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Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser 
Kamera 6 Vollanekra vest 
Kamera 7 Hasselveien 11 
Kamera 8 fra sjøen øst 
Kameraposisjoner oversikt 
Obron kontrollrapport Vollanekra 
Geoteknisk vurdering 20180013-01-TN rev. 1 
Kamera 1 Hollaveien 
Kamera 2 Hollaveien 
Kamera 3 Vollveien 
Kamera 4 kryss Hasselvei-Vollvei 
Kamera 5 Hasselveien 60 
Høringsuttalelse NVE 

Høringsuttalelse Hemne Næringsforum 

NAK Rapport Kyrksæterøra  

Brev fra Fylkesmannen vedrørende frafall av innsigelse 

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Hemne kommune har mottatt privat forslag til reguleringsplan for Vollanekra. Planen er 
utarbeidet av Areal & Plan AS på vegne av forslagstiller G-Bygg AS. Planen har som hovedformål 
bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse. Planområdet ligger på Vollanekra, rett sør 
for, og i tilknytning til Kyrksæterøra sentrum. Planområdet er om lag 19 dekar, hvor om lag 16 
dekar er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Deler Hasselveien og Kjørseveien er 
omfattet av planforslaget. Formålet med planforslaget er å legge til rette for boligutbygging.   

 

 

Beskrivelse av tiltaket   
Det planlegges 5 byggeområder innenfor planområdet (B1-B5), som til sammen skal inneholde minimum 
48 boenheter med tilhørende uteoppholdsarealer. Det vil etableres to lekeområder for barn (L1 og L2). 
Det legges til rette for varierende boligtyper og størrelser. Det vil bygges tre leilighetsbygg vest i 
området med minimum 26 boenheter, to leilighetsbygg i nordvest med minimum 14 boenheter og 
enebolig/ kjedet enebolig i øst med minimum 8 boenheter. Nedre del av Kjørseveien planlegges 
breddeutvidet og åpnet for to-veiskjøring og fortau. Deler av Hasselveien foreslås regulert til gatetun og 
stengt for gjennomkjøring ved Misjonshuset (Hasselveien 13). Det etableres interne kjøreveier og gang- 
og sykkelveier inne på planområdet, gang og sykkelveier vil knyttes sammen med eksisterende gang- og 
sykkelveier i området. Det vil etableres en ny trase for myke trafikanter i nord i planområdet som 
knyttes sammen med Vorphaugen. Gjennomkjøring inne på nytt boligområde reguleres med bom. Det 
avsettes 1 parkeringsplass for boenheter inntil 75m2 , boliger over 75m2 vil disponere 2 parkeringsplasser. 
Parkering vil skje i parkeringskjeller, grunnetasje og på bakkeplan.    
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   Figur 1. Oversiktskart Vollanekra 

 

 

 
   Figur 2. Plankart Vollanekra 
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Figur 3. Veiledende illustrasjon Vollanekra (flere kameravinkler ligger under vedlegg) 

 
Forhold til overordnede planer   
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål og planforslaget er i tråd med 
kommuneplanen.    
   

Andre arealplaner i området   
Det er tre gjeldende reguleringsplaner i området: Reguleringsplan for Strandpromenaden – vedtatt 
4.10.2017, Reguleringsplan for Bugen verft – vedtatt 7.12.2015 og Reguleringsplan for Gang- og 
sykkelvei Bugen/Kyrksæterøra – vedtatt 23.12.1999. Planforslaget kommer ikke i berøring med 
Strandpromenaden eller Bugen Verft, men vil delvis overlappe med plan for gang- og 
sykkelvei Bugen /Kyrksæterøra. Planforslaget kommer ikke i konflikt med eksisterende reguleringsplaner 
i området.    
Det er igangsatt områderegulering av Kyrksæterøra sentrum, med planprogram vedtatt 29.10.2019 i sak 
55/19. Foreløpig plangrense innbefatter gjeldende planområde for Vollanekra.    
    
Planprogram og konsekvensutredning   
Hemne kommune har vurdert tiltaket i forhold til § 6 og § 8 samt vedlegg I og II til forskrift om 
konsekvensutredning. En kan ikke se at tiltaket faller inn under noen av oppfangskriteriene i forskriften 
og det er dermed ikke stilt krav om planprogram og konsekvensutredning.    
   

ROS-analyse   
ROS-analyse er utarbeidet og følger planen som en del av planbeskrivelsen. Av aktuelle tema for 
området fremstår masseskred/ras med forhøyet risiko. Temaet er utredet av NGI og kvalitetsikret av 
SINTEF. Områdestabiliteten vurderes som god, men supplerende boringer bør gjennomføres som en del 
av detaljprosjekteringen av tiltaket.    
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Geotekniske undersøkelser   
NGI har gjennomført grunnboringer og utarbeidet geoteknisk vurdering. Beregningene for området viser 
at stabiliteten er god. Lokal stabilitet i byggefase og driftsfase må ivaretas som en del av 
detaljprosjektering og det anbefales supplerende boringer. Det er påvist kvikkleire på tomta, stabiliteten 
er imidlertid såpass god at det ikke medfører fare for større områdeskred. Ved etablering av 
parkeringskjeller kan det oppstå lokal stabilitetsproblematikk. Dette må ivaretas som en del av 
detaljprosjekteringen.    
SINTEF har gjennomført 3.partskontroll av rapporten fra NGI. SINTEF støtter de vurderinger og 
konklusjoner som går frem av NGI sin rapport.    
   

Arkeologiske undersøkelser   
Sør-Trøndelag fylkeskommune har gjennomført arkeologiske feltregistreringer på planområdet. Rapport 
fra undersøkelsene konkluderer med at det ikke er gjort funn av noe slag under registreringen.   
   

Krav til fremstilling av arealplanforslag   
Heim kommune har godkjent oversendelsen av planforslaget, inkludert digitale kart/SOSI-filer.    
   

Medvirkning   
Oppstartsmøte ble avholdt den 27.6.2017 og planoppstart ble varslet den 21.8.2017. Det har vært god 
dialog mellom forslagsstiller og kommunen i løpet av planprosessen. Det er ikke lagt opp til medvirkning 
i planprosessen utover lovpålagt høring og offentlig ettersyn. Planforslaget har ligget ute til høring og 
offentlig ettersyn i perioden 11.4.2019 til 7.6.2019. Det har kommet til sammen 13 merknader til 
planforslaget under høringsperioden.    
   
   
Sammendrag av merknader fra høring og offentlig ettersyn   
   

G-bygg AS   
   

• Ønsker endring av rekkefølgebestemmelse som krever at gang- og sykkelvei 
mellom Vorphaugen og Vollanekra skal etableres før det utstedes ferdigattest innenfor boligområde 
B1 (og B5) og begrunner dette med plassering av riggplass og sikkerhet i byggefasen.    

   
Rådmannens kommentar: Merknaden tas til etterretning, reguleringsbestemmelsene ivaretar 
innspillet.    
   

• Mener at stenging av Hasselveien ikke er nødvendig for utbygging   
• LNF-området Vest for Hasselveien/Bugen er ikke egnet for landbruk og at dette med rimelig 
sikkerhet vil bli utbygd med boliger, mulig sentrumsbarnehage   
• Forventning om økt trafikk til området   
• Kostnadene med opparbeiding/omlegging av trafikkmønster kan ikke pålegges utbygger basert 
på prinsippet om nødvendighet og forholdsmessighet   
 

Rådmannens kommentar: Området vest for Vollanekra er avsatt til LNF formål i kommuneplanens 
arealdel. I forbindelse med utredning av areal til sentrumsbarnehage er det foretatt grunnundersøkelser 
av Vollanekra sør-vest for misjonshuset. Utfra geoteknisk vurdering v/NGI anbefales det kun bebyggelse i 
nordvestre del av arealet, dvs. inntil Hasselveien mellom misjonshuset og Vollangården. Dersom 
kommunen konkluderer med bygging av barnehage her vurderes fordelene av stenging av Hasselveien 
større enn ulempene, tatt i betraktning trafikksikkerhet og attraktive oppholdsarealer for barn og 
unge.     
Planen tar ikke for seg fordeling av kostnader.   
Rådmannens vurdering av trafikkforhold – se under kapittel "Vurderinger”.   
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Eirik Rotevatn:   
Om solforhold – arkitektur - overvann   

• Det bør utarbeides en sol-skygge analyse, begrunnet ved at reduksjon i solforhold på 
naboeiendommer vil føre til tap av livskvalitet og eiendomsverdi.    
• Det bør utarbeides illustrasjoner som gir en realistisk fremstilling av ny bebyggelse, slik at det er 
mulig å vurdere påvirkning på omgivelsene.   
• Det bør stilles krav om at det etableres andelslandbruk, som tidligere har vært diskutert i 
planarbeidet.    
• Det vises til at plangrensen strekker seg inn på hans eiendom    
• Det vises til pågående arbeid med områderegulering av sentrum, og hvordan arkitektgruppenes 
forslag på en bedre måte løser utbygging av Vollanekra; Plassering av terrasser på planlagte nye 
boliger vil føre til at det er direkte innsyn ned på hans eiendom gnr/bnr 101/107. Han mener at 
boligområde B3 og B4 ligger for høyt i terrenget og at disse bør senkes til kote 13 eller lavere. Videre 
mener han at område B1 vil dominere og redusere utsikten betydelig fra hans eiendom.    
• Det vises til dagens bebyggelse i området og at ny planlagt blokkbebyggelse vil bryte sterkt med 
eksisterende arkitektur.   
• Det informeres om problemer knyttet til overvannshåndtering på Vollveien og på eiendommen 
langs Vollveien.   

   
Om trafikkforhold   

• Lengdeprofil/ stigning for Vollveien etterlyses    
• Stenging av Hasselveien/Bugen vil føre til stor økning av trafikk på nedre del av Vollveien   
• Krysset Hasselveien/Prinsengata som et utfordrende punkt og at en eventuell etablering av ny 
sentrumsbarnehage vil føre til økning i trafikk i området.   
• Det er ikke tatt hensyn til tilstrekkelig frisikt i krysset Vollveien/Bugen eller til hans to private 
avkjørsler i Vollveien.    
• Det foreslås å legge gang- og sykkelveien på sørsiden av Vollveien for slik å bedre sikten til 
private avkjørsler. Alternativt foreslår han at nedre del av Vollveien etableres i ny trase fra krysset 
og i nordøstlig retning, og kobles på Hollaveien rett sør for vinsjhuset og at eksisterende nedre del 
av Vollveien forblir adkomstvei for eiendommene gnr/bnr 101/166, 101/107 og 101/180.    
• Det foreslås at Bugen/Hasselveien gjøres om til gang - og sykkelvei mellom Misjonshuset og 
krysset Vollveien/Bugen, med tillatt kjøring til eiendommene i B1.    
• Flere bygninger må helt eller delvis rives for å etterkomme statens vegvesen sine krav om 
opparbeidelse av veikryss.   

   
Rådmannens kommentar: Solanalyse og illustrasjoner er utarbeidet og ligger vedlagt planforslaget. 
Analysen viser ikke at det vil få store negative konsekvenser med tanke på solforhold for den nevnte 
eiendom. Rådmannens vurdering av trafikkforhold og nærmiljø/landskapspåvirkning – se under kapittel 
"Vurderinger”.   
   

Lillian Vollan og Frank Aunhaug:   
Om arkitektur - solforhold   

• Planen medfører omfattende ulemper for deres eiendom og andre naboer og vil gi negative 
konsekvenser for myke og harde trafikanter.    
• Bebyggelsen beskrives som massiv blokkbebyggelse med uteområder som mangler intimitet, er 
totalt fremmed for stedet og fremstår som en voldsom barriere mellom Hasselveien, de 
bakenforliggende arealer med eksisterende og fremtidig bebyggelse, og fjorden.    
• Utsikten fra Vollangården vil bli kraftig redusert. Vollan og Aunhaug understreker at dette vil 
føre til en kraftig forringelse av deres livskvalitet. De fremhever at Vollangården har viktige 
kvaliteter som landskapselement, knyttet til tettstedets historie, identitet og egenart.    
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• De etterlyser en realistisk illustrasjon på hvordan ny bebyggelse vil fremstå samt en redegjørelse 
for hvordan sol-skygge forhold vil bli påvirket av tiltaket.    
• De foreslår en ny disponering av området som legger opp til en bygningsstruktur som er tettere, 
lavere og som er oppdelt i flere tun, med klare siktlinjer i øst-vest retning.   

Om trafikkforhold   
• De er kritiske til at Hasselveien stenges. De påpeker at Vollveien er bratt og meget glatt 
vinterstid. Videre mener de at det ikke er tilstrekkelig med sikt i krysset Vollveien/ 
Hasselveien/ Bugen på grunn av garasje på eiendommen 101/180.    
• Det foreslås en gjennomkjøring mellom Hasselveien og Hollaveien omtrent der «vei 2» er 
inntegnet i plankartet.    

   
Rådmannens vurdering av trafikkforhold og landskapspåvirkning – se under kapittel "Vurderinger”.    
   
Ørjan Adsen:   

• Trafikkbelastningen vil bli spesielt stor for de eiendommer som grenser til Vollveien når en får 
gjennomfartstrafikk til Skeiet, turområder ved Vindalsvatnet og trafikk til Ånesøyan i tillegg til 
eventuell ny sentrumsbarnehage ved Misjonshuset.   
• Det understrekes at det store engasjementet til beboerne i området bør tas hensyn til i denne 
saken. Han mener at stigningen i Vollveien er for bratt samt at den foreslåtte 
kryssløsningen Kjørseveien/Bugen/Hasselveien ikke vil oppfylle krav til siktlinjer.    

   
Rådmannens vurdering av trafikkforhold – se under kapittel "Vurderinger”.    
   
Bugen velforening:   

• 130 personer har signert på uttalelsen   
• Velforeningen sin største bekymring er trafikksikkerhet.    
• Planforslaget vil føre til to farlige kryss; Hollaveien/ Kjørseveien og Bugen/ 
Hasselveien/ Kjørseveien. Det anføres at sikten er for dårlig i begge kryssene og at stigningen 
i Vollveien er for bratt. De påpeker at det kan være svært glatt vinterstid, og at dette vil kunne føre 
til farlige situasjoner. De mener at tyngre kjøretøy, herunder utrykningskjøretøy vil få problemer 
med adkomst da radius på svingen Vollveien/ Hasselveien/Bugen ikke er tilstrekkelig.    
• Videre mener velforeningen at det medføre mindre flyt i trafikken og fare for 
kødannelse/saktegående trafikk dersom Hasselveien/Bugen stenges for gjennomkjøring. Det 
påpekes at tallene for ÅDT er fra 2016 og at trafikken har økt mye de siste årene. Velforeningen 
mener at stenging av veier og mindre biltrafikk vil føre til et dødt sentrum, de oppfordrer til at det 
blir bedre tilrettelagt for parkering i sentrum slik at tilgjengeligheten til butikker og oppholdssteder 
blir enklere.   

   
Rådmannens vurdering av trafikkforhold – se under kapittel "Vurderinger”.    
    
Hemne Næringsforum:   
Hemne næringsforum fraråder stenging av Hasselveien. Næringsforumet begrunner dette med at en 
stengning vil ramme butikkene i Øragata, da trafikken vil ledes utenom sentrum. Videre mener Hemne 
næringsforum at stenging vil føre til økt trafikkmengde i et farlig kryss 
(Kjørseveien/Hollaveien og Kjørseveien/Hasselveien/Bugen).   
   
Rådmannens vurdering av trafikkforhold – se under kapittel "Vurderinger”.    
    
Statens vegvesen:   
De fleste av innspillene som SVV kom med i forhåndsuttalelsen er hensyntatt. Det mangler imidlertid 
støysonekart og bestemmelser som ivaretar omgivelsene i forhold til støybelastning.   
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Rådmannens kommentar: Støysonekart og støyvurdering er utarbeidet og følger planen for 2. gangs 
behandling. Bestemmelser som ivaretar omgivelsene i forhold til støybelastning er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsenes § 4.    
   
Trøndelag fylkeskommune:    

• Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel. Fylkeskommunen har ingen avgjørende 
merknader til planen, men viser til SVV sin uttalelse når det gjelder forholdet til fylkesvei 
6432/ Hollaveien.    
• Fylkeskommunen har i 2017 gjennomført arkeologiske utgravninger innenfor planområdet uten 
at det ble gjort funn av automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som planen vil 
komme i konflikt med. Minner om aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.    

   
Rådmannens kommentar: Bestemmelser som sikrer aktsomhet knyttet til fornminner er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsenes § 3.    
   
Fylkesmannen i Trøndelag:   

• Overordnede avveininger mellom landbruk og andre formål er tatt i kommuneplanens arealdel.   
• Planforslaget innfrir ikke kravet om tetthet i henhold til kommuneplanen. Fylkesmannen 
forutsetter kommuneplanens krav om 3 boenheter per dekar legges til grunn og sikres gjennom 
bestemmelsene.    
• Det foreligger ikke støysonekart som viser utbredelsen av støy i henhold til rundskriv T-1442/16. 
For å sikre tilfredsstillende støyforhold må det tas inn bestemmelser i planen som gjør anbefalinger i 
rundskriv T-1442/16 juridisk bindende.    
• Det er viktig å sikre gode boforhold for eksisterende bebyggelse i bygge- og anleggsperioden. 
Fylkesmannen ber om at grenseverdier og avbøtende tiltak som beskrevet i kapittel 6 i T-1442/16 og 
kapittel 4 i T-1442/16 legges til grunn ved utarbeiding av planen.    
• Det bør utarbeides en plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen. Planen bør 
redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, sikkerhet for gående og syklende, 
støyforhold, rystelser og vibrasjoner, renhold og støvdemping og må sikre at avbøtende tiltak er 
etablert før bygge og anleggsarbeider igangsettes. Planen må sikre at grenseverdier i T1442/16 
(støy) T-1520 (støv) tilfredsstilles.    
• Det bør gjøres en kartlegging av fremmede arter for å hindre spredning av disse. Nødvendige 
tiltak for å oppdage og hindre spredning av fremmede arter bør innarbeides i bestemmelsene.   
• Samordning av eksisterende og nye gang- og sykkelveier er vektlagt i planen og bidrar til å 
fremme rekreasjon, trening og gang- og sykkeltransport fremfor biltransport, noe som er positivt. 
Planen legger også opp til gode ferdselsårer og trygg skolevei for barn og unge.   
• Det er dokumentert forekomster av kvikkleire på området. For å sikre at skredfare er 
tilstrekkelig ivaretatt forutsetter Fylkesmannen at kommunen rådfører seg med Norges vassdrags- 
og energidirektorat og at deres retningslinjer og anbefalinger blir hensyntatt i det videre 
planarbeidet.    

   
Fylkesmannens konklusjon:   
   

Innsigelse:   
«For å sikre at planområdet bygges ut på en slik måte at ny bebyggelse får tilfredsstillende støynivå må 
det tas inn i bestemmelser i planen som gjør anbefalingene i T-1442/2016 juridisk bindende. 
Fylkesmannen har med bakgrunn i T-1442/2016 innsigelse til planen inntil det er tatt inn en bestemmelse 
i planen som sikrer at grenseverdiene i T-1442/2016 er gjeldende for planen, samt bestemmelser som 
sikrer at alle boenhetene får en stille side og uteareal med tilfredsstillende støynivå i henhold til T-
1442/2016.»   
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Faglige råd:    
«1.Fylkesmannen ber om at grenseverdier og avbøtende tiltak som beskrevet i kapittel 6 i T-1520 og 
kapittel 4 i T-1442/2016 legges til grunn ved utarbeiding av reguleringsplanen.   
2.Fylkesmannen ber om at det tas inn en bestemmelse i planen som sikrer nødvendige tiltak for å hindre 
spredning av fremmede arter jf. nml. § 28.   
3. Fylkesmannen gir faglig råd om at det tas inn bestemmelser som ivaretar omgivelsene i bygge- og 
anleggsfasen gjennom at det utarbeides en plan for bygge- og anleggsfasen.   
4. Fylkesmannen gir faglig råd om at planforslaget justeres slik at kommuneplanens krav om utnytting – 
3 boenheter pr. daa kan oppnås.»    
   
Rådmannens kommentar: Krav til antall boenheter er 3 per dekar, dette er ivaretatt i 
reguleringsbestemmelsene. Støyvurdering med støysonekart er utarbeidet. Avbøtende tiltak mot støy 
der det er nødvendig i henhold til støyutredning/kart er sikret gjennom reguleringsbestemmelsene. Det 
tilføyes punkt i bestemmelsene som sikrer at alle tiltak innenfor planområdet skal tilfredsstille støynivå i 
henhold til T-1442/16. Det tilføyes punkt i bestemmelsene som sikrer at det utarbeides plan for 
beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen i tråd med Fylkesmannens uttalelse. Det tilføyes 
bestemmelse som sikrer registrering og adekvat håndtering av eventuelle fremmede arter.    
   
Rådmannen har hatt dialog med Fylkesmannen vedrørende innsigelsen, Fylkesmannen bekrefter at 
innsigelsen frafaller såfremt vilkår i høringsuttalelse og brev datert 24.2.2020 ivaretas. Vilkårene er 
imøtekommet i rådmannens innstillling.  
   
Norges vassdrags- og energidirektorat:   

• Planområdet ligger like over havnivå og det kan ikke utelukkes at det kan forekommer 
havavsetninger innenfor planområdet. Havavsetninger innehar potensiale for funn av 
skredfarlige løsmasser som kvikkleire og sprøbruddsmateriale.   

   
• Det er påvist kvikkleire på tomta fra 7 meters dyp, men NGI-notatet sier at “... stabiliteten er 
såpass god at tilstedeværelsen ikke medfører noen fare for større områdeskred.” NGI anbefaler at 
det gjennomføres ytterligere grunnboringer, minimum 6-7 borpunkter for blant annet å kunne 
avgrense forekomsten av kvikkleire/sprøbruddsmateriale. NVE kan ikke se at disse boringene er 
gjennomført og forekomsten er dermed ikke avgrenset som anbefalt i notatet fra NGI. NVE ber 
kommunen om å ta kontakt med NGI slik at forekomsten kan avgrenses og legges inn i NVE-Atlas 
samt at grunnboringene legges inn i NGU`s database “Nadag”.    

   
• Tiltaket er forholdsvis omfattende og faller inn i strengeste tiltakskategori “K4”. NGI har satt 
tiltaket inn i tiltaksklasse 2, NVE sitt syn er at tiltaket faller inn i tiltaksklasse 3. NVE konkluderer med 
at områdestabiliteten er tilfredsstillende, men anbefaler at det gjennomføres supplerende 
grunnundersøkelser som grunnlag for avklaring av stabilitet og for avgrensning av kvikkleiresonen. 
Videre anbefaler NVE at det gjennomføres en uavhengig kvalitetssikring av de geotekniske 
vurderingene fra NGI.    

   
Rådmannens kommentar: Supplerende grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger skal 
gjennomføres som en del av detaljprosjekteringen. Dette sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. 
SINTEF har utført 3.parts kontroll av NGI sin rapport og støtter både vurderinger og konklusjoner som 
fremkommer i denne.    
   
Heim Fremskrittsparti:   

• Vurderer at hele Vollan Gård sine arealer, inkludert LNF-formål, vil være et område for fremtidig 
fortetting i tråd med politiske føringer for planlegging.    
• De fremhever viktigheten av at alle parter blir godt ivaretatt i planprosessen.    
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• Foreslår at Vollveien og Hasselveien opprettholdes slik de er i dag, men at utbygger avstår grunn 
slik at det kan opparbeides gang- og sykkelveier langs prosjektets berørte veier – Hasselveien 
og Vollveien.    
• De forventer veiene blir vedlikeholdt på en forsvarlig måte og ikke slik det er per i dag.   
• Partiet vil ikke støtte et pålegg om at utbygger skal finansiere utvidelse og oppgradering 
av Vollveien (mellom Hasselveien og Hollaveien).   
• Partiet minner om at kommunen må påse at undergangen til «Verftstomta» blir implementert 
og ivaretatt i byggeprosessen.    

   
Rådmannens kommentar: Området vest for Vollanekra er avsatt til LNF formål i kommuneplanens 
arealdel. I forbindelse med utredning av areal til sentrumsbarnehage er det foretatt grunnundersøkelser 
av Vollanekra sør-vest for misjonshuset. Utfra geoteknisk vurdering v/NGI anbefales det kun bebyggelse i 
nordvestre del av arealet, dvs. inntil Hasselveien mellom misjonshuset og Vollangården. Eventuelle 
endringer i arealformål vil være tema i revidering av kommuneplanens arealdel. Det kan ikke gis 
bestemmelser om fordeling av kostnader for infrastruktur i en reguleringsplan.    
   
Rådmannens vurdering av trafikkforhold – se under kapittel "Vurderinger”.   
   
Hemne Høyre:   
Hemne Høyre foreslår at Hasselveien tas ut av planområdet. De mener trafikkløsningen må sees på i en 
større sammenheng i forbindelse med områderegulering av Kyrksæteræra, i tillegg til en eventuell 
etablering av ny sentrumsbarnehage ved Misjonshuset. Det må avsettes areal til fremtidig gang- og 
sykkelvei på nordsiden av Hasselveien.     
   
Rådmannens vurdering av trafikkforhold – se under kapittel "Vurderinger”.    
   

   

 

Vurdering 

Økonomiske Konsekvenser   
Ikke relevant   
   

Konsekvenser for Naturmiljø   
Ifølge naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 vurderes ved utøving av offentlig myndighet i 
alle saker som berører naturmangfoldet. Heim kommune har etter en gjennomgang av tilgjengelig 
informasjon ingen indikasjoner på viktig biologisk mangfold innenfor planområdet. Det er ikke registrert 
forekomster av fremmede arter innenfor planområdet. Kunnskap om historisk bruk av området tilsier at 
det ikke er grunn til å anta at det finnes grunnforurensning. Kravet til kunnskapsnivået rundt arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand synes å være oppfylt og § 9 i 
naturmangfoldloven om føre-var-prinsippet kommer ikke til anvendelse. I og med at tiltaket er innenfor 
et begrenset område og at det ikke kan påvises effekter av tiltaket på verdifull natur, legges det til grunn 
at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven (§§ 
10-12) Heim kommune finner det ikke rimelig å kreve ytterligere utredninger av naturverdiene og 
beslutningsgrunnlaget synes godt nok til å kunne fatte vedtak i saken.    
   

Konsekvenser for Landbruk   
Planforslaget legger direkte beslag på 12 dekar med hovedsakelig flat og lettdrevet landbruksjord. Jorda 
består av moreneavsetning og bekke- og elveavsetninger. Deler av arealet virker å ha dårlig drenering. 
Arealet har høy jordbruksmessig kvalitet og potensial for korndyrking. Helhetsvurderinger knyttet til 
ønsket arealutvikling i kommunen medførte bruk av sentrumsformål for arealet i kommuneplan før 
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2015. I 2015 ble området, på bakgrunn av nye vurderinger, avsatt til boligformål i kommuneplanens 
arealdel. Konsekvensene for landbruk synes akseptable sett opp mot ønsket utvikling av Kyrksæterøra.    
   
Konsekvenser for Nærmiljø og landskapsbilde   
Det er satt krav om 3 boenheter per dekar på Vollanekra. Høy arealutnyttelse forutsetter at det bygges i 
høyden og en viss påvirkning på naboeiendommer må påregnes i fortettingsområder med krav om høy 
arealutnyttelse.     
På boligområde B3 og B4 gir planbestemmelsene mulighet for møne- og gesimshøyde på hhv. 7 og 11 
meter over kote 15. Dette medfører at møne/gesimshøyde på B3 vil bli 2 meter, og på B4 6 meter over 
gjennomsnittlig terreng på Vollangården. Vollangården er et viktig kulturlandskapselement som vil bli 
betydelig mindre synlig fra omgivelsene, utsikten fra gården vil og bli betydelig redusert. Dette vurderes 
som negativt både for det helhetlige landskapsbildet og til å gi stor negativ konsekvens for eierne 
av Vollangården.   
Det refereres til gjeldende kommuneplanens arealdel under kap. 9, §9-1 byggeskikk / estetikk i 
bebyggelsen:     
Stedskarakter og gode helhetsløsninger skal vektlegges i fortettingsprosjekter. Der høy tetthet gir brudd 
med eksisterende karakter, skal utbyggingsprosjekter tilføre nye kvaliteter.   
Planforslaget innebærer et nytt innslag i eksisterende bebyggelsesstruktur, og vurderes som et brudd 
med eksisterende karakter.  Planforslaget innebærer positive kvaliteter innen sammenhengende 
strukturer for myke trafikanter, oppgradering av Kjørseveien og bymessig videreutvikling av 
Kyrksæterøra. Imidlertid vurderes forslaget i liten grad å ivareta siktlinjer sørvest (Kjørse) - nordøst 
(Bugen verft), utfra den planlagte bebyggelsens vinkling i terrenget.    
Gjennom medvirkningsprosess i kommunens sentrumsprosjekt for Kyrksæterøra og parallelloppdrag er 
det foreslått konkrete utbyggingsstrukturer for Vollanekra. I skisse fra Juul Frost arkitekter (Se vedlagt 
NAK-rapport side 15) vurderes bygningsvolumene bedre tilpasset den eksisterende struktur i området 
enn i forslaget til bebyggelse i planforslaget.   
   

Konsekvenser for Rekreasjon og friluftsliv   
Området er i dag landbruksjord og er ikke tilgjengelig for ferdsel i sommerhalvåret. I vinterhalvåret kan 
arealet ha et potensiale for lek/aking og ski. Området er ikke registrert som viktig friluftsområde i 
kommunens oversikt og kartlagte friluftsområder og benyttes erfaringsmessig ikke i særlig grad til dette 
formålet. Planforslaget legger opp til trygge ferdselsårer gjennom og omkring planområdet samt legger 
opp til planfri kryssing for myke trafikanter over Hollaveien, som muliggjør trygg ferdsel ned til fremtidig 
friområde på Bugen verft. Planforslaget vurderes til å gi positive konsekvenser for rekreasjon og 
friluftsliv.   
   
Konsekvenser for Samfunnssikkerhet og beredskap   
Av aktuelle tema for ROS-analysen fremstår massras/skred med forhøyet risiko. Norges geotekniske 
institutt har gjennomført grunnboringer og utarbeidet geoteknisk rapport som følger planen. Rapporten 
viser at stabiliteten generelt er god, men konkluderer med at det må gjøres ytterligere vurderinger i 
forbindelse med detaljprosjektering. Det er registrert kvikkleire innenfor plangrensen, men stabiliteten 
er såpass god at det ikke er fare for større områdeskred. Ved etablering av parkeringskjeller kan det 
oppstå lokal stabilitetsproblematikk, dette må ivaretas i detaljprosjekteringen. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer at supplerende geotekniske vurderinger skal foreligge før 
igangsettingstillatelse gis. Rådmannens innstilling til endring i reguleringsbestemmelsene siker at det 
også gjennomføres supplerende grunnboringer i henhold til rapport fra NGI og uttalelse fra NVE.    
   

Konsekvenser for Universell utforming   
Planforslaget vurderes til ikke å gi negative konsekvenser for personer med behov for universell 
tilpasning. Krav i forhold til universell tilpasning vil bli nærmere vurdert i forbindelse med 
byggetillatelse.    
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Konsekvenser for Barn og unge   
Planforslaget legger opp til etablering av to nærlekeplasser inne på nytt boligområde. Felles uteområder 
skal opparbeides og beplantes. Det skal etableres fortau og gang- og sykkelvei som knytter området til 
eksisterende nettverk av gang- og sykkelveier. Nytt boligområde vil bli et attraktivt bomiljø for personer 
i alle aldre med gangavstand til alle sentrumsfunksjoner og vurderes til å gi positive konsekvenser for 
barn- og unge.    
   

Konsekvenser for Trafikksikkerhet   
Det legges opp til et godt nettverk av ferdselsårer for myke trafikanter i planforslaget. Stenging for 
gjennomkjøring i Hasselveien vil føre til økt trafikk i nederste del av Kjørseveien, denne vil imidlertid bli 
dimensjonert i forhold til økt bruk. Garasjen i krysset Kjørseveien/Bugen bidrar til mindre god sikt, ved å 
la nedre del av Kjørseveien bli forkjørsvei er dette løst på en adekvat måte. Prosjektet vurderes ikke å 
medføre trafikkmengder som tilsier at det vil bli fare for kødannelser.    
Det arbeides langsiktig med sentrumsprosjekt og områderegulering av Kyrksæterøra, et sentralt tema er 
å tilrettelegge for myke trafikanter og legge til rette for sosiale møteplasser i sentrum. Redusert 
biltrafikk gjennom sentrum vil derfor være i tråd med planlagt utvikling. Det er nylig gjennomført en 
kartlegging av tilgjengelig parkeringsareal i sentrum.  Eksisterende og fremtidig behov for parkering vil 
vurderes særskilt i de ulike delene av sentrum.   
   

Konsekvenser for Kulturminner   
Sør-Trøndelag fylkeskommune har gjennomført arkeologiske grunnundersøkelser i planområdet. Det ble 
ikke gjort funn av fredete eller verneverdige kulturminner som vil komme i konflikt med planen. 
Planforslaget vurderes til ikke å gi negative konsekvenser for kulturmiljø/kulturminner.    
   
 

Rådmannens innstilling: 

Alternativ 1.   
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes reguleringsplan 
for Vollanekra med planID 16122017003 som foreslått i plankart datert 24.8.2018 med tilhørende 
planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser datert 11.12.2019 med følgende endringer:  
  
Følgende punkter innarbeides i reguleringsbestemmelsene:   
   

• § 4: «Kommuneplanens krav til antall boenheter per deker i skal innfris.»  
   

• § 4: B3 – «Inntil 7 m. møne- og gesimshøyde over planert uteoppholdsareal på kote 15 eller 
lavere kan tillates.» endres til «Inntil 6 m. møne- og gesimshøyde over planert uteoppholdsareal 
på kote 15 eller lavere kan tillates.»  

   
• § 4: B4 - «Inntil 11 m. møne- og gesimshøyde over planert uteoppholdsareal på kote 15 eller 
lavere kan tillates» endres til «Inntil 6 m. møne- og gesimshøyde over planert uteoppholdsareal 
på kote 15 eller lavere kan tillates»  

   
• ”Grenseverdiene i T-1442/2016 skal ligge til grunn for alle tiltak innenfor planområdet. Alle 
boenhetene skal ha en stille side og uteareal med tilfredsstillende støynivå i henhold til T-1442/2016 
tabell 3.»   
  
  
• ”Før anleggsstart skal utarbeides en plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og 
anleggsfasen. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, sikkerhet for 
gående og syklende, støyforhold, rystelser og vibrasjoner, renhold og støvdemping og må sikre at 
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avbøtende tiltak er etablert før bygge og anleggsarbeider igangsettes. Planen må sikre at 
grenseverdier i T1442/16 kapittel 4  (støy) T-1520 kapittel 6 (støv) tilfredsstilles.”   
  
