
 
 
  

Planbeskrivelse for detaljregulering del av gnr. 122, bnr. 318, for forretning og kontor i 
sentrum av Rissa. 

 

PLANBESKRIVELSE 

Detaljregulering gnr. 122, bnr. 318 
 

Planident 2016012 
 
 

Norconsult AS for Rissa kommune 

17.02.2017 



2 
 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
1 Bakgrunn ........................................................................................................................ 2 

2 Planstatus og rammebetingelser .................................................................................... 3 

3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold .......................................................... 4 

4 Analyser og utredninger ................................................................................................. 5 

5 Samråds- og medvirkningsprosess. Innkomne innspill. .................................................. 6 

6 Beskrivelse av planforslaget ........................................................................................... 9 

7 Virkninger av planforslaget ............................................................................................13 

8 Økonomiske konsekvenser for kommunen ....................................................................15 

 

1 Bakgrunn 
1.1 Bakgrunn 
Det fremmes reguleringsplan (detaljregulering) for et ca. 13 daa stort område i Rissa 
sentrum. Området omfattes av reguleringsplan for Nordheim / Åsly, der arealet er avsatt til 
offentlig bebyggelse og trafikkområder, men med krav om detaljplan før utbygging. 
 
Det ønskes etablert dagligvarebutikk med tilhørende parkering på del av eiendommen gnr, 
122, bnr. 318 i Rissa. Det ble våren 2016 søk om fradeling av en tomt på ca. 6,7 daa, og 
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Innvilget dispensasjon ble påklaget. 
Fylkesmannen tok klagen til følge og meddelte at vedtaket om dispensasjon var ugyldig på 
grunn av rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen vurderte at tiltaket var 
av et slik omfang at det var reguleringspliktig og burde behandles i en planprosess.  
 
Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert 06.12.2016. Berørte naboer og offentlige 
organ ble informert gjennom brev eller e-post datert 02.12.2016. Informasjon om 
planarbeidet har ligget ute på www.rissa.kommune.no og www.solemarkitektur.no fra 
05.12.2016.  

Fig 1. Planområde er vist med svart stiplet linje på utsnitt over gjeldende reguleringsplaner i området. 
 

1.2 Plankonsulent, forslagsstiller 
Norconsult AS er plankonsulent på vegne av Rissa kommune.  
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1.3 Planprogram 
Siden aktuell utnyttelse i hovedsak er i samsvar med overordnet planer og føringer / 
høringer, er det ikke krav om eget planprogram, jfr plan- og bygningslovens § 4-1. Planlagt 
tiltak har ikke et omfang eller virkning som gjør at det kommer inn under de krav som 
forutsetter konsekvensutredning, jamfør forskrift av 19.12.2014.  
 
1.4 Berørte eiendommer 
Planforslaget omfatter deler av følgende eiendommer: 

• Gnr. 122, bnr. 318 (ca. 12 daa), tidligere regulert til offentlig formål og kjøreveg. 
Reguleres til forretning / kontor (sosikode 1810), innfartsparkering (sosikode 2074) og 
samferdselsformål. 

• Gnr. 122, bnr. 42 og 296 (46 m²), tidligere regulert til samferdselsformål.  
Reguleres til samme formål. 

• Gnr. 1718, bnr. 5 (ca. 1,0 daa), tidligere regulert til samferdselsformål.  
Reguleres til samme formål.  
 

2 Planstatus og rammebetingelser 
2.1 Statlige og regionale retningslinjer, generelle føringer 
Fortetting og effektiv arealbruk i byer og tettsteder er et grep i forhold til jordvern, men også i 
forhold til samferdsel, biologisk mangfold og klima.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegging skal sikre et 
oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging legger opp til at 
planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det blir lagt 
til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at en kan avgrense 
transportbehovet.  
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) og Retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i planleggingen (T-1520) gir føringer for en langsiktig 
arealdisponering som forebygger støy- og støvproblemer. 
 
2.2 Kommunedelplan og reguleringsplan 
I kommunedelplan for Rissa, vedtatt 23.09.2010, er arealet som inngår i planområde vist 
som allmennyttig formål, uten nærmere spesifisering av formålet. I daværende gjeldende 
tegneregler ble allmennyttig formål benyttet når en ønsket at private organisasjoner, stiftelser 
o.l. skulle drive virksomhet av allmenn samfunnsmessig karakter for en større uspesifisert 
brukerkrets.  
 
