde 
WC, dusj, kokemuligheter og møterom. 

 I tilknytning til småbåthavna må det være tilgang 
til parkeringsplasser. 

 VBF har i dag tilgang til utsettingsrampe for 
båter. Mulighet for utsetting av båter må 
videreføres innenfor ny arealplan. 

 I småbåthavna må det være plass for et anlegg 
for drivstoffylling. I møtet den 2. Oktober ble det 
overlevert en skisse over en alternativ utforming 
av småbåthavn i Vanvikan. 

Det er VBF sin oppfatning at det er mulig for å 
etablere landingsplass for helikopter i tilknytning til 
nytt havneanlegg. 

VBF ber om å bli satt opp som høringsinstans i det 
videre planleggingsarbeidet. 

Innspillene er 
registrert og vil bli 
tatt med videre i 
arbeidet med 
kommunedelplanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanvikan 
båtforening er satt 
opp som 
høringsinstans 

10. VIS – Vanvikan 
i sentrum 

Dok.dato: 
17.10.2017 

Vedr. boligutvikling: Det er viktig at folk får 
valgfrihet mtp. tomter og hustyper. VIS har 
presentert et forslag til kommunen ang. områder 
som kan brukes til hus og hyttetomter. Forslaget er 
fortsatt like aktuelt. Alle aktuelle områder for 
utbygging må bli tatt med. 

Vedr. møteplasser: 

Vanvikan Samfunnshus -  Vanvikan må få beholde 
samfunnshuset.  Huset ble bygd som et andelslag 
og mange har bidratt med midler og arbeidskraft. 
Om en ny videreegående skole fører til at dagens 
samfunshus må rives er det uheldig for kulturlivet i 
bygda. Samfunshuset er lokalsamfunnets storstue. 

Innspillene er 
registrert og vil bli 
tatt med videre i 
arbeidet med 
kommunedelplanen 
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Menighetshuset -  det er usikkert hva som skjer 
med Menighetshuset når barnehagen flytter ut. Få 
kirken/menighetsråd med i debatten. Mulig bruk i 
nederste etg er fysikalsk senter eller boenheter. 

Restaurant / kafe i sentrum -  et tilbud er viktig for 
voksne og ungdom. Det er viktig å få flere 
næringsaktører til bygda, og opprettet et felles 
bygg/område hvor man kan dra nytte av hverandre. 

VG Skole -  VIS ønsker en VG skole til Vanvikan. Vi 
trenger havneområdet til trafikknutepunkt og 
handel. Samfunnshustomta er bedre for 
kombinasjonen skole – samfunnshus, blant annet 
ved gjenbruk av bygningsmassen. VIS ønsker gjerne 
å bidra med ideer. 

Hurtigbåt / trafikknutepunkt -  Det er viktig at 
Hurtigbåten fortsetter og helst øker avganger.  
Større havn må etableres og oppstilling av busser i 
nærhet til hurtigbåtterminal 

Det unike og fine området med nærhet til sjøen må 
ikke bygges igjen med høye bygninger. 

Noe må gjøres med parkering i sentrum. Park and 
Ride på Rørvikkrysset kan avhjelpe 
parkeringsplassproblematikken på Havna. Her kan 
det også bygges en bensistasjon/servicestasjon 

Natur og havneområder - Ta vare på eksisterende 
friområder, spesielt Arnfjæra som er en 
sentrumsnær perle. Viktig å tilrettelegge så folk kan 
bruke områdene.  

Etabler overbygd sykkelparkering i nær tilknytting til 
hurtigbåt. 

Reguler en større havn for hurtigbåt og mulighet for 
gjestehavn i tilknytning til havneområdet.  

Løs kloakkproblematikken slik at ingen kloakk 
renner ut i bekk/fjæra. 

Leksvik kirkelige 
fellesråd/Stranda 
menighetsråd vil bli 
oppført som en 
aktør som skal 
involveres. Se 
kommentar under 
punkt 2. 

 

Indre Fosen setter 
pris på fremtidige 
innspill og 
samarbeid med VIS 
– Vanvikan i 
sentrum 

 

11. Styret i 
Vanvikan 
samfunnshus 

Dok.dato: 
17.10.2017 

Det er plass og behov for både  samfunnshuset og 
en aula i en ny VG Skole. De kan utfylle hverandre 
og tilby forskjellige ting. En evt. sanering vil samtidig 
koste mye. Huset har stor betydning for både kultur 
og innbyggerne i bygda, og er et hus som blir utleid 
og brukes til alt, av alle. 