  
• ”Før igangsetting av grunnarbeider skal gjøres en kartlegging av fremmede arter innenfor 
planområdet. Dersom det oppdages forekomster av fremmede arter skal disse leveres på 
godkjent mottak.“  
  
  
• § 4 : ”Supplerende geotekniske vurderinger, som forutsatt i vedlagt NGI-rapport, skal foreligge 
før igangsettingstillatelse til bygging av boliger gis” endres til ” Supplerende 
geotekniske grunnboringer og vurderinger, som forutsatt i vedlagt NGI-rapport, skal foreligge før 
igangsettingstillatelse til bygging av boliger gis.”   

   
• § 4: Tilleggskrav til utomhusplan/situasjonsplan:  
• Beplantning   
• Belysning 

 
Alternativ 2.  
Som alternativ 1.,  men med følgende tillegg:  
   

• Krav om stenging av Hasselveien ved Misjonshuset trekkes ut av planforslaget   
   
og følgende endring:  
   

• § 3: ”Regulert stenging av Bugen ved bedehuset skal iverksettes i samråd med Hemne kommune 
så snart vei 1 (Vollveien) er ferdigstilt” endres til: ”Fartsregulerende tiltak (fartshumper, barrierer 
e.l.) samt skilting ”Gatetun” skal etableres i Hasselveien, i samråd med Heim kommune, før 
ferdigattest utstedes innenfor planområdet.”  

  

 



Uttalelse f ra Bugen Velf orening

Reguleringsplan for Vollanekra

Plan/D:16122017003

Vil starte med å fortelle om bakgrunnen t il denne uttalelsen;

Den 30april hadde vi Årsmøte med rekordstort oppmøte, det viste seg fort at mange kom på grunn

av en sak vi hadde på event uelt : Veiomgjr i ng Hasselveien/ Vollveien . Dett e er en sak som

engasj erer ! Det ble bestemt at vi skulle undersøke planen nærmere, samt høre med alle beboere i

Bugen og få deres synspunkter.

Vi har så utført en dør t il dør aksjon i vårt nærmiljø, for å høre hvermanns meninger om den

foreslått e veiendring og stenging i Vollveien / Hasselveien.

Det innt rykket vi sit ter igjen med er bekymringsf ullt, folk er fortvila og ofte utt alte utt rykk var

«Kä ffär endre nå som f ungere? Ka e vitsen ?» , «Det der e bære teit », og «Ska sent rum bli heilt

dodt ?»

Vi samlet med det samme underskrifter MOT vei-endring, og legger det med her.

Vi fikk inn totalt 130 underskrifter og føler med det at vi snakker på vegne av storparten av beboere i

Bugen og omegn.

Bugen Velforening taler med dette innbyggernes sak.

Vi har flere gode grunner t il at dett e ikke må gjennomføres:

Sikkerhet !

Vår absolutt størst e grunn t il bekymring er t rafikksikkerheten, hoved ankomst via Vollveien fører t il 2

t rafikkerte og fa rlige kryss. Her tenker vi både på myke t rafikanter og mot orisert ferdsel.

Sikt i øvre kryss er alt for dårlig, når man kommer kjørende opp ser man ingent ing t il venst re før man

er inne på Hasselveien. Hva skjer om et barn kommer syklende ut en å rekke å bremse?

Nedre kryss har også bebyggelse som sperrer sikt t il høyre når man kj ører ned og skal ut på

Hollaveien.

Vo llveien er for bratt , vi leser i sakspapirene at st igningen i dag er på 10-12,5%. Tror dere veien blir

mindre bratt av å utvide t il 2 kjørefelt ? Det t ror ikke vi.. Når anbefalt st igning er 6,7% 0g 8%

spekuler vi at dette kan bli godkjent .. Og hva med avkjørsel t il de bo ligene som allerede er i Vollveien,

har dere tenkt på hvordan det blir?

I sakspapirene st år det at sikt forholdene ved alle veikryss og avkjørsler er gode, hvor kommer det

ifra, har ansvarlig for det skrivet i det hele tatt vært å sett på veikryssene?

Vintervei!

Dere kan vel ikke pålegge alle beboere å kjøpe seg 4x4? For det behøves hvis vei blir lagt t il Vollveien.

For oss som bor i Bugen vet vi om problemer med sen broyt ing/ stri ng, vi vet hvor vanskelig adkomst

det er i bratt e bakker, vi ønsker absolutt ikke f lere problemer enn de vi allerede har på vinters t id.

Er det meningen å kjøre via Skeiet hj em hvis man ikke kommer seg opp Vollveien eller veien Bugen?

Også her tenker vi på sikkerheten, ved glatt vei er det vanskelig å bremse før man sklir inn på

Hollaveien i nedoverbakke, eller slit er med å komme opp og sklir bakover ut en kont ro ll ved kjøring

opp veien.

l



Tunge kj retoy!

Tunge og store kjøretøy vil få problemer med adkomst da radius på sving opp Vollveien og inn på

Hasselveien/ Bugen ikke er t ilst rekkelig. Også her kan vintervei nevnes, det blir så å si umulig å

komme seg opp både Vollveien og Hagaveien uten problemer.

Utrykningskjr e ty!

Vi er bekymra for adkomsten for ut rykningskjøret øy, da spesielt t unge og store brannbiler.

Vi ønsker vel at hjelpen når frem raskest mulig? Da er vi ikke t jent med at de blir stående i en

vanskelig og glatt bakke.

Flyt i trafikkenI
For at det skal være god flyt i t rafikken på de t idspunkt hvor det er økt t rafikk, er det veldig greit at

noen kjører opp ørakrysset og videre t il bugen. Ved omlegging og stenging av vei vil t rafikken

bortover Hollaveien øke og føre t il mere k / saktegäende tra fikk f . eks klokka 15 hver dag ...

Ved ut bygging og økning av t rafikk mot smelteverket på Holla t rengs det ikke mer t rafikk enn det

allerede er ! Er dere klar over at øvre del av Vollvei allerede har høy t rafikk av Holla-arbeidere som

kjører t il j obb via Bugen?

Og hva t enkes det om evt . opprust ing av øvre Vollvei, mange beboere i Vollveien er bekymra for å bli

glemt her, de har allerede dårlig nok vei.

I sakspapirene st år det at FV301 (Hallaveien) har en t rafikktett het på 1720 ÅDT , målt i 2016(!), her

skulle det vært en nyere måling da t rafikken har økt mye de siste år. Mange beboere i Bugen påpeker

nettopp det te, at t rafikken har blitt tett og hyppig- mens veiene ikke er forbedret .

Kommunens argument er at st engt vei fører t il mindre bilt rafikk i sent rum- det holder ikke mål!

Mindre bilt rafikk fører t il et dødt sent rum, er det det som ønskes?

Legg heller t il rett e for parkering i sent rum, så t ilgjengelighet en t il but ikker og oppholdssteder blir

enklere. Det er t il st or int eresse for oss at sent rum er t ilgjengelig for både gående, syklende og

kjørende, vi ønsker et levedykt ig og livlig næringsliv.

Bruk heller t id og penger på oppgradering av veiene som er, rust de opp så de tåler den økt e

t rafikken vi har fått de siste år, sett opp gatelys og krev bedre vintervedlikehold.

Vi ønsker ut bygginga av Vollanekra velkommen, men ikke med endring av kjøremønster, legg heller

t il rett e for økt t rafikk med gangvei / snarveier.

Bruk t ida godt , se ett er alternat iver.

Det er ikke for sent å snu - hgr på folket !

Kyrksæterøra 03.06.2019

Bugen Velforening
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NEi TIL STENGING AV HASSELVEIEN-OG VOLLVEIEN SOM HOVEDANKOMST TIL BUGEN!
Vi. vil at kommunen f inner en annen løsning f or å minske traf ikk i sentrum- Bugen Ve/forening
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@ r ems«nit« sari et Fremskrittspartiets
Hovedorganisasjon
Karl Johans gate 25

0 159 OSLO

Orgnr: 970 374 825
Tlf: + 47 23 13 54 00

www.frp.no
frp@frp. n o

Hemne Kommune

Deres ref: 17 /17 44-40.

PLAN 16122017003. Avd: RÅD/MSE

Vår ref: Heim Frp. v/Bjarne Sæther

[Kyrksæterøra ], 20.05.2019

REGULERINGSPLAN VOLLANEKRA - HØRINGSUTTALESE

Heim Frp. har gjennomgått fremlagt reguleringsplan og ønsker og gi Hemne kommune en politisk
tilbakemelding.

l . I fremtiden anser vi at hele Vollan Gård sine arealer, tross LMF -området , vil være et av de få
områdene Kyrksæterøra sentrum kan fortette ift «Paralelloppdrags» intensj oner, om økt
boligsatsning i sentrum av Kyrksæterøra.

Både grunneiere, utbyggere og folk flest som blir berørt av en slik viktig og omfattende plan,
må bli godt i varetatt og hørt ift slike prosesser.

Dette bør munne ut i å bli en meget positiv sak for oss alle, med de beste løsninger som Pt.
finnes.

2. Vårt forslag blir derfor:

• Vei mellom Hollaveien(FV301) og Hasselveien opprettholdes slik den er i dag.
o Enveiskjørt ned
o Gj ennomkjøring forbud - oppover
o Tilkjøring for beboere - kun oppover til begge sider .

• Hasselveien opprettholdes slik den er i dag, med gjennomgangstrafikk begge veier.
• Gang og sykkelvei opparbeides parallelt langs prosj ektets berørte veier, Hasselveien og

Vollveien

3. Vi forventer at både eksisterende vegparsell blir vedlikehold; før, under og etter prosessen på
en forsvarlig måte, og ikke slik den er i dag.

4. Utbygger avstår grunn til gang og sykkelvei for berørt området, Hasselveien og Vollveien.

l



o
5. Dersom flertallet ønsker å støtte rådmannens tilråding vil Heim FrP ikke støtte ett pålegg om

at utbygger må finansiere arbeidet med ny 2-felts vei mellom Hasselveien og Hollaveien.
Utbygger skal kun stille nødvendig areal vederlagsfritt.

6. Ref. Fylkesmannen i Trøndelag og Statens Vegvesens sine uttalelser :

• Heim Frp vil også minne om at kommunen påser at undergangen til «Verftstomta» også
blir implementert og ivaretatt ifm byggeprosessen.

7. Konklusjon:
Heim FrP vil opprettholde dagens kjøremønster i området. Forsterke sikkerheten med gang-
og sykkelveier i omsøkte område. Utbygger gir vederlagsfritt areal til dette. Vedlikeholdsplan
for Vollveien må oppfattes som bedre enn i dag.

Heim Fremskrittspartiet - kommunestyregruppa

Bjørn Eidsvoll Per Olav Lund Bj arne Sæther
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Hemne Kommune

Her

Postboks 72
7200 Kyrksæterøra
Telefon 72 45 02 00
Telefax 72 45 02 01
Sparebanken Hemne
Bankgiro 4312.06.62008
Postgiro 0823 0349720
Foretaksnr. 951 360 759 MVA
E- post: firmapost@g-bygg.no

Deres ref .: Vår ref .: 16.05.2019

RE GULERINGSPLAN VOLLANEKRA.

Planutkastet er lagt ut med 6 ukers høringsfrist.
Vi har fått ganske mange tilbakemeldinger fra beboere i Bugen om at de vil protestere på
forslaget om å stenge Hasselvegen og at det åpnes for tovegs trafikk i Vollveien. Vi har
forstått det slik at det er en underskriftskampanje på gang.

I den anledning føler vi behov for å presisere at løsningen med å stenge Hasselvegen og å
utvide Vollveien for 2-vegs trafikk ble lagt inn i planen etter signaler og ønske fra
kommuneplanlegger. Omleggingen er ikke nødvendig for G-Bygg AS' utbygging. Vi har
underveis i planleggingen hatt et ønske om at området utvikles i nært samarbeid med
kommunale myndigheter, og dette er bakgrunnen for at planen er utformet på denne måten.
Kommunen har også gitt uttrykk for ønske om samarbeid for å komme fram til tidsriktige og
gode løsninger som bidrar til å etablere et attraktivt og velfungerende sentrumsnært
boligområde. Vi snakker om et femtitalls boenheter på denne delen av Vollanekra og det vil ta
noen år før alt er ferdigbygd og solgt.

Parallelt med planleggingen av denne delen av området er det kanskj e klokt å stille
sporsmälet: h va skal skje med området på motsatt side av Hasselvegen? Her er det totalt ca
14 000 m2, hvorav ca l 1.000 m2 er regulert for LNF. Det er ingen stor uenighet om at det her
ikke kan drives landbruk. Området vil nok helt sikkert en gang i framtid, kanskje også i nær
framtid, bli tatt i bruk til boliger eller annen bebyggelse til for eksempel offentlig formål.
Når det skjer - er det da lurt at Hasselvegen er stengt ved misjonshuset?

Vår oppfatning er at det fra kommuneplanleggers side er et ønske om å flytte trafikken til
Bugen fra sentrumskrysset over til krysset Vollveien/Hollaveien. Slik vi ser det så medfører
dette at trafikken flyttes fra et kryss til et annen og mer trafikkfarlig kryss.
I dette ligger det føringer på at trafikkflyten, ikke bare til Vollanekra, men til hele Bugen
ønskes endret.

Altså det er ikke vårt byggeprosjekt som utløser dette, men heller et ønske om å endre
trafikkmønsteret i sentrum. Derfor er vår oppfatning at kostnadene med utvidelse av

Indust rianlegg - Boligbygg - Forre tning sbygg - Landbru ksbygg - Diamant saging
Ut leie av byggemaskiner og st illas - Maskinentre prenr
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Vollveien ikke er et lovpålagt krav etter pbl § 18-1. Kostnaden med en slik omlegging/
utvidelse kan etter vår mening heller ikke kreves dekket av oss i en utbyggingsavtale, basert
på en nødvendighets og forholdsmessighetsbegrensning. Vi håper på en fortsatt konstruktiv
dialog med kommunen med sikte pa enn for alle ut er hensiktsmessig utnyttelse av arealene i
kommunen.

G-BYGG AS

o«our/
Jan Hammerdal

styreleder

Indust rianlegg - Boligb ygg - Forre tningsbygg - Land bruksbygg - Diamant saging
Ut leie av byggemaskiner og st illa s - Maskinent repren @r



Tilsvar høyringsrunde reguleringsplan
Vollanekra

Eg skriv det t e som nabo t il planområdet på gardsnr. 101 bruksnr. 107, Bugen 4.

Det vert mykj e negat ivt nedover, så for å slå fast dett e: Det er nat urlig at ei mark så nær sent rum vert

ut bygd. Eg st øt t ar grunnprinsippa frå ut bygging av Vollanekra t il omlegging av hovudveg fo r

bust adområdet i Bugen. Det einast e eg ber om er at det vert godt gj ennomf ørt og med omsyn for

naboar og brukarar av området .

Oppsummering av vikt igast e punkt:

• Byggst ørrelse og -plassering et t er planforslaget er st erkt øydeleggande for oss som er naboar

• Vollveien vil krevje st ørre t ilt ak enn det som er lagt opp t il i planforslaget

• Ei endring av t rase fo r Bugen ville løyse mange av problema med vegføring, og gi

Kyrksæt erøra ei framt idsret t a løysing for å knyt e bust adområdet i Bugen t il sent rum

• Planforslaget har st ore avvik mellom dei ulike framlegg

• Komm una har j obba fram ein flot t plan fo r sent rumsnære område. Denne ser ikkj e ut t il å ha

vore t att med i vurderinga når planforslaget vart ut arbeidd

Som eit result at av det t e må eg konkludere med at det t e er ein lit e gj ennomarbeidd plan, og mange

vikt ige element er ikkj e greia ut t ilst rekkeleg fo r å f å vurdert heile planen. Her manglar og er t vet ydig

om vikt ig informasjon, og illust rasj onar er eigna for å villede. Eg må t a att erhald om å kunne kome

med nyt t t ilsvar når det er gj ort skikkeleg greie for planen som er føreslådd. Det først e eg fo rvent ar

er sol-skyggediagram for å kunne vurdere dei føreslådde bygg.

Utgreiing om dei det alj ane i dei ovan nemnt e punkt følj er under

So l, skygge, ut sikt og innsyn
Det må absolut t ut arbeidast og present erast sol-skyggediagram. Eg har mine hovudområde på

eigedomen vest og sørvest fo r huset . I det t e området har eg om sommaren sol t il så seint som kl.23

på kvelden.

Ett er mit t forsøk på å sikte planlagt p lassering og høgde på bygga i planområdet s B3- og B4-områder

vil eg mist e mange solt imar  i  dett e området frå mars t il okt ober. Avhengig av t id på året vil denne

skuggen st rekke seg fr å st raks et t er arbeidst id ca. kl.17 t il so lnedgang. Og sol har v i allereie fo r lit e av

i  Bugen, så det t e vil vere eit st ort t ap av livskvalit et og eigedomsverdi fo r meg.

Også knyt t t il dett e, et t ersom det følger same sikt evinkel, er dei illust rert e st ort errassene på

søraust re hjørne i B3 og B4. Desse vil vere orient ert e rett nedpå mine ut eområde i same områder

som nemnt over. Naboar er greit t , men naboar som sit t er på t errassa og st uderer ein i

f ugleperspekt iv gir grobot n for dårleg naboskap.

Å legge områda B3 og B4 opp t il kot e 15 er ett er t errenget unødvendig. Reguleringsbest emmingane

bør ett er vurdering av sol-skygged iagram t a omsyn t il det t e, og legge planert t erreng lågare enn

det t e. Et t er mi sikt ing i t errenget , skulle det gå fi nt å j ust ere planbest emminga t il innt il kot e 13, eller

lågare enn det også. Det t e må redusere ovanfor nemnt e ulemper betydeleg. M i vurdering av kot er

basert på kart et som var vedlagt fo rslag t il reguleringsplan for så å sikt e et t er t errenget .



Også Bl er ei ut fo rdring for ut sikta mi ifr å 10 1 / 107. Ett er det eg kan sikt e i t errenget og dersom det

byggast t il det f ulle av reguleringsbest emm ingane, som eg må forut set t e, v il bygningane i Bl dekke

heilt opp t il horisont en. Også t il t ross for avst anden på t vers over planområdet . Det t e viser at verken

Bl eller B4 kan byggast f ullt ut t il 11 m gesimshøgde. Ut an å ha sett sol-skyggediagram vil eg t ippe på

at mønehøgder innt il kot e 19 og gesimshøgde innt il kot e 17 kan vere gode utgangspunkt å vurdere i

B3 og B4. Desse vil sj ølvsagt også avhenge av fo rm og orient ering på bygningane som planleggast .

Dessverre, ett ersom planbest emmingane legg føringa for vidare planlegging av enkelt bygg må det t e

t akast inn i reguleringsplanen

Boligtett het B3 og B4
I planforslaget viser blokkbebyggelse i områder B3 og B4. Dett e bryt er st erkt med den bebyggelsen

som er i nabolaget i dag. Området er dominert av einebust adar, m ed innslag av rekkehus og gardst un

i sør og vest . Kommuneplanens krav om 3 bueiningar per daa / 46 bueiningar i planområdet skulle

vere let t å oppnå også med mykje st erkare vidareføring av den byggeart som er naboar og kombinere

einebust ader, rekkehus og innslag av 2-mannsbust ader. Det bør inngå i reguleringsbest emmingane at

det er slike byggeart ar som skal nytt ast . Dett e kan også langt på veg løyse ut fordringane knyt t e t il

so l, skygge, ut sikt og innsyn et t ersom kvar bygg vert mykj e mindre enn det er lagt opp t il i ut sendt

Trafikkbelast ning Vollveien og åt komst t il eigendomen
Igjen vil eg gj ent a at eg st øt t ar ei omlegging av t rafi kken for Bugen, og sende denne direkt e inn på

Hallaveien. Så mitt mål er ikkj e å st oppe planen, det er å f å gode løysingar.

Planforslaget medf ører ein st or t rafi kkvekst på nedre del av Vo llveien. Her har eg på 10 1 / 107

2 avkøyringar t il eigedomen. Ett ersom eigedomen er delt med mur er det også nødvendig å

vidareføre 2 avkøyringar. Det er i planforslaget ikkje t at t hensyn t il kravet t il fr isikt i handbok NlOO

for desse avkøyringane. Det t e har vore greitt med dagens avgrensa t rafi kk på denne st rekninga, men

med den planlagde t rafi kkauken må det t e t akast omsyn t il. Med den st iginga som er på

vegst rekninga må ein også hensynt a ekst ra st oppsikt for t rafi kk som kj em nedover frå Bugen mot

Hollaveien .Eg foreslär at planbest emmingane t ilpassast ved å legge gangfe lt et langs Vollveien t il

sørside av vegen. Denne er av minimal betydning for fe rdsel i planområdet som vil fokusere mot

sent rum, og er v ikt igare for fe rdsel sør- og aust frå langs Bugen og Hallaveien. Ved å flyt t e gangfe lt et

kan ein hent e mykj e av påkravd sikt . Illust rerer under eit forslag t il t verrsnit t på vegen, dessverre har

eg ikkj e t ilgang på avansert ut st yr og må over lat e t il t ilt akshavar, event uelt Hemne Kommune, å

kont rollere denne ut fordringa mot sikt krav.



Tomt egrense /

murkant mot

10 1 / 107

Planforslaget s B2

og B3 områder

Gangfe lt

Horisont allinj e

Det er t ilt akshavar som kjem med eit nytt prosj ekt og må t ilpasse seg eksist erande ut forming. Ved å

velj e ei ut forming som det t e vert det ikkj e ført vat n inn mot eigedomane langs sørsida av Vollveien.

Det er ingen kapasit et for å handt ere overfl at evat n verken på min eigedom 10 1 / 107, eller hj å

naboane. Så det t e må vere ivaret at t. Som nemnt over, eg kan ikkje bekreft e om det i t illegg må vere

skulder for å ivaret a sikt , særleg mot t rafi kk som kj em nedover.

Som nemnt over, det er t ilt akshavar som kj em med eit nyt t prosjekt . Men eg kan også vere med å

d iskut ere løysingar der t ilt akshavar f år endre t errenget på min eigedom 10 1 / 107 fo r t ilt akshavars

rekning, men fa rut set då at det t e er diskut ert og vi er samde før reguleringsplanen er vedt at t .

Planeringa som er gj ort er v ikt ig fo r bruken av t omt a vest fo r huset , så det vil vere nødvendig å

bevare noko mur og j amne t errenget et t erpå. Vil også minne om at det er rør og kablar i det t e

området.

Vil også minne om at handboka NlOO vil krevj e endring av krysset Vo llveien - Bugen for å handt ere

både fr isikt krav 20 m i alle ret ninger og st igning inn t il krysset. Bugen nordvest fo r krysset og

Vollveien sørvest for krysset kunne ha vikeplikt , men det vil ikkj e gi nevneverdig bedring. Ei heving av

Vollveien ved Bugen, og pot ensielt senking ved Hallaveien, vil auke st igninga på Vollveien i mellom t il

endå meir enn det er i dag.

Regist erer også at det er nemnt i mellom planbest emmingane at det ikkje er t rafi kk av bet yding frå

Skeiet langs Vollveien t il sent rum. Eg har inga t rafi kkt elling, men kan påpeike at eg oft e møt er t rafi kk

som eg let t kj enner igj en at har opphav på Skeiet når eg går t ur langs øvre del av Vollveien, men har

ikkje f ulgt med om desse skal t il bust a

Løysingsforslag vegforbindelse Bugen - sent rum
Eg forslår ei løysing på t rafi kken mellom bust adområdet i Bugen og sent rum som illust rert under.

• Nedre del av Vollveien bryt ast av fr å Bugen for å forenkle vegst rukt uren.

• Vest re del av Bugen mot Hasselveien omgjerast t il gang- og sykkelveg for å ivaret a t rafi kk dit ,

og kan event uelt nyt t ast fo r planområdet s Bl.

• Til slut t førast Bugen mot nord, og knyt ast direkt e på Hallaveien sør fo r brua ved

«Verf t st omt a».



Denne løysinga vil omgå alle ut fo rdringer med sikt og st igning som elles vil vere veld ig vanskelige å

omgå langs heile vegst rekninga på nedre del av Vo llveien frå kryss Hallaveien, langs eigedomane og

Ut fordringer med vat n i Vollveien
Eg vil gj ere merksame på at det er ut fo rdringer med drenering i Vollveien. Særlig vikt ig er området i

overkant av 10 1 / 107, der det har vore mange ut fo rdringer med vat n. Eg t ar det også for git t at det

er det t e som er opphavet t il dei omfat t ande skadane som er på Vollveien nedanfor det t e området .

Det må sjølvsagt ordnast opp i både eksist erande drenering, og byggast ein veg av moderne st andard

Illust rasj onens evne t il å presentere reguleringsbestemmingane
I området Bl legg reguleringsbest emmingane opp t il gesimshøgde innt il kot e 22 . Det t e er ikkje slik

det framgår av illust rasj on som er vedlagt . Det t e medf ører at særs mange oppfatt ar bygningane i Bl

som små, medan reguleringsbest emmingane legg opp t il noko anna.

Tilt akshavar må få pålegg om at illust rasj on viser det f ulle pot ensialet i foreslåt t e

reguleringsbest emmingar, ant en ved å t ilpasse illust rasj on eller reguleringsbest emmingar. I det

m inst e dersom illust rasj onen vert t ilpassa må dett e sendast ut på nyt t et t ersyn. Og det gj eld

nat urlegvis også rest en av planen, men Bl er einast e området der dett e er så t ydeleg at eg kunne sj å

Planområdet
I vedlagt e kart viser det at planområdet st rekker seg inn på min eigedom 10 1 / 107. Dett e er ikkj e det

som st år i t ekst en. Dersom t ilt akshaver vil st å på at også 101 / 107 skal vere ein del av planområdet ,



fo rut an at vi diskut erer mine forslag over, må eg krevj e at planen behandlast på ny, og som ein ut vida

plan et t er t ekst en. Dett e ett ersom 10 1 / 107 ikkj e nat urleg er ein del av planområdet , men er nabo t il

pla

Oppfølgelse av kommunens eigen plan for området
Viser t il «Kyrksæt erøra: Et levende sent rum - det miniurbane milj ø». Denne er dessverre t ynn på

det alj prosj ekt ering, menn present erer likevel veldig god ut forming på Vollanekra som nat urlig høyrer

saman med naboane rundt . Det t e arbeidet bør t rekkast fram og byggast vidare på, slik at det t e kan

realiserast . I kombinasjon med mitt forslag over der form på vegen Bugen endrast , skulle det t e bli eit

veldig bra område som både knyt bust adområdet Bugen ned på Hallaveien, og gir gode bust adar på

Vollanekra og fo r naboar.

Ser også at andelslandbruk som var eit vikt ig element i å halde området opent t idlegare er heilt vekk

frå reguleringsbest emmingane. Eg vil foreslå 2 alt ernat iv, ant en at det t e kj em inn i

reguleringsbest emmingane i det føreslegne planområdet , eller at det leggast på same kravet om at

det t e regulerast , planleggast og opparbeidast på nabot omt f ør fe rdigst illingsat t est ar skrivast ut i

Kom mu nas forvent ning om møte
Det er i refe rat frå oppst art smøt e fo r planarbeidet vist t il at det bør haldast fo lkemøt e ( eller

t ilsvarande). Som ein av nærast e naboar t il planområdet ville eg forvent e å vert e særleg innkalla, på

linj e med ut sending av planforslag, og eg har ikkj e høyrt noko om at eit slikt møt e er planlagt eller

gj ennomført . Og om ca l månad frå i dag kan det t e pot ensielt vere ein vedt eken plan.

Eirik Rot evat n

Kyrksæt erøra, 9.mai 2019
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l Innledning

NGI er engasj ert av G-Bygg AS for geoteknisk vurdering av et boligområde på
Vollanekra, Kyrksæterøra. Planområdet ligger under marin grense og NGUs løsmasse-
kart viser at overflaten består av morene- og elveavsetninger. NVE påpekte til G-Bygg
AS at :

"det kan være marine avsetninger i underkant av disse løsmassene, og f orekomsten av
kvikkleire eller ustabile masser innenf or p lanområdet kan ikke utelukkes. For å i møte-
komme og avklare krav til sikker byggegr unn (gitt av PBLs § 28-1/ TEK 17 kap ittel 7) er
det derf or viktig at en f or utbyggingsområder under marin gr ense, som med sikkerhet
ikke ligger p å fj ell, gjennomf ører en geoteknisk vurdering av om det innenf or- eller i
overkant av p lanområdet kan finnes mulig skredf arlige kvikkleiref orekomster."

Planene omfatter fire areal med konsentrert småhusbebyggelse, lekeplass, renovasj ons-
anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, se Figur l . På de fire områdene med
småhusbebyggelse skal det bygges:

-B l : Ett til to hus ( av 10-12 leiligheter) med 2-3 etas j er og parkering i kj eller
B2: 8 til 9 rekkehus med 2-etasj er rekkehus i tre med gulv og bakvegger i
betong
B3: Et til to trehus (av 8-10 leiligheter) med 2 etasj er og parkering i kj eller
B4: Et til to trehus (av 8-12 leiligheter) med 3 etasj er og parkering i kj eller

Figur l Løsning på Vollanekra, Kyrksæterøra; oversendt den 01.12.2017.
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Foreliggende rapport inneholder nødvendige geotekniske vurderinger og innledende
beregninger for fundamentering av byggene på tomta. Vurderingene er foretatt med
basis i utførte grunnundersøkelser (NGI, 2018), samt observasj oner fra befaring i områd-
et.

2 Topografi og grunnforhold

2.1 Topografi

Tomta som er planlagt bebygd er relativ flatt i nordre del og ligger for det meste på kote
+ l 0. I søndre del øker terrenghelningen i sørvestlig retning fra kote +8 til kote + 16. Nord
for tomta er terrenget relativt flatt. Vest for tomta er terrenget relativ flatt før det blir
brattere med små raviner som indikerer mulige gamle skredkanter. Sør for tomta øker
terrenghelningen gradvis mot Geitholhaugen. Øst for tomta heller terrenget slakt mot
Hemnefjorden og Solkollen (haug med tilkjørte masser fra innfyllingen av området på
slutten av 70-tallet). Se Figur 2 for en oversikt av topografien rundt tomta.

342£
)' O}  : a , l3 '

ra

 Solkollen

Gåmme1t>uslåettet

Figur 2 Topografi rundt Vollanekra
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2.2 Grunnforhold

NGU sitt løsmassekart (Figur 3) viser at tomta er preget av et sammenhengende dekke
morenemateriale, stedvis med stor mektighet. Mot nord fines det elve- og bekkeav-
setning (fluvial avsetning). Marin grense ligger på ca. kote +130. Det kan ikke ute-
lukkes at det er marine avsetninger under disse massene.
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kken Bart tjell,stedvls tynt dekk•

Figur 3 Kvar tærgeologisk kar t over området {NGU, 2017}. Tom ta er marker t i rødt.

2.2.1 Tidligere geotekniske rapporter i området

Eksisterende grunnundersøkelser på sørøstlig side av planområdet (Mosum, 1976, 1978)
(se Figur 4) indikerer at grunnen består av sand og grus. Undersøkelsene dekker ikke
den aktuelle tomta og de går heller ikke særlig dypt.

Figur 4 Tidligere geotekniske rappor ter i området
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Kummenej e (1978) viser grunnundersøkelser som ble utført på land og til vanns på
østsida av området (ved tidligere Bugen verft, se Figur 5a) . Det ser ut at dagens sjøkant
i 1978 lå under vann, ettersom terrenget har fylt ut i ettertid. Prøvene ute i vannet ( dagens
sjøkant) viser et bløtere lag (på de røde sirklene i Figur 5a), trolig leire, under et litt
fastere topplag, trolig sand (Norconsult, 2013, 2015). Kummeneje (1978) forutsatte at
det bløte leirlaget burde fjernes for utfylling og fundamentering av slippen som ligger
der i dag. Hvordan fundamenteringen faktisk ble utført er ukj ent.

·1·
I

A·- ... ·-._
t::o -

(b)

Figur 5 Grunnundersøkelser ved Bugen verf t : (a) Kummenej e {1978} og {b) Reiner tsen {2015}.

Det ble gjennomført flere grunnundersøkelser av Reinertsen ifm. at Hemne kommune
ønsket å tilrettelegge for friområde på tomta til gamle Bugen Verft (Reinertsen, 2015a)
(se Figur 5b). Utforte grunnundersøkelser viste et gjennomgående tykt løsmassedekke
over fjell. Løsmassene består hovedsakelig av fyllmasser, morene, sand og silt, med et
dyptliggende lag av leire.

2.2.2 Utførte sonderinger av NGI i 2018

Sonderingene som er utført av NGI på tomta i februar 2018 (NGI, 2018) (se Tegning
010) indikerer at grunnen består av et grovt lag ned til 2 m dyp. Videre består grunnen
av sandig siltig leire ned til ca. 5 m og siltig leire ned til 28 m. CPTU-sonderingen i BPI,
som ligger høyest i området, viser et lag med lavere spissmotstand og høyere poretrykks-
respons fra 7 m til 22 m (Vedlegg B). Det er tatt prøver av materialet, som påviser kvikk-
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leire mellom 7 og 15 m. Totalsonderingen i BP4 indikerer at dette laget er sammen-
hengende ned til ca. 16 m, noe som medfører en mektighet av sprøbruddmateriale på ca.
8-9 m på den midterste delen av tomta. Faste masser er påvist i BP4 etter 16 m dybde.

Sonderingene og prøveserier som ble tatt i det nordligste og sørligste punktet (BP2 og
BP3) indikerer ikke sprøbruddmateriale. De viser et lag med grove masser ned til ca. 2
m dybde, og videre et sandig sil tig leirelag ned til ca. 20 m dybde i BP2 og til ca. l 0,5
m dybde på BP3. Faste masser er påvist i BP3 etter l 0,5 m dybde.

2.3 Grunnvann

Det er ikke utført poretrykksmålinger i området. Basert på lagdelingen i grunnen antas
det at de øvre 2,5-3 meterne bestående av grove masser vil ligge over grunnvannsstand.
Grunnvannsstand antas derfor på 3,0 m dyp. Ettersom tomta heller slak mot fjorden antas
det at poretrykksfordelingen med dybden vil være hydrostatisk.

2.4 Erosj on

Sjøkanten mot Hemnefjorden er erosj ons beskyttet med stein. Erosj onspotensialet i sjø-
kant vurderes derfor som ingen. Ved befaring i området er det ikke funnet overflate-
glidninger eller andre tegn på erosj on.
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Figur 6 Bef aringsobservasj oner på Vollanekra, Kyrksæterøra .
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3 Befaringsobservasjoner

NGI har vært på befaring den 27. april 2018. Hensikten med befaringen var å kartlegge
erosj on langs sjøkanten og å gjøre en generell observasj on av dagens situasj on i området.
Erosj onsbeskyttelse (plastring) og akkumulering av søppel langs sjøkant ble observert .
Berg i dagen ble ikke observert i området. Det ble observert et overvannsrør langs eien-
dommen på vestsida av tomta hvor en bekk er drenert . Røret fortsetter under grunnen
langs byggetomta iht. V A-kart tilsendt av oppdragsgiver. Konstruksj oner fra et tidligere
skipsverft (Bugen verft) ligger på østsida av tomta.

