
 

RISSA KOMMUNE 
 

Arkiv:  2016012 
Dato:   29.11.2017 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 

65/17 Arealutvalget Rissa 07.12.2017 
48/17 Rissa Kommunestyre 07.12.2017 
 

 
 
Saksbehandler: Siri Vannebo 
 
PLANID 2016012 REGULERINGSPLAN FOR RISSA SENTRUM - GBNR 122/318 - 
SLUTTBEHANDLING  
 
Vedlegg 
1 Bestemmelser 
2 Plankart 
3 Planbeskrivelse 
4 ROS-analyse og vurdering naturmangfold 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Planforslaget er utarbeidet av Norconsult på vegne av forslagsstiller Rissa kommune. 
 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvikling og utbygging av forretningsvirksomhet 
på eiendommen gnr/bnr 122/318. Videre skal det planlegges for tilfredsstillende bil- og 
gangvegsystem til og omkring byggeområdet. Planen omfatter også holdeplass for buss, samt 
et byggeområde for offentlig/privat tjenesteyting der det også skal tilrettelegges for såkalt 
park & ride.  
 
Planoppstart ble varslet 2. desember 2016. 
 
Arealutvalget behandlet saken den 25. april 2017, sak 19/17, der det ble vedtatt at 
planforslaget skulle legge ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Høringsperioden var 
10. juli til 21. august. Det kom inn seks høringsuttalelser innen fristen, samt en etter fristen. 
Innhold i uttalelsene og kommentar/forslag til løsning er satt opp i tabellen under. 
 
Vurdering: 
 
Avsender. 
Sammendrag av innhold i uttalelsen. 

Kommentar til uttalelsen. 
Forslag til løsning/behandling. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Brev 
datert 21.08.17. 
Vilkår for egengodkjenning: 
Med bakgrunn i statlig planretningslinje for 

 
Rissa kommune v/administrasjonen forsøker 
å jobbe fram en løsning sammen med 
Fylkesmannen. Plankartet endres og det tas 



samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, jordlova § 9 og 
nasjonale føringer for jordvernet, fremmer 
Fylkesmannen vilkår for egengodkjenning av 
planen inntil maksimumskravet til 
overflateparkeringen er redusert betraktelig. 
 

inn nye punkter i reguleringsbestemmelsene i 
tråd med vilkår for egengodkjenning. 
Fylkesmannen anser vilkår for 
egengodkjenning imøtekommet i brev datert 
28.11.2017. 
 
Vedlagte plankart og bestemmelser er 
oppdatert iht Fylkesmannens vilkår. 
 

  
Sør-Trøndelag fylkeskommune  
Fylkeskommunen minner om den generelle 
aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens 
§8. 

 
Tas til etterretning. 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
Ingen merknader til planforslaget. 

 
Tas til etterretning. 

Fosen Naturvernforening. 
i. Foreningen mener tidligere innvendinger 

mot forretningsdrift på området ikke er 
hensyntatt gjennom fremlegging av 
denne planen. Både Rissa kraftlag, 
Tryllefløyten bhg, Rissa helsetun 
m/sykehjem og omsorgsboliger/ 
eldreboliger, Åsly skole og ligger nært 
området. Trafikkøkning knyttet både 
park & ride og forretningsområde vil 
føre til sikkerhetsmessige problemer i 
trafikksammenheng ved skole og 
barnehage mv. og i tillegg vil støy og 
ferdsel påvirke nærliggende boliger. 
skoler og andre institusjoner på en 
uheldig måte. Det vil dessuten bety ca. 
10 mill kr i ekstraomkostninger for 
kommunen i trafikksikkerhetstiltak langs 
fylkesvegen. 

ii. Foreningen ønsker en satsing på 
grønnstruktur i Rissa sentrum, og vil at 
dette området skal forbeholdes slikt 
formål. 

iii. Foreningen ønsker en satsing på mer 
naturlik grønnstruktur i sentrum da 
mange av områdene fremstår svært 
opparbeidet. 

iv. Foreningen mener planforslaget er i strid 
med kommunedelplan Rissa vedtatt 
2010. Kommunedelplanen viser 
«offentlig formål» på området. 

v. Foreningen mener behovet for offentlige 
bygg i området vil øke framover, og at 
området burde forbeholdes slik bruk. 