Gjeldende reguleringsplan er planident 20082400 Nordheim / Åslyområdet, vedtatt 
26.06.2008, der arealet innen planområde er avsatt til offentlig bebyggelse og 
trafikkområder. 

 
I arealplanen heter det blant annet at  

• det er krav om bebyggelsesplan (dvs. detaljreguleringsplan) før tiltak gjennomføres. 
• detaljplanen skal fastsette bygninger, opparbeidelse og bruk av uteoppholdsarealer. 

Til planen skal framtidig opparbeidelse / bruk av arealene beskrives og illustreres  
sammen med bygningsmassen. Planen skal ledsages av 3D illustrasjoner, for 
eksempel aksonometrisk opptegning, modell eller lignende. 

• grad av utnytting er 50 % BYA. 
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Det er igangsatt arbeid med ny sentrumsplan for Rissa sentrum. Arealet som inngår i 
planområdet foreslås regulert til næringsformål. 
 
2.3 Avvik fra overordnede planer 
Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i gjeldende reguleringsplan og 
kommunedelplan, men avviker ved at det legges opp til formålsendring fra offentlig formål til 
forretning og kontor i tillegg til at gjeldende reguleringsplan sine bestemmelser om parkering i 
bygning og møneretning ikke videreføres i detaljplanen.   
 

3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
3,1 Beliggenhet og bruk 
Planområdet ligger i kommunesenteret Rissa, sør for Åsly skole og øst for Rissa Kraftlag, 
mellom Årnsetflata og fylkesvegen. Planområdet er ubebygd og arealet benyttes i dag til 
jordbruksproduksjon.  
 

 
Fig 2. Planområde er vist med svart stiplet linje på kartutsnittet. 

 
3.2 Trafikkforhold 
Hovedadkomsten til arealet er via fylkesveg 718 som går gjennom kommunesenteret. Det er 
opparbeidet fortau langs området. Fylkesvegen er forkjørsveg og har et trafikkomfang på ca. 
2500 ÅDT og fartsgrense 40 km/t.  
 
3.3 Landskap og grunnforhold 
Planområdet er tilnærmet flatt og ligger på høydekote 19-20. Det er ikke bekker eller 
vassdrag i nærheten av området. 
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Tilgjengelige data (www.ngu.no) beskriver løsmassene i området som sammenhengende 
hav- og fjordavsetning, med tykt dekke / mektighet. Deler av området har tov og myr i 
øverste lag.  
 
3.4 Støy og støv  
Det er ikke tilgjengelig nyere kjente rapporter over støy- og støvforholdene inne planområdet. 
 
3.5 Barn og unges interesser. 
Arealene innen planområdet er ikke tilrettelagt for aktiviteter spesielt knyttet til barn og unge. 
 
3.6 Kulturminner. 
Det er ikke registrert kulturminner i planområdet. 
 
3.7 Naturverdier. 
Planområdet består i hovedsak av jordbruks- og samferdselsareal. Det er ikke registrert 
naturverdier utenom de jordbruksmessige. 
 
3.8 Vann og avløp 
Det går vann- og avløpsledninger over de deler av eiendommen som inngår i planområdet. 
Kapasiteten er tilfredsstillende med hensyn til vanntilgang og avløp overvann.  
 
3.9 Radon 
I henhold til miljostatus.no har området moderat til låg grad av radonforekomst. I henhold til § 
13-5 i forskrift om tekniske krav til byggverk skal bygninger prosjekteres og utføres med 
radonforebyggende tiltak når det ikke er dokumentert at forholdene er tilfredsstillende. 
 

4 Analyser og utredninger 
4.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet ROS-analyse i samsvar med plan- og bygningslovens § 4-3. Temaene 
grunnforhold, grøntstruktur, støv og støy trafikk, nærhet til høyspentlinje og forhold i 
anleggsfasen er spesielt nærmere vurdert. Aktuelle avbøtende tiltak er innarbeidet i 
plankartet eller planbestemmelsene. 
 