Figur l Inspeksjonskum f or overvannsrør

Figur 9 Nedlagt skipsverf t, plastring langs
sjk ant

Figur 8 Topp på Vollanekra, sikt m ot nord

Figur 10 Søppel langs sjøkant
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4 Myndighetskrav

Området som ønskes utbygd medfører bygging av en boligkompleks (rekkehus og leilig-
hetsblokker) med parkeringsplass og lekeplass.

Geoteknisk kategori

Tiltaket skal plasseres i geoteknisk kategori iht. N S-EN 1997-1pkt 2.1 (Norsk standard,
2016a). Tilt aket vurderes å høre inn under geoteknisk kategori 2.

Pålitelighets klasse

Pålitelighetsklasse CC/RC bestemmes iht. NS-EN 1990 NA.Al (901) (Norsk standard,
2016b) Tiltaket passer inn under beskri velsen "B oligbygg", og plasseres dermed i
konsekvens- og pålitelighetsklasse (CC/RC) 2.

Pålitelighetsklase 2 utløser krav til prosj ekteringskontrollklasse (PKK) 2 og krav til ut-
videt kontroll av utførelse (UKK2) iht. NS-EN 1990 Tabell NA.Al (902). Utvidet
kontroll i PKK2 kan begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern systematisk
kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosj ekterende foretaket.

Tiltaksklasse

Tiltaksklasse bestemmes iht. SAK IO§ 9-4 (veiledning), Tabell 2 (DIBK, 2016). Tiltaket
passer inn under 2. Dette medfører krav om uavhengig kontroll av prosj ektering og
utførelse iht. SAK I0 $ 14-2 punkt c (DIBK, 2016).

Seismisk dimensjonering

Tiltaket skal vurderes i forhold til seismisk dimensj onering iht. NS-EN 1998 pkt. 4.2.5
og Tabell NA.4(902) (Norsk standard, 2008). Iht. Tabell N S-EN 1998 Tabell 4.3 og
Tabell NA.4(902) velges seismisk klasse II for tiltaket ( dvs. boligbygg), med tilhørende
seismisk faktor y =1,0. Grunntype (iht . Tabell 3.1) bestemmes til grunnt ype D . Grunn-
forsterkningsfaktor for grunntype D er S=l ,55 iht. Tabell NA.3.3 i (Norsk standard,
2008). Spissverdi for berggrunnens akselerasj on på Kyrksæterøra hentes ut fra Figur
NA.3(901):

C ao, = 0 40  " /. 2

Referansespissverdi beregnes til:

aa = 0,8 a 4 00 2 = 0,8 + 0,40  " /,  = 0,32  " /,

Grunnens dimensj onerende akselerasj on for grunntype D blir:

a' S = 0,32 " / , + 1,55 + 1,0 = 0,50  " / ,
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Flom- og skredfare

Iht . TEK I 7 § 7-1(1) (DIBK, 2017), byggverk plasseres, prosj ekteres og utføres slik at
det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpå-
kj enninger. Prosj ektet ligger ikke i noe aktsomhetsområde for hverken flom eller skred
(se kap. 6) .

NVEs retningslinjer

Ettersom det er påvist kvikkleire på tomten er tiltaket underlagt NVE s veileder 7/2014
Sikkerhet mot kvikkleireskr ed (NVE. 2014). Tiltaket med utbygging av rekkehus / bolig-
blokk (boligfelt) havner i tiltakskategori K4. Hvilke krav som gjelder avhenger av fare-
grad, som er vurdert til lav iht. N GI (2008) vist i Vedlegg A Dette medfører krav for
tiltak i klasse K4:

• Stabilitetsanalyse som dokumenterer sikkerhetsfaktor for områdestabilitet
F > 1,4, eller

• Forbedring hvis F < 1,4 iht. Figur 5.1 i ref. (NVE, 2014).
• Kvalitetssikres av uavhengig foretak.

Tiltaket skal også sikres mot eventuelle utløp fra andre kvikkleiresoner i området.

Krav til sikkerhetsfaktor

N S-EN 1997 Tabell NA.A.4 setter krav til partialfaktor for j ordparametere. For
friksj onsvinkel og kohesj on benyttes YM = 1,25. For udrenerte materialparametere
benyttes M = 1,4.

5 Materialparametere

Grunnen i det aktuelle dypet består av et øvre lag med grove masser bestående av en
blanding grus/sand/leire under tørrskorpe. Under dette laget består grunnen i hovedsak
av siltig leire, som er sensitiv i området som ligger i midten av tomta. Friksj onsvinkel
og kohesj on velges iht. erfaringsverdier vist i Figur 2.39 i Statens vegvesens Håndbok
V220 (Vegdirektoratet, 2014) og etter tolkning av den utførte CPTU-sonderingen, se
Vedlegg B. Parametere som benyttes er vist i Tabell l. Tyngdetetthet bestemmes fra
prøveserie og fra Statens vegvesens Håndbok V220.

p:\2018\00\20180013\leveransedokum enter\teknisk notat \20180013-01-tn \20180013-01-tn.docx



NGI Do kume nt nr. : 201800 13-0 1-TN
Dato : 20 18-05-09

Rev.nr .: 0

Side : 10

Tabell l Materia/parametere f or grunnen

M ateriale Friksjonsvinkel Att raksjon Tyngdetett het

[ ] a [kPa] y [kN/ m?]
Tørrskorpe 30 0 19
Sand/ silt / leire blanding 33 5 19
Silt ig leire/ Sensit iv leire 29 10 21,5
M orene/ Fast e masser 38 5 20

6 Stabilitet

6.1 Stabilitetsberegninger

I forbindelse med utarbeidelse av et friområde på et nedlagt skipsverftsanlegg på
Kyrksæterøra, har Reinertsen (2015b) dokumentert stabiliteten langs sjøkanten.
Beregningene viser tilstrekkelig sikkerhet for brudd i sjøkanten.

NGI har utført i 2018 beregninger for global stabilitet i ett profil (se Tegning 010) fra
tomta ved Vollanekra ned mot Hemnefj orden. Tidligere utførte boringer fra Reinertsen
(2015) og Kummenej e (1978) er tatt med i beregninger. Terreng og lagdeling ut i fjorden
er konservativ tolket fra Kummenej e (1978). Skråningen er ca. 15 m høyt fra eksister-
ende sjøkant med en gjennomsnittlig helning på 1:10. Beregninger på både effektiv-
spennings- og totalspenningsbasis viser at stabiliteten i skråningen er godt. Alle aktuelle
glideflater er beregnet med F > 1,4. noe som tilfredsstiller krav iht. NVE veileder 7/2014
(NVE, 2014). Det påpekes at stabiliteten i byggeprosessen må være F 1,4 ogsä etter
tiltaket.

Det påpekes a lokalstabilitet på tomta og mot Bugen l , i byggefase og driftsfase, må
ivaretas som en del av detaljprosj ekteringen (se punkt 7). For dette anbefales det å utføre
supplerende boringer i minimum 6-7 punkter, fordelt for eksempel som i Figur 11 (røde
sirkler). Dette for å ivareta lokalstabilitet i bygge- og driftsfase, og for å avgrense beligg-
enhet av sprøbruddmateriale.
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Figur 11 Anbef alt supplerende boringer (røde sirkler) f or deta/jertprosjektering.

6.2  Løsne- og utløpsområder

Det er antatt kvikkleire fra 7 m dyp mens maksimal høyde på skråningen er ca. 15 m fra
tomta til sjøkanten. Figur 2 i NIFS-rapport 14/2016  Metode f or vurdering av løsne- og
utløp sområder f or områdeskred (NIFS, 2016) beskriver hvordan lengde av løsneområde
for kvikkleireskred skal beregnes. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i en dybde
0,25*skråningshøyden (H) fra foten av skråningen, altså l ,25*H m under topp av
skråningen. Dette tilsvarer en dybde på 19 m, som er i kvikkleiras beliggenhet. Selv om
kvikkleiras beliggenhet er slik at et eventuelt initialskred vil kunne utløse et område-
skred, er stabiliteten i område god. Sikkerhet mot områdeskred vurderes derfor å være
ivaretatt.

Tomten ligger ikke i utløpsområde fra nærliggende kvikkleiresoner.
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7 Fundamentering

Det er opplyst av oppdragsgiver at bygninger på områdene B l , B3 og B4 (Figur l ) skal
bygges med parkering i kj eller. Bygninger på området B2 skal fundamenteres uten
kj eller. Basert på topografi, dagens sikkerhet iht . stabilitetsanalyser og at byggene antas
ikke vil være tyngre enn normalt for et bygg i 2-3 etasj er, kan byggene direkte funda-
menteres. Byggene anbefales fundamentert på banketter.

Ved etablering av parkeringskj eller, som medfører en gravedybde på 3,5-4 m, vil ut-
graving være ca. 3 m over antatt kvikkleire. Dette kan medføre lokal stabilitetsproble-
matikk. Lokalstabilitet må ivaretas som en del av detalj prosj ekteringsfasen.

7. l Bæreevne

Det er utført beregninger for å finne dimensj onerende bæreevne for banketter. Grunnens
bæreevne avhenger av bredde på fundamentet, samt hvilken dybde fundamentet plasser-
es. Figur 12 viser et diagram med beregnet bæreevne for ulike fundamentbredder og -
dybder. Endelig valg av fundamentstørrelse og tillat grunntrykk for konkrete tilfeller må
kontrolleres av geotekniker i detalj prosj ekteringsfasen.

Bæreevnediagram for enten flat t eller hellende terreng
350,0

300,0

2 50,0 -

2
-<, coo -
Cl)
c
>
Cl)

l SO,O -

co

100,0

- d = Om

- d = 0,5 m

- d = l m

d 1,5 m

d - 2 m

- - - d = o m f latt t erreng

- - - - d = 0,5 m f latt t erreng

- - - d - 1 m f latt t err eng

- - - d = 1,5 m f latt t erreng

- - - d = 2 m f latt terreng

0,2 0 4 0,5 0,8 1.2 14 15 1s

Effekt iv fundament bredde [m]

Figur 12 Tillatt grunntrykk f or ulike f undam entbredder- og dybder, m ed f latt (s tiplete linj er) eller
hellende {heltrukken linje) terreng. Endelig valg av f undam entstørre/se og grunntrykk skal
kontrolleres av geotekniker.
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7 .2 Setninger

De øverste 4 m av grunnen består av grove massene. Det bør utføres en prøvegraving /
sj akting for å kontrollere massenes egnethet for fundamentering. Dersom massene ikke
er egnet må det gjøres en masseutskifting under fundamentene.

Massene under de grove massene bestär i hovedsak av siltig leire. Ba-faktor fra CPTU-
sonderingen indikerer at massene oppfører seg udrenert, og at det derfor vil kunne bygg-
es opp noe poreovertrykk som bruker tid på å dissipere. Massene er normal konsolidert,
noe som medfører at størsteparten av eventuelle setninger trolig vil oppstå i drifts-
perioden. Det vil være hensiktsmessig å tilstrebe mest mulig likt grunntrykk for de ulike
fundamentene for å redusere risiko for differansesetninger. Nærmere setningsberegning-
er utføres av geotekniker ved detaljprosj ektering av fundamenter.

8 Sammendrag

Det er utført geotekniske vurderinger for utbygging av et boligprosj ekt på Vollanekra,
Kyrksæterøra, GBnr 101, 137, 180 og 650.

Det er utført stabilitetsberegninger mot fjorden. Beregningene for området stabilitet
viser at stabiliteten er godt. Lokal stabilitet i byggefase og driftsfase må ivaretas som en
del av detaljprosj ektering og det anbefales derfor å supplere boringer med minimum 6 -
7 borpunkter.

Det er påvist kvikkleire på tomten. Beliggenheten av kvikkleiren er imidlertid begrenset
til tomta. Stabiliteten er såpass godt at tilstedeværelsen ikke medfører noen fare for større
områdeskred. Det er ikke kartlagt noe kvikkleiresoner i nærheten av området som kunne
ha utløp mot tomta. Supplerende boringer skal avgrense beliggenhet til sprøbrudd-
materiale i området.

Ved etablering av parkeringskj eller, som medfører en gravedybde på 3,5-4 meter, vil
utgraving være ca. 3 m over kvikkleira. Dette kan medføre lokal stabilitetsproblematikk.
Dette må ivaretas som en del av detalj ertprosj ektering. Banketter anbefales for direkte
fundamenteringer. Tillatt grunntrykk for fundamenter er vist i kapittel 7.1 i rapporten.
Endelig grunntrykk må kontrolleres av geotekniker.

De øverste 4 m av grunnen består av grove massene. Det bør utføres en prøvegraving /
sj akting for å kontrollere massenes egnethet for fundamentering. Dersom massene ikke
er egnet må det gjøres en masseutskifting under fundamentene.
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llll t valuering g]Ort uten at egne en SOne Og ut en t ilt ak

Score Observasjon/ beskrivelse
Skrednett .no v iser ikke at det har det skjedd noe ras i området.

Hy Noe Lav Ingen Hovdekoter indikerer spo r av ras (skrederoper) .
14 m høgdeforskjell fra Vollanekra ned t il sj økant

> 30 m 20-30 m 15-20 m < 15 m
·e CPTU indikerer en OCR mello m 1,1-1,2
gens

1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0

Det er ikke installert piezometer. Det antas at det er ikke
m mat er poreovert ykk og poreundert rykk. Poret rykksfordeling antatt
er >30 kPa 10-30 kPa 0-10 kPa Hvdrostatisk hydrostat isk.

1. Sjekk

> [-50 / kPa -(20-50) kPa -(0-20) kPa Ingen
Prøveserie og sondering i punkt BPl indijerer maks 17 m

>H/ 2 H/ 4-H/ 2 <H/ 4 Tynt lag kvikkleire/ sprob uddmateri ale.
Prøveserie i BP l v iser St = 27

angler

30-100. >100 30-100 20-30 <20
/els, Erosjonsbeskytt else langs st randakant.

Akt iv Noe Litt Ingen

r ing av Ikke noe påvisst i befa ringen med dat o 27.04.2018

St ort Noe Lite Ingen
Bekken lagt i rør, bakkeplanering

ske

St ort Noe Lite Ingen

joner). Lite/ ingen nat urlig erosj onssikring. Vannet grått
ärene. Lite/ing en nat urlig erosj onssikring. Vannet grått .
r at erosj on kan oppst å. Lite/ ingen nat urlig erosj onssikring. Vannet klart eller noe misfarget
sider av elveleiet , evnt . t erskler som medfører små gradient forhold . Vannet klart .
räningshoyde okt eller redusert med mer enn 4 m. Skråningshelling økt eller redusert med 10-20%
äningshy de k t eller redusert med 2-4 m. Skråningshelling økt eller redusert med < 10 %
n ingshoyde k t e ller redusert med < 2 m. Hydrologiske forhold: Fjern ing av veget asj on, grøft ing, beplant ing
e t - t raktorv eier, mindre planering i fbm spredt boligbebyggelse o.l.



[a te: i @ 2 i ] ni t@aler. [ @

Score Observasjon/ beskrivelse
Tet t > 5 Spredt > 5 Spredt < 5 Ingen Noe bolighus i området som kunne berøres av et event uelt

. fami lie skred.

ri ng , > 50 10 - 50 < 10 Ingen Ingen næringsbygg i området som kunne berøres av et
t event uelt skred.

older St or Betydelig Begrenset Ingen Ikke noe påvisst i befa ringen med dat o 27,04.2018

> 5000 1001-5000 100-1000 < 100 Fv6432 går på øst sida av t omt a
1-2 3-4 5 Ingen Ingen toglinje

Sent ral Regional Dist ribusion Lokal Lokal dist ribusion
, Alvorlig M iddels Liten Ingen Ingen påv irkning

e r,

>t t

i

e områder med mer enn 5 boligenhet er eller skole/ barnehage
ne områder med mindre enn 5 boligenheter eller indust riområde
områder med vei, j ernbane eller kraft net t.
mme områder ut en bebyggelse og infrast rukt ur



Ea
Vekt all Beskrivelse Score Produkt

l Lav l l
2 < 15 m 0 0
2 1,0-1,2 3 6
3 Hydrostat isk 0 0

-3 Ingen 0 0
2 >H/ 2 3 6
l 20-30 l l
3 Ingen 0 0
3 Ingen 0 0

-3 Lite l -3

Lav

11 av maks. oppnåelig 51 poeng
= = = = =21,6 % av maksimal poengsum

Vekt all Beskrivelse Score Produkt
4 Spredt < 5 l 4
3 Ingen 0 0
l Ingen 0 0
2 100-1000 l 2
2 Ingen 0 0
l Lokal 0 0
2 Ingen 0 0

M indre alvorlig

6 av maks. oppnåelig 45 poeng
= = = = =13,3 % av maksimal poengsum

288 (av mulige 10000)
2

In:
n for lit en:

K4

1,4
Forbedring
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Innhold

Figur Bl
Figur B2
Figur B3

Akt iv skjærstyrke basert på CPTU-sondering og Shanshep parameter, BPl
Tolkning av fr iksjonsvinkel fra CPTU, BP1
To lkning av lagdeling ett er CPTU på BPl basert på Robert son (1990)
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SOR-TRONDELA G FYLKE SKOMMINE
REGIONAL UTVIKLI NG - AREALDOGMILJ O

Arkeologisk
rapport

Kommune: Hemne

Bruksnavn: Fjordgløtt ,

Bilparken.

Gårdsnr. /bnr.: 101/137, 101/180,
101/650

Ref.: Arkivsaksnr. 201716413
Kopi: G - Bygg AS, Hemne kommune,
NTNU Vitenskapsmuseet, Riksantikvaren
Vedlegg:
Kulturminne-id:

Arkeologisk rapport i forbindelse med reguleringsplan for eiendommene 101/137,
101/180 og 101/650, Vollanekra, Hemne kommune

Sammendrag
I forbindelse med reguleringsplan fo r eiendommene 10 1/ 137, 101/ 180 og 10 1/ 650, Vo llanekra,
Hemne kommune, ble det ut ført en arkeologisk regist reringsundersøkelse. Undersøkelsen ble utført
med maskinell fl at eavdekking. Det ble ikke gj ort f unn av noe slag under regist reringen.

Sj akting på Vollanekra. Bildet er tat t mot nord. Foto: I. Sj øbakk
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SOR-TRONDELA G FYLKE SKOMMUNE
Regional Utvikl in - Are al o Milja

Bakgrunn
I henhold t il gjeldende forskrift er t il Lov om kult urminner (kult urminneloven) er fylkeskommunen
delegert ansvaret fo r å ivaret a de samlet e verneint eresser knyt t et t il kult urminner i plan- og
ut byggingssaker. AIie kult urminner eller spor et t er menneskelig virksomhet fra før reformasjonen,
det v il si f ør år 1537, er aut omat isk fredet et t er § 4 i kult urminneloven.

I forbindelse med plan- og ut byggingssaker kan fylkeskommunen kreve at det foret as arkeologiske

regist reringer forut for en event uell godkjenning av planen. Tilt akshaver har ett er kult urminnelovens
§ 9 plikt t il å undersøke om t ilt aket vil v irke inn på aut omat isk fredet e kult urminner. Det vil som regel
innebære en befa ring eller regist rering av det akt uelle planområdet av arkeo log fra f ylkeskommunen.

I forbindelse med reguleringsplan fo r eien dommen e 101/ 137, 101/ 180 og 101/ 650 Vollanekra,
Hemne kommune, ble det foret att en arkeologisk påvisningsundersøkelse i det akt uelle planområdet .
Hensikt en med undersøkelsen var å f å klarhet i om det kunne påvises aut omat isk fredet e
kult urminner som kunne komme i konflikt med reguleringsplanen. Tilt akshaver fo r prosj ekt et var G-
Bygg AS.

Praktiske opplysninger
Undersøkelsen ble ut ført av arkeolog Harald Auset og arkeolog Ingvild Sjøbakk, Sør-Trøndelag
fylkeskommune i perioden 23-24. okt ober 2017. Det ble i alt benyt t et 23 t imer i fe lt (ikke medregnet
kjøring).

Maskinell fl at eavdekking ble utført av Oddbjørn Dromnes fra ent reprenørfi rmaet S.L. Maskin AS.
Gravemaskinen var av t ype CAT 312d på 12 t onn, og skuffbredden var 1,6 m . Gravemaskinen ble
benyt t et i t ot alt 9 t imer t il avdekking av matj ordlaget .

Været var noe varierende under undersøkelsen, men dett e påvirket ikke arbeidet .

Tidligere funn/ registreringer
Det er fra t idligere kj ent flere aut omat isk fredet e kult urminner i nærområdet . Ved Kirksæt er,
vest fo r det akt uelle planområdet , er det regist rert rest er ett er en gårdshaug fra j ernalder med
ID-nummer 36340 i kult urminnedat abasen Askeladden. I j o rdmassene t il gårdshaugen er det gj ort

f unn av blant annet krit t piper og sølvmynt er som ikke er gj enf unnet . Det er i samme gårdshaug
f unnet en tveegget spydspiss i j ern (T 2990). Spydspissen kan dat eres t il yngre j ernalder.

I det samme området er det gj ort f unn av fl int redskaper, ID-nummer 45925 i Askeladden. Trolig er
det t e rest er et t er en st einalderlokalit et .

Det kan også nevnes at det er gj ort flere løsf unn i nærområdet , blant annet et spinnehj ul i kleber
med ID-nummer 73074 i Askeladden.
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SOR-TRONDELA G FYLKE SKOMMUNE
Regional Utvikl in - Are al o Milja
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Spydspiss av j ern (T 2990} f unnet i gårdshaug. Foto: UN/MUS

Metode
Påvisningsundersøkelsen ble gj ennomført med met oden maskinell flat eavdekking (jfr . Løken, Pilø &
Hemdorff 1996; Rønne 2004). Met oden har t il hensikt å påvise forhist oriske boset t ingsspor og annet
som ligger skj ult under dagens markoverfl at e. Det t e fo rdi de synlige sporene er fo rsvunnet pga.
årelang pløying, markbearbeiding og lignende. Mat jordslaget fj ernes maskinelt ved å anlegge sj akt er .
Det t e gjør det mulig å påvise spor et t er nedgravde forhist oriske st rukt urer i den st erile
undergrunnen. Slike st rukt urer vil som regel fremst å med en annen fa rge og fyllmasse enn
undergrunnen for øvrig.

De st rukt urene som avdekkes i undergrunnen kan være spor et t er forhist oriske huskonst ruksj oner
(st o lpehull, veggrøft er eller ildst ed) og kokegroper (som er fo rhist oriske st ekeovner som fremst år
som sirkulære nedgravninger fylt med en blanding av skjørbrent st ein, t rekull, kullblandet og brent
sand).

Sjakt ene ble gravd slik at de fi kk en bredde på omtrent 3,5 - 4,5 m, og det ble t ot alt anlagt 8 sj akt er.

Arbeidet er ut ført et t er inst ruks og i henho ld t il" Rut iner  f or arkeologiske påvisningsundersøkelser
ved hj elp av den maskinelle f lateavdekkingsm etoden, Sør -Trøndelag f ylkeskomm une, april 2001,
revider t oktober 2004 og mars 2009. "

Dokumentasjon
Sjakt ene ble målt inn med ALTUS APS-3 DGPS med CPOS korreksj on. St ort set t var kvalit et en på

målingene gode ved at det ble oppnådd RTK fix/ fl oat , og det t e skal normalt gi en nøyakt ighet på
cent imet ern ivå i åpent lende. Se s.5 og 6 fo r beskrivelse og plassering av sj akt ene.

Planområdet, beliggenhet og topografi
Planområdet ligger på Kyrksæt erøra i Hemne kommune. Planområdet ligger ca. 500 met er øst fo r
Hemne kirke, mellom Hasselveien og Hallaveien, og høyden er mellom 16-10 met er over havet . Det
mest e av området var dyrket mark, med unnt ak av deler av nordre og vest re del hvor det var en del
t rær og en opparbeidet plass. Se vedlagt kart over planområdet .
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SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
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Reguleringsplan for 101/137, 101/180 og 101/650 Vollanekra, Hemne kommune

S7 -TR0NDELAG
FYLKESKOMMUNE

Tegnforklaring

D Plangrense_ Vollanekra
a

N

#

F røy hav et

Oversiktskart over planområdet (markert med rosa) og planområdet i en større sammenheng. Kartf remstil/ing:
I. Sj øbakk
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SOR-TRONDELA G FYLKE SKOMMUNE
Regional Utvikl in - Are al o Milja

Beskrivelse av prioriteringer innenfor planomrädet/ stra tegi for undersøkelsen
Området som ble undersøkt var området med dyrket mark. Det sørlige området ble undersøkt først ,
da det ble ansett som mer sannsynlig å fi nne arkeo logiske st rukt urer på forhøyningen. Sj akt 3 ble
gravd helt ned mot det lavereliggende nordre området , og her ble det f unnet leire i bunnen. Det ble
derfor gravd mindre sj akt er på det nordlige området , alle hadde leire i bunnen. Mellom sj akt 8 og
sj akt ene 7 og 6 var det lagt ned en overvannsledning som går t vers over hele planområdet .

Det var en tydelig høydef orskj ell på nordre og søndre del av planområdet. Antagelig har kanten på
f orhøyningen blit t planert. Bildet er tat t mot nord-nordøst. Foto: I. Sj øbakk
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¢

Regulerings plan for 10 1/137, 10 1/180 og 10 1/6 50 Vollanekr a, Hem ne kom mune

m Tegnforklaring N
ty r e . f\

%5 ¥ [ s « J\ . nee

Oversikt over sj aktene. Kartf remstil/ing: I. Sj øbakk

Beskrivelse sjakter
SJ4KT AREAL MATJORD UNDERGRUNN

Sj a kt l 2 56 ca . 2 0 cm Bru n ti l r ød br un s a n d med pa rtier med grus . Helt i nordlig end e

va r det leir e.

Sj a kt 2 279 20-30 cm Brun t iI rødbrun grus . Lei re i begge endene på sj a kt en.

Sj a kt 3 3 87 20-30 cm Brun ti l rø db run grus . Sv æ rt forstyr ret helt i no rdi i g ende av
sj a kt en. Mulig p la nert.

Sj a kt 4 147 ca . 30 cm Brun t iI rø dbrun grus, vått

Sj a kt 5 22 ca . 30 cm Leire.

Sj a kt 6 46 20- 30 cm Leire over myr over Ieir e. Ant a ge! i g pl a ne rt ell er forstyrret p å

a nnen mate.
Sj a kt 7 3 9 20-30 cm Leire, med no e myrrest er i .

Sj a kt B 151 20-30 cm Leire, med et tynt si ltl a g over leiren I pa rt ier .
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Oppsummering og konklusjon
Det ble ikke gjort arkeologiske f unn av noe slag under regist reringen.

Trondheim 30.10.2017,

Ingvild Sjøbakk
arkeolog

Referanser

Løken, Trond, Pilø, Lars, & Hemdorff, Olle. 1996. Maskinell f lateavdekking og utgravning av
f orhis toriske jordbruksplasser. En m etodisk innf øring. AmS-Varia 26. Arkeo logisk museum i St avanger.

Rønne, Ola. 2004. Utgravningsst rat egi - fl at eavdekking. I: Glørst ad, Håkon (red.),
Svinesundprosjektet. Bind 4. Oppsum m ering av Svinesundprosjektet. Varia 57. Universit et et s
kult urhist oriske museer, Fornminneseksjonen. Oslo . S.90-95.

Sør-Trøndelag fylkeskommune. «Rutiner f or arkeologiske påvisningsundersøkelser ved hjelp av den
m askinelle f lateavdekkingsm etoden, Sør-Trøndelag f ylkeskom m une, april 2001, revidert oktober 2004
og m ars 2009 ,»

Dokumentnr.: 201716413-8 side 7 av ?



Hemne Kommune
Teknisk, Landbruk og Miljø

Til partene

Saksnr.
17/ 1702-1

Arkivkode
PLAN 16122017003

Avd/Sek/Saksb
HKITEKNDL O

Deres ref. Dato
26.06 .2017

REFERAT OPPSTARTSMØTE - REGULERINGSPLAN VOLLANEKRA

Tidspunkt: 27.6.2017, kI. 10:00- 11:30
Sted: Hemne rådhus - Formannskapssalen

Tilstede: Kåre Kårtvedt (Areal & Plan AS), Emil Solberg, Rolf Halvorsen, Ole Aleksander Heggvik
(G-Bygg), Marit Paulsen, Malin Sæther og Daniel Lossius (Hemne kommune)

Generelt om planprosess ved private reguleringsplanforslag:

Opp startsmøte
Gj ennomgang av overordnede plandokumenter og føringer. Sette rammer for planarbeidet. Gj ensidig
informasj on.

Varsling av planoppstart - Evt . planprogram ut på høring
Tiltakshavers ansvar i henhold til plan- og bygningsloven. Varsel skal ha med situasj onskart der
plangrensen fremgår. Frist for merknader skal være minimum 4 uker. Kopi av adresseliste sendes
Hemne kommune. Forhåndsuttalelser skal sendes som kopi til Hemne kommune.
Dersom planforslaget utløser krav om KU skal denne utarbeides og sendes på høring i 6 uker, senest
samtidig med varsel om oppstart. Planprogrammet skal deretter behandles administrativt og stadfestes
av planutvalget (Formannskapet) i Hemne kommune.

Førstegangsbehandling
Administrativ behandling av planforslag med evt . KU. Formannskapet vedtar om planforslaget skal
legges ut på høring/offentl ig ettersyn. Formannskapet kan sette krav om endringer eller komme med
alternativt planforslag.

Høring og offentlig ettersyn
Alle berørte parter og myndigheter skal høres. Hemne kommune legger ut planen med minimum 6
ukers høringsfrist.

Andregangsbehandling / planvedtak
Administrativ merknadsbehandling. Planen behandles deretter i Driftsutvalget-Formannskapet-
Kommunestyret.

Postadresse
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksaeterr a

Besøksadresse
Trondheimsveien 6
7200 Kyrks aeterera

Telefon
72 46 00 00
Telefax:
72 46 00 61

Bankgiro
4312.07.53496
Organisasjons nr.
940 158 893

E-post I Internett
Postmottak@hemne.kommune.no
www.hemne.kommune.no



Det forutsettes at det gis god informasj on til berørte parter samt at det legges til rette for åpen og god
dialog med sektormyndigheter og Hemne kommune. Dette vil bidra til at en tidlig i prosessen får
avklart konfliktnivå og mulige utfordringer for planarbeidet.

Overordnede plandokumenter
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 16.6.2015, gir bestemmelser i forhold til utarbeidelse av ny
reguleringsplan. Det aktuelle området - Vollanekra - er avsatt til boligformål og tiltaket er således i
tråd med overordnet plan. Området på øversiden av Bugen er avsatt til LNF, det planlegges ikke
boliger på dette arealet

Reguleringsplan for Gang- og sykkelvei fra Bugen til K.øra og Reguleringsplan for Bugen verft er
tilgrensende planer.

Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinj er, samt reguleringsplan for GS-vei og
Bugen verft finnes på kommunens hj emmeside www.hemne.kommune.no.

Ny reguleringsplan
PlanID: 16122017003

Foreløpig tittel:  Reguleringsp lan Vollanekra

Det planlegges bygging av om lag 45 boenheter, med tilhørende infrastruktur på området. Detalj erte
planer er foreløpig ikke klare. Tiltakshaver ønsker å skape et mangfoldig og variert boligtilbud og
legge til rette for beboere i alle aldersgrupper og med ulike behov. Det er ønskelig å se på et mulig
samarbeid med kommunen og Husbanken for deler av tiltaket. Det planlegges etablering av attraktive
fellesområder og grønne-/leke-/fri-arealer . Tiltakshaver vil se på muligheter for etablering av
«andelsbruk»/ «urbant landbruk» på LNF-området mellom Vollangården og misj onshuset. Tiltaket vil
beskrives i sin helhet i reguleringsforslaget når dette foreligger. Hemne kommune vil bli involvert i det
videre arbeidet.

Det må utarbeides V A-plan for hele området. Hemne kommune v/Olav  Aa  er kontaktperson.
Tiltakshaver er ansvarlig for å sikre tilstrekkelig drikkevanntilførsel. Tiltakshaver er og ansvarlig for å
flytte VA-ledninger dersom t iltaket kommer i konflikt med slike.
Det må utarbeides plan for renovasj on, dette må skj e i dialog med HAMOS.
Behov for trafo/kraftbehov må utredes i samarbeid med Hemne Kraftlag.

Området har p.t ikke adekvat infrastruktur i forhold til antall boenheter som planlegges etablert .
Hemne kommune ønsker ikke økt biltrafikk gjennom sentrum/Øragata/Prinsengata/Bugen. All
biltrafikk inn til nytt boligområde må derfor planlegges fra Vollveien og SØ-del av Bugen. Hemne
kommune forutsetter at Vollveien utvides til toveis-kjøring med ensidig fortau på nordsiden av
Vollveien. Krysset Bugen/Vollveien må oppgraderes i henhold til gjeldene krav og krysset, med
tilstrekkelig omkringliggende areal, må derfor ligge innenfor plangrensen. GS-vei fra Vorphaugen,
gjennom Vollanekra, og ned til «undergangen» mot Bugen verft må etableres og opparbeides som GS-
veg med asfalt og belysning. Det må reguleres inn fortau langs Bugen, i retning sentrum. Tiltakshaver
tilstreber å etablere en undergang under Hollaveien for å sikre trygg adkomst til fremtidig friområde
på Bugen verft.

Det bør arrangeres folkemøte eller liknende som en del av medvirkningsprosessen. Hemne kommune
kan delta på slikt møte om det er ønskelig.

Planprogram og KU
Tiltakshaver skal selv vurdere om planforslaget faller inn under KU-forskriftens saklige virkeområde.
Hemne kommune har vurdert tiltaket i forhold til §§ 2 og 3 samt vedlegg I, II og III i  Forskr ift om



konsekvensutredning og kan ikke se at tiltaket omfattes av noen av oppfangskriteriene i forskriften.
Med den informasj on kommunen har om tiltaket p .t. konkluderer Hemne kommune med at det ikke vil
bli stilt krav om konsekvensutredning. En ny vurdering av KU vil kunne bli nødvendig dersom
tiltakshaver endrer på planene eller ny informasj on tilsier at det er nødvending.

Planbeskrivelse o ROS-anal se
Planbeskrivelsen skal som et minimum beskr ive p lanforslagets formål, hovedinnhold og virkninger ,
samt planens forhold til overordnede planer og føringer for området. Viser til veileder for fremstilling
av reguleringsplaner (T-1490). Planbeskrivelsen skal skr ives i fullstendige setninger og følge
oppbygningen til vedlegg 2 til veileder T-1490. Sjekkliste/temaliste for planbeskrivelse ble utdelt til
Kårtvedt.

Tema som spesielt må belyses i planbeskrivelsen og/eller vurderes i ROS-analysen: (for øvrig vises
det til veileder T- 1490 med vedlegg, samt veileder for ROS/KU utgitt av DSB.)