Innspillene er 
registrert og vil bli 
tatt med videre i 
arbeidet med 
kommunedelplanen 
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Styret viser til en oversikt over bruk hittil i 2017.  
Det skal ikke mye investering til før huset blir mere 
brukervenlig og mer atraktivt å leie. 

En mulighet for å få ned kommunens utgifter og 
antall eide kommunale bygg er evt. å selge huset. 

12. Trøndelag 
brann- og 
redningstjeneste 
IKS 

Dok.dato: 
10.10.2017 

Brann- og redningstjenesten minner om følgende: 

 Det må leggest til rette for at brann- og 
redningstjenesten skal kunne utføre effektiv 
rednings- og slokkeinnsats, uansett årstid. 

 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ikke 
disponerer maskinelt høyderedskap i Indre Fosen 

 Ved Vanvikan og Leksvik brannstasjoner det kun 
innkallingsmannskaper. Dette må hensynstas 
med tanke på evt. bygninger og innsatstid. 

 Avstand mellom evt. bygninger må ivaretas for å 
forebygge en eventuell  områdebrann.  

 Brannsikkerheten i evt. bygninger må bli 
ivaretatt i henhold til forskriftskrav. 

 Kjeller o.l. som bygges utenfor bygningskropp, 
må vies spesiell oppmerksomhet mtp. 
Uttrykningskjøretøy og brannvannskummer. 

 Lading av el-biler innvendig må ivareta 
brannsikkerheten. 

 Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller. 

 For å sikre TBRTs radiokommunikasjon kan det 
bli behov for tilrettelegging med teknisk 
innstallasjon for TBRTs eget samband 

 Farlig stoffer må risikovurderes og sikres 

 I arbeidet med bl.a. småbåthavn må 
brannsikkerheten også bli ivaretatt 
forskriftsmessig 

Forholdene må vurderes og prosjekteres av foretak 
med tilstrekkelig kunnskap og godkjenning. 

Tas til etterretning. 

Innspillene vil bli 
tatt med videre i 
arbeidet med 
kommunedelplanen 

13. Den norske 
kirke - Stranda 
menighetsråd 

Dok.dato: 
12.10.2017 

Stranda kirke er fredet, og i tillegg har vi et 
forholdsvis stort areal til kirkegård. Det er en 
utfordring med parkeringsplasser i sentrum. 
Stranda menighetshus ligger også innenfor 
planområdet. 

Flere av utredningstemaene angår i stor grad 
Stranda menighetsråd. Dette gjelder spesielt 
temaene barn og unge, sosial infrastruktur og 
infrastruktur og trafikk. Stranda menighetsråd 
ønsker å bli oppført  som en aktør som skal 
involveres på listen over medspillere/aktører. 

Planprogrammet er 
endret for å 
imøtekomme 
innspillet. 

Indre Fosen ser 
frem til kontakt 
med, og innspill fra 
menighetsrådet. 
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14. Statens 
vegvesen 

Dok.dato: 
27.10.2017 

Forslaget til planprogram framstår som et godt 
utgangspunkt for videre arbeid med planen. De 
utredningstema som framgår av forslag til 
planprogram synes å omfatte temaene som er av 
størst betydning for Statens vegvesens 
ansvarsområde i planarbeidet. Statens vegvesen har 
derfor ingen merknader til høring av planprogram 
og varsel om oppstart av planarbeid. 
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7 Vedlegg 1 - Detaljert oversikt over kunnskapsgrunnlag 

For de fleste utredningstemaene vil det i større og mindre grad bli aktuelt å benytte 

offentlige data som har blitt gjort tilgjengelig via Norge digitalt: 

http://www.geonorge.no/geonetwork/srv/no/main.home 

 

Som supplerende informasjon vil vi benytte: 

http://www.miljokommune.no/Kart-og-databaser/ 

http://www.miljostatus.no 

http://kart.naturbase.no 

 

Landskap 

Kunnskapsgrunnlag: Metode for landskapsanalyse er beskrevet i en veileder utgitt av 

Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren (2011). Kildegrunnlag vil være 

Kommuneplanens arealdel, kommunedelplan Vanvikan, kommuneplanens samfunnsdel. Kart 

i målestokk 1:20 000, ortofoto, bilder/historiske bilder, samt eksisterende 

databaser/datasett fra Norge Digitalt, med informasjon om geologi og løsmasser, 

vegetasjonskart, naturtypekart, vann, kulturminner, 

 