4.2 Vurderinger i forhold til naturmangfoldloven 
Det er gjennomført vurdering av planområdet i henhold til §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Det 
er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det finnes arter eller 
naturtyper direkte knytt til planområdet. Vurderingen viser at det er funnet løsninger som gir 
de best samfunnsmessige resultater.  
  
4.3 Arkeologisk vurdering 
I forbindelse med regulering av Nordheim-Åsly ble det i 2008 gjennomført arkeologisk 
registrering og utarbeidet rapport. Konklusjonen i rapporten er at området kan utbygges uten 
videre arkeologiske undersøkelser. 
 
4.4 Geoteknisk vurdering 
I forbindelse med sentrumsutbygging i Rissa utarbeidet Multiconsult en geoteknisk rapport 
basert på grunnundersøkelser. Rapporten konkluderte med at det ikke var stabilitetsmessige 
problemer i reguleringsområdet. I rapporten ble det gitt generelle retningslinjer for grunn- og 
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fundamenteringsarbeider. Med bakgrunn i dette foretok Multiconsult i november 2016 en 
geoteknisk prosjektering for ønsket utbygging. Prosjekteringen viser at området er 
bebyggbart og de forhold som krever oppfølging i byggeperioden blir innarbeidet ved søknad 
om tiltak. 
 

5 Samråds- og medvirkningsprosess. Innkomne innspill. 
5.1 Varsling om planarbeid 
Ved varsel om oppstart av planarbeid ble det gjennom avisannonse, brev, e-poster og på 
kommunale nettsider satt en frist på tilbakemelding til 05.01.2017. I forbindelse med melding 
om oppstart regulering, er det mottatt 7 uttalelser. 
 
5.2 Mottatte innspill 
FosenNett (06.12.2016) 
Det må etableres en ny nettstasjon på baksida av tomta for å forsyne det nye bygget med 
strøm, med minimum 5 meter fra nettstasjonen til nærmeste bygningsdel. 
 
Kommentar: 
Mottatt innspill tas til følge og område for nettstasjon tas inn i plankartet. Plassering er avklart 
med FosenNett. 
 
Rissa Kraftlag (12.12.2016). 
Med bakgrunn i at det ikke er inngått avtale med Rissa kommune om nye løsninger for 
tilgang til kraftlagets eiendom, kan de ikke godta foreslåtte endringer i reguleringsplan. 
 
Kommentar: 
I gjeldende reguleringsplan er vist adkomst til kraftlagets eiendom fra Årnsetveien i vest. 
Dagens adkomst direkte fra fylkesvegen er ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan. I 
forslag til detaljplan er vist at kraftlagets eiendom også skal ha adkomst fra øst. I henhold til 
gjeldende reguleringsplan får dermed eiendommen utvidet adkomstsmuligheter. Eventuelle 
økonomiske erstatningforhold må avklares under reguleringsprosessen eller etter at 
reguleringsendringen er vedtatt. 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune (15.12.2016). 
Ingen avgjørende merknader til planforslaget. For å skape en opplevelse av gate og at en 
kommer til et sentrum, bør bebyggelsen orientere seg mot vegen og parkering skje på 
baksiden av bygget. Minner om prinsippene om universell utforming og om den generelle 
aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.  
 
Kommentar: 
Det er ikke gitt føringer i overordnede planer eller gjeldende reguleringsplan om at byggets 
fasader skal ligge i byggelinje mot fylkesvegen. Andre mottatte momenter i innspillet tas til 
etterretning. 
 
Fosen Naturvernforening (19.12.2016) 
Viser til alle de massive innvendingene mot en utstrakt privatisering knyttet til omdisponering 
av området. Viser til trafikksikkerhetsmessige forhold ved etablering av butikkområde nord 
for fylkesvegen, samt de økte kostnader dette medfører for kommunen. 
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Etterlyser en kommunal satsing på grøntstruktur i sentrum av Rissa. Vil ikke være annet 
tilgjengelig område som lett kan benyttes. 
Det er føringer i overordnede planer som tilsier at området ikke blir benyttet til forretning og 
kontor. Det kan virke som usaklig forskjellsbehandling å la private interessenter overta 
arealet siden tidligere interessenter ikke fikk tilslag.  
Basert på mangel av grøntområder og trafikkhensyn er konklusjonen at plasseringen av et 
butikksenter gir mer ulemper enn fordeler. 
Å bygge et to-etasjers bygg vil påvirke landskapet i en svært uheldig retning for beboerne i 
området og for nærliggende institusjoner som skoler og barnehage. 
 