Grunnforhold/Utglidningsproblematikk
Trafikkavvikling / sikkerhet for myke trafikanter
Landskapsendringer / estet ikk /
Tilknytning til sentrumsfunksjoner og annen infrastruktur
Støy i anleggsfasen
Håndtering av overvann
Støy
Konsekvenser for Landbruk
Konsekvenser for nærmiljø

Planbestemmelser
§12- 7 i plan- og bygningsloven gir rammer for hva det kan gis bestemmelser for i en reguleringsplan.
Bestemmelsene skal supplere plankartet.

Det må blant annet innarbeides bestemmelser om :
Utnyttelsesgrad
Boenheter per dekar
Høyde på bygninger
Parkering
Lekeområder/fellesarealer
Utforming og materialvalg på bebyggelsen
Universell utforming
Allmenn ferdsel gjennom området

Hemne kommune vil stille krav om rekkefølgebestemmelser i forhold til bl.a . infrastruktur og
uteområder.

Plankart
Plankart skal utarbeides etter krav i «Nasj onal produktspesifika sj on for arealplan og digitalt
planregister». Plankartet skal utarbeides med formålstj enlig nøyakt ighet. GS-
vei/kjørevei/avfallssortering/leke- og uteområder må kartfestes. Plassering av bygningskropp samt
byggegrenser må inntegnes. En utomhusplan som gjøres jur idisk bindende gjennom
reguleringsbestemmelsene kan være et alternativ, dersom plankartet ikke utarbeides detalj ert med
tanke på plassering av funksj oner på området .

Kulturminner
Det må kunne dokumenteres at det er gjennomført avklaringer rundt kulturminner før saken tas til l .
gangsbehandling. Sør-Trøndelag fylkeskommune er kulturminnemyndighet.



Krav til leveranse av lanforsla
Reguleringsbestemmelser i PDF- og Word-format
ROS-analyse i PDF- og Word-format
Planbeskrivelse med evt. KU i PDF- og Word-format
Plankart med tegnforklaring i PDF- format og gjeldende SOSI-format

Avvik fra leveranse må avtales spesielt. Planforslag kan avvises dersom de ikke er i henhold til
gjeldende krav.

Saksbehandlin stid
Ca. ett år fra komplett og godkjent planforslag er mottatt av Hemne kommune. Behandlingstiden
avhenger imidlertid av sakens kompleksitet og konfliktnivå samt kapasitet hos forvaltningsavdelingen
i Hemne kommune.

Saksbehandlin s eb
For reguleringsplaner som inneholder mer enn 9 boenheter faktureres behandlingsgebyr på kr.
77 545,- Gebyret utstedes etter at planforslaget er innsendt kommunen og skal innbetales i sin helhet
før planen tas til førstegangsbehandling.

Hemne kommune takker for et konstruktivt møte og ser fram til et spennende plansamarbeid!

Med vennlig hilsen
Hemne kommune

Daniel Lossius
Area lplanlegger
dir. innv. 72460333
daniel.lossius@hernne.kornrnune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkj ent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:
Kopi til:

HK/TEKN/MP A Marit Oline Paulsen
HK/RÅD/MSE Malin Sæther



Fylkesmannen i Trøndelag
Trööndelagen fylhkenälma

Vår dato: Vår ref :

06.06.2019 2019/ 5518

Deres dato: Deres ref :

11.04.2019 17/ 1744-26

Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 KYRKSÆTERØRA

Saksbehandler, innvalgstelefon

Thomas Møller, 74 16 81 26

Høringsuttalelse t il reguleringsplan for Vollanekra samt t ilstøtende
offent lig veigrunn - Hemne

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan t il uttalelse. Under følger innspill t il planen

på Fylkesmannens ulike fagområder:

Landbruk
Området er i KPA avsatt t il boligformål. Overord nede avveining er mellom landbruk og andre formål
er derfor tatt i kommuneplanprosessen. Formålet med planforslaget er å legge t il rette for
boligbygging. Planområdet er på ca 19 daa, hvor ca 16 daa er avsatt t il boligformål som skal
inneholde f ire boligområder, B1  - B4. Samlet vil området gi plass t il minimum 46 boenheter.
Gjeldende kommuneplan har i bestemmelsene krav om ut nyttelsesgrad på minimum 3 boenheter
pr. daa.

Fylkesmannen som landbruksmyndighet har i forhåndsuttalelsen forutsatt at kommuneplanens krav
o m 3 boenheter pr. daa legges t il grunn for arbeidet og at dette sikres gjennom bestemmelsene. Det
er videre st ilt krav om at overskudd av matjord skal brukes t il jordbruksformål i nærområdet . Jord
som skal f lyttes må kont rolleres av landbruksmyndighet .

Planforslaget ivaretar etter Fylkesmannens vurdering kravet om handtering av overskuddmasser av
matj ord. Kravet om ut nytt ing innf ris imid lert id ikke. Et planområdet på 16 daa med krav om
minimum 3 boenheter pr. daa innebærer minimum 48 boenheter. Dette er dyrka j ord som er avgitt
t il boligformål, og hvor kommunen og Fylkesmannen som landbruksmyndighet har kommet f ram t il
en enighet gjennom prosess. Vi forutsetter derfor at ut nytt ingskravet innf ris. Dette for å redusere
f ramt idig t rykk på t ilgrensende dyrka jo rd.

Fylkes ma n nen som land bru ks myndighet viser t il det innskj erpede j ordvernet, sist gjennom
regjeringens oppdaterte nasjonale jo rdvernst rategi i forbindelse me statsbudsjettet 2019. Det vises
også t il jo rdlovens § 9. Fylkesmannen har planf aglig råd om at planf orslagetjusteres slik at
kommuneplanens krav om utnytting - 3 boenheter pr. daa kan oppnås.

E-postadresse: Postadresse:
f mt lpost@fylkesmannen.no Post boks 2600
Sikker melding: 7734 Steinkj er
www.fylkesmannen.no/ melding

Besøksa dresse:
St randveien 38, St einkj er
Prinsens gt . 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/t i

Org.nr. 974 764 350
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Klima og miljø
Støy og støv
Planen mangler bestemmelser i forhold t il støy.
Vedrørende støy, skal rundskriv T-1442/2016 Ret ningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging
legges t il grunn av kommune, regionale myndigheter og berørte stat lige etater ved planlegging og
behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.

Det er gjort noen støyberegninger, men det mangler støysonekart som viser ut bredelsen av støy. T-
1442/2016 sier at planen skal v ise støysituasj onen i 4 meters høyde og  i  t illegg er det vanlig å v ise
støysituasjonen ca. 1,5 m over terreng. Med ut bygging og litt t raf ikkøkning vil støysonen utvide seg
noe og en kan se for seg at man kan ende opp med gul sone på fasade og deler av uterom.

For å sikre at planområdet bygges ut på en slik måte at ny bebyggelse får t ilf redsst illende støynivå
må det tas inn bestemmelser i planen som gjør anbefa lingene  i  T-1442/2016 j uridisk bindende.
Fylkesmannen har med bakgrunn i T-1442120 16 innsigelse til p lanen inntil det er tatt inn en bestemmelse i
p lanen som sikrer at grenseverdiene i T-1442120 16 er gjeldende f or p lanen, samt bestemmelser som sikrer
at alle boenheter f år en stille side og uteareal med tilfredsstillende støynivå i henhold til T-1442120 16.

Anleggsfa sen
Planen åpner for utbygging nært innt il etablerte boligområder. Det går også f rem at de u like
byggeområdene vil ut bygges etappevis, slike at deler av planområdet vil være bebodd samt idig som
det er anleggsarbeidsarbeid på andre deler. Det er vikt ig å sikre gode boforhold for eksisterende
bebyggelse i bygge- og anleggsperioden. Støy og støv f ra bygge- og anleggsdrift kan være
utfordrende å håndtere. T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging setter
krav t il støy i anleggsfasen. Fylkesmannen som klima- og milj ømyndighet ber om at grenseverdier og
avbøtende t iltak som beskrevet i kapittel 6 iT-1520 og kapittel 4 i T-1442/2016 legges t il grunn ved
utarbeiding av reguleringsplanen.

Fremmede ar ter
Det er regist rert hagelupin i området . Det bør gjøres en kart legging av f remmede arter slik at det kan
gjøres t iltak for å hindre spredning av d isse. Fylkesmannen som klima- og milj ømyndighet ber om at
det tas inn en bestemmelse i planen som sikrer nødvendige t iltak for å hindre spredning av
f remmede arter j f . n mf l. § 28.

Helse og omsorg
Helsef remmende boforhold er vikt ig for folkehelsa. Støy er et voksende miljøproblem som rammer
svært mange mennesker. Støy bidrar t il redusert velvære og t rivsel og påvirker folks helset ilstand og
i Norge og det er et nasj onalt mål å redusere antallet mennesker som blir plaget av høye støynivåer.
Vedrørende vurderinger knyttet t il støy i planen, vises t il avsnitt om støy f ra klima og miljø.

Vedrørende t raf ikksikkerhet:
Samordning av eksisterende og nye gang- og sykkelveier er vekt lagt i planen, og bidrar t il å f remme
rekreasjon, t rening og gang- og sykkelt ransport f remfor bilt ransport, noe som er posit ivt . Planen
legger opp t il gode ferdselsårer og t rygg sko leveg for barn og unge. Traf ikksikkerhet må også
ivaretas i bygge og anleggsfasen.

Vedrørende bygge- og anleggsfasen:
Planområdet ligger i etablert område og det bør st illes krav om at det er utarbeidet en plan for
beskyttelse av o mgivelsene i bygge- og anleggsfasen. I bestemmelsene § 3 er det st ilt krav i forhold
t il støv/støvf lukt i anleggsfasen som er posit ivt, men ikke dekkende for de utfordringer bygge- og
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anleggsfasen ofte medfører. Fylkesmannen gir f aglig råd om at bestemmelse ivaretar omgivelsene i
bygge- og anleggsf asen gjennom at det utarbeides en plan f or bygge- og anleggsf asen. Planen bør
redegjøre for tra fikkavvikl ing, massetransport, driftst ider, t raf ikksikkerhet for gående og syklende,
støyforhold, rystelser og vibrasjoner, renhold og støvdemping og som sikrer at nødvendige
beskyttelsest iltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. Videre skal
støygrenser som angitt for bygge og anleggsvirksomhet i Milj øverndepartementets Retningslinjer for
behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016, og luft kvalitetsgrenser angitt i Ret ningslinj er
for behandling av luft kvalitet i arealplanlegging, T-1520, ti lfredsstille s.

Samfunnssikkerhet
Som dokumentert i geoteknisk rapport er det gj ort funn av kvikkleire på tomten. For å sikre at
skredfare er t ilst rekkelig ivaretatt i planarbeidet, viser Fylkesmannen t il Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og f lom. Fylkesmannen som
beredskapsmyndighet forutsetter at kommunen rådfører seg med NVE i denne saken og at deres
ret ningslinjer og anbefa linger blir hensyntatt i det videre arbeid med planen.

Fylkesmannens konklusj on

Det f remmes følgende innsigelse t il reguleringsplanen:
1. For å sikre at planområdet bygges ut på en slik måte at ny bebyggelse får

t ilf redsst illende støynivå må det t as inn bestemmelser i planen som gjør anbefa lingene i
T-1442/2016 j uri disk bindende. Fylkesmannen har med bakgrunn T -1442/2016
innsigelse t il planen innt il det er tatt inn en bestemmelse i planen som sikrer at
grenseverdiene 1T-1442/2016 er gj eldende for planen, samt bestemmelser som sikrer at
alle boenheter får en st ille side og uteareal med t ilf redsst illende støynivå i henhold t il T-
1442/2016.

Det f remmes følgende faglige råd t il reguleringsplanen:
1. Fylkesmannen ber om at grenseverdier og avbøtende t iltak som beskrevet i kapittel 6 i T-

1520 og kapittel 4 i T-1442/2016 legges t il grunn ved utarbeiding av reguleringsplanen.
2. Fylkesmannen ber om at det tas inn en bestemmelse i planen som sikrer nødvendige

t iltak for å hindre spredning av f remmede arter j f . nml. § 28.
3. Fylkesmannen gir faglig råd om at det t as inn bestemmelse som ivaretar omgivelsene i

bygge- og anleggsfasen gjennom at det utarbeides en plan for bygge- og anleggsfasen.
4. Fylkesmannen gir faglig råd om at planforslaget j usteres slik at kommuneplanens krav

om utnytti ng - 3 boenheter pr. daa kan oppnås
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Med hilsen

Frank Jenssen
fylkesmann

Alf-Petter Tenfj ord
seksjonsleder
Kommunal- og j ust isavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:
Kommunal og j ust is: Thomas Møller - 74 16 81 26
Klima og milj ø: Terje Domaas - 73 19 92 22
Landbruk: Aino Holst Oksdøl - 74 16 82 00
Samfunnssikkerhet: Ingrid Wedø - 74 16 81 76
Oppvekst og velferd: Margaret h Halle - 74 16 83 79
Helse og omsorg: Ann Marit Krist iansen - 74 16 82 14

Kopi  t il:
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Post boks 2560 7735 STEINKJER
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Fra: Ørjan Adsen [ orjan.adsen@gmail.com]
Til: Hemne Postmottak [Postmottak@hemne.kommune.no]
Kopi:
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Emne: Komentarer til høringsrunde Vollanekra
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Komentarer til Reguleringsplan Vollanekr a. PlanID 16122017003

Stenging av Hasselveien:

Undertegnede har skrevet under på uttalelse fra Bugen Velforening. I tillegg til det som er
nevnt der kommer også planer om ny barnehage ved bedehuset. Trafikkbelastingen på nye
Vollveien kommer til å bli en stor belast ing i utgangspunktet for oss som grenser til den. I
tillegg til oss beboere i Bugen kommer gjennomgangstrafikk til Skeie, turområder
Vindalsvatnet og trafikk til Ånesøyan. Så kommer trafikk til den nye barnehagen på toppen av
dette. Alt i alt en betydelig trafikkmengde som sluses inn på nye Vollveien. Stenging av
Hasselveien bidrar til å gjøre dette enda verre. Det store engasjementet hos befolkningen i
Bugen bør hensyntas i denne saken.

Veik ryss Vollveien/B ugen:

Når det gjelder etablering av nytt kryss Bugen - Vollveien slik som det er fremlagt i denne
reguleringsplanen framstår dette som en dårlig løsning.

For det første så ser jeg ikke helt hvordan dette kan tilfredstille kravene til sikt i Statens
Vegvesens håndbok N lO0. Se vedlagt illustrasjon bilde l. For ordens skyld så stemmer inne
målene ned til minste millimeter. Men det illustrerer hva jeg mener. I ett så trafikkert kryss i
ett boligområde med masse barn og myke trafikanter må sikkerhet være satt foran profitt til
utbygger.

Bilde l :

ha

.

Dette er mulig å løses ved å flytte nye Vollveien lengre inn på Vollanekra. Gamle Vollveien
kan da eksistere som tilførselsvei t il eiendommene. Se bilde 2.

Bilde 2 :

For det andre så vil stigningen fra Hollaveien t il krysse Vollveien/Bugen bli relativt bratt. Ett
moment som virker imot tanken om sikker trafikkavvikling både for kjøretøy og myke
trafikkanter. Med tanke på att vi har vinter med brått skiftende og utfordrende føreforhold Så
må det være lov å spørre seg om man trenger å bygge trafikkfeller når man tenker nytt . Med
tanken i bakhode at dette er planlagt sammen med stenging av Hasselveien og begrensning av
omkjøringsmuligheter fremstår det enda mindre gjennomtenkt.



En mulighet her er å bruke en del av Vollanekra til å lage en sving på den nye Vollanveien for
å få en slakkere bakke. Se bilde 3:

Bilde 3:

Ørj an Adsen
Bugen 6
7200 KYRKSÆTERØRA
Mobil: 41 44 99 09
E-post: orjan.adsen@gmail.com



Arkivsaksnr. 17/ 1744-12

REGULERINGSPLAN VOLLANE KRA - 1. GANGSBEHANDLING

Endringsforslag

På vegne av Hemne Høyre fremmes følgende endringsforslag:

•  Planomrädet :

Hasselveien t as ut av planområdet .

•  Beskrivelse av ti ltaket :

Deler av Bugen/ Hasse/veien f oreslås regulert til Gatetun og f oreslås s tengt f or gjennomkjøring ved
Misjonshuset {Hasse/veien 13}.

Punktet tas ut av planen.

Trafi kkløsningen for området skal sees på i en st ørre sammenheng i forbindelse med Planområdet

Kyrksæt erøra, i t illegg t il en event uell et ablering av fremt idig sent rumsbarnehage i området.

Avst and/ plassering av bebyggelse i planområdet mot Hasselveien skal hensynt as med t anke på

prosessen med Planområdet Kyrksæt erøra. Det gjøres plass t il en fremt idig gang- og sykkelvei på

nordsiden av Hasselveien.

•  Konsekvenser for t rafikksikkerhet :

Bugen/ Hasse/veien f oreslås regulert til gatetun og s tengt f or gjennom kjøring ved Misjonshuset

{Hasse/veien 13}.

Punktet tas ut .

Nedre deler Øragata og Varphaugen, Prinsengata og Hasse/veien I Bugen vil f å redusert traf ikk, m ens
nedre deler av Vo/Iveien vil f å økt trafikkbelas tning. Trafikk til og f ra boligområdene i vestre del av

Bugen vurderes til å utgjøre hovedtyngden av nedslagsf eltet til nedre del av Vo/Iveien og

gjennomf arten gjennom Bugen I Hasse/veien.

Punktet tas ut .

•  Konsekven ser for tra fikk sikkerhet:

Ved å breddeutvide og oppgradere nedre del av Vo/Iveien og lede traf ikken utenom sentrumsgatene

ned Hallaveien {FV6432} f orventes traf ikkbelastningen i sentrum/ sentrumsgatene å bedres sam t
m edf øre økt bokvalitet og sikkerhet f or myke trafikan ter.

Punktet endres t il:

Ved å breddeutvide og oppgradere nedre del av Vo llveien fo rvent es det at kjøremønst eret vil

medf øre økt fe rdsel ned t il Hollaveien (FV6432). Trafikkb elastn ingen i sent rum/ sent rumsgat ene vil

reduseres og føre t il økt bokvalit et og sikkerhet for myke t rafikant er.



Endringene innarbeides i reguleringsbest emmelser fo r Vo llanekra.

M ed vennlig hilsen

Ove St rømmen

Hemne Høyre
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Lillian Vollan
Frank Aunhau g
Vollveien l
7200 Kyrksæterøra

Hemn e Kommun e.
Formannskap og Kommun estyre.
7200 Kyrksæterøra

REGULERINGSPLAN FOR VOLLANEHRA, PlanID 16 1220 1700 3.

Vi viser til mottatt reguleringsplan som er lagt u t til offentlig ettersyn .

Vi mener at denn e reguleringsplanen magjennomgä en grundig revurderin g og
omarbeidelse, da den medfører omfattende ul emper for oss og naboene. Planen
har også u h eldige kon sekven ser for både myke og har de trafikanter i omr ådet .

Vi peker på at det er ved u tarbeidelsen av en reguleringsplan at alle de viktige
disposisjon en e gjores , og at det er i denn e planleggingsfasen at alle vesentli ge
beslu tninger som har skadelige konsekven ser for omgivelsen e fattes .

Vi har kommentar til denne reguleringsplanen generelt når det gjelder plan-
disposisj on, og spesielt med h ensyn til bade plas ering og hoyde pa bygninger.
Vi har også kommentar til veiløsningene.

BEBYGGELSEN.

Hovedprinsippet i planen er en massiv blokkbebyggelse som går parallellt med
Hasselveien og et stort "tun " som helt manlger intimitet. Denn e bygningsmassen
er totalt fremmed for stedet , og framstår som en voldsom barriere eller massiv
mur mellom Hasselveien , de bakenforliggen de ar ealer med eksisteren de og
framtidig bebyggelse, og fjorden . Det skisserte antall etasjer og h øyder gjør at
u tsikten fra Vollangär den blir kraftig redu sert . Enda verre blir det fra området
mellom Misj onshu set og Vollan-går den . Hele dette området blir kraftig forringet
og lite attraktivt.

Fra vår stu e og oppholdsrom vil vi ikke lenger kunne se ned på Hemn efjorden , og
slett ikke n ed til den indre del av fjorden . Fra uteplasser og fra går dstunet vil vi
miste u tsikt til fjorden og de bakenforliggen de fjellen e. Dette er h elt u akseptabelt
for oss og det vil være en kraftig forringelse av både vår livskvalitet , og den
kvalitet som har vært et kjenn etegn og typisk for Vollangär den i all sin tid .
Vollangär den har en tradisj on for å ligge høyt og fritt over fjorden , og bør fortsatt
:fågjøre det . Dette har med hele tettstedets hi storie, identitet og egenart å gjøre.
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Vi minner om at det i tidligere kommunedelplaner var tydelig framhevet at såkalte
utsiktskororrtdorer mot Hemn efjorden skulle tas hensyn til og ivar etas . Her skjer
det stikk motsatte. Her blokkeres u tsikten på en dramatisk måte.

Vi motsetter oss sterkt hele disposisjonen med denne massive barriere-blokk-
bebyggelsen . Vi savner også en realistisk illustrasjon sskisse sett fra vestsiden mot
sjøen . Hvordan fortoner denne bygningsma ssen seg, sett fra vest , sør-vest og
nord-vest , fra en realistisk høyde over bakken ?

Vi bemerker ogsä at illustrasjonsskissen som folger reguleringsplanen tydelig
viser at den bebyggelsen som er plassert mellom planens blokkbebyggelse og
Hemn efjorden er lav og hensynsfull i forhold til blokkene bak, opp mot
Hasselveien . Det samme hensyn er ikke tatt overfor de ar ealene som ligger bak
blokkene. Dette må forventes .

Vi mener at denn e massive blokkbebyggelsen er helt fremmed for Kyrksæterøra
og bryter fullstendig med den byggeskikken som har vært typisk på stedet . Det er
synd . Vi har forståelse for at ny bebyggelse i et tettsted eller en framtidig liten by
må være tett , men har merket oss at byggeskikken i sentrum av Kyrksæterøra
h ar bestått av små går dstun , med en høy grad av tetthet , samtidig som det har
vært en lav bebyggelse.

Vi sav er ogsä redegjorelse og tegninger som viser hvordan sol- og skygge-
forholdene er på så vel sommerstid som på vår -, høst -, og vintertid om morgen ,
middag og kveld. Dette er viktig for at naboens til planområdet skal kunne
vurdere ulempene som følger av planen . På byggesøknadstidspunkt er det for
sent .

I forbindelse med tidligere salgsprosesser er vi internt i vår familie kjen t med at
det forelå helt andre og langt mer skånsomme planer for dette omr ådet , med høy
grad av utnyttelse, på midten av 1990-tallet . Vi mener at dette burde ha vært
utgangspunkt for planleggingen ogsä nä.

Vi mener at bygningsstrukturen og hele plandisposisjonen må endres . Vi tenker
oss en bygningsstruktur som er tettere, lavere og oppdelt i flere små tun , med
klare äpninger ogsä i ost -vest retningen. Ut fra tidligere planer har vi grunn tul ä
tro at en tett -lav bebyggelse vil kunn e ha tilnærmet samme utnyttelse som den
foreliggende reguleringsplanen.
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VEISYSTEMET.

Vi er kritiske til ä stenge Hasselveien som gjennomkjorin gsvei og gjore Vollveien
til hovedadkomst for det nye boligomr ädet , framtidig boligutb ygging pa vest siden
av Has selveien , og hele Bugen -omr ådet . I tillegg må man forvente økt trafikk over
Skeiet.

Den nedr e del av Vollveien er bratt og meget glatt vinterstid. Den aller n ederste
delen er også bratt . Ved u tflating av denn e delen av veien samt den øverste biten
ved krysset med Hasselveien , vil resten av veien bli en da brattere enn i dag.

Til tross for at frisiktlinjene ser u t til å være i orden på planen er det et faktum at
siktforh olden e ved gar asj en på gnr./ bnr . 10 1/ 180 ikke er tilfredsstillen de. Det vil
oppstå trafikkfarlige situ asj on er h er ved sterkt øket trafikk. Allerede i dag oppstår
det far lige situ asjoner her , ikke minst på glatt føre om vinteren . Vi ser ikke av
planen hvordan trafikken til Misj on shu set er tenkt. Fra vår bolig ser vi at det til
tider er betydelig trafikk dit og mange biler .

Hvis planen opprettsh oldes med Vollveien som gjennomkjoringsvei er det vår
mening at ovennevnte gar asj e m a fjernes .

Vi men er videre at en gjennomkjøring fra Hasselveien til Hollaveien burde h a væ rt
u tredet omtrent der hvor planen s "v ei 2" fra Hasselveien er tegnet inn i planen .

En delig mener vi at Hasselveien må være åpen for kjøring på grunn av til-
gjengeligheten til Kyrksæterøra sentrum og for å unngå trafikkfarlige situ asj oner i
kryssen e mellom Vollveien og henh oldsvis Hollaveien og Hasselveien .

KONKLUSJ ON

Vi ber om at administrasjonen og politikerne i Hemn e ser på denn e planen med et
nyt t og kritisk blikk og sørger for at det blir u tarbeidet en ny plan som i var etar
u tsikt, solforh old , trivsel, byggeskikk og trafikksikkerhet på en langt bedr e måte
en den planen som er sent ut til h øring. Ulempen e som følger av det foreliggen de
planu tkastet er u akseptable og dessuten er de h elt unødvendige.

Kyrksæterøra den l ju ni 20 19

Lillian Vollan
Hj emmelsh aver til gnr.10 1, bnr .3 1

Frank Au nhau g
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Hemne kommune
Trondheimsveien I
7200 KYRKSÆTERØRA

Var dato: 22,08.20 19
Vår ref.: 20 1705822-4
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.:.

Saksbchandler:
Finn Herje

NVEs uttalelse til reguleringsplan - Gbnr. 101/137, 180 og 650,
Vollanekra - Hemne kommune

Vi  viser til ovennevnte forslag til detaljregulering, vår uttalelse til planoppstart samt tlf. -samtale med
David Lossius ang . saken den 20.08.2019 og telefonsamtale med Priscilla Paniagua hos NGI den
22.08.19 vedr. geotekniske notat 20 1800 13-01-TN av 09.05.20 18.

Vi  beklager at vi, grunnet kapasitetsutfordringer, ikke har svart ut planforslaget innen høringsfristen .

NVE har f ølgen de kommentarer til planforslaget :

Geoteknikk/ grunnforhold

Planområdet er beliggende like over havoverflata og som vi viser til i vår uttalelse til planoppstart, kan
det derved ikke utelukkes at det kan forefinnes havavsetninger innenfor planområdet. Havavsetninger
innehar potensiale for funn av skredfarlige løsmasser som kvikkleire og/eller sprøbruddmateriale. Det er
derfor positivt at en har tatt forholdet til skredfare på alvor og fått NGI til å utarbeide en geoteknisk
vurdering av mai 20 18. I notatet viser NGI til at det er påvist kvikkleire på tomta fra 7 meters dyp men
at «stabiliteten er såpass god at tilstedeværelsen ikke medforer noen fare for større områdeskred». NGI
anbefaler imidlertid at det gjennomfores ytterligere grunnboringer, minimum 6-7 borpunkter for blant
annet å kunne avgrense beliggenheten av sprø bruddmaterialet/kvikkleira. Dette er i og for seg positivt
men vi kan ikke se at disse boringene er gjennomfort eller at anbefalingene gjenfinnes i forslaget til
reguleringsbestemmelser. Kvikkleiresona er derfor ikke avgrenset som anbefalt i notatet. Vi ber derfor
kommunen ta kontakt med NGI slik at den nye kvikkleiresona kan avgrenses og at denne legges inn i
databasen var, https:// _ n ye_no/flaum_og-
skred/kartlegging/innmclding-av-farekartlegging samt at grunnb oringene i til legg legges  inn  i NGUs
database «N adag» http://gco.ngu _no/kart/ nadag/.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett : www.nve.no

Org.nr.. NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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Tiltaket er forholdsvis omfattende og innebærer fullt realisert en utbygging av i underkant av 50
boenheter med tilhørende infrastruktur. Utbyggingen faller derved inn under den strengeste tiltaks-
kategorien, «K4». NGI har valgt å sette tiltaket i tiltaksklasse 2 iht. Eurokoden. Vårt syn er at dette
tiltaket er så vidt omfattende at vi anser at dette tilhører tiltaksklasse 3.

I vår «Kvikkleireveileder» 7.2014 anbefaler vi at det gjennomfores en kvalitetssikring av uavhengig
foretak for denne type tiltak som dokumenterer sikkerheten i prosj ektet . Dette anbefales også i notatet
fra NGI men er etter det vi kan se ikke gjennomfort. Vi anbefaler derfor at det stilles krav i
bestemmelsene om at det gjennomfores slik kvalitetssikring for tiltaksrealisering.

Vann- og avlopsplan

I forslaget til fellesbestemmelsenes  §  3 er det stilt krav om godkj ent VA-plan for det gis igangsettings-
tillatelser. Dette er bra. Vårt syn er imidlertid at en bør unngå å utsette disse planene/vurderingene da
problemstillinger knyttet til vannhåndtering ofte vil kunne være premissgivende for reguleringsplanen
feks ved at det vil kunne være nødvendig å regulere grøntarealer og lekeplasser som flomveger og
arealer som er nødvendig for å forsinke og fordrøye vann under flomepisoder. Gj ennom å regulere
områder til utbygging uten å hensynta slike problemstillinger vil en kunne oppleve at det ikke gis
nødvendig plass til vannet da disse arealene da ofte er avsatt til bebyggelse og anlegg og at for eksempel
nødvendig terrengforming for å unngå vannskader, derved ikke etableres. Vi anbefaler derfor at en i
senere planforslag hvor overvannsproblematikk er et aktuelt tema, belyser dette gjennom selve
planarbeidet slik at høringspartene får innsyn også i dette arbeidet i tråd med kravene i PBLs  §§  4-3 og
5.1.

Oppsummering

• NGI konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredsstillende. Vi slutter oss til dette synet men
anbefaler at det gjennomfores supplerende grunnundersøkelser som grunnlag både for avklaring
av lokalstabiliteten og avgrensning av kvikkleiresona.

• Det bør gjennomfores uavhengig kvalitetssikring av de geotekniske vurderingene i tråd med
NGIs notat og var veileder 7.2014.

Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsj ef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkj ent i henhold til interne rutiner.
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HALSANAUSTAN

LIABØ

VINJEØRA

KYRKSÆTERØRA

VENNASTRANDA

HELLANDSJØEN

ET FREMTIDIG REGIONALT SENTRUM

En åpen og workshopbasert prosess sikrer at inn-
byggernes verdifulle input former prosess og prosjekt. 
Når vi drøfter våre utfordringer, bidrag og mulighet for å 
forplikte os, hver og én, sammen og overfor hverandre, 
�nner vi ut av hvordan vi, i felleskap, best mulig kan for -
me fremtidens Kyrksæterøra.

Workshops har skapt felles visjoner: Kyrksæterøra skal 
være et regionalt sentrum, som tiltrekker lokale og be -
søkende. Byens særegne kulturminner og naturkvalitet, 
byens felles verdier, en kilde til felleskap og opplvelser, 
skal kultiveres. Men Kyrksæterøra skal også urban-
iseres: på denne måten imøtekommes demogra�ske 
endringer byen står overfor og sosiale potensialer for -
løses i nye felleskaper. Intensivering av det urbane skal 
skape et miniurbant bymiljø. 

Kyrksæterøra er i høy grad formet av det omliggende 
landskap, hvis forandringer har satt markante spor i 
bylandskapet. Byen gjennomskjæres av en markant 
tra�kal korridor, og preges av markante høydeforskjeller 
samt elvens løp gjennom byen, som vanskeliggjør fysiske 
sammenhenger på tvers. Derfor er det helt avgjørende for 
den fremtidige opplevelse av byen å skape identitets-
givende og sammenhengende byrom.

KYRKSÆTERØRA: DEN HVIDE BY VED VANDET

•  Industrielle elementer fortæller historen om skibs -
værft i byen

•  Øragata med hvide træhuse
•  Byen ved vandet
•  Den store natur indrammer byen
•  Elvens foranderlighed skaber variation af udtryk og 

brug
•  Pladsrum og gaderum de�neres af �ise-, træ- eller 

kanter af ski�er

KulturarvLandskabByskaber

KOMPARATIVE FORTRIN:

UDGANGSPUNKT

Illustrasjon: JUUL|FROST
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KYRKSÆTERØRA:
«ET LEVENDE SENTRUM – DET MINIURBANE MILJØ»

Nå som vi skal skape den nye kommunen Heim er det viktig at vi får et nytt blikk på
kommunesenteret - Kyrksæterøra. Det har vi ska et oss gjennom en spennende prosess
hvor fagfolk, næringsliv, politikere og ildsjeler har deltatt. Vi vil spesielt takke de 3 svært
kompetente arkitektgruppene som har gitt kommunen og lokale utviklingsaktører faglig
påfyll og imponert oss med spreke forslag til fremtidsrettet stedsutvikling – på kort og
lengre sikt. På bakgrunn av arkitektenes forslag og mange gode innspill fra lokalsamfun-
net har en evalueringskomité laget denne rapporten. Komiteen var satt sammen av
representanter fra lokalt næringsliv, Trøndelag fylkeskommune, Hemne kommune og
BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund.

Rapporten inneholder 10 gode råd til hvordan Kyrksæterøra kan utvikles til et bærekraftig,
menneskevennlig og attraktivt kommunesenter for Heim. I tillegg inneholder rapporten en
serie konkrete tiltak som bør gjennomføres for å nå målene.

Selv om denne rapporten omhandler bare Kyrksæterøra, har vi tanker om omlandet. Vi
kaller Kyrksæterøra et miniurbant miljø, men et sentrum er avhengig av et oppegående
omland og et omland krever et sterkt levende sentrum. Vi vil i etterkant av dette arbeidet
starte med å se på muligheten for en lignende prosess for grendene Vinjeøra og Svanem /
Hellandsjøen. Heim kommune fra 1.januar 2020 vil ha Kyrksæterøra som kommunesenter,
og grender som i dag er i de andre kommunene vil etter hvert kunne ha nytte av lignende
prosesser.

Bakerst i rapporten nner dere en kort presentasjon av arkitektgruppenes ulike forslag,
men dere bør absolutt gå inn på kommunens hjemmeside og se forslagene i sin helhet.
https://www.hemne.kommune.no/35682/4410/35713-74280.html

Takk til Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, det lokale næringslivet, grunneiere,
utbyggere, innbyggere og andre som har bidratt med engasjement og innspill i prosjektet.
For gjennomføring av parallelloppdraget har vi mottatt støtte fra Trøndelag fylkeskommu-
ne, Miljødirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet v/Deltasenteret. Hemne
kommune har selv stilt med egenandel, men uten den betydelige eksterne støtten hadde
nok ikke prosjektet latt seg gjennomføre.

Vi gleder oss til å samarbeide med alle om å utvikle Kyrksæterøra videre.