 
Figur 5: Utstrekning på fremtidige landskapsanalyse. Kartet i full målestokk 1:20 000 (A3) ligger som 
vedlegg 3 

Bruk av kunnskapsgrunnlaget: Landskapsanalysen skal utarbeides så tidlig som mulig i 
planarbeidet, for å kunne være et styrende dokument i forhold til videre valg i prosessen. 
Formålet er å kunne si noe om verdien av landskapet, samt konsekvensene av de områdene 
vi vil vurdere å legge ut til utbygging. For å få med de landskapselementene som har 
betydning for Vanvikan, må vi inkludere åser/fjell, daler og sletter som ligger rundt 
tettstedet. 
 

Analysen vil bli utført av prosjektgruppen. Vi vil benytte skjemaene som er publisert i 

veilederen, som tar for seg temaene landformer/vann, vegetasjon, arealbruk/bebyggelse, 

http://www.geonorge.no/geonetwork/srv/no/main.home
http://www.miljokommune.no/Kart-og-databaser/
http://www.miljostatus.no/
http://kart.naturbase.no/
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kulturhistorien i landskapet, kulturelle referanser, samt romlig/estetiske forhold. 

Resultatene vil bli presentert som en gyldighetstest for styringsgruppen, samt i folkemøtet 

for befolkningen/interesseorganisasjoner. Resultatene vil også bli sendt ut til e-postgruppen 

for berørte/interesserte av planen. 

 

Kulturminner/kulturmiljø 

Kunnskapsgrunnlag: Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. SEFRAK-registeret i 

kartverkets eiendomsregister. Kontakt med historielaget, samt spørreskjema på familiedag 

og på internett. 

 

Bruk av kunnskapsgrunnlaget: Det skal utarbeides temakart med avgrensing og 

verdiangivelse for kulturminner og kulturmiljøer.  

 

I løpet av planprosessen vil det være behov for å se på om det finnes en sammenheng 

mellom de automatisk fredete kulturminnene og bebyggelsen fra før 1950. Eldre bebyggelse 

(SEFRAK-registrerte bygninger) ligger i et belte 2-500 meter opp fra kystlinja, samt i de 

flatere terrengpartiene i nordvest. Den eldre gårdsbebyggelsen kan bety noe for stedets 

identitet. Planen må redegjøre for hvilke behov det er for å ivareta denne bebyggelsen. 

Avdelingen for kulturminnevern ved Nord-Trøndelag fylkeskommune vil bli kontaktet ved 

behov for veiledning. 

 

Naturverdier 

Kunnskapsgrunnlag: Naturbase fra Miljødirektoratet samt eksisterende databaser/datasett 

fra Norge Digitalt med informasjon om geologi og løsmasser, vegetasjonskart, naturtypekart, 

naturverdier, biologisk mangfold, miljøstatus, kystinfo, med mer. Spørreskjema på 

familiedag og på internett. Nye naturtypekartlegginger vil bli gjennomført. 

 

Bruk av kunnskapsgrunnlaget: Temaet skal utrede forholde til kravene i kap. II i 

Naturmangfoldloven: Naturverdier, biologisk mangfold, verdifull vegetasjon, viltinteresser, 

økologiske funksjoner, med mer. Fagpersoner på temaet i kommunens administrasjon vil bli 

konsultert. 

 

Estetikk og universell utforming 

Kunnskapsgrunnlag: Kommuneplanens samfunnsdel, informasjon på barne-, ungdoms og 

familiedirektoratet sine hjemmesider https://www.bufdir.no/uu/, kontakt med fagpersoner 

og brukergrupper 

 

Bruk av kunnskapsgrunnlaget: Der det er relevant skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk 

og estetisk utforming, utrykk og kvalitet. Eventuelle bestemmelser vil være overordnede og 

skal gjelde som retningslinje for videre detaljplanlegging. Dette kan bli aktuelt for de deler av 

planen hvor det er eller skal bli bebyggelse, eller der hvor det skal/kan etableres tiltak på 

uterom eller i natur/sjøområder. 