Kommentar: 
Det vil alltid være trafikkmessige utfordringer i forbindelse med sentrumsetableringer som 
medfører behov for bil og varetransport. Det er ikke kommet fram forhold som tilsier at ønska 
utbygging gir mer negativ trafikksituasjon enn det en etablering i samsvar med gjeldende 
reguleringsplan legger opp til. 
 
Det er i overordnede planer ikke lagt opp til at arealene innen gnr. 122, bnr. 318 skal inngå i 
en samlet grøntstruktur i Rissa sentrum. Figuren nedenfor viser grøntstukturen i nærheten av 
planområdet, vist med grønn farge. Hvitt areal er bebygde områder. Kartutsnittet viser at det 
ikke er sammenhengende grøntstruktur i øst-vestlig retning i Rissa sentrum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3. Kartutsnitt som viser grøntstruktur i Rissa sentrum. Planområde er vist med svart stiplet linje og 

landbruksareal, parker og idrettsanlegg er vist med lys- og mørkegrønn farge. 

 
Deler av bygningsmassen på Rissa Kraftlag sin eiendom har 2 etasjer, og ut fra føringer om 
større utnyttingsgrad i sentrumsnære områder fremmes det i planforslaget mulighet for å 
bygge to-etasjers bygning innen planområdet.  
 
Statens vegvesen (21.12.2016). 
Tidligere innspill fra vegvesenet om adkomst og gangarealer innen planområdet er ivaretatt. 
  
Kommentar: 
Mottatt innspill tas til etterretning.  
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NVE (29.12.2016). 
Forutsettes at grunnforholdene blir utredet nærmere av skredfaglig kompetanse i forbindelse 
med planforslaget. 
 
Kommentar: 
Det er utarbeidet geoteknisk vurderinger i forbindelse med planarbeidet. Disse viser at 
området er bebyggbart ute vesentlige geotekniske vansker. 
 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (09.01.17). 
Fylkesmannen etterspør en overordnet vurdering av planendringen og om endringen 
medføre nytt areal til offentlig formål i sentrum.  
Fylkesmennen forventer at grad av utnytting ikke settes lavere enn 50 % BYA og at dette 
innarbeides i planbestemmelsene. Det må legges opp til en restrektiv linje med hensyn til 
overflateparkering og settes maksimumskrav til antall parkeringsplasser / overflateparkering. 
Det bør vurderes om deler av området kan settes av som friområde / grøntstruktur.  
Det forutsettes at det foretas en ROS-analyse og vurdering av hvordan framtidig 
klimaendring vil påvirke tiltaket. 
Viktige folkehelsetema må ivaretas, særlig trafikksikkerhet for myke trafikanter. 
 
Kommentar: 
Overordnet arealdisponering knyttet til offentlige areal og grøntstruktur i sentrum samordnes 
med arealvurderinger som kommunen gjør i forbindelse med ny områderegulering for Rissa 
sentrum. Arbeidet omfatter ulike grøntstrukturområder/møteplasser og forbindelser mellom 
disse områdene og turområdene som ligger omkring Rissa sentrum. For området som nå 
reguleres foreslås ikkeetablering av park eller lignende med bakgrunn i kommunestyrets 
vedtak om at arealet skal brukes til byggeområde. Det store uteområdet til Åsly skole samt 
kunstgressbane/idrettsanlegg ligger like nord og øst for planområdet. For kommunen er det 
viktig å sørge for trygge og tilrettelagte ferdselsmuligheter til Åsly skole, uteområdene og 
idrettsanlegget. Gjennom reguleringsplanforslaget som nå fremmes reguleres nye fortau som 
skal medvirke til tryggere ferdsel. 
Gamle Åsly skole er revet og området vurderes i forbindelse med behov for annen offentlig 
utnyttelse.i forbindelse med områderegulering Rissa sentrum. 
 
De andre forhold som er omtalt av fylkesmannen søkes ivaretatt i utarbeidet 
plandokumenter. 
 