Odd Jarle Svanem
Ordfører Hemne kommune
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BAKGRUNN

I kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 for Hemne kommune er 
det under overskriften attraktivitet – «Et levende sentrum – det 
miniurbane miljø» definert mål, om å utvikle næring på gateplan, 
fortetting av boliger, reduksjon av biltrafikk, gatenett for fotgjengere, 
grønn struktur og estetikk i utbyggingen. Videre er det definert i vedtak 
av kommuneplanens arealdel 2015-2026 samt planstrategi 2016-2020 
at det settes i gang et arbeid med områderegulering av Kyrksæterøra 
sentrum. Denne rapporten er en viktig del av grunnlagsmaterialet for 
områdereguleringen.

Kommunens arbeidsgruppe for Kyrksæterøra sentrum startet arbeidet 
med områdereguleringen i september 2016. Arbeidsgruppa, som 
består av kommunale representanter på tvers av fagområder har vært 
svært opptatt av å ivareta medvirkning fra befolkningen, næringslivet 
og sentrale regionale aktører i hele prosessen. 

I perioden august 2016 - november 2017 ble det gjennomført 
undersøkelser og etablert arenaer for dialog med befolkningen. I 
samarbeid med Bylivsutvikling AS ble det gjennomført en 
sentrumsanalyse i august 2016 som tydeliggjorde kvaliteter og 
utfordringer i sentrumsstrukturen på en spennende måte. Ikke minst 
fikk våre politikere anledning til å se sentrum med nytt blikk.

Det ble gjennomført barnetråkkregistrering ved Sodin barne- og 
ungdomsskole og Hemne videregående skole, samt dialog og 
spørreundersøkelse med innvandrerbefolkning våren 2017.

En workshop med tema «fremtidens bolig og sentrumsliv» ble 
gjennomført med næringsliv, frivillighet og kommune i mai 2017, med 
påfølgende innbyggerdialog i september. 

Vi hadde også en innovasjonscamp ved Hemne videregående skole i 
november 2017, med tema «Hvordan kan flere ferdes til fots eller 
sykkel på tur til/fra skole og fritidsaktiviteter i sentrumsområde?». 
Det ble også gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med Hemne 
næringsforum (Sodvin SA, Hemne sparebank, Saga eiendom AS og 
Snekvik eiendom) og Hemne kommune, med hensikt å vurdere 
fremtidige muligheter for vitalisering av næringsforumet og strategiske 
utviklingsgrep for Kyrksæterøra sentrum.

Med utgangspunkt i disse prosessene ble 3 arkitektgrupper invitert til 
å delta i et parallelloppdrag for å se på hvordan alle de tanker og ideer 
som hadde kommet fram kunne sys sammen til en velfungerende 
helhet.

EVALUERINGSKOMITÉEN

De innleverte utkastene er bedømt av  
en evalueringskomité med følgende 
sammensetning:

Øystein Bull-Hansen
Leder for evalueringskomitéen
Norske arkitekters landsforbund 

Fartein Kjørsvik 
Sodvin as

Erik Snekvik
Hemne næringsforum

Tor Espnes
Hemne sparebank 

Vegard Hagerup / Gunhild Kvistad
Trøndelag Fylkeskommune 

Ragnhild Godal Tunheim
Halsa kommune, rådgiver kultur og 
næring

Magne Jøran Belsvik
Hemne kommune, enhetsleder TLM 

Daniel Lossius
Hemne kommune, arealplanlegger 

Malin Sæther (koordinator)
Hemne kommune, kommuneplanlegger

Utgitt av Norske arkitekters landsforbund 
på oppdrag av Hemne kommune

CMYK
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KORT OM PARALLEL-
LOPPDRAGET
Det ble utarbeidet et program for parallelloppdraget med
utgangspunkt i de foregående analyser og medvirkningsprosesser, og
det ble utlyst en anbudskonkurranse på Do n 25.10.17. Kommunen
mottok 15 tilbud, og tre team kk tilbud om å delta. Det var:

• Lala Tøyen as / Kåmmån as / Formløs architecture
• Juul|Frost arkitekter
• Oslo Works arkitekter / KOHT arkitekter / Asplan Viak

I oppstartsseminaret den 24. januar 2018 startet dagen med en
befaring for arkitektgruppene med hensikt å bli nærmere kjent med
sentrumsområdet. Vi fortsatte med dialogmøte i kulturhuset Kulør’n
med representanter fra næringsliv, frivilligheten, Hemne videregående
skole, NAV, Hemne formannskap, enhetsledere / fagledere i Hemne
kommune, Trøndelag fylkeskommune og to arkitektstudenter fra
NTNU. Formålet med oppstartsseminaret var å gi arkitektene et godt
grunnlag for arbeidet gjennom dialog og innspill fra lokale
ressurspersoner.

Gjennom midtveisseminaret den 7.-8. mars kk en noe utvidet gruppe
med lokale ressurspersoner høre presentasjon av analyser og
hovedgrep fra de tre arkitektgruppene, med vurdering og dialog i
fokusgrupper. I tillegg var det et åpent møte på meieriet. Deretter
møttes evalueringskomitéen for å oppsummere og gi en
tilbakemelding til arkitektgruppene som skulle være retningsgivende
for videre arbeid frem mot sluttseminaret. Sluttseminar og endelig
presentasjon av arkitektgruppenes arbeid ble avholdt den 18. april.
Forslagene ble stilt ut i Kulør’n i perioden 18. april – 3. mai, med
mulighet for å komme med innspill og kommentarer.

Det var en levende og god prosess med mye engasjement som la et
godt grunnlag for evalueringskomiteens videre arbeid.

Arkitektgruppene samlet inn kunnskap fra lokale krefter – og kk et godt utgangspunkt for å starte
arbeidet! Illustrasjon: Juul|Frost arkitekter

UTVALGTE TEAM

TEAM 1

Tema: Flere folk i sentrum!

Lala Tøyen as
Kåmmån as
Formløs architecture

TEAM 2

Tema: Sikre fremtidsrettet utbygging
av boenheter i sentrum som ivaretar
hele befolkningsspekteret

Juul|Frost arkitekter

TEAM 3

Tema: Videreutvikling av
fellesskapsstrukturer og
transportsystem i sentrum

Oslo Works arkitekter
KOHT arkitekter
Asplan Viak

TEAM

Befaring med arkitektgruppene i forbindelse med
oppstartseminar Foto: Hemne kommune
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KVALITETER VED KYRKSÆTERØRA 

Vi vet at sjøkanten, verftshistorien og havna på Øra har 
vært svært viktig for utviklingen av det Kyrksæterøra vi 
ser i dag. Stedet har også fått tilnavnet «den hvite by ved 
havet», trolig med utgangspunkt i den eldre bebyggelsen i 
Øragata. Bygda ligger langs elva Søa som binder 
Hemnfjorden og Rovatnet sammen. Vi vet at nærheten til 
vann er viktig for menneskets trivsel – både når det 
gjelder rekreasjon og valg av bosted. Vannveiene og 
fossekraften har gitt muligheter for næringslivet gjennom 
lange tider. Kyrksæterøra har en rik næringslivshistorie – 
fra skipsverft til skofabrikk, dampskipsselskap, 
fiskemottak, dampfargeri, gjestgiveri, meieridrift, 
bakerier, bankvirksomhet, apotek og detaljhandel.

Kyrksæterøras vekstkraft har utgangspunkt i en bred 
sammensetning av næring og offentlige tjenester. Som 
fremtidig kommunesenter for nye Heim kommune vil det 
være viktig å sørge for en utvikling i samspill med øvrige 
lokalsamfunn i Heim. Det er dette med «føter og røter»  

imens noen folk har føter og stadig oppsøker nye steder 
og opplevelser, er det også de som har røter og holder 
bygda gående på det jevne. Dersom Kyrksæterøra og 
Heim kommune skal lykkes i å være attraktive for den 
yngre befolkning, skal vi ha både føter og røter med oss 
– i hverdag og fritid! Det enkle, trivelige, nære med 
småskala landsbyliv – med korte avstander, nærhet til 
naturen og ureist mat.

Helt frem til midten av 1960-tallet foregikk ferdsel og 
bylivsaktivitet i en akse mellom kommunekaia, opp 
Øragata og forbi kirka over Skeiet – i dag er dette endret, 
med hovedferdsel langs Trondheimsveien. Imidlertid ser 
vi at mye av Kyrksæterøras identitet ligger i den gamle 
aksen, som til stadighet trekkes frem som en sentral 
kvalitet for stedet på tross av at tyngdepunktet for 
næringsvirksomhet nok er flyttet til område ved 
Falksentret. Det er derfor en utfordring å sy disse 
områdene sammen til en harmonisk helhet.

«I mange hundre år var sjøkanten på Øra selve porten til bygda vår (…) Veien fra 
brygga og opp til kirka (og hovedgården Kirksæter) gikk langs samme trasé som i dag 
– oppover Øragata og Brekka.»

Knut Totland, (2015) Øragatas historie

Dronefotografi Kyrksæterøra 2018. Fotograf: Espen Kalland
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EVALUERINGSKOMITÉENS ANBEFALINGER 
TIL KOMMUNEN

1.  Bygg videre på identiteten rundt «den hvite byen ved sjøen»

2.  Skap et sentrum der det er trygt og attraktivt å gå og sykle, og legg godt til rette for 

offentlig kommunikasjon

3.  Skap folkeliv – en motor for trivsel og næringsvirksomhet

4.  Styrk sentrum ved bevisste lokaliseringer og sambruk – gi prioritet til utvalgte byrom

5.  Skap gode bomiljøer med ulike boligtyper som legger til rette for sosial kontakt og mestring

6.  Sikre at Sodinplatået og Ånesøyan utvikles til attraktive flerbruksområder og at 

forbindelsene til sentrum styrkes

7.  Legg til rette for arealkrevende næring & industri i området Vessøra-Vesse og Storøya

8.  Bugen verft – Vollanekra landskapsdrag utvikles 

9.  Sikre at tyngdepunktet Lankan, Vesselekra og Falksenteret utvikles til et trygt, variert og 

attraktivt bolig- og handelsområde som oppfattes som en naturlig del av sentrum

10. Hold trykket oppe og sørg for gjennomføring av nøkkelprosjekter

Evalueringskomitéen har, på bakgrunn av en grundig vurdering av de tre forslagene,
kommet frem til 10 anbefalinger til kommunen:
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1. BYGG VIDERE PÅ IDENTITETEN RUNDT «DEN HVITE 
BYEN VED SJØEN»
Landskapet, vannkontakten og den gamle bebyggelsen 
kombinert med et godt kultur, handels- og servicetilbud 
er det som kan gjøre Kyrksæterøra til et attraktivt sted å 
bo og et naturlig kommunesenter i Heim.

Vi anbefaler derfor å styrke koblingen fra Øragata til 
kommunekaia gjennom å se på siktlinjer, utforming av 
uterom og øvrig infrastruktur. Gatenavnet Øragata kan 
også vurderes å forlenges ned til kommunekaia.
Kyrksæterøras ansikt mot fjorden og atkomstforholdene 
for båter utvikles gjennom å se på utforming av 
vannfronten, bebyggelse og uterom. Kommunekaia og 
naustet har et stort potensial for å videreutvikles til 

oppholdsareal med benker, servering, midlertidige 
arrangement, strandpromenade etc.  Industrikai bør 
derfor vurderes flyttet til Grøtvågen for å frigi 
kommunekaia til folkeliv og rekreasjon. 

Se på en skånsom fortetting med boliger i området 
Stretet – småbåthavna og Øragata – Prinsengata - 
Hasselveien. Videre bør det vurderes utbygging av boliger 
i nordlig del av Bugen verft området for å få delt på 
kostnader for opprensing og istandsetting.

Det er viktig å ta vare på kvaliteten «den hvite by» - 
gjennom en byggeskikkveileder for sentrum kombinert 
med egnede bestemmelser i områdereguleringsplanen.

UTDYPING AV EVALUERINGSKOMITÉENS 
ANBEFALINGER

Kontakten med Søa og fjorden er viktig for trivselen! Illustrasjon: Lala|Kåmmån|Formløs
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2. SKAP ET SENTRUM DER DET ER TRYGT OG 
ATTRAKTIVT Å VELGE GANGE, SYKKEL OG OFFENTLIG 
KOMMUNIKASJON FREMFOR BIL
Vi vet at det er viktig for folkehelsa med gode 
møteplasser i sentrum som innbyr til liv, lek, samvær og 
tilhørighet for alle. Det skal satses på universell 
utforming av både fysiske og digitale strukturer. Vi har 
også en vesentlig andel innbyggere som ikke disponerer 
egen bil i sin hverdag – som har behov for gangavstand til 
praktiske gjøremål og opplevelser i hverdagen. Gjennom 
arbeidet med Trafikksikker kommune ønsker kommunen 
å gjøre det tryggere å bevege seg til fots og på sykkel. Det 
bør derfor vurderes å lage en egen gang- og 
sykkelstrategi for Kyrksæterøra med omliggende 
boligområder for å legge til rette for trygge og attraktive 
forbindelser i hele sentrum og ut til omkringliggende 
boligområder hele året – uten trafikkhindere som kan 
utgjøre fare for myke trafikanter. 

Parkeringsplasser lokaliseres slik at de er lett 
tilgjengelige, men ikke oppleves som dominerende i 
sentrumsbildet, med differensiert struktur som skiller 
mellom parkering for besøkende, parkeringsplassbehov 
for arbeidsplasser og beboere i sentrum. Dette bør løses 
gjennom en egen parkeringsstrategi. 

Biltrafikken i Øragata bør gradvis avvikles ettersom annen 
aktivitet øker. Det er naturlig å starte 
med stenging av biltrafikk i forbindelse 
med arrangement.

Trondheimsveien må utvikles til en 
skikkelig bygate med brede fortau som 
knytter sentrum sammen med 
Falksentret

Vi ønsker at kollektivtransport skal være et attraktivt 
alternativ til bil, og ønsker å bidra til dette gjennom 
optimal lokalisering og utforming av bussholdeplasser. 
Busstilbudet bør videreutvikles til å innbefatte koblinger 
mellom øvrige lokalsamfunn i nye Heim, og gjøre det 
mulig å oppleve næringsliv, arrangement og opplevelser i 
hele kommunen – også uten bil.

Grønne korridorer og nærturterreng er sentralt både for 
attraksjonsverdien på Kyrksæterøra og biologisk 
mangfold, vi har både strandlinje og elvekorridorer som 
må tilgjengeliggjøres gjennom sammenhengende traseer 
med spennende snarveier og strategisk plasserte bruer 
over Søa. 

Særlig aktuelle strekninger for videreutvikling av 
nærturterreng og grønne korridorer:

a.    Triangelet «Meieriet – Sodinplatået - Kulør’n»
b.    Kystforbindelsen: Vessøra – Falksentret -          
   småbåthavna - Bugen verft
c.    Elveforbindelsen: Søa fra Hemnefjorden til Rovatnet
d.   Trondheimsveien/Hollaveien: Nytt veinavn mellom      
      Bugen verft – Lankankrysset: bære frem stedets       
   identitet og etablering av miljøgate
e.   Ekstra fotgjengertrasé - nedre bilbro v/Rema 1000

Forslag til kysttrasé med ny bro mellom Kirksæter småbåthavn og elvebredden bak Sagabygget. Illustrasjon: Juul|Frost arkitekter

Slik kan veisystemet utformes. Illustrasjon: 
Oslo Works + KOHT + Asplan Viak
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3. SKAP FOLKELIV – EN MOTOR FOR TRIVSEL OG 
NÆRINGSVIRKSOMHET
Vi anbefaler å satse på videreutviklingen av den helhetlige 
handleopplevelse på Kyrksæterøra. Handel kan være en 
viktig motor for å skape folkeliv – dersom denne har nær 
tilknytning til identitet- og trivselsskapende elementer 
som gjør at folk blir litt lenger i sentrum. For å få til dette 
ser vi at Falksenteret må knyttes tettere til det historiske 
sentrum.

I tillegg til at Trondheimsveien må utvikles til en skikkelig 
bygate med brede fortau og næring i første etasje av nye 
bygg bør det  legges vekt på gang- og sykkelstier, gangbro 
mellom Sagatun og Kirksæter marina og rom for lek og 
sosialt samvær. Når det gjelder fremtidige arealer til 
publikumsrettet forretningsutvikling ser vi store fordeler 
av å satse på triangelet i Wesselveien – Øragata – 
Trondheimsveien samt Sagatun. Dette området kan 
fungere som en forbindelse mellom Falksentret og 
Øragata og således bidra til å knytte sentrum sammen. 
Området bør utvikles i et samarbeid mellom grunneiere. 

Øragata oppfattes av folket som sentrum på 
Kyrksæterøra, som kulturelement og identitetsbærer av 
en felles historie. 

For å skape liv i Øragata bør det legges aktivt til rette for 
ulike arrangement i regi av frivilligheten, faste og 
midlertidige torgplasser, egen satsning på synliggjøring 
av lokal mat og drikke og trygge, attraktive møteplasser 
for alle.

Kulør’n og meieriet bør utvikles til aktivitetshus som blir 
viktige attraksjoner som trekker folk til sentrum og skaper 

liv i Øragata. (Meieriets bygningsmessige egnethet bør 
vurderes nøye før beslutning om oppgradering tas)
I tillegg bør kommunen bidra til at tomme lokaler 
vitaliseres.

Det bør være en fast koordinator som tar initiativ og 
legger til rette for aktiviteter i sentrum.

Kommunen og næringslivet har i samarbeid en viktig 
oppgave i å bistå i mobiliseringen av gründere. Det bør 
vurderes kontorløsninger som styrker dannelse av 
innovative miljø. En utforskning av hva den hurtig 
fremvoksende delingsøkonomien og sosialt 
entreprenørskap kan bidra med for Kyrksæterøra og hele 
Heim kommune vil være viktig fremover.

Triangelet med Rema 1000 og Lidalbygget har fått mye 
oppmerksomhet i parallelloppdraget – her viser de ulike forslagene 
flere varianter av fortetting. Illustrasjon: Lala | Kåmmån | Formløs

Folkeliv på Wesselbrua. Illustrasjon: Lala | Kåmmån | Formløs
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4. STYRK SENTRUM VED BEVISSTE LOKALISERINGER 
OG SAMBRUK – GI PRIORITET TIL UTVALGTE BYROM
Vi anbefaler å tenke sambruk av bygninger på tvers av 
bolig, tjenesteyting, forretning, kontor og kommunale 
tjenester i den videre utviklingen av Kyrksæterøra. 
Bebyggelse og uteområder bør utvikles med hensikt å 
oppnå maksimal utnyttelse i et livsløps- og 
døgnperspektiv. Vi må tørre å tenke nye kombinasjoner av 
sentrumsfunksjoner, i en skala som passer på stedet. 
Aksen mellom Bugen verft og Falksenteret vil være sentral 
med hensyn til fortetting, forskjønning og 
funksjonsblanding.

Kommunen vil satse på videreutvikling av rådhuset og 
Kulør’n i tråd med nevnte punkter ovenfor. 

Et nytt bibliotek i Kulør’n kan utarbeides som et 
forbildeprosjekt i tråd med nasjonal satsning på 
bibliotekets funksjon som møteplass og læringsarena. 
Wesselgården er et sentralt kulturhistorisk element som 
skal synliggjøres gjennom videre arbeid. Fremtidige 
kontorer til offentlig ansatte i nye Heim kommune på og 
NAV på Kyrksæterøra bør vurderes utfra faktorer som; 
publikums behov for tilgjengelighet, ansattes 
medarbeiderskap, mobilitet og digitalisering av tjenester.

Forslag til utvidelse av Kulør’n med bibliotek, kontorer og kafé – med skøytebane og amfi! Illustrasjon: Juul|Frost arkitekter
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5. SKAP GODE BOMILJØER MED ULIKE BOLIGTYPER 
SOM LEGGER TIL RETTE FOR SOSIAL KONTAKT OG 
MESTRING
Vi ser behovet for større variasjon i boligmarkedet på 
Kyrksæterøra med flere mindre boenheter, attraktive og 
moderne boliger og bofellesskap på tvers av alders-
grupper. Boligutviklingen bør også bidra til å skape et 
velfungerende leiemarked. Kommunen må ta rollen som 
tilrettelegger i planprosesser og etablere en boligpolitikk 
som fremmer en sosial og fremtidsrettet boligutvikling. 
For fremtidige kommunale boenheter anbefales oppkjøp 
av enheter i private borettslag, under forutsetning at 
disse ikke er i flertall i det enkelte boligprosjekt. Det bør 
sees på ulike modeller for samarbeid og driftsformer. 
Nærmere dialog med Husbanken er en forutsetning for 
suksess. Delingsprinsipper som attraktive 
fellesfunksjoner (gjesterom, treningsrom, datasal, 
kjøkken, etc.) og bofellesskap skal legges til grunn for 
arbeidet.

Vollanekra med plass for gående, lek og idyll? Illustrasjon: Juul|Frost arkitekter

’Nye boformer skal sikre at pensjonister, unge, familier, 
turister og immigranter møter hverandre i deres hverdag, 
mens tiltak skal medvirke til nye felleskaper mellom dem. 

Livet i gatene og møtet mellom mennesker skal 
understøtte trygghet, integrasjon og inklusjon.’
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6. SIKRE AT SODINPLATÅET OG ÅNESØYAN UTVIKLES 
TIL ATTRAKTIVE FLERBRUKSOMRÅDER OG AT 
FORBINDELSENE TIL SENTRUM STYRKES
Sodin skole og Ånesøyan idrettspark er der barn og 
ungdom fra Kyrksæterøra og omegn oppholder seg 
daglig. Lek og læring som skal danne grunnlaget for å bli 
til «gangs mennesker». 

Uteområdet på Sodin bør være attraktivt og tilgjengelig 
for opphold fra morgen til kveld, hver dag, hele året – 
som en viktig arena for uorganisert aktivitet. Kommunen 
er i gang med et 5-årig prosjekt i samarbeid med 
Trøndelag fylkeskommunes program for folkehelse, med 
uteområdet på Sodinplatået i fokus. Det bør 
gjennomføres en idékonkurranse med forslag til 

utnyttelse av skråningen som knytter platået til sentrum 
bygger videre på innovasjonscampen ved Hemne 
videregående skole 2018. Snarveisystemet omkring 
skolen skal videreutvikles for å sikre trygg skolevei, og 
motivere til fysisk aktivitet. Det bør vurderes en bilfri 
allmenning mellom ungdomsskolen og Hemnehallen/
videregående.
 
Skoleområdet bør ha en attraktiv kobling til Ånesøyan, 
slik at områdene kan øke sin gjensidige nytte- og 
nytelsesverdi. Det skal vurderes tilrettelegging av 
parkering for besøkende til Ånesøyan i tilknytning til 
Sodinplatået. Et alternativ vil være parkering i Ånesveien 
med gangforbindelse over Søa. 

Et trafikksikkert Sodinplatå med rom for lek, mestring og læring! Illustrasjon: Oslo Works + KOHT + Asplan Viak
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8. BUGEN VERFT – VOLLANEKRA LANDSKAPSDRAG 
UTVIKLES
Bugen verft vurderes som et sentralt kulturhistorisk 
landemerke, som bør utvikles i sammenheng med 
Vollangården og Vollanekra landskapsdrag og således 
skape en ny kontakt på tvers av Trondheimsveien mot 
fjorden. Dette kan både bidra til å styrke en historisk 
forbindelse og gjøre Vollanekra mer attraktiv for boliger. 
Vi anbefaler at det vurderes å redusere friområdet slik at 

nordre del kan utvikles som boligområde. Vi ser at det er 
viktigere å styrke de sentrale parkområdene hvor folk 
oppholder seg mest. Slik kan det utvikles et lite nettverk 
av parker med ulike kvaliteter. Et sentralt punkt er 
kostnader i forbindelse med opprydding av forurensede 
masser fra verftet, her vil det være behov for en nærmere 
privat-offentlig dialog i forbindelse med så vel 
boligbygging som utvikling av parkdraget.

Kobling mellom Vollanekra og Bugen verft – muligheter for bedre samspill? Illustrasjon: Juul|Frost arkitekter

Her vises et annet forslag til fortetting av triangeltomta – til publikumsrettet butikkvirksomhet og boliger. Illustrasjon: Oslo Works + KOHT + 
Asplan Viak

7. SAMLE AREALKREVENDE NÆRING & INDUSTRI
Det bør legges til rette for lokalisering av rett bedrift på 
rett sted i sentrum. Vi vet at et attraktivt sentrum består 
av et variert publikumsrettet tilbud, med høy tetthet og i 
nærheten av arealer for rekreasjon - sosiale møteplasser, 
kulturopplevelser og lekeplasser. 

Det anbefales at bedrifter som beslaglegger mye 
lagerareal og bedrift-til-bedrift leverandører etableres 

mindre sentralt. Salg av klær, sko, hobbyartikler, 
blomster & grønt, dagligvare, vinmonopol, etc. samt 
serveringssteder bør etableres i sentrumskjernen. Vi 
vurderer at Storøya, Haugøyan og Industriveien har et 
fremtidig potensial for utvikling av arealkrevende 
virksomheter; industri, oppstilling av tjenestekjøretøy/
busser, lagring av større handelsvarer (kjøretøy, hengere, 
møbler, etc.).
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10. SØRG FOR GJENNOMFØRING AV NØKKELPROSJEKTER (KORT/LANG SIKT, GJENNOMFØRBARHET, ETC.
Evalueringskomiteen vektlegger følgende punkter i videre arbeid med sentrumsprosjektet:

9. SIKRE AT TYNGDEPUNKTET LANKAN, VESSELEKRA 
OG FALKSENTERET UTVIKLES TIL ET TRYGT, VARIERT 
OG ATTRAKTIVT BOLIG- OG HANDELSOMRÅDE SOM 
OPPFATTES SOM EN DEL AV SENTRUM 
Med formål om å sikre et sammenhengende sentrum som 
strekker seg mot Lankan, behøves en struktur som i 
større grad setter mennesket i fokus. En tilrettelegging av 
møteplasser – sosiale og til lek og opplevelse – skal 
prioriteres i overgangen mellom historisk senter og 
Falksenteret, i området Lankan. En tydeligere kobling til 
Søa og sentrum for øvrig foreslås ved bygging av en 
gangbru over elva.

Trafikk til butikkområde Falksenteret, Vessøra og boliger 
på Vesselekra bør i fremtiden kanaliseres via 
Lankankrysset – Hellandsjøveien. I den forbindelse skal 
det vurderes muligheter for parkeringskjeller under 
fremtidig bebyggelse, parkeringssamarbeid og 
innfartsparkering for sentrum. Vesselekra – en brobygger mellom sentrum og Falksenteret? 

Illustrasjon: Oslo Works + Koht + Asplan Viak

• En attraktiv bussholdeplass midt i  
 sentrum og parkeringsstrategi.
 Illustrasjon: OW/KOHT/AV

• Undersøke mulighet for å flytte lastekai   
 funksjon fra kommunekaia til Grøtvågen.

• Forskjønning av kommunekaia.
 Illustrasjon: JUUL|FROST 
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Illustrasjon: Juul|Frost

• Kystforbindelsen Vessøra-småbåthavna-Bugen verft med
opparbeidelse av sti og fotgjengerbru.
Illustrasjon: OW/KOHT/AV

• Etablere en arena for midlertidige
arrangement i Øragata –
Kjørsetorget - Kommunekaia.
Illustrasjon: : lala|kåmmån | formløs
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• Utrede potensial for sentrumsbarnehage   
 med fokus på sambruk & trafikksikkerhet
 Illustrasjon: OW/KOHT/AV

• Eierskapsstrategi for eierandel  
 i Meierigården AS 
 + tilstandsrapport for bygget
 Illustrasjon: lala|kåmmån|formløs

• Realisere fortetting av triangeltomta  
 med forretning / bolig / Søapark.  
 Illustrasjon: lala|kåmmån|formløs
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• 5-årig prosjekt Sodinplatået: Uterom for
lek og læring (Program for folkehelse,
Trøndelag fylkeskommune).
Illustrasjon: OW/KOHT/AV

• Oppgradering av snarveitraseer i
sentrum og mot boligområdene.

• Igangsetting av kommunal
boligstrategi.
Illustrasjon: JUUL|FROST
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Illustrasjon: JUUL|FROST

Det skal de neres friksjonsgrad, ansvarsforhold, tidspunkt for gjennomføring, kostnader og nansieringsplan for
nøkkelprosjektene. Evalueringskomitéen vil jobbe videre med konkretisering og prioriteringsforslag av nøkkelprosjekter.

• Igangsetting av regulering av Lankankrysset
Illustrasjon:OW/KOHT/AV

• Strategi for nansiering av erning av forurensede
masser etter Bugen verft og realisering av parkområde
med boligbebyggelse i nord.
Illustrasjon: JUUL|FROST

• Reguleringsplan Vesselekra.
Illustrasjon: JUUL|FROST
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Illustrasjon: JUUL|FROST

STRATEGIER FOR GJENNOMFØRING
KOMMUNENS RESSURSBEHOV
Kommunen må sette av tilstrekkelige ressurser for både å 
kunne håndtere sin myndighetsrolle og utvikle sin 
aktørrolle. Ressursene bør avsettes til formålet på tvers 
av organisasjonen/enhetene i kommunen. 
Kommunen må ta initiativ til at det ansettes en 
bylivskoordinator for å få opp aktivitetsnivået i sentrum.

MEDVIRKNING
For at utviklingen av Kyrksæterøra sentrum skal være 
lokalt forankret og ha gjennomslagskraft er det 
nødvendig med gode medvirkningsprosesser og det må 
samarbeides aktivt med frivillige lag og foreninger, 
næringsliv og andre lokale aktører 

STRATEGISK VIKTIGE TILTAK FRA KOMMUNEN SOM 
PLANMYNDIGHET
Lag en robust områdeplan med støttedokumenter som 
gir:
• Overordnede løsninger for infrastruktur (vei, VA, 

parkeringsanlegg, parker og plasser og offentlige 
tjenester) 

• Et plangrunnlag som kan brukes som grunnlag for 
finansiering av uterom og annen offentlig 
infrastruktur 

• Forutsigbarhet for utviklere og investorer gjennom 
klare rammer for utnyttelse, høyder, kvaliteter og 
forventet bidrag til felles infrastruktur 

• Tydelige føringer for hvordan den trinnvise 
utbyggingen skal skje 

• Ambisiøse, men likevel realistiske rammer og føringer 
knyttet til klima og energi 

• Sikre arealer for nye offentlige virksomheter i sentrum 

• En overordnet parkeringsstrategi 

• Rammer for utvikling av et sammensatt boligtilbud i 
sentrum 

• En estetikk- og byggeskikkveileder for å ivareta 
kvalitetene på bygninger og omgivelser i 
Kyrksæterøra sentrum  

• Gange- og sykkelstrategi

KOMMUNENS ROLLE SOM AKTØR MÅ UTVIKLEs
Hemne kommune må ta en ledende rolle i 
utviklingsarbeidet. Kommunen må samarbeide, legge til 
rette, og vise at det er attraktivt å investere og etablere 
seg i Kyrksæterøra sentrum. Kommunens roller i dette 
arbeidet er mangfoldig og innebærer at alle kommunens 
tjenesteområder involveres:

• Ta en ledende rolle i infrastruktur- og 
trafikksikkerhetsarbeid, samt være en 
samarbeidspartner med overordnede myndigheter i 
etablering av de store infrastrukturprosjektene 

• Være en strategisk eiendomsaktør med hensyn til 
byutvikling og ta initiativ til dialog med private 
utbyggere for å sikre mangfold og kvalitet i 
boligmarkedet 

• Utvikle sentrum som en attraktiv arena sammen med 
private aktører og frivillighet 

• Tilrettelegge for midlertidig bruk av tilgjengelige 
arealer 

• Arbeide systematisk for å få ny næringsvirksomhet og 
nye arbeidsplasser til sentrum, aktivere tomme 
lokaler gjennom markedsføring og bruk av 
samarbeidsnettverk 

• La befolkningen være med på å skape sentrum 

• Et samarbeid med Falksenteret og øvrige forretninger i 
sentrum for å få åpne og aktive fasader mot gater og 
torg og å trekke handel ut om sommeren
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OPPSUMMERING AV TEAMENES FORSLAG:
 
Se hele forslaget på kommunens hjemmeside
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LALA TØYEN / KÅMMÅN/ FORMLØS 
Fordypningstema: Liv i sentrum

SLIK BLIR DET LIV PÅ ØRA
- en vertøykasse for liv i Kyrksæterøra sentrum

TEAM handelen foregår innendørs på kjøpesenteret, folk bor spredt 
i eneboliger i bilavstand fra sentrum, bilen er det foretrukne 
transportmiddelet selv på korte reiser og tettstedet befinner 
seg i et vakuum mellom fortida og framtida, mellom liten 
bygd og regionsenter for en ny kommune. 

PREMISSER FOR ET ATTRAKTIVT REGIONSENTER I FRAMTIDA
For at Kyrksæterøra skal få et levende sentrum slik at det 
blir attraktivt for beboere, besøkende, næringsdrivende og 
utbyggere, må disse to forutsetningene ligge til grunn:

1. Det må planlegges for folk, ikke biler - dette innebærer  
en omdisponering av arealer i sentrum

2. Viktige funksjoner må legges i sentrum, ikke utenfor

HVORDAN AVGRENSES SENTRUM? FEMMINUTTERSBYGDA
For å få til et levende sentrum, er det viktig at det er kompakt 
og at det defineres en tydelig sentrumsgrense. Sentrum 
bør utvikles innenfra og ut og være en trommel der mange 
funksjoner møtes og virvles sammen. Sentrum bør ikke være 
for stort, det bør være gangavstand mellom målpunkt.

Femminuttersbygda handler kort fortalt om at det er fem 
minutters gangavstand mellom viktige bygdefunksjoner og om 
opplevelsesverdien i uterommene mellom funksjonene. Dette 
betyr en fortetting av både folk og funksjoner. Nye boliger bør 
ligge både i sentrumskjernen eller tett på sentrumskjernen. 

KYRKSÆTERØRA NÅ
Kyrksæterøra er ei bygd med cirka 2500 innbyggere. 
Bygda ligger i vakre omgivelser innerst i Hemnefjorden 
og er kommunesenter i Hemne, omtrent midt imellom 
Trondheim og Kristiansund. Kyrksæterøra skal gå fra å være 
et bygdesenter til et regionsenter etter sammenslåing av 
Hemne, Halsa og deler av Snillfjord kommune. 

Kyrksæterøra er innrammet av fjell, vann, natur og sjø. 
Elveløpene har formet øra som bygda ligger på. Sentrum 
ligger ved utløpet av elva Søa, som renner fra Rovatnet 
og ut i Hemnefjorden. Allikevel - disse kvalitetene er ikke 
umiddelbare når man befinner seg i Kyrksæterøra sentrum. 

Kyrksæterøra har mange av de tidstypiske utfordringene som 
norske tettsteder har: tomme butikklokaler i sentrum fordi 

Oppsummering av teamets forslag. Se hele forslaget på kommunens hjemmeside



HEMNE KOMMUNE
«KYRKSÆTERØRA: ET LEVENDE SENTRUM – DET MINIURBANE MILJØ»

25

Flere eksisterende funksjoner i Kyrksæterøra ligger
utenfor sentrumskjernen slik den er de nert her.
Dette gjelder sosial infrastruktur som skole, helse og
omsorgssenter, industri (arbeidsplasser) og ikke minst
boligfeltene. I denne skalaen er det mobilitet som
er det viktigste grepet: å koble disse funksjonene
med gode gang, sykkel eller kollektivforbindelser
til sentrum. Disse forbindelsene må være e ektive,
trygge og herlige!