 
 

 
i. Planarbeidet har utredet, vurdert 

konsekvensene og viser løsninger som er i 
tråd med Hovedutvalg for landbruk, 
teknisk og miljø sak 75/14, og 
formannskapets sak 34/15. Slik 
administrasjonen oppfatter det, er det tn 
klart politisk ønske å legge til rette for 
forretningsformål på området. Det har vært 
en nøye samarbeid med Statens vegvesen 
for å finne gode trafikale løsninger som 
ivaretar trafikksikkerheten. Det reguleres 
bl.a. fortau langs alle kjøreveger, og planen 
stiller krav til at det skal lages en detaljert 
utomhusplan før man gir byggetillatelse. 
Da kan kommunen sikre at gående innen 
byggeområdet blir ivaretatt. Når det gjelder 
de økonomiske konsekvensenen for 
kommunen er de beskrevet slik: 
Kommunen er eier av mesteparten av 
planområdet. Ved salg av tomteareal vil 
dette gi inntekt til kommunen. Omlegging 
og drift av offentlig samferdselsareal 
utenfor fylkesvegen inkludert 
innfartsparkering forutsettes avklart i en 
omforent avtale mellom kjøper av 
forretning/kontortomt og kommunen. Det 
legges til grunn at drift av fylkesvegen 
tilligger eier av denne vegen. 

ii. og iii. Viser igjen til Hovedutvalg for 
landbruk, teknisk og miljø sak 75/14, og 
formannskapets sak 34/15 der arealbruken 
for området er behandlet politisk. Ny 
områderegulering for Rissa sentrum vil 
vise grønnstrukturen, både områder og 
forbindelser. 

iv. Reguleringsplanen avviker fra 
arealbruken i gjeldende kommunedelplan. 



Det mest forutsigbare hadde vært om 
utviklingen skjedde i tråd med vedtatt 
kommunedelplan, men Rissa kommune 
ønsker å legge til rette for annen bruk og 
gjennomfører en planprosess for dette. 

v. Viser igjen til de to politiske sakene det 
er vist til over der det er tatt stilling til 
arealbruken for området. Det er tatt inn et 
byggeområde for offentlig og privat 
tjenesteyting i siste versjon av planen. 

Tryllefløyten Musikkbarnehage. 
Ønsker at det blir regulert fortau på sørsida 
av Årnsethflata, samt opparbeidet opphevet 
og belyst kryssing av Årnsethflata ved 
avkjørsel Årnsethveien.. 

 
Det reguleres fortau på sørsida av 
Årnsethflata. Krysset ved Årnsethveien 
inngår ikke i denne planen, men spilles inn til 
enhet for kommunalteknikk som veieier. 

Indre Fosen utvikling KF. 
Foretaket vurderer at det er stort behov for 
flere p-plasser i sentrum for å legge til rette 
for besøkende både på dag- og kveldstid. 

 
Planforslaget sikrer nødvendige p-plasser for 
virksomheten innen byggeområdet, og det 
kan anlegges park & ride på område regulert 
til offentlig og privat tjenesteyting. 

Rissa kraftlag SA. 
Kraftlaget protesterer mot planen da den 
forutsetter at de må stenge to av sine 
innkjørsler. De har sagt seg velvillig til 
løsningen under klar forutsetning at de blir 
holdt økonomisk skadefri. Dette har de ikke 
fått forsikring om enda. 
De har tidligere søkt kommunen om å utvide 
sin tomt østover, og bedt om 10 meter eller 
evt. andre tiltak inn mot den planlagte veien 
slik at deres areal blir mer anvendelig. 

 
Reguleringsplanen tar ikke stilling til hvem 
som skal betale for hva. Før man starter med 
bygge- og anleggsarbeid, må slike forhold 
være avtalt. 
Rissa kraftlag har tidligere kjøpt areal av 
kommunen (parsellen opp mot Årnsetflata). 
Deler av området leies bort til annen 
virksomhet. Administrasjonen ser ikke at 
Kraftlaget har behov for ytterligere areal så 
lenge de har nesten 4 dekar ledig som de 
allerede eier. Kommunen ønsker ikke å «sette 
igjen» et område mellom kraftlagets grense 
og ny tomtegrense for Strømmen Eiendom, 
men sørge for at området blir bebygd 
suksessivt østover. 

 
 
På bakgrunn av vilkår for egengodkjenning fra Fylkesmannen, jobbet administrasjonen 
videre med planforslaget. Det ble gjennomført et møte mellom Fylkesmannens 
landbruksavdeling, Rissa kommune, kommunens plankonsulent Norconsult og tiltakshaver 
for utbyggingsprosjektet Strømmen Eiendom den 4. oktober. Under dette møtet fikk 
kommunen tydelige signaler fra Fylkesmannen slik at vi kunne endre planen og sende 
forslaget på ny, begrenset høring til sektormyndighetene. 
 