 
  



9 
 

 

6 Beskrivelse av planforslaget 
6.1 Plandata 

Arealbruksformål i 
planen 

Forretning/kontor, 
energianlegg 

Samferdsels-
anlegg, offentlig 

Innfarts-parkering, 
offentlig 

Sum grunnareal  
(totalt 12.921 m²) 

BKB1:    6.914 m² 
BKB2:         79 m² 
BE:             26 m² 

5.175 m² 727 m² 

 
6.2 Planlagt arealbruk 

• Byggeområde:    BE  Energianlegg 
BKB 1-2: Forretning / kontor 

• Samferdselsanlegg:  o_SKV 1-3   Kjøreveg, offentlig 
o_SF  Fortau, offentlig  
o_SVG Annen veggrunn, offentlig 
o_SPI  Innfartsparkering, offentlig 

 
6.3 Plangrep 
Med utgangspunkt i ønske om etablering av dagligvareforretning blir et område på  
ca 6,9 daa inntil fylkesvegen regulert til formålet. Det legges også til rette for en offentlig 
parkeringsplass som varetar behovet for pendler- og innfartsparkering. 
 
Det tas utgangspunkt i planbestemmelser fastsatt i reguleringsplanen fra 2008, men med 
tilpassing til planlagt etablering. Avvikene er beskrevet i punkt 2.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Gjeldende og ny reguleringsplan satt sammen. 

 

Planområdet er ubebygd og benyttes til landbruksproduksjon. Området grenser i vest til gnr. 
112, bnr. 358 som en del av Rissa Kraftslags bebygde eiendom, regulert til forretning og 
kontor. Planforslaget tilpasses gjeldende reguleringsplan med hensyn til fortau og annen 
veggrunn. 
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6.4 Forretning og kontor 
Det planlegges bebyggelse i 1-2 etasjer med maksimum byggehøyde 10 m, tilsvarende ca. 
høydekote +29, med flatt tak og parkeringanlegg. Trappehus, heishus og andre nødvendige 
tekniske installasjoner kan etableres over maks gesimshøyde. Bebyggelsen planlegges 
benyttet til forretning og kontor. Bebyggelsen planlegges med hovedfasade langs Hertug 
Skules vei (fylkesvegen).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Skisse som viser situasjonsplan med mulig utbygging. 

 
Grad av utnytting på maksimum 50 % BYA i gjeldende reguleringsplan videreføres. Det 
samme gjelder bestemmelser om krav til byggehøyder for første etasje, der byggets 
gesimshøyde for hoveddelen av bygget skal være minimum 5.5 meter over terrenghøyde. Ut 
fra tilgang for publikum skal første etasje i størst mulig grad benyttes til forretningsformål, 
mens kontorformål fortrinnsvis søkes lagt til andre etasje. Med bakgrunn i innspill fra 
fylkesmannen er minstekrav til grad av utnyttelse tatt inn i planbestemmelsene. 
 
Skisser viser at aktuell bebyggelse har ca. 1400 m² i grunnflate og det er vist mulig framtidig 
tilbygg på ca. 350 m². 
 
Forslag til gateutforming medfører at ca 79 m² tidligere regulert som samferdselareal blir 
regulert som forretning og kontor og samordnet med tomten til Rissa Kraftlag. Området er 
vist som BKB2 i plankartet. Området kan ikke bebygges på grunn av nærhet til fylkesvegen. 
 
Forretning og kontor regnes ikke som støy- og støvfølsom bruksformål. Ved reguleringen i 
2008 ble det gjennomført støyvurdering. Dersom denne legges til grunn, vil en plassering av 
bygget ca 40 meter fra fylkesvegen medføre støy på ca 57-58 dB ved fasaden, basert på 
målinger på annen bebyggelse med tilsvarende avstand. 
 
6.5 Samferdselsanlegg 
Hovedadkomst til planområdet er fra Hertug Skules vei (fylkesveg 718) og er vist som 
offentlig kjøreveg (o_SKV1 på plankartet). Det er tatt inn to adkomster til planområdet, der 
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østre avkjøring, vist som o_SKV3 på plankartet, er fram til offentlig innfartsparkering i tillegg 
til forretningsarealet. Varelevering vil ha adkomst fra fylkesvegen via o_SKV3. Denne 
avkjørselen vil også være adkomst til ubebygd tomt øst for planområdet, vist som offentlig 
areal i gjeldende reguleringsplan. 
 