HVA ER ”LIV I SENTRUM”?
For at et sentrum skal kunne betegnes som
bærekraftig og attraktivt kreves det en god balanse
mellom variert boligtilbud, næring og handel,
o entlige funksjoner, tilgang på grøntområder,
rekreasjon, fritidstilbud og et transportsystem som
prioriterer grønn mobilitet. Bilens arealbruk må
reduseres for å skape gode møteplasser og et bedre
lokalklima (jf. Attraktive, bærekraftige bomiljø i
Småbyen, NAL 2015).
Slik sett er det snakk om en fortetting både av
bygningsmasse og funksjoner – en sammenkobling
av transport-, areal- og boligpolitikk. Liv i sentrum
oppstår som en følge av denne tettheten. Ved å
sammenblande funksjoner tiltrekker det ere folk
som kan utføre ere ærender på rad, og folk slipper å
bruke bilen mellom hvert ærend.

For å konkretisere hva som kreves for å skape liv i
Kyrksæterøra sentrum, har vi de nert åtte faktorer.
Livet i sentrum de neres da av samspillet mellom
disse. Disse åtte faktorene er folk, økonomi,
boformer, mobilitet, kultur og idrett, natur og klima,
bebyggelse og byrom og nytenking. For hver av disse
faktorene er det i prosjektet gjort en kartlegging og
analyse av nåsituasjon og forslag til mål, utvalgte
innsatsområder og eksempler på tiltak for ulike tidsspenn
(strakstiltak, kort sikt 2018-2030 og lang sikt 2030-2040).

De nisjon a v sentr um

Trinn 1 2018-2025
S t yr king a v byromsekvens for myke tra kanter i sentr um og
utbygging av sentrumsnære boligområder

Dette er boligområder som g renser til sentr um. DIsse er allere-
de under utvikling. Kobling fra boligområde til boligområde
med et gaterom som prioriterer gående og syklende. Begynne
å arbeide med en rekreasjonssti som kobler skolen, helse- og
omsorgssenteret og er br ukshallen på sentr um

Fortetting og transformasjon innenfor sentrum-
savgrensning
Trinn 2 - 2020-2030

Transformasjonsområder, ytterligere fortetting
Trinn 3 - 2020-2040

250
m

Sentr um de neres a v eksis terende sentr umss tr uktur (Ørag ata) og g ang a vs tand ut fra denne.
I nord a vg renses sentr um a v et ter rengs prang i bakkant a v Sag atunbygg et. I sør a vg renses sentr um
ved overg ang en mellom utbyggingsområde på Vollanekra. I ves t i s kråning en bak hotellet og i øs t i
overgangen mellom land og sjø.

Øragata

Samspill mellom ulike faktorer er avgjørende for å få til liv i sentrum!

Avgrensning av en sentrumskjerne med gangavstand mellom viktige
målpunkt
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STRATEGI FOR GJENNOMFØRING
1. Ha en felles visjon og konkrete målsetninger som både 
kommune, politikere, utbyggere og innbyggere kan enes om!

2. Spleiselag: Trom sammen lokale utviklere og kommunen: 
hva kan vi få til i fellesskap? Her er det viktig med felles 
ambisjoner!

3. Ildsjeler: Ta tak i og legg til rette for ildsjelene. Hvem 
tar tak i ulike initiativ i kommunen? Plan, næring, kultur? 
Opprette en stilling for en person som kan være tilgjengelig 
for folk og være ute i bygda og involvere skolen, fotballen osv. 

4. Utbyggingsavtaler. Hva bidrar et nytt utbyggingsprosjekt 
med til fellesskapet? Det holder ikke prosjektet bare bidrar 
med flere boliger, det må stilles krav til utbyggere, f. eks. ved 
hjelp av rekkefølgebestemmelser.

a) alle prosjekter må tilknyttes en forbindelse for myke 
trafikanter eller   et byrom

b) fasadene i sentrum må være aktive og etasjehøyden god 
nok (f.   eks. 4 m)
c) bygg i tre med referanser til lokal byggeskikk
d bevar forbindelsen mellom fjell og fjord i prosjektene

Utbyggingsavtaler handler således ikke bare om teknisk 
infrastruktur slik som tilkobling til vann og avløp, men må 
knyttes til identitet og kvalitet på det som bygges. Det bør 
fastsettes en fast sum per kvadratmeter som går til å bygge 
gode byrom, trygge skoleveier og snarveier. Her finnes det 
flere modeller. Er utbyggers prosjekt innovativt, f. eks. at det 
bygges som plusshus, kan prisen per m2 bli lavere – slik får 
utbygger insentiver til å drive med nyskaping.

5. Ha visjonen i bakhodet og legg tilrette for en trinnvis 
utvikling, bygge stein for stein

a) Strakstiltak 2018-2020
b) Kortsiktige tiltak 2020-2030
c) Langsiktige tiltak 2030-2040

Situasjonsplan som viser helhetsgrepet. Øragata gjøres om til gågate og kobles til fjorden. En forbindelse prioritert for gående og syklende kobler det 
eksisterende boligområdet på Bugen og boligutviklingsområdet i sør på Vollanekra via sentrum til boligområdene i nord. Det etableres en 
sammenhengede forbindelse for gående og syklene langs elva Søa, som også inneholder en joggeløype med utegymapparater, som kobler 
eldresenteret, idrettsarenaene, skolene og småbåthavna til sentrum.
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“TØMMERTORGET”
1.ETG HANDEL 585M2
2. ETG KONTOR 585M2

“FJORDBO”
BOLIG 1270M2

“ELVEKVARTALET”
1.ETG HANDEL 1020M2
2. ETG BOLIG 1020M2
LOFT BOLIG 450M2

“NYE REMAKVARTALET”
1.ETG HANDEL 1440M2
1.ETG BOLIG 188M2
2. ETG BOLIG 188M2
3.ETG BOLIG 1005M2

“MELLOMKVARTALET”
1.ETG HANDEL 880M2
2. ETG KONTOR 880M2

“TORGKVARTALET”
1.ETG HANDEL 585M2
2. ETG ELDREBOLIG 690M2

“NAUST-BYGGET”
SERVERING 270M2

Nytt bibliotek ved siden av Kulør’n, sett fra Øragata. Dette tilbygget gir en ny
inngangssituasjon til Øragata i nord, og rammer inn en leke- og aktivitetsplass
mellom biblioteket/Kulør’n og Wesselgården. Dette blir et uterom som også
kobler Øragata til Søa.

Det nye Søatorget blir hovedbyrommet i sentrum, med en gang- og
sykkelbro som kobler dette nye torget til Kjørsetorget i Øragata.
Søatorget bidrar til å skape sterkere forbindelser til elva, og torget
trappes ned til vannet med et am .
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JUUL | FROST ARKITEKTER 
Fordypningstema: Sikre 
fremtidsrettet utbygging av 
boenheter i sentrum som ivaretar 
hele befolkningsspekteret

POTENTIALET KYRKSÆTERØRA 
– felles om fremtiden

TEAM
Men Kyrksæterøra skal også urbaniseres: på denne måten 
imøtekommes demografiske endringer byen står overfor og 
sosiale potensialer forløses i nye felleskaper. Intensivering av 
det urbane skal skape et miniurbant bymiljø. 

Kyrksæterøra er i høy grad formet av det omliggende landskap, 
hvis forandringer har satt markante spor i by-landskapet. Byen 
gjennomskjæres av en markant trafikal korridor, og preges av 
markante høydeforskjeller samt elvens løp gjennom byen, som 
vanskeliggjør fysiske sammenhenger på tvers. Derfor er det 
helt avgjørende for den fremtidige opplevelse av byen å skape 
identitetsgivende og sammenhengende byrom.

Vi kan, som fagpersoner, sette os inn i stedets historie og 
undersøke det planmessige grunnlaget. Men det som skaper 
et sted, er menneskene som oppholder seg og lever der. 
Derfor har det vært helt sentralt for en prosess som denne 
at innbyggerne har involvert seg med deres særlige lokale 
kjennskap, så oppgaven utfoldes mangfoldig.

Vellykket planlegging tar avsett i menneskene som bruker 
byrommet i hverdagen, deres adferd, holdninger og sosiale 
interaksjoner. Utviklingen av byens rom skal ta utgangspunkt 
i fellesskapet og agere sosialt lim.

FELLES OM FREMTIDEN
En åpen og workshopbasert prosess sikrer at innbyggernes 
verdifulle input former prosess og prosjekt. Når vi drøfter våre 
utfordringer, bidrag og mulighet for å forplikte os, hver og 
én, sammen og overfor hverandre, finner vi ut av hvordan vi, 
i felleskap, best mulig kan forme fremtidens Kyrksæterøra.

Workshops har skapt felles visjoner: Kyrksæterøra skal være 
et regionalt sentrum, som tiltrekker lokale og besøkende. 
Byens særegne kulturminner og naturkvalitet, byens felles 
verdier, en kilde til felleskap og opplevelser, skal kultiveres. 

Havnepladsen - Forbindelse til vandet, fortætning, 
fiskehandler og nye muligheder for ophold

Oppsummering av teamets forslag. Se hele forslaget på kommunens hjemmeside
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DEN MINIURBANE BY - FORTETTING, FORBINDELSER OG FLOW
Den franske losofen Henri Lefèbvre poengterte at byen er
rammen for hverdagens rytme. Byens rytme og sanselighet er
til stede i form av lyder, ows og døgnets forskjellige tempi, som
er en vesentlig del av byen og beboernes opplevelse av den.
Byen kjennetegnes nettopp av forskjelligartede døgnrytmer og
aktiviteter, som overlapper hverandre.

Den miniurbane by skapes gjennom fortetting, nye forbindelser
og ow. Det er forutsetningene for opplevelsen av liv og aktivitet,
og de sosiale møter mellom mennesker, som kjennetegner det
urbane.

Byen skal kjennetegnes av turruter for anører fremfor anonyme
gater for forblåste fotgjengere. Byen skal være et sted hvor

hverdags- og turruter er fulle av både velkjente og fremmede
ansikter. Et sted, hvor man alltid møter noen når man går gjennom
byen. Nye boformer skal sikre at pensjonister, unge, familier,
turister og immigranter møter hverandre i deres hverdag, mens
tiltak skal medvirke til nye felleskaper mellom dem. Livet i
gatene og møtet mellom mennesker skal understøtte trygghet,
integrasjon og inklusjon.

Turruten er en ny opplevelsesarena, med fortellinger om norske
livsformer, som skjerper interessen og nysgjerrigheten, både
for lokale og besøkende. Turruten er opplyst og vil stå som en
lysende ring på tvers av Kyrksæterøra.

Det urbane liv foregår i byens gater og på kaféer, hvor vi opplever,
ser og blir sett.

Turruten er en ny opplevelsesarena, med fortellinger om norske
livsformer, som skjerper interessen og nysgjerrigheten, både for lokale
og besøkende.

Platform - skeri, bade, udsigtspunkt, oplevelse af om

Rekreation langs elv - tilbyder ny rute til Campingplads, gør elven
tilgængelig

Vand damp, læren om vandets tilstande, tryk skolevei, spænder på tværs
og viser videre på turruten

Kulør’n åbnes opp - fortætning og nyt liv i Øragata
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DET STRATEGISKE GREP 
Vi definerer 3 overordnede felter for byens utvikling, som hver 
for seg har sin egen identitet og bruk. Et felt omkring Skogrand, 
et felt omkring Øragata på tvers av elven og et sydlig felt mod 
Vollanekra. Hvert av de tre feltene leder fra byen til vannet, 
som i dag er visuelt tilstede, men lite tilgjengelig som rekreativt 
tilbud. 

Omkring Øragata skapes et gjennomgående gulv fra Kulør’n til 
den nye Havneplassen: byens nye møtested. Herfra etableres 

en forbindelse via en ny fortetting og en ny bro videre til Kafé 
Koselig. Området her er, med sin fantastiske utsikt, opplagt for 
ny boligbebyggelse. En stiforbindelse kobler området tilbake 
til Øragata og Den hvite by. Rema 1000 kles med ny fasade og 
får boliger på toppen, et nytt boligfellesskap fortetter og en 
ny oppholdstrapp etablerer tilgjengelighet til Elven.  

Omkring Vollanekra foreslås en ny allmenning, som innrammes 
av nye boligtyper med plass til nye fellesskaper på tvers av 
alder og interesser. 

Helhedsplan for Kyrksæterøra
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NATUR OG KULTUR
De eksisterende landskapstrekk, elver og 
allmenning, er utgangspunkt for nye forbindelser 
og flow på tvers av byen – tråder, som vever byen 
sammen på nytt. Det iscenesetter og etablerer 
adgang til byens særegne natur-kvaliteter og 
kulturarv, og binder byen sammen på nye måter 
i bevegelser på tvers av byen. Nye byfelter og 
plassdannelser skal skape plass til opphold og 
byliv – plass til alle. Nye forbindelser og flow 
forsterker den felles fortelling om Kyrksæterøra og 
byens identitet som byen ved vannene, mens livet 
i byens gater intensiveres. Den nye turruten er et 
nytt gjenkjennelig trekk, som gjør bevegelsen på 
tvers i byen til en særlig opplevelse og attraksjon. 

Et helhetssyn, som tenker på tvers av by, rom, 
livsformning og kropp, i bæredyktighet og sosial 
programmering er forutsetningen for utviklingen 
av fremtidens Kyrksæterøra. En by, som samler 
opplevelsen av natur, kultur og det urbane ett 
og samme sted. 

Sentrum – Plan nedslag, et samlet forløb binder byens ankre sammen og livet intensiveres 
omkring dette

Vollanekra – Allmenningen, sigtelinje ned til fjorden

Principsnit

Vollanekra – Plan nedslag
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OSLO WORKS / KOHT / ASPLAN VIAK
Fordypningstema: Videreutvikling
av fellesskapsstrukturer og
transportsystem i sentrum

SENTRUMSPROSJEKT FOR KYRKSÆTERØRA
– Parallelloppdrag

TEAM

Kyrksæterøra blir sentrum og tyngdepunkt for et større antall
mennesker gjennom den forestående kommunesammenslåingen.
Det er et sted med tydelig historisk identitet, og opplagte
naturverdier tett på. Det er vår visjon at Kyrksæterøra skal
ytterligere styrke sin attraktivitet og identitet, gjennom grep
som tydelig markerer retningen for et bærekraftig lokalsamfunn,
med fokus på oppvekst-, bo- og livskvalitet, folkehelse og
verdiskaping. Alt dette på naturens og klimaets premisser.

Vi ser for oss et fremtidig Kyrksæterøra som har tatt tilbake litt av
sin opprinnelige identitet som småby, og kystby, der fellesskap,
interaksjon og aktivitet i sentrum preger hverdagslivet og
styrker samhørigheten. Vi ser for oss et kommunesentrum som
har lagt til rette for å gjøre smartere og mer bærekraftige valg
i hverdagen, og som er rustet for å møte samfunnsendringer
som kommer. Perspektiv av kaikanten, med transformert paviljong.

Perspektiv sørover langs Hollagata nord for rådhuset

Oppsummering av teamets forslag. Se hele forslaget på kommunens hjemmeside
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Vårt hovedgrep for videre utvikling av Kyrksæterøra sentrum
er summen av forslag på ere tematiske områder og med noe
ulik fysisk manifestering, men kan kort oppsummeres med
følgende:

• Styrking av de re hovedaksene ut fra Rådhusplassen,
som tydelige markører av byens mest sentrale
orienteringspunkt, og utgangspunkt/ tyngdepunkt for
en med bymessig utvikling og fortetting.

• Optimalisering og sentralisering av kollektivstopp,
med hovedstopp direkte på Rådhusplassen.

• Fokus på Øragata som den historiske aksen, og en
bedre tilrettelegging for møteplasser og mangfoldig
aktivitet i denne, som bidrag til økt byliv, samt et
nytt fokus på Øragatas forlengelse ned til vannlinjen
og kaien.

• Boligfortetting i sentrum, på begge sider av
elvekorridoren, som gir ringvirkninger for aktivitet

og byliv, og styrking av en bymessig karakter.
• Konkrete forslag til prioriteringsområder for

transformasjon og boligutvikling.
• Bedre, tryggere og mer attraktive koblinger mellom

Øragata, Vesselekra og Sodinplatået.
• Tilrettelegging av kryssløsninger i området Lankan-

krysset, både med tanke på biltra kk og myke
tra kanter.

• Sammenhengende og trygge gang- og
sykkelveisystemer, som innbyr til en sunnere
og “grønnere” mobilitet, i tillegg til en tryggere
skolevei.

• Oppgradering og komplettering av felles byrom,
parkrom og andre uterom.

• Etablering av promenader langs elvekorridor og
ordlinjen, etter prinsipper for klimatilpassing og

respekt for naturmangfold.

OVERORDNEDE KONSEPTSKISSER

Utviklingsområder

Forbindelser

Rådhusplassen

Promenadene

Radiell fortetting

Byromstrategi
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MOBILITET OG KOBLINGER
Våre anbefalinger knyttet til mobilitet er følgende:
• Sikre sammenhengende sikre gang- og

sykkelveitraseer som leder fra de dominerende
boligområdene og inn mot og gjennom sentrum, og
til skolene på Sodin.

• Gi bedre plass til gående og syklende i
veitverrsnittene til eksisterende kjøreveier i
sentrum, og en tydeligere kanting og sonemarkering
for gående og syklende i nærhet til kjørefelt.

• Utbedring av Lankan-krysset, med bredere
undergang og nytt høyresvingfelt.

• Sammenhengende gang- og sykkelveier langs
elvekorridoren og langs havnepromenade.

• Tilrettelagte snarveier, samt vinter-driftbare traséer
opp til Sodinplatået fra sentrum, og fra Ånesøyan.

• Flytting av buss-stopp til Rådhusplassen.
• Utbedring av buss-stopp for skolebuss til Sodin.

Endring av gatepro l
I de mest sentrale områdene foreslås det å
etablere mer bymessige gatesnitt, med fortau
mot gate, og ny belysning, benker og gatetrær.
Dette vil gi tryggere skolevei gjennom sentrum,
med et mye mer avklart forhold mellom gående
og kjørende. Tydelige kanter og fotgjengerfelt
sikrer trygg kryssing av vei. Syklende kan i
denne situasjonen både ferdes på fortau, eller i
kjørebanen. Endringen er aktuell i Hollaveien,
Nedre del av Trondheimsveien, Hasselveien,
Prinsegata, Bugen, Vorphaugen, Wesselveien,
Lankan og deler av Industriveien.

Uorganisert aktivitet

Ny bro ved småbåthavnen

Forbedret sykkeltrassé
På Sodinplatået er det mer aktuelt med mer
separate gang- og sykkelveier, for bedre
tra kksikring. Det foreslås etablert brede
gangog sykkelveier med grøntdeler mot
kjørevei, og at disse kan gjøres ekstra
attraktive gjennom supplering med
lekeelementer, sittesoner, god belysning og
vegetasjon.

Organisert aktivitet

Park og kai ved Stretet

Forbindelser gjennom landskap
I tillegg til de mer formaliserte gang- og
sykkelveiene etableres enkelte snarveier og
separate traséer utenom det ordinære
kjøreveinettet. Eksempler er snarveiene fra
Sodin og ned til sentrum, og fra Sodin og ned til
Ånesøyan, der det foreslås ere grep for å
forbedre eksisterende stier i det bratte
terrenget. Her foreslås det etablert
vinterbrøytbare gangveier i sikk-sakk for riktig
stigning, samtidig med at det introduseres
trapper som snarveier. Trappene kan utføres
med gitterrister som sikrer at snø i hovedsak
kan falle gjennom. Videre foreslås noe rydding
av vegetasjon rundt snarveiene, samt
etablering av belysning og rekkverk.

Barnetråkk

Bugen Verft
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Falksenteret og Wesselekra
Vi foreslår en vesentlig ny boligetablering på Wesselekra, øst for 
Falksenteret. En bebyggelse her vil disponere areal som i dag benyttes til 
uteopphold (fotball-løkke), så det er vesentlig at bebyggelsesstrukturen 
også muliggjør nye gode og allment tilgjengelige uteoppholdsarealer. 
Derfor foreslås ny bebyggelse hovedsakelig etablert som rammer rundt 
sentrale “tun”, som gir attraktive og klimaskjermede uterom. 
Uteoppholdsarealer minker i størrelse sammenlignet med i dag, men kan 
øke i kvalitet gjennom utbyggingen. Skrenten sør mot elvemunningen kan 
bebygges punktvis, men åpner opp for ny ferdselslinje fra boligtunene 
ned til elvebukta nord for Kiwi.

PRIORITERTE UTBYGGINGSOMRÅDER

Bugen Verft 
Den foreslåtte parken ved Bugen Verft foreslås redusert noe, da vi mener 
den ligger for usentralt i sentrum til å være så stor. Vi mener det er riktig 
å utvikle selve slipp-området som et rekreativt sted med park-kvaliteter, 
men mener det kan utvikles boliger fra omtrent samme posisjon langs 
Hollaveien som der det allerede ligger boliger på vestsiden av veien. På 
Vollanekra foreslås ny bebyggelsesstruktur orientert rundt et indre 
bilfritt parkrom i nord, og som punkthus i sør, og med kjøreadkomst 
primært fra Vollveien og Hasselveien.

Triangeltomta
I triangelet mellom Wesselveien, Trondheimsveien og elvepromenaden, 
ligger et stort fortettingspotensiale, samtidig som det pr. i dag er et av 
de mest flomutsatte arealene i sentrum. Vi foreslår en løfting av 
terrenget her, samt en forsterking av elvekanten, som kortsiktige 
flomsikringstiltak. Ny bebyggelse foreslås lagt tettere opp mot fortau 
langs rondheimsveien, med innslag av nærings- og forretningsarealer i 
gateplan. Bak denne ryggen foreslås etablert ny boligbebyggelse, 
orientert rundt et felles gårdstun, som spiller på lag med skalaen til 
eksisterende boligbebyggelse mot Wesselveien. Rema 1000 foreslås 
reetablert i områdets nordre del, som del av flomsikringstiltaket, og for å 
kunne disponere den søndre og mest attraktive delen av dette området 
til boliger, promenade, og utadvendte funksjoner.

Meieriet og Vorphaugen
 Denne bygningen bør rustes opp og gjennomgå en adaptiv 
transformering. Her bør det etableres flere ulike funksjonsprogram som 
gir et bredt spekter av brukere og synergier mellom ulike brukergrupper. 
En transformasjon av bygningen bør ses på som et nøkkelprosjekt for 
aktivisering av nedre del av Øragata, og bør prioriteres høyt. Vi foreslår 
følgende programmer: Bibliotek / Café / serveringssted / Barnehage / Et 
fellesskapsorientert arbeidssted for gründerspirer Lokaler for kursing, 
foreningssamling, og andre sosialt inkluderende initiativer. I direkte 
tilknytning til meieribygget, mot sør, mener vi det ligger til rette for en 
transformasjon mot nye fellesskapsorienterte og synergiskapende 
boformer. Her kan det etableres boliger for eldre i fellesskap, i nær 
tilknytning til boformer for barnefamilier.
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Norske arkitekters landsforbund (NAL) 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlems-
organisasjon for over 4300 arkitekter i Norge. Vi arbeider for  
å fremme god arkitektur og stedsutvikling, og utvikler forbilde-
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fagligheten blant arkitekter, planleggere og øvrige aktører i 
byggesektoren.
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Norske Arkitektkonkurranser (NAK)

Norske Arkitektkonkurranser (NAK) er den eneste publikasjon  
i sitt slag, der arkitektkonkurransene dokumenteres på en 
systematisk og profesjonell måte. Her presenteres både 
vinnerprosjektet og de øvrige premierte, innkjøpte og hedrede 
utkastene, samt de sentrale deler av juryens kritikk. NAK 
oppleves av oppdragsgiver som et nyttig redskap i det videre 
arbeide med gjennomføring av byggesaken, samt at det gir god 
«markeds føring» for oppdrags giveren og for prosjektet som skal 
realiseres. 
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Vedrørende anmodning om at innsigelse til planforslaget trekkes 

Vi viser til dere e-post av 24.2.2020 hvor dere ber om at Fylkesmannens innsigelse til planforslaget 
for Vollanekra trekkes under forutsetning av at nærmere viste endringer i 
reguleringsbestemmelsene tas inn i planen.  
 
Fylkesmannens fagavdelinger på støy har vurdert saken, og kommet frem til at en liten justering av 
deres forslag til endringer er nødvendig for at innsigelsen skal trekkes. Under forutsetning av at 
følgende bestemmelse tas inn (litt justert ift. deres forslag), så vil innsigelsen være imøtekommet og 
planen kan egengodkjennes: 
 

 «Grenseverdiene i T-1442/2016 skal ligge til grunn for alle tiltak innenfor planområdet. Alle 
boenhetene skal ha en stille side og uteareal med tilfredsstillende støynivå i henhold til T-
1442/2016 tabell 3.» 

 
For øvrig anbefaler Fylkesmannen også en liten justering også i denne bestemmelsen (selv om det 
ikke var knyttet innsigelse til denne): 
 

 «Før anleggsstart skal utarbeides en plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og 
anleggsfasen. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, 
sikkerhet for gående og syklende, støyforhold, rystelser og vibrasjoner, renhold og 
støvdemping og må sikre at avbøtende tiltak er etablert før bygge og anleggsarbeider 
igangsettes. Planen må sikre at grenseverdier i T1442/16 kapittel 4 (støy) T-1520 kapittel 6 
(støv) tilfredsstilles.» 

 
 
Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
Seksjonsleder 

  
 
Thomas Møller 
seniorrådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen  Kommunal- og justisavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 



  Side: 2/2 

 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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REGULERINGSPLAN VOLLANEKRA - l .GANGS BEHANDLING

INNSPILL

Hemne næringsforum viser til Åpent møte på Hotell Koselig torsdag 06.06.2019 og dialog
med våre medlemsbedrifter.

I møtet og samtaler er reguleringsplanen for Vollanekra diskutert .

Ettter en samlet vurdering fra innspill framkommet på møtet og samtaler med
medlemsbedrifter, kommer Hemne næringsforum med følgende uttalelse:

På vegne av våre medlemmer i forumet og meninger framkommet fra de 38 oppmøtte
personene på Åpent møte mener vi at stenging slett ikke er å anbefale.

- En ev. stenging av Hasselveien vil ramme but ikkene i Øragata ved at trafikken flyttes
ut av sentrum.

- En ev. stenging vil medføre en forflytning av dagens trafikk til et far ligere veikryss
(krysset mellom Vollveien og Hollaveien) .

- En ev. stenging vil medføre økt press på den ene veien i stedet for slik det er i dag, en
naturlig fordeling av trafikken på to veier til og fra Bugen.

Med vennlig hilsen

ta,ONHemne
, Naeringsforum

Tora Vaagan Hofset (sign.) Erik Snekvik (sign.)
styreleder
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Arkivsak-dok. 20/00264-19 
Saksbehandler Marit Oline Paulsen 
 
 
Saksgang 
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Saksframlegg 

 

Lerøy Midt AS - Søknad om dispensasjon fra FFNF-område i Kommuneplanens 
arealdel 

Saksdokumenter 

B6 Dispensasjonssøknad FNFFF.pdf 
Vedlegg til søknad. A1000 Situasjonsplan.pdf 
Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel 
Planbestemmelser til Kommuneplanens arealdel 
Uttalelse fra KN Havn IKS. Heim kommune  For uttalelse  søknad om dispensasjon fra FFNFformål i 
kommuneplanens arealdel.docx 
Fylkesmannen i Trøndelag. Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppgradere eksisterende 
bryggeløsning med kai - forlengelsen av eksisterende molo - Lerøy Midt AS - Heim 
Trøndelag fylkeskommune. 202009159-1 - Heim kommune - Høring av søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for oppgradering av eksisterende bryggeløsning med kai støpt i forlengelsen 
av eksisterende molo - Lerøy Midt AS.msg 

 

Saksopplysninger 

Øystein Thommesen AS søker på vegne av Lerøy Midt AS, om dispensasjon fra § 16-1 i 
planbestemmelsene til Kommuneplanens arealdel. Bestemmelsen omhandler forbud for tiltak etter 
plan- og bygningsloven i FFNF-område (ferdsel, fiske, natur og friluftsliv). Det søkes om å oppgradere 
eksisterende bryggeløsning med kai støpt i forlengelsen av eksisterende molo. Da lengderetningen søkes 
endret vil tiltaket berøre FFNF-område i Kommuneplanens arealdel. 
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Søknadens begrunnelse: 

Bryggen benyttes ved henting av settefisken som produseres i anlegget. På grunn av sterke vindkrefter i 
området som til tider kan skape store bølger og utfordrende manøvrering ønskes båtene anlagt på tvers 
i forhold til eksisterende molo, for å øke sikkerheten. Kaien er tenkt støpt i forlengelsen med 
eksisterende molo og tilhørende dykdalb og gangbro og fortøyninger tenkes etablert med lengderetning 
for brønnbåt som vist på ovenforstående situasjonskart. 

Planforhold: 

 

I henhold til § 16-1 i planbestemmelsene til Kommuneplanens arealdel er det forbud mot alle tiltak ihht. 
plan- og bygningslovens § 1-6. Dette innebærer at omsøkte endring vil berøre FFNF-område i 
Kommuneplanens arealdel, og vil være avhengig av dispensasjon. 

Høringsuttalelser: 

Regionale og statlige myndigheter skal hvis saksområde blir berørt ha fått anledning til å uttale seg før 
det gis dispensasjon. Søknaden er sendt på høring til Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i 
Trøndelag og Kristiansund og Nordmøre havn IKS. 

Kristiansund og Nordmøre havn IKS skriver i sin uttalelse datert 02.03.2020 at de ikke har noen 
merknader da tiltaket ikke vil vanskeliggjøre eller komme i konflikt med maritime/nautiske interesser. 

Fylkesmannen i Trøndelag skriver i sin uttalelse datert 17.03.2020 at de ikke foreligger noen merknader 
fra fagavdelingene. 

Trøndelag fylkeskommune skriver i sin uttalelse datert 23.03.2020 at de ikke har merknader til omsøkte 
tiltak. 

Naturmangfoldloven (nml): 

§ 7 i naturmangfoldloven krever at lovens prinsipper (§§ 8-12) skal legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet i saker som berører naturmangfold. Vurdering skal framgå av 
beslutningen. 
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Dispensasjonsbehandling, plan- og bygningslovens § 19-2: 

Dersom dispensasjon skal gis, skal hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, ikke bli vesentlig 
tilsidesatt. Ved en vurdering skal fordelen ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. 
Nasjonale rammer og mål skal legges til grunn for interesseavveiningene. Det skal legges særlig vekt på 
konsekvensene for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

 

 

Vurdering 

Den omsøkte endringen må vurderes opp imot om tiltaket vil avvike vesentlig fra hensikten med FFNF-
området og om at de positive konsekvensene som her vil være sikkerhet, vil være klart større enn 
eventuelle negative konsekvenser. 

Konsekvenser for ferdsel: 

Ut fra vedlagte situasjonskart som også viser fortøyningsfester for brønnbåt, vil endringen ikke medføre 
at ferdsel fra nærliggende naustområde nord for anlegget eller ferdsel fra nærliggende småbåthavn sør-
vest for anlegget vil begrenset utfartsmulighet.  

Konsekvenser for fiske: 

Om brygge/kai-løsning for båtanløp endrer form for ingen betydning for utenforliggende gyteområde i 
Belsvikbugta. 

Natur: 

Miljødirektoratets naturbase og artsdatabanken er gjennomgått med tanke på sårbart eller truet 
naturmangfold i området. Omsøkte endring medfører ingen endret bruk bare endret utforming. 
Omsøkte endring anses således ikke å ha endret innvirkning på naturmiljø i området. 

Friluftsliv: 

Som nevnt over under natur og ferdsel vil endret utforming av brygge/kai-løsning ha liten betydning for 
friluftsliv da ferdsel ikke blir forhindret og da bruken blir den samme. 

 

Ut fra en samlet vurdering vil omsøkte endring som vil berøre FFNF-område ikke sette formålet med 
FFNF-området vesentlig til side eller gi negative konsekvenser for formålet.  

 

Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra Lerøy Midt AS om 
dispensasjon fra § 16-1 i planbestemmelsene til Kommuneplanens arealdel, som omhandler forbud mot 
tiltak etter plan- og bygningsloven i område avsatt til FFNF-formål. Det gis dispensasjon for omsøkte 
endring der kai støpes i forlengelsen av eksisterende molo og der gangbro og dykdalb etableres slik at 
brønnbåter blir liggende på tvers mot anlegget. Dispensasjon gis da omsøkte endring ikke vil påvirke 
hensynet bak FFNF-området og da endringen vil være positiv for sikkerheten for båtanløpene samt at 
det ikke er funnet negative konsekvenser av endringen.   

 

Windows
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ØYSTEIN THOMMESEN AS
SIVILARKITEKT MNAL

Heim kommune
Tron dheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra 23.01.2020

Søknad om dispensasjon fra bestemmelse i reguleringsplan
Etablering av ny kailøsning i FFNF (Ferdsel, fiske, -natur og fr iluftsområder).

Tiltakshaver ønsker å endre eksisterende kailøsning og legge ny inntaksledning i sj ø. Tiltakene
berører Kommuneplanens arealdel §16-1. På vegne av Lerøy Midt as, avd Hemne søkes det
herved om dispensasjon fra angeldende planbestemmelse.

Tiltakshaver ønsker å oppgradere eksisterende bryggeløsning med kai. bryggen benyttes ved
henting av settefisken som produseres i anlegget. Det er sterke vindkrefter gjeldende i området,
noe som til tider kan skape store bølger og utfordrende manøvrering. For å øke sikkerheten for
ønskes båtene anlagt på tvers i forhold til eksisterende molo. Kaien tenkes støpt i forlengelse med
eksisterende molo. Tilhørende dykalb og gangbro og fortøyningspunkt tenkes etablert
lengderetning med anlagt brønnbåt som vist på situasjonsplan.

Tiltaket endrer ikke eksistende situasjon vesentlig i forhold til påvirkning på omgivelsene.
Formålet med kaien forblir den samme som eksisterende flytebrygge .Ved gjennomføring av
utvidelsen av anlegget (byggetrinn 2) forventes båtene å anløpe en gang i måneden, tilsvarende
som dagens situasjon. Båtstørrelse forventes i samme størrelse som i dag.
Vi mener med dette at hensynet bak bestemmelsen ikke er tilsidesatt og at forde lene er større enn
ulempene ved gjennomføringen av tiltaket.