Endringene i planen var slik: 

- Område vist som innfartsparkering o_SPI i opprinnelig høringsforslag, er vist som 
offentlig og privat tjenesteyting o_BOP1 i justert forslag. Formål offentlig og privat 
tjenesteyting er en videreføring av formål i gjeldende reguleringsplan. Det er tatt inn 
et nytt kapittel i bestemmelsene som setter rammer for område o_BOP1. Kort 
oppsummert endres dette området fra ren innfartsparkering til parkering på bakkeplan 
med virksomhet i etasjer over. 



- Det er tatt inn en nytt kapittel i bestemmelsene som gjelder formål offentlig og privat 
tjenesteyting BOP – kapittel 4.2. 

- Bestemmelsene som handler om område for bebyggelse BKB, er flyttet til kapittel 
4.3. 

- Bestemmelsene pkt 4.3.1: Område BKB1 er utvidet til å omfatte tjenesteyting i tillegg 
til publikumsrettet forretningsvirksomhet og kontor. 

- Bestemmelsene pkt. 4.3.2: Minimum gesimshøyde er redusert fra 5,5 meter til 4,5 
meter. Hva som kan etableres i 2. etasje er endret fra kontor til virksomhet. 

- Bestemmelsene pkt 4.3.3: Samlet grad av minimum utnytting for område BKB1 er økt 
fra 1800 m2 BRA til 2300 m2 BRA (begge uten at parkering er medregnet). Det er 
også tatt inn en ny bestemmelse i samme punkt om at areal som ikke benyttes til 
bebyggelse/parkering/ferdselsareal, skal opparbeidet som grøntareal. 

- Bestemmelsene pkt. 4.3.4: Det er tatt inn en begrensning på at maksimalt 70 av de 
tillatte 100 parkeringsplassene innen område BKB1 kan etableres uten overbygning. I 
opprinnelig planforslag kunne alle 100 plassene etableres uten overbygning. 

 
Avsender. 
Sammendrag av innhold i uttalelsen. 

Kommentar til uttalelsen. 
Forslag til løsning/behandling. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Brev 
datert 21.08.17. 
Fylkesmannen sentrale innvending i denne 
saken har vært knyttet til bruken av areal til 
parkeringsformål. Med de foreslåtte 
endringene finner vi at vår tilbakemelding er 
hensyntatt. Maksimumskravet til 
overflateparkeringen er redusert og det er 
lagt opp til en mer effektiv bruk av arealene. 
Endringene i plankart og bestemmelser er 
tilfredsstillende, og vilkåret vårt anses å være 
imøtekommet. 
Ingen vilkår for egengodkjenning. 

 
 
Tas til etterretning. 

Statens vegvesen. Brev datert 28. 
november. 
Ved en inkurie ble ikke vårt høringssvar til 
saken sendt den gangen reguleringsplanen 
var på høring. Statens vegvesen hadde den 
gang ingen merknader til reguleringsplanen. 
Statens vegvesen har ingen merknader til den 
begrensede høringen. 

 
 
Tas til etterretning. 

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Brev 
datert 20. november. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har ikke 
merknader til foreslåtte endringer av 
reguleringsplan for gbnr 122/318. 
Vilkår for egengodkjenning: Ingen 

 
 
Tas til etterretning. 

 
 
Konsekvenser for kommunen 
Kommunen er eier av mesteparten av planområdet. Ved salg av tomteareal vil dette gi inntekt 
til kommunen. Omlegging og drift av offentlig samferdselsareal og grøntareal utenfor 
fylkesvegen inkludert innfartsparkering forutsettes avklart i en omforent avtale mellom 
kjøper av forretning/kontortomt og kommunen. Prosjektet ligger inne i kommunens 



økonomi- og handlingsplan (prosjekt Rissa sentrum tiltak) med forslag 3,6 mill i 2018, 19 og 
20. Det legges til grunn at drift av fylkesvegen tilligger eier av denne vegen. 
 
Veier og annen infrastruktur innen planområdet må opparbeides av tiltakshaver. 
 
Oppsummering: 
Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Med bakgrunn i 
redegjørelsen over, anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas. 
 
Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningslovens § 12-12, og Delegasjonsreglement for 
Rissa kommune. 
 
Rådmannens innstilling: 
Reguleringsplan for Rissa sentrum gbnr 122/318 med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas. 
 
Saksprotokoll i Arealutvalget Rissa - 07.12.2017  
Behandling: 
E-post fra Rissa kraftlag datert 5. desember 2017 ble lagt fram i møtet. 
 
Ingen nye forslag. 
 
Endelig vedtak: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Saksprotokoll i Rissa Kommunestyre - 07.12.2017  
 
Behandling: 
 
Endelig vedtak: 
 
Reguleringsplan for Rissa sentrum gbnr 122/318 med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas. 
 
 