Mellom Rissa Kraftlag sin eiendom og nytt forretning/kontorareal er tatt inn offentlig kjøreveg 
mellom Årnsetflata og fylkesvegen. Denne vegen er vist som o_SKV2 på plankartet. I 
henhold til gjeldende reguleringsplan fra 2008 har eiendommen til Rissa Kraftlag to 
avkjøringer til offentlig veg (Årnsetveien) vest for eiendommen. Vegføringen i planforslaget 
gir to nye adkomster fra øst til kraftlagets eiendom. Vegen mellom Årnsetflata og fylkesvegen 
vil i tillegg være inn- og utkjøring til det nye forretnings- og kontorarealet. Utforming av 
varelevering til planlagt bygg medfører at større varebiler kjører ut i fylkesvegen i vestre 
avkjøring. 
 
Detaljreguleringen legger til rette for parkeringsdekning for forretning og kontor i henhold til 
minstekrav i gjeldende reguleringsplan, med to bilplasser pr. 100 m² bruksareal 
bygningsmasse. Fylkesmannen har gitt innspill til at det må settes et maksimumskrav til 
antall biloppstillingsplasser på terreng (overflateparkering) slik at en unngår at store deler av 
planområdet blir parkeringsareal.  
 
Område BKB1 er 6,9 daa. Når en legger til grunn maksimum 50 %BYA som grad av utnytting 
og det etableres kontor på vesentlig del av 2. etasje, vil det medføre at maksimum fotavtrykk 
av bygningsmassen for forretning / kontor kan være ca. 2000 m². Ved fastsettelse av BYA 
(bebygd areal) er tatt med bygningsareal og parkeringsareal for bil og sykkel.  
 
Basert på disse forutsetningene, vil en mulig utbygging medføre behov for minimum ca. 80 
biloppstillingsplasser inne BKB1. Foreløpig skisser / situasjonsplan (figur 5) viser ca. 95 
oppstillingsplasser på terreng, når det legges til rette for at minimum 5 av disse skal være 
HC-plasser. 
 
Plass for varelevering er ikke regnet med i parkeringsdekningen. 
 
Statens vegvesen sin Sykkelhåndbok V122 anbefaler 0,3-0,5 sykkelplass pr kontoransatt 
samt gjesteplasser. For forretning og detaljhandel er anbefalingen 4 sykkelplasser pr 100 m² 
BRA bygningsmasse. Disse anbefalingene omfatter i hovedsak mer tettbebygd strøk og 
kravet i foreslåtte planbestemmelsene er redusert i forhold til dette.  
 
I planforslaget er tatt inn et offentlig område på ca 0,7 daa som reguleres til innfartsparkering 
med plass til ca. 30 oppstillingsplasser. 
 
6.6 Universell utforming 
Universell utforming innebærer at en i planlegging og utforming av tiltak og omgivelser 
tilstreber løsninger som gir god tilgjengelighet og brukbarhet for alle, og som samtidig 
tilfredsstiller andre samfunnsmessige mål.  
 
Adkomster til inngangspartiet til forretning fra offentlig veg og fra parkeringsplasser plasseres 
slik at det gir god og kort adkomst. Terrenget er forholdsvis flatt. Dette mulighetgjør gode 
adkomstforhold uten vesentlig terrengendring. 
 
6.7 Antall arbeidsplasser 
Det legges til grunn at antatt forretning- og kontoretablering basert på normtall vil sysselsette 
ca 35-50 arbeidsplasser. 
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6.8 Grunnforhold 
I geoteknisk prosjekteringsrapport utarbeidet av Multiconsult konkluderer med at topplaget av 
torv må fjernest, både under byggets fotavtrykk og under øvrige områder som tenkes 
benyttet tiil parkering og inn/utkjøring. Det forventes setninger som krever oppfølging i løpet 
av forbelastningen, som vil være opptil 15 cm. Prosjekteringen har identifisert få kritiske 
momenter som må ivaretas under utførelse av arbeidene. Det henvises til rapporten for flere 
detaljer. 
 
6.9 Tilknytning til infrastruktur 
Det er ikke satt av eget areal til renovasjonsanlegg / nedgravde containere. Ved etablering 
av forretning og kontor vil næringsavfallet være egen fraksjon og oppbevares i bygning eller 
inntil bygning før henting. 
 