Med vennlig hilsen
for Øystein Thommesen AS

- --- ---· ··
Anders Mæhlen
Sivilarkitekt

Vedlegg :
A 1000 Situasjonsplan.pdf

Kopi til: Erik Daaland (Lerøy Midt, avd. Hemne)

M t ,, Adresse: Telefo n:Sr
" LE)g Kjopm annsgata 17 73 50 00 80
'or" 7013 TRONDHEIM

Telefax:

73 50 00 81

E-mail : Org. nr.

fi rmapost @arkitekt-thom mesen.no NO 980380017 MVA
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K A R T U T S N I T T
S el v om kar t s i den gi r t i l gang t i l både kar t og oppl ysni nge r knyt t e t t i l ei endom m en s l i k som

f . eks . m å l ebr evsoppl ysni nge r og pl ani nf or m as j on, er s t a t t e r den i kke dagens r ut i ner f or
bes t i l l i ng av s i t uas j onskar t ved bygge- og de l et i l t ak, e l l er bes t i l l i ng av kar t og oppl ysni nge r i

f or bi ndel se m ed om se t ni ng av e i endom m e r. S l i ke dokum ent er skal kva l i t et s si kr e s av
kom m unen og der f or bes t i l l e s, skr i f t l i g e l l er pr. t el e f on hos S er vi cet or get . D et t as f or behol d om

at det kan f or ekom m e f ei l / m angl er på kar t e t , bl a . gj el der det t e pl andat a, ei endom sgr enser,
l edni nger / kabl er, kum m e r m . m . som i f or bi nde l se m ed pr os j ekt e r i ng/ anl eggsa r bei d m å

under sø kes næ r m er e.
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Bestemmelser og arealkart er juridisk bindende. Retningslinjer er ikke selvstendig
hjemmelsgrunnlag for vedtak, men retningsgivende ved kommunens saksbehandling.
Ytterligere føringer for kommunens saksbehandling fremgår av gjeldende lovverk,
kommuneplanens samfunnsdel, sektorplaner, temakart og temaplaner.

Alt areal skal beregnes i henhold til bestemmelsene i Byggteknisk forskrift (TEK) og
Norsk Standard NS-3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

Anvendte forkortelser i dokumentet:
Bebygd areal BYA
Bruttoareal BRA

Bestemmelser i rett skrift
Retningslinjer i  kursiv

Innledning:



s. 4 Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026

§1 Forholdet t il eksist erende planer
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 gjelder foran eksisterende
strandplaner, disposisjonsplaner og reguleringsplaner med
bestemmelser. Gjeldende reguleringsplaner kan realiseres
dersom de er i tråd med hovedformålet i kommuneplanen.

Nyere reguleringsplaner suppleres av kommuneplanens bestem-
melser og retningslinjer der tilsvarende tema ikke er behandlet
i reguleringsplanen. Dersom et tema behandles i kommuneplan
og reguleringsplan med ulike bestemmelser er det kommune-
planen som gjelder.

§2 Krav om reguler ingsplan
Større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn (f.eks. nye boligområder, brygger,
småbåtanlegg, idrettsanlegg, råsto utvinning, større terrenginngrep,
parkerings- eller veianlegg) krever reguleringsplan. Ved vesentlig
endring eller utvidelse kan det kreves regulering.

§3 Forut set ninger f or bruk av ut byggingsavt ale
§3- 1 Om utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtale kan forhandles og inngås når partene ser felles
nytte av en slik avtale med henblikk på forutsigbar og hensikts-
messig utbygging av et område. Avtalen skal ha sitt grunnlag i
kommunens planmyndighet og gjelder gjennomføring av kom-
munal arealplan.

Det kan forhandles og inngås utbyggingsavtaler innenfor hele
Hemne kommune. Utbyggingsavtalen kan omhandle tiltak og
forhold som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.
Dette kan omfatte tiltak og forhold både innenfor og utenfor
planområdets begrensning.

Generel le best emmelser

Det t e kan avt alen inneholde:

• Teknisk infrastruktur som vann, avløp, renovasjon, energiløsninger,
veg, parkering

• Gang-/ sykkelveger, tra kksikkerhetstiltak mm.

• Grønnstruktur, friområder, fellesarealer, utearealer med tilhørende
møblering og utstyr,

• Parker og plasser, turveger og stier, anlegg for lek, idrett og friluftsliv

• Kulturanlegg, kulturminner og kulturmiljøer

• Krav om tiltakets utforming

• Kvaliteter og detaljutforming i bygg og anlegg

• T iltakets arkitektur og estetikk

• Antall enheter, største og minste boligstørrelse, samt boligtype

• Livsløpsstandard og universell utforming

• Miljøtiltak som støytiltak, inneklima, miljøoppfølgingsprogram,
tiltak mot radon mm.

• Overdragelse, kjøp- og makeskifte av grunn

• Fortrinnsrett til kjøp av boliger til markedspris

• Kommunal tilvisningsrett for boliger

• Forskuttering av kommunale tiltak

• Utbyggingstakt

• Organisatoriske tiltak som etablering av velforeninger, drift og
vedlikehold av private anlegg etc.

• Økonomiske bidrag

del 1
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§4 Krav til tekniske løsninger 
Kommunalt vann- og avløpsanlegg skal utføres i henhold 
til gjeldende VA norm. Private vann- og avløpsanlegg ut-
føres i henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp, administrative og tekniske bestemmelser.

 §4-1 Vannforsyning
Minste innvendige dimensjon på kommunal vannledning 
er normalt 100 mm, dersom det ikke er krav til brannvann. 
Minste innvendig dimensjon for kommunal vannledning 
ved krav til brannvann er normalt 150 mm.  Nye byggeom-
råder skal tilrettelegges for tosidig vannforsyning.

§4-2 Avløp
Minste innvendige dimensjon for kommunal spillvanns-
ledning er normalt 150 mm. Minste innvendige dimen-
sjon for kommunal overvannsledning er normalt 150 mm. 
Overvann fra tak og overflater skal håndteres lokalt og ikke 
ledes direkte til kommunal spillvannsledning. 
Både overvann og drensvann må behandles på en slik måte 
at det ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendom-
mer ulemper.

For eiendommer med bebyggelse i områder uten kommu-
nal avløpsinfrastruktur skal det installeres helse- og mil-
jømessig forsvarlige løsninger for svartvann og gråvann i 
henhold til Forurensningsforskriften. Det skal søkes om 
utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann i henhold 
til forurensningsforskriften del 4, kapittel 12 (for utslipp 
< 50 PE) eller 13 (for utslipp >50 PE). Eiendommen skal 
tilknyttes kommunal tømmeordning.

Det kan tillates etablering av mindre avløpsanlegg 
i LNF og innenfor byggeforbudssonen i 100-me-
tersbeltet under følgende forutsetninger:    

• Etableringen skal ikke medføre negative konsekvenser  
   for LNF-formålet.

• Etableringen skal ikke påvirke formålet med bygge-
   forbudssonen.

• Anlegget skal ligge under bakken.

• Anleggsdeler i dagen skal skjules på en naturlig måte.

• Byggeprosessen skal ikke påvirke et større område enn 
   det som er strengt nødvendig.

• Anlegget skal plasseres slik at det minimerer behovet for    
   terrenginngrep/sprengning.

• Areal som benyttes i tiltaket skal holdes på et minimum.

• Overflateplanering og vegetasjonsetablering skal ikke 
   medføre privatiserende preg av anleggsområdet.

• Anlegget skal ikke påvirke allmennhetens interesser på 
   en negativ måte.

• Naturlig vegetasjon skal reetableres rundt anlegget.

• Viktig landskap, biologisk mangfold, fornminner eller 
nyere tids kulturminner blir ikke negativt berørt

§4-3 Vurdering av støy for nye tiltak
Behovet for støyutredning skal, i alle reguleringsforslag, 
vurderes etter til enhver tid gjeldende retningslinje for be-
handling av støy i arealplanleggingen. Om påkrevd skal det 
gjøres rede for avbøtende tiltak, som sikrer at støynivå blir 
i samsvar med gjeldende retningslinje.

§4-4 Sikkerhet mot naturpåkjenninger
Teknisk forskrift §7-1, skal vurderes før igangsetting og 
regulering av tiltak. Vurderingene skal omfatte fare for 
flom, stormflo, fjell- snø- og løsmasseskred. Sikkerheten 
skal vurderes både for planlagte tiltak og for eksisterende 
bebyggelse i tilstøtende områder som kan påvirkes av plan-
lagte tiltak.

§5 Rekkefølgebestemmelser
Tiltak eller arbeid i områder for bebyggelse og anlegg som 
beskrevet i pbl §20-1 kan ikke igangsettes før nødvendige 
tekniske anlegg med tilstrekkelig kapasitet er etablertrt. 

Bestemmelsene kan omfatte lovlig og tilfredsstillende 
vannforsyning- og avløpshåndtering (inkl. overvann), til-
fredsstillende adkomst/ veitilknytning for gående, syklende 
og motorisert ferdsel, parkering, lekeplass, energiforsyning 
og offentlig service (skole, barnehage, helsetjeneste, idretts- 
og nærmiljøanlegg mm).

Generelle bestemmelser
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§6 Byggegrenser
§6- 1 O entlige veier
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor bygge-
grense (jfr. Vegloven §29), med mindre annet er fastsatt
i reguleringsplan. Avstanden skal regnes fra midtlinjen i
kjørebane.

Byggegrense mot kommunal vei er ikke til hinder for
bygging av parkeringsplasser som overholder krav til frisikt,
eller plassering av bygning inntil 50 m2 BYA eller BRA
uten bruk til beboelse/varig opphold under forutsetning av
at denne plasseres som følger:

• Minst 1,5 meter fra regulert veikant eller gjerdelinje, for
plassering parallelt med veien.

• Minst 5 meter fra eiendomsgrense, for plassering vinkel-
rett/vertikalt på vei.
Bygningen må ikke sperre for nødvendig frisiktsone for vei,
eller komme i kon ikt med nødvendig drift og vedlikehold
av veien.

Det kan tillates oppført skur til busstopp og søppelkasser
uavhengig av arealformål. Ved fylkesvei og riksvei må de
respektive myndigheter godkjenne tiltaket.

Ved behov kan det kreves innmelding av senterpunkt
bygning og terrengsnitt ved regulering.

§6- 3 Byggeforbud i 100- metersbeltet langs sjø
og vassdrag

I områder innenfor byggeforbudssonen (jf. arealkart) er
arbeid og tiltak som nevnt i pbl §1-6 ikke tillatt. Det er
heller ikke tillatt med midlertidige og yttbare bygninger,
konstruksjoner og anlegg. Forbudet gjelder ikke der det
senere fastsettes en annen byggegrense med tilhørende
bestemmelser i reguleringsplan.

Langs innsjøer og vassdrag gjelder 50 m byggeforbud.
Det er forbudt å lukke og fylle ut i vassdrag. Sone for kant-
vegetasjon skal ivaretas, jfr. Vannressursloven §11.

Forbudet gjelder ikke følgende tiltak, under forutsetning av
at disse ikke medfører negative konsekvenser for allmenne
interesser eller kulturminneverdier:

• Ikke søknadspliktig fasadeendring, vedlikehold eller
reparasjon av eksisterende, godkjente bygninger, konstruk-
sjoner og anlegg der dette ikke endrer bygningens karakter
eller BYA.

• Rivning av bygninger, konstruksjoner eller anlegg

• O entlige tiltak og midlertidige bygninger, konstruk-
sjoner eller anlegg som fremmer friluftsliv og kulturell
aktivitet jfr. pbl §30-5

• Anlegg og innretninger for adkomst, bruk og drift av
o entlige friluftsområder

• Nødvendig oppføring av driftsbebyggelse for landbruket.
Krav til landbruksfaglig behovsvurdering.

• Fradeling ved innløsning av bebygd festetomt

• Etablering av mindre avløpsanlegg jfr. kommuneplan-
bestemmelse §4-2

§7 Nat urmil jø
Hensynet til natur- og miljøkvaliteter skal tillegges vekt
ved plan- og byggesaksbehandling. Ved regulering og ut-
bygging av ny bebyggelse skal det foreligge en vurdering av
det biologiske mangfoldet i området og hvordan hensynet
er ivaretatt. Alle tiltak skal vurderes i h.h.t. naturmangfold-
loven §§8-12.

§8 Kult urm inner og kult urmil jø
Ved planlegging og utbygging skal det legges vekt på
ivaretakelse av verneverdige kulturminner og kulturmiljø.
Oppføring av nye bygninger og anlegg innenfor verne-
verdige kulturmiljøer må tilpasses de bygde og naturgitte
omgivelser og strukturer.

Det er eiers ansvar å sikre og istandsette verneverdige
kulturminner slik at de ikke går tapt.
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9 Est et ikk og landskap
§9- 1 Byggeskikk / Estet ikk i bebyggelsen
• Stedskarakter og gode helhetsløsninger skal vektlegges

i fortettingsprosjekter. Der høy tetthet gir brudd med
eksisterende karakter, skal utbyggingsprosjekter tilføre
nye kvaliteter.

• Særlig gater og uteoppholdsplasser skal ha god kvalitet.
Bebyggelsen skal utformes og plasseres slik at den ikke
er til hinder for at hele bebyggelsesstrukturen i området
omformes med tilsvarende tetthet.

• Reguleringsplaner skal de nere rammer for helhetlig
utforming av byrom, grønne forbindelser og tra kkløs
ninger innenfor området som helhet. I fortettingspro
sjekter skal det tas tydelig stilling til bebyggelsesstruk
turen.

• All bebyggelse skal tilpasses det naturlige terreng og bør
utformes på en slik måte at den eksponeres minst mulig.

• Bebyggelsen skal underordnes viktige landskapstrekk og
landemerker; høydedragene som omkranser lokal-
senteret, strandsonen, elve- og bekkedalene, jordbruks
landskapet, sammenhengende grøntdrag og markante
trær. Silhuettvirkning av ny bebyggelse skal vurderes.

• Prinsippet om estetisk utforming av omgivelsene skal
ifølge plan- og bygningslovens formål ivaretas i planleg
gingen og kravene til det enkelte byggetiltak (pbl §1-1).

På bygninger/eiendommer som er merket som bevaringsverdige
i planen bør tradisjonell farge på gamle låvebygninger og
sekundære hus i bakgårder og lignende beholdes.

§9- 2 Terrengt ilpasning
Nye tiltak skal, i utforming og plassering på tomta, være
tilpasset terrenget på en slik måte at uttak og for ytting
av masser minimeres, og slik at eksisterende terreng og
vegetasjon i størst mulig grad bevares. Utforming og
plassering skal sikre gode visuelle kvaliteter, lysforhold
og bruksarealer. Ved behov kan det kreves innmelding av
senterpunkt bygning og terrengsnitt ved regulering.

Større forstøtningsmurer, oppfyllinger og terrengendringer bør
unngås.

§1 0 Leke- u t e- og oppholdsplasser
§10- 1 Lekeplasser
Det skal avsettes totalt minst 25 m2 pr. boenhet til
lekeplasser. I reguleringsplaner og ved søknad om
fradeling for boliger skal det gjøres rede for plassering
av lekeplasser. Lekeplassene skal ha en hensiktsmessig
form, terrengforhold og kapasitet samt være skjermet

mot biltra kk, støy, forurensning, annen helsefare, og de
viktigste vindretninger. I boligprosjekter der det kreves
utomhusplan skal det utarbeides detaljerte tegninger for
utforming av lekeplasser.

Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt
til uterom, fellesareal, fri- eller uteområde til skoler og
barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det
gjøres en vurdering av leke- og oppholdsbehovet og ska es
fullverdig erstatning i rimelig nærhet.

Lekeplassene bør di erensieres og utformes med hensyn
til barnas alder:

• Lekeplasser ved inngang/oppgang for barn 2-6 år, minst
5 m2 pr. boenhet

• Nærlekeplasser for barn 5-13 år, minst 10 m2 pr. boenhet

• Strøkslekeplasser for barn og ungdom 10 år og eldre,
minst 10 m2 pr. boenhet

§10- 2 Uteoppholdsareal
Minste uteoppholdsareal (MUA)
I nye reguleringsplaner og ved oppføring av nye boenheter
opparbeides minst følgende uteoppholdsareal til felles
bruk pr. boenhet:

Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) i boligprosjekter:
Bebyggelsestype: MUA felles opphold (m2)
Enebolig: 250 m2
Andre boligtyper: 200 m2
1-romsleilighet/
sekundærleilighet: 50 m2

Kravet til uteoppholdsareal skal dekkes på tomten
bygningen ligger på (jfr. pbl §28-7). Ikke overbygd del av
terrasser og takterrasser kan regnes som uteoppholdsareal.
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§11 Parkering
Bestemmelsene gjelder ved oppføring, ombygging og 
bruksendring av bygninger og ved fradeling av grunn-
eiendom, med mindre annet fastsettes eller er fastsatt 
i reguleringsplan. Kommunen kan ved behandling av 
plan eller byggesak foreta en skjønnsmessig vurdering av 
parkeringskravet når forholdene tilsier dette. 

All parkering skal løses på egen tomt eller på fellesarealer 
avsatt til formålet. Utendørs fellesanlegg for bilparke-
ring skal ha grøntarealer og beplantning. Ved utendørs 
biloppstillingsplasser skal det avsettes tilstrekkelig areal 
til snørydding. Felles parkeringsanlegg under tak skal 
ha innvendig fri høyde på minst 2,5 meter. Kommunen 
kan ved byggesaksbehandling godkjenne at del av 
parkeringsanlegget kan ha fri høyde ned til 2,1m. For 
underjordiske parkeringsanlegg skal øverste garasjedekke 
dimensjoneres for bilkjøring med akseltrykk 10 tonn. 

§11-1 Parkeringskrav for boliger 
Biloppstillingsplasser som må opparbeides utomhus for å 
tilfredsstille parkeringskravet regnes med i bebygd areal 
med 18 m² pr plass. 

For boenhet inntil 75 m2 BRA 
kreves det 1 biloppstillingsplass

For boenhet over 75 m2 BRA 
kreves det 2 biloppstillingsplasser

Ved feltutbygging skal det også opparbeides biloppstil-
lingsplasser for gjester i fellesanlegg på særskilt avsatt 
grunn, f.eks. ved atkomsten til feltet, med 1 biloppstil-
lingsplass pr. 4. boenhet. I tillegg skal det etableres minst 
2 sykkelplasser pr. boenhet.

Biloppstillingsplasser til rekkehus, lavblokk og blokkbe-
byggelse skal i hovedsak anlegges som felles parkerings-
anlegg. Gjesteparkering skal skje i felles parkeringsanlegg. 
For spesielle typer boliger, herunder eldreboliger, kan 
P-dekningskravet reduseres.

§11-2 Parkeringskrav for fritidsboliger
Det skal opparbeides minst 2 plasser pr eiendom/ 
fritidsbolig, med minimum 12,5 m² pr plass, der det er 
kjøreveg fram til tomta og kan parkeres på egen tomt. 
Dersom felles parkeringsanlegg benyttes skal tilsvarende 
antall plasser sikres i tilhørende anlegg, med fremvisning 
av avtale om bruk av vei og parkering.

§11-3 Parkeringskrav for publikumsrettet 
           næringsvirksomhet 
Minimum 2 p-plasser pr. virksomhet

Minimum 1 p-plass pr. 100 m² næringsbebyggelse

Maksimum 2 p-plass opparbeidet på terreng pr. 100 m² 
næringsbebyggelse

Ved mindre anlegg skal 10 % av plassene være reservert 
for bevegelseshemmede, minimum 1 plass. For publikums-
bygg skal det være minst 2 plasser. Hver biloppstillings-
plass for bevegelseshemmede skal dimensjoneres med 
4,5 meter x 6,0 meter. Biloppstillingsplasser skal ha en fri 
høyde på minst 2,5 meter for biladkomst og parkering. 
Sykkelparkering skal plasseres nær hovedinngangen. 
Felles parkeringsanlegg skal utrustes med sykkelstativ 
som sykkelrammen på enkel måte kan låses til. Sykkel-
parkering i felles parkeringsanlegg skal i hovedsak 
plasseres under tak. 

Oppstillingsplass for lettere kjøretøy skal dimensjoneres 
med 1,3 meter x 2,5 meter.

Med hensikt å videreutvikle en kompakt sentrumsstruktur 
vurderes det som hensiktsmessig å begrense parkeringsareal 
på terreng. Ved behov kan det etableres ytterligere arealer un-
der grunn eller i to etasjer. Parkeringssamarbeid kan begrense 
det totale parkeringsbehovet, med reduksjon av parkeringsa-
real med inntil 10%.

Parkeringsplasser kan kjøpes eller leies av andre 
grunneiere. Parkeringsrett skal dokumenteres med 
leie-/kjøpekontrakt.

§12 Skilt og reklame
§12-1 Søknad 
Innenfor Hemne kommune må skilt, reklameinnretninger 
o.l. ikke settes opp uten at kommunen / veieier har gitt 
samtykke. Samtykke kan bare gis inntil videre eller for et 
bestemt tidsrom. For oppsetting av reklameskiltinnretnin-
ger over 0,5 m² er det krav til nabovarsel jfr. pbl §21-3.



Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 s. 9

§12- 2 Områdehensyn og kriterier
Skilt- og reklameinnretninger skal ta hensyn til og
underordne seg områdets karakter og byrommets/byg-
gets/anleggets dimensjoner og egenart med hensyn til
fasadedetaljering og material- og fargebruk.

• Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en
samlet skiltplan for et avgrenset område under ett.

• Reklame på bygninger og frittstående reklameskilt i
LNF-områder skal ikke virke dominerende.

• Det tillates skilting av tursti og kyststi etter en helhetlig
plan.

• I bolig- og fritidsboligområder må det ikke føres
opp reklameinnretninger. Mindre skilt på forretninger,
kiosker o.l. kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer
bolig- og hyttebebyggelsen.

• På forretnings-, nærings- og o entlig område deriblant
idrettsanlegg skal det foreligge en helhetlig plan hvor
samordning av skilt og reklameinnretning vektlegges.

• Innenfor området Sentrum - Øragata skal hensynet til
bebyggelsen og omgivelsene vektlegges spesielt, i tillegg
til plan- og bygningslovens krav til eksisterende bygg
verk, jfr. pbl §31-1 om ivaretakelse av kulturell verdi.

• På bygninger eller i områder fredet etter kulturminne
loven eller regulert til bevaring godkjennes ikke skilt og
reklameinnretninger med mindre det inngår i godkjent

skiltplan. Dette gjelder også kirker og forsamlingshus,
samt bygninger eller områder som etter kommunens
skjønn har historisk, arkitektonisk eller annen kulturell
verdi jfr. pbl §31-1.

• For hver virksomhet tillates det ikke mer enn ett
uthengsskilt og ett veggmontert skilt. Kommunen
kan gjøre unntak for virksomheter som disponerer ere
fasader.

• Uthengsskilt skal ikke ha større bredde enn 1,0 m og
monteres slik at underkant er minst 2,5 m over tra kk-
og gangareal. Skilt som henger lavere enn 2,8 m må
henges i kjetting e.l. slik at de ikke er til hinder for
vanlig vedlikehold.

• Skilt må ikke plasseres på møne, tak ate, takutstikk
eller gesims.

• Utforming og plassering av skilt for forskjellige virk
somheter på samme fasade skal samordnes slik at det
oppnås en helhetsvirkning.

• Frittstående reklame skal ikke dominere bebyggelsen
og/eller miljøet.

• Midlertidig oppsatte reklameplakater og informasjons
plakater om spesielle arrangement o.l. skal ernes
umiddelbart etter arrangementet av informanten.
Kommunen kan ellers erne plakaten for informantens
regning.
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Best emmelser t i l arealf o rmål

del 2

§1 3 Bebyggelse og anlegg
§13- 1 Boligbebyggelse
Krav til byggetetthet for ny boligbebyggelse:
Kjørse Vollan nedre (16 daa) 3 boenheter / daa
Vesselekra (15 daa) 3 boenheter / daa
Ø vre Støllia øst (10 daa) 2 boenheter / daa
Ø vre Støllia vest (19 daa) 2 boenheter / daa

Tomtestørrelse for eneboliger bør ikke overstige 1daa. Der
arronderingsmessige hensyn taler for det kan det gis tillatelse
til inntil 2 daa. Unntak for fradeling av gårdstun når resten
av bruket selges som tilleggsjord til annet bruk.

§13- 2 Frit idsbebyggelse
• Maksimalt bruksareal (BRA) for fritidsbolig er 120 m².

• Det tillates oppført kun én frittliggende sekundærbyg-
ning med BYA på inntil 30 m².

• Opparbeidet uteplass, terrasse, veranda og utendørs
gangareal tilknyttet fritidsbolig tillates med samlet areal
inntil 40 m². Verandaer, terrasser og uteplasser skal
tilpasses det naturlig eksisterende terreng og skal ligge
lavest mulig.

• Framføring av strøm skal gå i jordkabel.

Tomtestørrelse for fritidsboliger bør ikke overstige 1daa. Der
arronderingsmessige hensyn taler for det kan det gis tillatelse
til inntil 2 daa. Der utnyttelsesgrad maksimeres innenfor
tillatt omfang bør terrengtilpasning vektlegges spesielt.

§13- 3 Sentrumsbebyggelse
Næring skal opprettholdes som bruksformål på gateplan
i kvartalet Øragata (begge sider av veien) - H asselveien –
Kringleveien – Prinsengata - Vorphaugen.

I boligområdene kreves det opparbeidet 1,5 p-plass pr.
boenhet. For nye bolig- og næringsområder skal parkering
fortrinnsvis legges under terreng.

§13- 4 Forretning og næringsbebyggelse
Arbeids- og/eller besøksintensive virksomheter skal
lokaliseres i områder med god tilgjengelighet for fotgjen-
gere, fortrinnsvis innenfor arealformålet sentrumsformål.
Næringsområder med god tilgjengelighet for bil og
dårlig tilgjengelighet for fotgjengere skal forbeholdes
lager- og industrivirksomhet.

Fremtidig næringsbebyggelse: H olla
H ensyn til landbruksformål, naturmangfold og land-
skapsestetiske verdier skal vurderes og legges til grunn
for utvidelsen ved regulering, Det skal tas særlig hensyn
til naturtype israndavsetning og dyrket mark.

Ved utbygging til arbeidsintensiv virksomhet/kontor-
formål bør det settes av areal til uterom for ansatte.
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§13- 5 Frit ids- og turist formål
Tilrettelegging for aktivitet som fremmer formålet kan
tillates. Bygde konstruksjoner skal tilpasses det naturlige
terreng og utformes på en slik måte at de eksponeres
minst mulig. Grunneier skal sørge for at følgende
forhold tilfredsstilles:

• Tilgang til godkjent drikkevann.

• Anvisning av tømmested for avløpsvann og privatavfall.
Disse tømmestedene skal være godkjent av forurens
ningsmyndighet og helsemyndighet.

• Alt avfall leveres til o entlig renovasjon.

Av tra kksikkerhetsmessige hensyn kan kommunen
pålegge grunneier å sikre området mot o entlig veg
(for eksempel ved oppsetting av gjerde). Plassering av
campingvogner skal skje i henhold til veglovens
bestemmelser om byggeavstand.

Tilbygg til campingvogn kan bare tillates i henhold til
godkjent reguleringsplan, og må ikke overskride 15 m2.
Konstruksjonen må tilfredsstille rimelige skjønnhetshensyn
i forhold til omgivelsene.

§13- 6 Naustbebyggelse
For ny eller eksisterende naustbebyggelse gjelder:

• Oppføres i én etasje med lokalisering i strandkanten

• Grunn ate på maks 40 m2

• Mønehøyde maks 3 m og gesimshøyde maks 2,5 m
over gjennomsnittlig terreng

• Kan tillates vindu kun i bakre gavlvegg

• Kan ikke innredes for varig opphold

• Bruksendring til fritidsbolig eller bolig tillates ikke

• Re ekterende takmateriale skal ikke benyttes

Det skal benyttes tradisjonelle byggemateriale i funda-
ment og bordkledning på vegger. Fargevalg skal holdes i
en tradisjonell fargeskala og tilpasses de omkringliggen-
de bygg.

§13- 7 Idrettsanlegg
Fremtidig idrettsanlegg: Rapet
Krav til regulering for nye tiltak innen formålet. H ensyn
til naturmangfold og landskapsestetiske verdier skal
vurderes og legges til grunn ved regulering.

§13- 8 Råsto utvinning
Ved uttak over 500 m3 masse skal det sendes melding til
Direktoratet for mineralforvaltning jf. mineralloven §42.
Ethvert uttak som samlet sett er på mer enn 10 000 m3
masse, samt et ethvert uttak av naturstein, krever konse-
sjon jfr. mineralloven §43 (naturstein er betegnelsen på
all stein som kan sages, spaltes eller hugges til plater og
emner for bruk i utearealer, bygninger og monumenter).
Konsesjonssøknad må godkjennes av DMF og det forut-
settes vanligvis at det ligger en godkjent reguleringsplan
til grunn før en eventuell driftskonsesjon gis.

Fremtidig råsto utvinning: Aa-gruva
Krav til utredning av hensynet til rødlistearten elvemus-
ling for vurdering av utvidelse av formålet mot Aa-elva.
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§1 4 Gr ønnst rukt ur
Angir viktige forbindelseslinjer til utmarka og nærtur-
områder nær tettbebyggelsen av betydning for ungers lek
og det daglige friluftslivet. Det skal prioriteres bevaring
og videreutvikling av eksisterende grønnstruktur med
sammenhengende korridorer mellom boligområder og
sentrum. Trær og annen vegetasjon som etter kommu-
nens skjønn er viktig for rekreasjon og lek eller naturm-
angfold skal tas vare på. Turveier bør, når opparbeidet
med standard tilsvarende kjørevei, anlegges slik at
utilsiktet bilkjøring hindres.

Det er ønskelig med følgende tilrettelegging for utøvelse
av friluftsliv for allmennheten:

• Skjøtsel og pleie av grønnstruktur

• Etablering av turvei eller sti med stimerking, skilttavler o.l.

• Parkeringsplasser, sykkelparkering, benker og liknende
der det er behov.

• Midlertidig ytebrygge på Sollistøa for å sikre adkomst
til Sollisetra for allmennheten.

Grønnstruktur tilknyttet Skogrand, H augen, Stølan,
Skeiet og Bugen skal prioriteres for tilrettelegging i
henhold til krav til universell utforming.

Bygging av skogsveier og andre tiltak knyttet til
skogbruk er tillatt jfr. skogbruksloven. Tilsvarende er
landbruk tillatt jfr. jordloven. Andre inngrep eller tiltak
på eller i grunnen tillates ikke.

§15 LNF - Landbruks- , nat ur- og f r iluf t sf ormål
§15- 1 Hovedformål
Areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
Nødvendige tiltak for etablering og tilrettelegging for
tilleggsnæring til landbruk kan tillates
(jfr. Veileder T-1443 kap. 2.1).

Kårbolig kan tillates dersom det anses nødvendig for
å sikre kontinuerlig og forsvarlig drift av eiendommen.
Ved søknad skal det foreligge landbruksfaglig uttalelse
med behovsvurderinger jfr. jordloven og tilhørende rund-
skriv.

- Boligen skal plasseres på eller i nær tilknytning til tunet
på eiendommen.

- Ved vurdering, skal det tillegges vekt om tunet er eien-
dommens driftssentrum, om bruker mottar produksjons-
tilskudd, om produksjonen krever høg arbeidsinnsats og
om eiendommen har et arealomfang som gjør at det må
søkes konsesjon ved salg utenfor familien.

Landbruksveier kan tillates på grunnlag av vurdering
av ressursgrunnlaget innenfor veiens dekningsområde
og veiens økonomiske nytte. Dersom annen virksomhet
utgjør en vesentlig del av formålet med veien, skal veien
behandles etter pbl §20-1.

Skogsbu / sankebu kan tillates dersom behov kan påvises
for skogsdrifta eller gjeting av husdyr. Ved søknad skal
det foreligge landbruksfaglig uttalelse med behovsvur-
deringer jfr. jordloven og tilhørende rundskriv. Maks 15
m2 BYA.

For tiltak som ikke er søknadspliktige jfr. pbl §20-5 1.
ledd bokstav c «mindre frittliggende byggverk knyttet
til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder»
gjelder kommuneplanbestemmelse §9-1 pkt. 4-7 og
§9-2.
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Bevar ing av dyrket mark
All dyrka mark i Hemne har verdi for matproduk-
sjon og som grunnlag for en levende landbruksnæ-
ring. Det bør vernes særskilt om den beste matjorda,
og omdisponering av høyproduktive jordbruksarealer
bør kun skje som følge av en langsiktig og helhetlig
arealvurdering. Det bør legges til rette for nydyrking,
og omdisponering av arealer til landbruksformål i
tråd med nasjonaleog regionale målsettinger. Jfr.
St.meld. nr. 9 og landbruksmelding for Trøndelag.
Ved område-
regulering bør det gis arealbruk og bestemmelser som
sikrer området som fremtidig dyrkingsjord. Det bør
ikke legges til rette for utvikling av virksomheter som
legger press på omdisponering av landbruksjord.

Et abler ing av t il leggsnæring
I vurdering av dispensasjon fra hovedformålet for
etablering av tilleggsnæring bør det vektlegges i
hvilken grad etableringen kan bidra til å opprett-
holde drift på bruket samt gi et verdifullt tilskudd til
kommunens stedsutvikling, identitet og omdømme.

Set erbebyggelse
Gjenoppføring av seterbebyggelse kan tillates i tråd
med tidligere bebyggelse. Plassering skal være på
eksisterende tufter og utforming skal samsvare med
fremviste fotogra er av tidligere bebyggelse. Ytter-
veggene skal være av stående
panel eller være av tømmer, evt. En kombinasjon
av disse. Vindus atene skal være oppdelt. Platting,
gelender og utkragede bygningsdeler tillates ikke.
Setervollene tillates ikke tilplantet og tilgroing med

trær bør unngås. Framføring av strøm skal gå i
jordkabel. Seterbebyggelse kan ikke fradeles. Øvrig
ny bebyggelse i området bør skje adskilt fra den opp-
rinnelige seterbebyggelsen, minimum 50 m. Det bør
tas hensyn til eksisterende bebyggelse i utformingen.

Lagring av rundballer og f ast gjødsel bør
ikke forekomme der hvor det er fare for forurensing
av vann og vassdrag, eller til hinder for tra kksik-
kerhet. Anbefalt avstand er 50 meter til strandsone,
bekk, kanal, kum på lukket ledning eller veggrøft.
Rundballer bør fortrinnsvis lagres på mark der
saftavrenning kan in ltreres i grunnen, eller kon-
trolleres gjennom drenering. Terrenget bør være mest
mulig att, og rundballer bør lagres i god avstand
fra vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssys-
tem. En egen lagerplass med tett dekke kan være
nødvendig.

Til ret t elegging f or f r iluf t sliv
Oppføring av midlertidig bebyggelse (gapahuk,
gamme, lavvo, etc.) kan tillates såfremt den er åpen
og tilgjengelig for allmenheten.

- Midlertidige konstruksjoner kan oppføres uten
søknad. Konstruksjonen skal bestå av biologisk ned-
brytbart materiale og enkelt demonteres etter endt
bruk. Støpt grunnmur eller annen fundamentering
tillates ikke.

- Permanente konstruksjoner kan oppføres der
dispensasjon er gitt fra LNF formålet.