 

 

https://www.bufdir.no/uu/
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Barn og unge 

Kunnskapsgrunnlag: Barnetråkk.no, Statistisk sentralbyrå, trafikkvurdering, folkehelseprofil 

fra Folkehelseinstituttet, boligpolitisk plan, fotokonkurranse «ditt favorittsted» på 

Instagram, samt spørreskjema for barn/unge på familiedag og på internett. 

 

Bruk av kunnskapsgrunnlaget: Planarbeidet skal resultere i etablering av tilstrekkelig og 

egnede arealer til utomhus lek, samvær og aktiviteter for barn og unge, både i nåtid og 

fremtid. Temaet skoleveg vil har spesiell fokus. Tiltak skal innarbeides i kommuneplanen. Det 

kan bli aktuelt å fastsette krav til utforming samt rekkefølgekrav i fremtidige 

reguleringsplaner. Det vil bli opprettet kontakt med fagpersoner i 

kommuneadministrasjonen. 

 

Sosial infrastruktur og folkehelse 

Kunnskapsgrunnlag: Statistisk sentralbyrå, trafikkvurdering, folkehelseprofil fra 

Folkehelseinstituttet, boligpolitisk plan, statistikk utarbeidet av Trondheimsregionen. 

 

Bruk av kunnskapsgrunnlaget: Kartlegging av eksisterende forhold, muligheter og behov. 

Tiltak for å bedre boligsosiale forhold og folkehelse vil bli vurdert. Tiltak for å forebygge 

kriminalitet vil bli tatt opp som tema. Det kan bli aktuelt å sette krav til utforming av areal i 

fremtidige reguleringsplaner, samt rekkefølgekrav. Det vil bli nødvendig å ta kontakt med 

fagpersonell, både i kommunen og eksternt for å få tak i alle viktige innspill. 

 

Infrastruktur og trafikk 

Kunnskapsgrunnlag: Trafikktall, håndbok V721 Risikovurderinger i Vegtrafikken (s18); 

sjekkliste for identifisering av sikkerhetsproblemer ved eksisterende veg. Kommunale kart og 

registreringer over ledningsnett og liknende. Spørreskjema på familiedag og på internett. 

 

Bruk av kunnskapsgrunnlaget: Det skal utarbeides en trafikkanalyse basert på vurderinger av 

vegforholdene: Årsdøgntrafikk (antall kjøretøy per døgn), antall avkjørsler, sikt i avkjørsler, 

svingemønster/evt. ryggemønster, hastighet, tilgang til trafikksikre alternativer for myke 

trafikanter, skoleveg, kryssing av veg, avkjørsler, eventuelle trafikksikkerhetstiltak (adkilte 

areal, belysning, fartshumper o.l.),  

 

I tillegg vil temaet ta for seg mulige fremtidsscenario for kollektiv/gående/syklende/bilister, 

samt fremtidige parkeringsbehov.  

 

Under dette temaet ligger også kartlegging av kapasiteten på ledningsnettet (vann, 

elektrisitet, bredbånd o.l.) i Vanvikan. Eventuelt behov for utbedringer må kartlegges for å 

legge til rette for videre arealutvikling.  

 

Friluftsliv og rekreasjon 

Kunnskapsgrunnlag: Kartlegging av friluftslivsområder. Vurdering av nærmiljø og 

møteplasser. Spørreskjema på familiedag og på internett. 
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Bruk av kunnskapsgrunnlaget: Hensyn til friluftslivsområder vil bli innarbeidet i planen. Det 

kan bli aktuelt å vurdere vern av enkelte areal. Tiltak for å bedre rekreasjonsforhold vil bli 

vurdert og eventuelt innført som krav i fremtidige reguleringsplaner. 

 

Naturressurser, verdiskapning og næringsutvikling 

Kunnskapsgrunnlag: Informasjon fra industri og næringsliv. Kartlegging av ressurser fra jord, 

skog og andre utmarksarealer, fiskebestander, vilt, vannforekomster, berggrunn og 

mineraler. Eksisterende og kommende FoU-prosjekt? 

 

Bruk av kunnskapsgrunnlaget: Kartlegging av ressursene som et grunnlag for verdiskaping og 

sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen skal ta for seg 

forhold knyttet til den samfunnsmessige (samfunnsøkonomiske) nytten. Verdien av 

ressursene omfatter mengde og kvalitet, men ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, 

dvs. bedriftsøkonomiske forhold. 

 

Klima og klimatilpasning, forurensning 

Kunnskapsgrunnlag: miljøstatus.no, støyvarselkart fra Statens vegvesen.  