Vann- og avløp forutsettes tilkoblet nærliggende kommunale anlegg. 
 
6.10 Gjennomføring og rekkefølgebestemmelser  
Det forventes at forretningsdelen etableres først og at kontorarealene i andre etasje utføres i 
neste fase. Da må konstruksjonen i første etasje av bygget dimensjoneres slik at det senere 
muliggjør etablering av kontor i etasjen over.  
 
Før det gis brukstillatelse for kontor- og forretningsbygg skal nødvendige tekniske anlegg 
innen planområdet være etablert. Dette omfatter nettstasjon og vann- og avløpstiltak.  Videre 
skal adkomstveg fra fylkesvegen og fortau som ligger inntil adkomstvegene være 
opparbeidet, samt oppstillingsplasser for bil og sykkel innen området BKB1. 
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7 Virkninger av planforslaget 
7.1 Stedstilpasning, byggeskikk 
Innfarten til Rissa sentrum fra øst og fra vest er preget av gardsbruk med driftsbygninger, tun 
og åpne landbruksarealer samt innslag av eneboliger. Langs fylkesvegen inn mot sentrum 
ligger bebyggelsen noe tilbaketrukket med adkomst og parkering inn mot gata.  

 
Til venstre er 
flyfoto tatt over 
en periode på  
60 år og viser 
utviklingen fra 
arealene var 
dominert av 
landbruksdrift til 
utvikling av et 
område med 
sentrums-
funksjoner. 
 
Planområdet er 
vist med svart 
rektangel. 
 
 
 

Bebyggelsen har variert bruksformål (forretninger, tjenesteyting, beboelse) og er i hovedsak 
oppført med 1-2 etasjer og med variert takform. 
 
Bebyggelsen ligger på begge sider av fylkesvegen. Hovedinntrykket er at området har et 
åpent preg, skapt av eksisterende grøntstruktur og avstanden mellom bebyggelsen. 
Sentrumsbebyggelsen strekker seg ned til Strømmen/Botn og i gjeldende arealplaner 
varierer krav til utnytting fra maksimum 20 % bebygd areal i eldre planer til maksimum 50 % i 
nyere arealplaner. 
 
Foreslåtte bebyggelse vil inngå som en del av sentrumsfunksjonen og vil i form og uttrykk 
ikke avvike fra den utvikling som har skjedd i området. 
 
7.2 Arealdisponering 
For hoveddelen av området innen planområdet endres arealformålet fra offentlig bebyggelse 
til forretning og kontor. I planprosessen legges til grunn at forretningsvirksomheten vil være 
privat, men at det ikke fastsettes om kontoretableringen blir offentlig eller privat. 
 
Det er ikke tidligere vist planer for offentlig bruk av arealet som nå omreguleres. Eventuelle 
virkninger av endret arealdisponering med hensyn til trafikkmengde, tjenestetilgang m.m. er 
derfor ikke vurdert. 
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Kommunens behov for arealer til offentlig tjenesteyting blir vurdert i forbindelse med 
overordnede arealplaner. Eventuell framtidig bruk av nåværende forretningstomt for 
Rema1000 i Rådhusveien 11 i Rissa er ikke tatt inn i denne vurderingen. 
 
7.3 Biologisk mangfold og naturmiljø 
Mesteparten av planområdet var skogkledt fram til andre halvdel av forrige århundre, men er 
nå jordbruksareal. Ved vurdering av biologisk mangford er lagt til grunn informasjon gitt i 
ulike databaser. Området omfattes ikke av arealer som vurderes som viktige naturtyper. 
Det er ellers ikke kommet fram opplysninger i saken som tyder på at det ut over dette finnes 
spesielle arter direkte knytt til planområdet. Det er ikke kommet fram mulige negative effekter 
av tiltaket på naturmiljøet, ut over omdisponering av dyrkamark og reduksjon av 
grøntstruktur. 
 
7.4 Transport, trafikk og parkering 
I planforslaget blir det lagt til grunn at det etableres en dagligvareforretning innen 
planområdet, i tillegg til kontorvirksomhet. Basert på normtal kan en sette opp følgende tabell 
i forhold til forventet etablering: 
 Dagligvare / Forretning Kontor  Sum 
Antal tilsatte, ca. 15 20 35 
Besøksintensitet 
(største periode) 

50-130 kunder pr time.  10 kunder pr time  

Omfang av 
vareleveranse 

4 mottak pr dag 1-2 mottak pr dag 5-6 mottak pr dag 

Varelevering, 
tidspunkt 

Morgen og formiddag Morgen og formiddag Morgen og formiddag 

 
Tabellen er basert på normtal gitt i Statens vegvesen sine håndbøker V126 (Byen og 
varetransporten), V713 (Trafikkberegninger) i tillegg til Prosam-rapport 103 
(Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre) og Prosam-rapport 167 
(Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter). 
 
Besøksintensitet for daglegvareforretning vil variere gjennom dagen, med størst intensitet 
mellom kl 15 og 17 og mellom 20 og 21 (ved kveldsåpen dagligvare). 
Besøksintensiteten for kontor vil være jevn i tidsrommet 09–15. 
 
Transport 

Håndbok V713 har som normtall 45 bilturer pr 100 m² BRA for detaljhandel. Antatt etablert 
forretningsareal vil medføre en trafikkmengde på ca 800 ÅDT.  
 
For kontorvirksomhet regnes ca 8 bilturer pr 100 m² BRA. Samlet vurdert reisemengde for 
planområdet blir dermed 900-950 ÅDT. Håndbok V713 beskriver at prosentandelen av 
døgntrafikken i maksperioden er 19 % for detaljhandel, inkludert kjøpesenter. Justert for 
planlagt type detaljhandel legges til grunn at 10-12 % av samlet bilmengde vil komme pr time 
i maksperioden 15-17. Dersom en kunde er i forretningen 1 time pr besøk i denne perioden, 
vil det være behov for ca 90-100 oppstillingsplasser for å ta av for parkeringsbehovet i 
maksperioden. 
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Det er ikke innehentet reisevaneundersøking i forbindelse med forventet etablering.  Med 
unntak av sentrumsnære arealer, er området preget av spredd bosetting og forholdsvis lav 
intensitet. Nærområdet til sentrum har relativ flatt terreng, noe som øker andelen av gående 
og syklende. Nærhet til kollektivholdeplasser fører til redusert bilbruk. Fra andre noenlunde 
tilsvarende områder er det vist at 80-90 % av reisene skjer via privatbil.  
 
Endret transportsbehov som følge av framtidig endret bruk av nåværende forretningstomt for 
Rema1000 i Rådhusveien 11 i Rissa er ikke tatt med i denne vurderingen. 
 
7.5 Beredskap og ulykkesrisiko 
Det er god tilgang til området fra offentlig veg og ved en utbygging legges det til grunn at ved 
brann og lignende blir sikkerheten ivaretatt gjennom dagens brannordning. 
 
Planlagt utbygging vil ikke medvirke til at det oppstår natur- og miljømessige forhold som  
medføre fare for uønskede hendelsen. På grunn av antatte endringer i klima forventes 
økning i årstemperaturen, med størst økning for vinteren og minst for sommersesongen. Det 
forventes også økning i årsnedbøren med størst økning sommer og høst både i intensitet og 
hyppighet. Planlagte tiltak i planområdet vil medføre tettere flater som vil påvikre overvannets 
avrenningsintensitet.  
 
På grunn av terrengets utforming, forventes det ikke at framtidige klimaendringer vil føre til 
økt fare for ras eller flom innen planområdet.  
 
Tilrettelegging av fortau langs kjøreveger og gode siktelinjer ved utkjøringer medfører at 
trafikksikkerheten ved planlagt tiltak ansees som godt ivaretatt.  
 
Planområdet ligger 46 meter øst for høyspentrasé (horisontalt målt langs bakken). 
Avstanden er så stor at det ikke medfører umiddelbar fare innen planområdet ved linjebrudd 
og elektromagnetisk felt (strålingsfare). 
 

7.6 Avveiing av virkninger 
Området er tidligere omdisponert fra landbruk i forbindelse med kommunedelplan for Rissa 
vedtatt 2003. Planlagt utbygging vurderes å gi en positiv effekt på utviklingen i Rissa sentrum 
gjennom tilrettelegging av sentrumsnære næringsarealer. 
 

8 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Kommune 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. 