 

Bruk av kunnskapsgrunnlaget: Kartlegge trafikkøkning/reduksjon, støy/støv/luftforurensning, 

forurensning i grunnen og drikkevann, kartlegge avfallshåndtering. Må utarbeide 

bestemmelser og/eller hensynssoner i plankartet som begrenser forurensningen mest mulig. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Kunnskapsgrunnlag: Lokal kunnskap om evt. tidligere hendelse (lokalkunnskap/bygdebøker 

o.l.). Fare-/aktsomhetskart som flomsonekart, skredkart, kart over løsmasser, trafikktellinger 

og ulykkesstatistikk fra Statens vegvesen. Eksisterende grunnundersøkelser fra tidligere 

utbygginger i Vanvikan sentrum. Klimaprofil for Trøndelag fra Norsk klimaservicesenter. 

Strategiplan for forebyggende brannvern 2014-2019 av Trøndelag brann- og 

redningstjeneste. 

 

Bruk av kunnskapsgrunnlaget: Kunnskapen skal kartlegge hvilke endringer som kan oppstå 

som følge av planen; Rasfare, flomfare, vind, Beredskaps- og ulykkesrisiko. Sikring ved 

havnivåstigning. Skal utarbeide ROS-analyse. Må utarbeide bestemmelser og/eller 

hensynssoner i plankartet som ivaretar sikkerhet og beredskap.  
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8 Vedlegg 2 - Adresseliste 

Varsel om oppstart har blitt sendt ut til aktører nedenfor: 

Mottaker 

Oppvekstutvalget Leksvik 

Oppvekstutvalget Indre Fosen 

Kulturutvalget  

Helse- og omsorgsutvalget, Leksvik 

Helse- og omsorgsutvalget, Indre Fosen 

Leksvik Eldreråd 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Leksvik Frivilligsentral 

Indre Fosen Ungdomsråd 

Indre Fosen utvikling KF 

Nord-Trøndelag fylkeskommune 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Statens vegvesen 

Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE 

Kystverket 

Direktoratet for Mineralforvaltning 

Mattilsynet 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Leksvik kireklige fellesråd 

Nord-Trøndelag Politidistrikt 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 

Fosen Innovasjon 

Trondheimsregionen 

Trondheim havn 

Vanvikan kommunale vannverk 

Fosen Namsos Sjø 

Trønderbilene 
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Fosen regionråd 

Innherred Renovasjon IKS 

Rissa kraftlag 

NTE – Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 

Fosenvegene AS 

Fosenbrua AS 

AtB 

VIS – Vanvikan i sentrum 

Leksvik historie- og Museumslag 

Vanvik IL 

Fjellehei IL 

Vanvikan skolekorps 

Vanvikan Speidergruppe 

Stranda Mannskor 

Leksvik Husflidslag 

Vanvikan Helselag 

Stranda Sokn 

Vanvik Skytterlag 

Vanvikan Båtforening 

Samfunnshuset Vanvikan 

Hindrem Båtforening 

Hindrum Skilag 

Hindrum Kvinne- og familielag 

Leksvik Pensjonistforening 

Leksvik jeger- og fiskerforening 

Moderns AS 

Vertshuset Landgangen 

Coop Prix Vanvikan v/Coop Leksvik SA 

YX – Vanvikan Bensinstasjon 

Arctic Buss AS 

Klostre Drift 

Klostre Laft 

Hindrum Fjordsenter / Munkestigen 
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Matematikkbølgen 

Akvafresh AS 

Aqualyng AS 

C-FEED AS 

Carant Norge AS 

DynaVec AS 

ELTORQUE AS 

Fosen bedriftshelsetjeneste SA 

IDS Grafiske 

Inrigo AS 

Jaxal AS 

Konveks AS 

Lyng gruppen AS 

Norsk Coating AS 

Ortodent AS 

Pipelife Norge 

RO Solutions AS 

Sikker Mat 

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS 

TermoSveis AS 

TREFF AS 

Stiftelsen Sjølyst bosenter 

Vamec AS 

Pengineer AS 

Kråkmo Transport & Entreprenør 

Vanvikan Eiendom AS 

Dragestrand eiendom 

Stranda Fjordsenter AS 

Midtvest Invest AS 

Skavelmyra Eiendom AS 

Fsk Eiendom AS 



9 Vedlegg 3  - Kartgrunnlag/avgrensning av landskapsanalysen
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