Ret ningslinjer f or LNF - landbruks- , nat ur- og f r iluf t sf ormål
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§15- 2 Lokaliseringskriterier for bebyggelse
- Skal ikke lokaliseres nærmere enn 50 meter fra vassdrag,
svært viktig jordbruksareal, seterbygning / setervoll og au-
tomatisk fredede kulturminner. For fradeling av eiendom
gjelder avstand fra eiendomsgrense.

- Det skal tas særskilt hensyn til dyrket areal, høgproduktiv
skogsmark og natur- og friluftsområder.

- Ny bebyggelse skal ikke etableres i kon ikt med truete
eller sårbare arter eller naturtyper.

- Skal forankres i lokal byggeskikk og underordne seg
kvaliteter i kulturmiljø, landskap og terreng.

- Fortrinnsvis tilknyttes eksisterende adkomst. Der ny ad-
komst må etableres skal dette gjøres så skånsomt som mulig
i forhold til driftsforhold og kulturlandskap.

Spesielt vedrørende spredt boligbebyggelse:
- Lokaliseres til områder som gir barn gode og varierte
oppvekstmiljøer.

- Bør plasseres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og tilpas-
ses denne.

- Bør kun lokaliseres der det nnes muligheter for tilfredsstillen-
de vannforsyning og mulighet for godkjent avløpsløsning.

- Fortrinnsvis lokaliseres til områder som muliggjør kollektiv
transportdekning.

§15- 3 Spredt f rit idsbebyggelse
Området Ånavatnet – Langvatnet kan bebygges med en
tetthet på inntil én fritidsbolig pr. 50 daa, totalt 30 enheter.
Området H ollbusetra kan bebygges med en tetthet på

inntil én fritidsbolig pr. 25 daa, totalt 16 enheter.

• Det kan tillates oppført kun 1 -en- fritidsbolig pr. fradelt
eiendom. Maksimalt BRA for fritidsboligen er 70 m².
For underetasjer/kjeller regnes 50 % av bruksarealet med i
bygningens areal.

• Opparbeidet uteplass, terrasse, og utendørs gangareal til
knyttet fritidsbolig som ikke inngår i BYA, kan tillates
med samlet areal inntil 10m². Verandaer, terrasser og
uteplasser skal tilpasses det naturlig eksisterende terreng
og skal ligge lavest mulig.

• Fritidsboliger skal ikke ha innlagt vann (de nisjon: «Vann
som er ført innendørs gjennom tilpasset røropplegg»).

• Fritidsboliger skal ha godkjent biologisk toalett, for
brenningstoalett eller annen løsning godkjent av Hemne
kommune.

• For alle tiltak skal kommuneplanbestemmelse §15-2 pkt.
1-5 vurderes.

§15- 4 Spredt næringsbebyggelse
Etablering av næringsvirksomhet som tilleggsnæring til
tradisjonelt landbruk kan tillates.
Bebyggelsen skal ha en utforming og omfang knyttet til det
forventede næringspotensialet samt harmonere med det
aktuelle gårdsmiljøet for øvrig.
Forhold vedrørende hensyn til landbruksformål, naturm-
angfold og landskapsestetiske verdier skal vurderes og
legges til grunn for utvidelsen ved utbygging og regulering.

Fremtidig spredt næringsbebyggelse: Grønset
Adkomst til småbåthavna for kjørende skal kun skje ved
bruk av sørgående avkjørsel mot hovedhuset på Grønset.
Eksisterende driftsavkjørsel mot nord fra E39 skal kun
brukes i jordbrukssammenheng, og til det som er nød-
vendig for drift av landbruksjord nord for E39.



Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 s. 15

§1 6 FFAN F - Fer dsel , ske, akvakult ur ,
nat ur og f r ilu f t sl iv
I disse områdene tillates akvakulturvirksomhet.
Ny oppdrettsvirksomhet og lokaliseringsvalg må avklares
i hvert enkelt tilfelle gjennom de prosedyrer og regler som
kreves i henhold til akvakulturloven.
Oppdrettslokalitet 26155 Slåttholmen opprettholdes. Det
gis ikke anledning til vesentlig endring og utvidelse.

§16- 1 FFNF – Ferdsel, ske, natur og f riluf tsliv
I området tillates det ikke utført tiltak jfr. pbl §1-6.
Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og
bygningsloven, også plassering av midlertidige bygnin-
ger, konstruksjoner eller anlegg. Forbudet gjelder også
etablering av sandstrand.

• Graving, mudring, utfylling og andre tiltak som kan
endre et områdes verneverdi eller friluftsverdi kan bare
tillates med hjemmel i godkjent reguleringsplan.

• Lokalisering av oppdrett tillates ikke i disse områdene.

• T iltak i sjø krever tillatelse med hjemmel i havne- og
farvannsloven.

• Det kan settes krav til utredning av naturmangfold og
allmennhetens ferdselsmuligheter på land og på sjøen/ i
vassdraget.

• Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeologi og kultur-
historie må varsles, slik at de kan vurdere tiltaket med
henblikk på undersjøiske kulturminner.

• T iltak og inngrep må ikke være i kon ikt med skeriin-
teressene eller forringe områdenes kvaliteter som ske-,
gyte- og oppvekstområde.

§16- 2 Småbåthavn
O psal: Krav til felles avkjørsel med gnr/bnr 139/7 for
videreutvikling av areal med gnr/bnr 139/4.

Etablering av småbåthavn skal ikke være til hinder for
allmenn ferdsel i kystsonen. Kun ved særskilte grun-
ner kan det tillates at småbåthavnene stenges for åpen
ferdsel. Areal for nødvendig infrastruktur på landsiden
skal fastsettes ved regulering av området.
Ved nyanlegg av brygger og moloer i stein eller betong
skal endring av strømningsmønster, vannutskifting,
sandfor ytning og mudderdannelse utredes.
Ved utvidelse av eksisterende og ved nye anlegg der
det tilrettelegges for båtopplag skal det etableres egen
spyleplass med oppsamler/rensing av spylevann for å
skille ut malingrester og miljøgifter, før dette går tilbake
til sjøen. Spyleplass for båter skal ha fast dekke (betong/
asfalt) med fall mot drenerende grøft. Farlig avfall skal
oppbevares i egnede beholdere som skal være merket
med type innhold. Beholdere skal kunne låses når de
ikke er i bruk og skal stå under tak og være sikret mot
avsig og lekkasje.

§16- 3 Havneområde
Tilrettelegging for skipstra kk med havn og tilhørende
havneanlegg. Småbåthavn kan etableres innenfor hav-
neområdene, dersom infrastrukturen ikke er til hinder
for virksomhet tilknyttet havna.
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N edslagsf el t dr ikkevann
Drikkevannet i Hemne skal ha høy kvalitet. Ved utøvelse
av kommunal myndighet og eierskap skal drikkevanns-
interessen være overordnet alle andre interesser innenfor
hensynssonen.

• Transport og lagring av oljeprodukter og andre kjemi-
kalier skal foregå på en slik måte at det ikke utgjør noen
fare for forurensing av drikkevannet. Forbudet omfatter
også håndtering av maskiner eller andre kjøretøy ved vask,
reparasjoner, oljeskift og lignende aktiviteter som med
fører fare for forurensing.

• I nedbørsfeltet er det et forbud mot all installasjon og
bruk av nedgravde oljetanker

Bevar ing nat urm il jø
Hensynssonen angir viktige områder for naturmangfold
og allmennhetens friluftsliv. Hensynet til disse interessene
skal tillegges særskilt vekt og tiltak som forringer interessene
skal ikke tillates. Det henvises til forvaltningsprinsipper og
bestemmelser i lov om naturens mangfold.

Bevar ing kul t urm iljø
I områder avmerket som hensynssone kulturmiljø skal
den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og områdenes
særpregede miljø, herunder landskapsverdier, søkes bevart.
Ved nye tiltak innenfor hensynssonene, kan kommunen
kreve at kulturmiljøet/landskapet dokumenteres og at
det redegjøres for hvordan disse verdiene i området vil bli
ivaretatt.

• Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller søknad om
tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven §§20-1,
20-2, 20-3 og 20-4 i områder og på eiendommer med
verneverdige kulturminner og kulturmiljø skal tiltaket
skje på vernets premisser og innenfor kulturminnets/
kulturmiljøets tålegrense for endring. Dette gjelder særlig
tilpasning til bygningen(e)s plassering i bystruktur og/eller
tun og terreng, utforming, hovedkonstruksjon, takform
/ taktekking, fasader, proporsjoner på dører, vinduer og
andre bygningsdeler, bygningsdetaljer, materialbruk og
fargebruk.

• Søknad om tillatelse til tiltak skal inneholde en kul-
turhistorisk, arkitektonisk og estetisk redegjørelse som
forklarer hvordan tiltaket forholder seg til vernehensynene.

• Ved søknad om tillatelse til tiltak kan kommunen vurdere
å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak.

• Det skal legges vekt på å opprettholde den karakteris-
tiske tomtestrukturen, historiske vegetasjonselementer,
samt kulturminnets særegne plassering i landskapet og
terrenget.

• Om nødvendig skal en tilstandsvurdering vedlegges
søknad om endring av kulturminner.

En eventuell tilbakeføring kan vurderes, til kulturminnets
opprinnelige eller tidligere utforming.

Vin je k irke og H emne kir ke
De middelalderske kirkestedene er fredet i henhold til
lov om kulturminner jf. §4. Alle inngrep i grunnen eller
andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete
kulturminnet er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra
kulturminneloven.

Båndlegging et t er nat ur mangf o ld loven
Det vises til naturmangfoldlovens bestemmelser
(kapittel V) samt fredningsforskrifter tilhørende
verneområder, for områdene listet under:

• Røstøya naturreservat
• Soløya naturreservat
• Vinnstormyra
• Grønkjølen naturreservat
• Alstad naturminne, for nærmere info kontakt kommunen.

Båndlegging et t er lov om kul t urm inner
Det vises til kulturminnelovens bestemmelser for automatisk
fredede kulturminner (lov om kulturminner kapittel II) og
fredning ved enkeltvedtak (lov om kulturminner kapittel V).

Hensynssoner

del 3
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• Det skal legges stor vekt på tra kksikkerhet. Nye eta
bleringer må ikke belaste tilgrensende boligområder med
vesentlig tra kk, støy eller andre miljøbelastninger.

• Tilgjengelighet for fotgjengere skal prioriteres.
Uterom bør være universelt utformet og bør opparbeides
med høy standard på utforming og materialer.

• Bebyggelsen skal ha høy arealutnyttelse, og bør inneholde
tydelige senterfunksjoner, o entlig torg eller park.

• Byggehøyden i sentrum må avpasses til solvinkelen slik at
gateløp og uterom sikres solinnfall.

• Boliger i sentrum skal ha tilgang til rekreasjons- og leke-
arealer i rimelig nærhet.

• Ny bebyggelse skal ha fasade i eksisterende byggelinje.

• Bygninger/bygningsfasader inn mot kvartalet kan
plasseres i eiendomsgrensen der dette er hjemlet i regu
lerings- eller bebyggelsesplan eller hvis tillatelse fra nabo,
samt brannteknisk sikring foreligger. Kommunen kan
kreve oppriss mot bakgård.

• Alle byggesaker i bevaringsverdige bygningsmiljøer vurderes
særskilt. Bevaringsverdige bygninger og bygg i områder

med bevaringsverdig miljø, kan utbedres, på- og ombygges.
Det forutsettes at bygningens karakter mht. former, mate
rialer, detaljer, farger og lignende blir opprettholdt eller ført
tilbake til opprinnelig form. Endring kan tillates når dette
blir gjort i tråd med bygningens opprinnelige karakter.

• Bevaringsverdige bygninger tillates som regel ikke revet.
Må bygninger rives på grunn av brann og annen skade
skal de fortrinnsvis gjenoppbygges med samme eksteriør
og lokalisering.

• Arker, takoppbygg og nedskjæringer i tak aten skal ikke
utgjøre mer enn 25 % av tak aten og skal tilpasses eksis-

terende bygning og bygningsmiljø i området

• Bebyggelse for handel og publikumsrettet service bør utformes
med utadrettet fasade og funksjoner i hovedetasjer.

For Kyrksæt erøra gjelder i t i l legg f ølgende:

• Viktige utsiktslinjer og landskapstrekk skal tas vare på.
Sjøen, Søa og Rovatnet er sentrale elementer som skal tas
hensyn til i videre utvikling av Kyrksæterøra. Det samme
gjelder åskammen på Skeiet med kirkespiret som sentralt
element. Utsiktskorridorer gjennom og fra sentrum skal
sikres mot igjenbygging.

• Grønne korridorer mellom utfartsområdene rundt
Kyrksæterøra og sentrum skal sikres og videreutvikles.

Best emmelsesområde t et t st edsut vik l ing

del 4
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Subject: 202009159-1 - Heim kommune - Høring av søknad om dispensasjon fra

kommuneplanens arealdel for oppgradering av eksisterende
bryggeløsning med kai støpt i forlengelsen av eksisterende molo - Lerøy
Midt AS

Fylkeskommunen har ikke merknader til omsøkte tiltak.

Med vennlig hilsen
Heidi Beate Flatås

Heid i Beat e Fla t ås
R å dgi ver
Seksjon plan
Skype: heif l@trondelagfylke.no
74 17 51 72
74 17 40 00 (sent ralbord)
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Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppgradere eksisterende 
bryggeløsning med kai - forlengelsen av eksisterende molo - Lerøy Midt AS 
- Heim 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det foreligger ingen 
merknader fra fagavdelingene.  
 
 
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Fylkesmannen minner likevel om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig 
redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes 
som en saksbehandlingsfeil. 
 
Ved spørsmål til Fylkesmannens uttalelse ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Thomas Møller 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 
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Att: Marit Oline Paulsen   

 

HHeeiimm  kkoommmmuunnee  --  FFoorr  uuttttaalleellssee  --  ssøøkknnaadd  oomm  ddiissppeennssaassjjoonn  ffrraa  FFFFNNFF--

ffoorrmmååll  ii  kkoommmmuunneeppllaanneennss  aarreeaallddeell  
 

Vi viser til brev mottatt 23.03.2020 

 

Saksopplysninger 

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Bestemmelsen omhandler forbud 

for tiltak etter plan- og bygningsloven i FFNF området. Det søkes om å oppgradere 

eksisterende bryggeløsning med kai støpt i forlengelsen av eksisterende molo. Da 

lengderetningen søkes endret vil tiltaket berøre FFNF området i Kommuneplanens arealdel. 

 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS skal ivareta formålet i «lov om havner og kommunale 

farvann m.m. av 01. januar 2020 nr. 19» Havne- og farvannsloven har som formål å trygge 

ferdsel, og sørge for en best mulig planlegging og drift av havner. 

 

KNH kan ikke se at anlegget vil vanskeliggjøre eller komme i konflikt med maritime/nautiske 

interesser og har derfor ingen merknader til tiltaket slik det er vist på vedlagte tegninger. 

 
 

Med vennlig hilsen 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 

 

 

Jan Olav Bjerkestrand 

Senior Rådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Murmester Geir Myren AS - Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens 
arealdel for bruksendring av bygning og fradeling av tomt 

Saksdokumenter 

Dispensasjonssøknad 
A10 Situasjon_utomhus.pdf 
A20 Planer.pdf 
A40 Fasader.pdf 
Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens+arealdel+bestemmelser+2015-2026 
Oversiktskart 
Dispensasjon fra kommuneplan - bruksendring og fradeling - ombygging av hovedbygning til leiligheter - 
Heim 102_726 .msg 
Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Bruksendring og 
fradeling - 102/726. Heim kommune  
Svar fra Trøndelag fylkeskommune - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 6430 til 
eiendom 102/726 - Heim kommune 
Avtale gang- og sykkelveg 

 

Saksopplysninger 

Herlig Design as søker på vegne av Murmester Geir Myren AS om dispensasjon fra Kommuneplanens 
arealdel i forbindelse med byggesøknad og delingssøknad. Det søkes om dispensasjon fra planformålet 
offentlig og privat tjenesteyting i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak for bruksendring og 
ombygging av hovedbygning på eiendommen gnr 102, bnr 726, til 7 leiligheter. Det søkes også om 
fradeling av tomt for dette tiltaket som også vil kreve dispensasjon fra planformålet da det blir fradeling 
av tomt til boligformål.  
 
Søknadens begrunnelse, hentet fra søknaden: 

Windows
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43-20
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Situasjonskart. 
 
Nabovarsel: 
Naboer er varslet og det foreligger ingen merknader fra disse. Fylkeskommunen ville avvente uttalelse til 
de fikk dispensasjonssaken på høring fra kommunen. Se høringsuttalelse nedenfor. 
 
Andre opplysninger: 
Det foreligger avtale om etablering av gang- og sykkelveg over nabo i vest, inn til Haugabakken. Det 
foreligger tillatelse fra Fylkeskommunen som veimyndighet for utvidet og endret bruk av avkjørsel fra 
fylkesvei 6430, med vilkår om at planlagt gang- og sykkelveg skal være ferdig før leilighetene tas i bruk. 
 
Planforhold: 
Området er avsatt til offentlig og privat tjenesteyting. Bruksendring av bygning til boligformål og 
fradeling av tomt til bygningen er ikke i tråd med formålet og vil kreve dispensasjon fra 
Kommuneplanens arealdel. 
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Høringsuttalelser: 
Regionale og statlige myndigheter skal hvis saksområde blir berørt ha fått anledning til å uttale seg før 
det gis dispensasjon. Søknaden har vært sendt på høring til Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag 
fylkeskommune. 
Fylkesmannen i Trøndelag skriver i e-post sendt 30.03.20, at de ikke kan se at saken berører deres 
sektorinteresser og har derfor ingen merknader i saken. 
 
Trøndelag fylkeskommune skriver i brev datert 02.04.20, at de tidligere har godkjent utvidet og endret 
avkjøringstillatelse, med vilkår om utbedring ved avkjøring samt at gang- og sykkelvei må være ferdigstilt 
før leilighetene tas i bruk. Utover dette har de ingen merknader. De minner om sentrale temaer som må 
ivaretas i planleggingen knyttet til utforming av tiltaket og avsetting av areal for lekeområde. 
 
Naturmangfoldloven (nml) § 7: 
§ 7 i naturmangfoldloven (nml) krever at lovens prinsipper (§§ 8-12) skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet i saker som berører naturmangfold. Vurderingen skal 
framgå av beslutningen. 
 
Dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2: 
Dersom dispensasjon skal gis, skal hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke bli vesentlig 
tilsidesatt. Ved en vurdering skal fordelen ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. 
Nasjonale rammer og mål skal legges til grunn. Det skal legges særlig vekt på konsekvensene for helse, 
miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 

Vurdering 

Eiendommen ligger inntil eksisterende boligområde i sør og vest, og nært sentrum. Det er per i dag ikke 
etablert gang- og sykkelveg langs Lernesstrandveien som fører til eiendommens adkomstveg. For å bøte 
på dette er det planlagt gang- og sykkelvei fra eiendommen inn til eksisterende boligområde, og det 
foreligger avtale med berørt grunneier. Det foreligger som nevnt godkjent utvidet og endret avkjørsel 
med vilkår, fra fylkeskommunen som veimyndighet for fylkesvei 6430, Lernesstrandveien. 
 
Eiendommen / ny tomt har stort solrikt areal mot sør, sørvest som er egnet for uteoppholdsareal og 
hvor det er mulig å etablere nærlekeplass for de minste barna. Nærmeste strøkslekeplass for området 
blir det opparbeidede friområdet i Nerhaugen. Ved opparbeidelse av planlagte gang- og sykkelvei vil 
eiendommen kunne benytte gang- og sykkelveinettet til boligområdet i Haugen. Det søkes fradelt 2,887 
dekar tomt og bygningen skal bruksendres til å få 7 boenheter. Dette vil gi en tetthet på 2-3 boenheter 
per dekar og er i tråd med krav i avsatte områder for konsentrert bebyggelse i arealplanen. 
 
Bygningen som er fra siste del av 1950-tallet har vært stående tomt i lengre tid. Tidligere har bygningen 
vært benyttet til psykiatrisk sykehjem og sist flyktningmottak. Bakgrunnen til at denne eiendommen har 
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offentlig og privat tjenesteformål er bruken av eiendommen da planen ble vedtatt. Siden eiendommen 
ligger nært inntil eksisterende boligområde og det gjøres avbøtende tiltak med etablering av gang- og 
sykkelvei, vil en dispensasjon til boligformål, være positivt for området. Bruk av området til offentlig og 
privat tjenesteyting har vært fraværende de siste årene, samtidig som det foregår en områdeplanlegging 
av sentrumsområdet på Kyrksæterøra, hvor det er aktuelt å se på plassering og tilrettelegging for slik 
virksomhet. 
 
Miljødirektoratets naturbase og Artsdatabanken er sjekket. Det er ikke registrert sårbar eller truet 
naturmangfold i området som må hensyntas i byggefasen eller forhold til bruksendringen. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes godt nok til å kunne fatte beslutning i saken, jfr nml § 8. Føre-var-
prinsippet i nml § 9 kommer dermed ikke til anvendelse. Ut fra tidligere bruk vurderes tiltaket ikke å gi 
økt belastning for naturmangfold i området, jfr. nml § 10. Prinsippene i § 11 og 12 er her ikke aktuelle å 
vurdere nærmere. 

 

Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven innvilges søknad fra Murmester Geir Myren AS om dispensasjon 
fra planformålet offentlig og privat tjenesteyting i Kommuneplanens arealdel for omsøkte bruksendring 
og ombygging av hovedbygget på eiendommen gnr 102 bnr 726, til boligformål, samt dispensasjon for 
fradeling av tomt rundt bygget på ca. 2,886 dekar til boligformål. Dispensasjonen gis da området med 
avbøtende tiltak for adkomst for myke trafikanter er godt tjent som et forholdsvis sentrumsnært 
boligområde. Det er positivt at bygningene for ny bruk og at boligtettheten på ny tomt vil være høy, 
samtidig som det er mulighet for godt uteoppholdsområde. 
 
Dispensasjonen gis på vilkår om at fylkeskommunens krav i vedtak etter veiloven i brev av 20.02.20 
oppfylles før det kan gis brukstillatelse for leilighetene. 
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Herlig design
Helset unveien 22
7200 Kyrksæt erøra 20.12.19.

Hemne kommune
Byggesaksavdeling
7200 Kyrksæterøra

Soknad om dispensasjon fra reguleringsformäl

I forbindelse med «Søknad om t ilt ak» for ombygging av lokale for t idligere flykt ningemott ak t il
leilighet sbygg, ved Gnr 102, bnr 726 i Hemne kommune, søkes det om dispensasjon fra arealformål i
Hemne kommunes arealplan.

Eiendommen med adresse Lernesst randa 6 er regulert i kommuneplan med formålet «Byggeområde-
Offent lig eller privat tj enesteyt ing». «Hovedbygning» på eiendommen er t idligere brukt som
psykiat risk behandlingshjem og flykt ningemot tak. De siste årene har byggene på eiendommen ståt t
tomme og ubrukte.

Hovedbygningen som er en eldre bygning (ikke SEFRAK-regist rert ) har fortsatt et solid bæreverk av
solide grunnmurer og t reverkskonst ruksjon i yttervegger, tak og dekker. Kledninger og vinduer og alle
øvrige bygningsdeler lider av forfall og t renger vedlikehold og utskift ning for at bygget kan brukes
videre. Også for å kunne oppnå gjeldende tekniske krav. Ut eområder er heller ikke i bruk nå, og
bærer preg av gj engroing.

I Søknad om t illatelse t il t iltak, søkes hovedbygning ombygd t il leilighetsbygg. Tiltakshaver ser
pot ensiale i å omgjøre/ oppgradere eiendommen t il sent rumsnære bo liger for salg. I første omgang
gjelder dett e hovedbygning med t ilhørende uteoppholdsplasser og parkeringsanlegg. Kjøreadkomst
vil bli v ia eksist erende adkomstveg, og gang-, og sykkelveg vil opparbeides fra vest, og t ilknytt es
gang-, sykkelveg t il Haugen boligområde. De 2 byggene lengst øst på eiendommen søkes revet.
Fremover vil det vurderes mulighet for å oppføre nye boligbygg øst på eiendommen. Før eventuell
gjennomføring av dette, vil det søkes omregulering t il boligformål.

Begrunne lse:

• Bygningen med uteom rådet har kvalitet er som ligger t il ret te for utvikling av boligområde.
Den vakre og sent rumsnære eiendommen bør istandsett es og oppgraderes slik at den kan
nyt tiggjores.

• De siste årene har det ikke vært grunnlag for å bruke eiendommen som næring. Da
forret nings-, og næringsrelaterte virksomheter har andre lokaliteter. Sent rumsnære boliger
er og har vært att rakt ive i mange år.



herlig d es ig n
• Område har i stor grad beliggenhet på et eget høydedrag, slik at den ligger diskret og

skj ermet f ra boligfelt et for øvrig. Man kan ikke se at utvikling av boliger her vil være unormalt
forstyrrende eller medfølge seg ulemper for noen.

På vegne av t ilt akshaver bes det om at dispensasjon gis.

Med vennlig hilsen

, (] -« a Nj i e
Laila Mj n esaune
herlig design

)
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f-1908 Lernesstranda 6A

Situasjonsplan

Murmester Myren as

SI TUASJONSKART

Eiendom:
Gnr: 0 Bnr: 0 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse:

Hj.haver/Fester:

HEMNE KOMMUNE Dato: 23/10-2019 Sign: Målestokk 1:500

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet , bla. gj elder det te eiendomsgrenser , ledninger / kabler , kummer m.m. som i forbindelse med prosjekter ing/ anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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f-1908 Lernesstranda 6A
Plan 1. Etasje

Murmester Myren as
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Byggesøknadstegning
Kun tegninger merket "arbeidstegning"

kan brukes til utførelse
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Bestemmelser og arealkart er juridisk bindende. Retningslinjer er ikke selvstendig
hjemmelsgrunnlag for vedtak, men retningsgivende ved kommunens saksbehandling.
Ytterligere føringer for kommunens saksbehandling fremgår av gjeldende lovverk,
kommuneplanens samfunnsdel, sektorplaner, temakart og temaplaner.

Alt areal skal beregnes i henhold til bestemmelsene i Byggteknisk forskrift (TEK) og
Norsk Standard NS-3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

Anvendte forkortelser i dokumentet:
Bebygd areal BYA
Bruttoareal BRA

Bestemmelser i rett skrift
Retningslinjer i  kursiv

Innledning:

Illjustrasjoner i dokumentet:
s. 3: M. Sæther/ M. Sæther/ S. Wæge - s. 6: Hemne K - s. 7: Lala Tøyen arkitekter - s.
9: M. Sæther - s. 10: J. O. Bratset - s. 11: S. Wæge/ J. O. Bratset/ J. Myrhaug - s. 12: K-
S. Strøm/ J. Reinaas - s. 13: J. O. Bratset - s. 14: Lala/ Kåmmån/ Formløs - s. 15 og 17:
Juul|Frost arkitekter



s. 4 Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026

§1 Forholdet t il eksist erende planer
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 gjelder foran eksisterende
strandplaner, disposisjonsplaner og reguleringsplaner med
bestemmelser. Gjeldende reguleringsplaner kan realiseres
dersom de er i tråd med hovedformålet i kommuneplanen.

Nyere reguleringsplaner suppleres av kommuneplanens bestem-
melser og retningslinjer der tilsvarende tema ikke er behandlet
i reguleringsplanen. Dersom et tema behandles i kommuneplan
og reguleringsplan med ulike bestemmelser er det kommune-
planen som gjelder.

§2 Krav om reguler ingsplan
Større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn (f.eks. nye boligområder, brygger,
småbåtanlegg, idrettsanlegg, råsto utvinning, større terrenginngrep,
parkerings- eller veianlegg) krever reguleringsplan. Ved vesentlig
endring eller utvidelse kan det kreves regulering.

§3 Forut set ninger f or bruk av ut byggingsavt ale
§3- 1 Om utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtale kan forhandles og inngås når partene ser felles
nytte av en slik avtale med henblikk på forutsigbar og hensikts-
messig utbygging av et område. Avtalen skal ha sitt grunnlag i
kommunens planmyndighet og gjelder gjennomføring av kom-
munal arealplan.

Det kan forhandles og inngås utbyggingsavtaler innenfor hele
Hemne kommune. Utbyggingsavtalen kan omhandle tiltak og
forhold som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.
Dette kan omfatte tiltak og forhold både innenfor og utenfor
planområdets begrensning.

Generel le best emmelser

Det t e kan avt alen inneholde:

• Teknisk infrastruktur som vann, avløp, renovasjon, energiløsninger,
veg, parkering

• Gang-/ sykkelveger, tra kksikkerhetstiltak mm.

• Grønnstruktur, friområder, fellesarealer, utearealer med tilhørende
møblering og utstyr,

• Parker og plasser, turveger og stier, anlegg for lek, idrett og friluftsliv

• Kulturanlegg, kulturminner og kulturmiljøer

• Krav om tiltakets utforming

• Kvaliteter og detaljutforming i bygg og anlegg

• T iltakets arkitektur og estetikk

• Antall enheter, største og minste boligstørrelse, samt boligtype

• Livsløpsstandard og universell utforming

• Miljøtiltak som støytiltak, inneklima, miljøoppfølgingsprogram,
tiltak mot radon mm.

• Overdragelse, kjøp- og makeskifte av grunn

• Fortrinnsrett til kjøp av boliger til markedspris

• Kommunal tilvisningsrett for boliger

• Forskuttering av kommunale tiltak

• Utbyggingstakt

• Organisatoriske tiltak som etablering av velforeninger, drift og
vedlikehold av private anlegg etc.

• Økonomiske bidrag

del 1
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§4 Krav til tekniske løsninger
Kommunalt vann- og avløpsanlegg skal utføres i henhold 
til gjeldende VA norm. Private vann- og avløpsanlegg ut-
føres i henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp, administrative og tekniske bestemmelser.

§4-1 Vannforsyning
Minste innvendige dimensjon på kommunal vannledning 
er normalt 100 mm, dersom det ikke er krav til brannvann. 
Minste innvendig dimensjon for kommunal vannledning 
ved krav til brannvann er normalt 150 mm.  Nye byggeom-
råder skal tilrettelegges for tosidig vannforsyning.

§4-2 Avløp
Minste innvendige dimensjon for kommunal spillvanns-
ledning er normalt 150 mm. Minste innvendige dimen-
sjon for kommunal overvannsledning er normalt 150 mm. 
Overvann fra tak og overflater skal håndteres lokalt og ikke 
ledes direkte til kommunal spillvannsledning. 
Både overvann og drensvann må behandles på en slik måte 
at det ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendom-
mer ulemper.

For eiendommer med bebyggelse i områder uten kommu-
nal avløpsinfrastruktur skal det installeres helse- og mil-
jømessig forsvarlige løsninger for svartvann og gråvann i 
henhold til Forurensningsforskriften. Det skal søkes om 
utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann i henhold 
til forurensningsforskriften del 4, kapittel 12 (for utslipp 
< 50 PE) eller 13 (for utslipp >50 PE). Eiendommen skal 
tilknyttes kommunal tømmeordning.

Det kan tillates etablering av mindre avløpsanlegg 
i LNF og innenfor byggeforbudssonen i 100-me-
tersbeltet under følgende forutsetninger:    

• Etableringen skal ikke medføre negative konsekvenser
for LNF-formålet.

• Etableringen skal ikke påvirke formålet med bygge-
   forbudssonen.

• Anlegget skal ligge under bakken.

• Anleggsdeler i dagen skal skjules på en naturlig måte.

• Byggeprosessen skal ikke påvirke et større område enn
det som er strengt nødvendig.

• Anlegget skal plasseres slik at det minimerer behovet for
terrenginngrep/sprengning.

• Areal som benyttes i tiltaket skal holdes på et minimum.

• Overflateplanering og vegetasjonsetablering skal ikke
medføre privatiserende preg av anleggsområdet.

• Anlegget skal ikke påvirke allmennhetens interesser på
en negativ måte.

• Naturlig vegetasjon skal reetableres rundt anlegget.

• Viktig landskap, biologisk mangfold, fornminner eller
nyere tids kulturminner blir ikke negativt berørt

§4-3 Vurdering av støy for nye tiltak
Behovet for støyutredning skal, i alle reguleringsforslag, 
vurderes etter til enhver tid gjeldende retningslinje for be-
handling av støy i arealplanleggingen. Om påkrevd skal det 
gjøres rede for avbøtende tiltak, som sikrer at støynivå blir 
i samsvar med gjeldende retningslinje.

§4-4 Sikkerhet mot naturpåkjenninger
Teknisk forskrift §7-1, skal vurderes før igangsetting og 
regulering av tiltak. Vurderingene skal omfatte fare for 
flom, stormflo, fjell- snø- og løsmasseskred. Sikkerheten 
skal vurderes både for planlagte tiltak og for eksisterende 
bebyggelse i tilstøtende områder som kan påvirkes av plan-
lagte tiltak.

§5 Rekkefølgebestemmelser
Tiltak eller arbeid i områder for bebyggelse og anlegg som 
beskrevet i pbl §20-1 kan ikke igangsettes før nødvendige 
tekniske anlegg med tilstrekkelig kapasitet er etablertrt. 

Bestemmelsene kan omfatte lovlig og tilfredsstillende 
vannforsyning- og avløpshåndtering (inkl. overvann), til-
fredsstillende adkomst/ veitilknytning for gående, syklende 
og motorisert ferdsel, parkering, lekeplass, energiforsyning 
og offentlig service (skole, barnehage, helsetjeneste, idretts- 
og nærmiljøanlegg mm).

Generelle bestemmelser
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§6 Byggegrenser
§6- 1 O entlige veier
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor bygge-
grense (jfr. Vegloven §29), med mindre annet er fastsatt
i reguleringsplan. Avstanden skal regnes fra midtlinjen i
kjørebane.

Byggegrense mot kommunal vei er ikke til hinder for
bygging av parkeringsplasser som overholder krav til frisikt,
eller plassering av bygning inntil 50 m2 BYA eller BRA
uten bruk til beboelse/varig opphold under forutsetning av
at denne plasseres som følger:

• Minst 1,5 meter fra regulert veikant eller gjerdelinje, for
plassering parallelt med veien.

• Minst 5 meter fra eiendomsgrense, for plassering vinkel-
rett/vertikalt på vei.
Bygningen må ikke sperre for nødvendig frisiktsone for vei,
eller komme i kon ikt med nødvendig drift og vedlikehold
av veien.

Det kan tillates oppført skur til busstopp og søppelkasser
uavhengig av arealformål. Ved fylkesvei og riksvei må de
respektive myndigheter godkjenne tiltaket.

Ved behov kan det kreves innmelding av senterpunkt
bygning og terrengsnitt ved regulering.

§6- 3 Byggeforbud i 100- metersbeltet langs sjø
og vassdrag

I områder innenfor byggeforbudssonen (jf. arealkart) er
arbeid og tiltak som nevnt i pbl §1-6 ikke tillatt. Det er
heller ikke tillatt med midlertidige og yttbare bygninger,
konstruksjoner og anlegg. Forbudet gjelder ikke der det
senere fastsettes en annen byggegrense med tilhørende
bestemmelser i reguleringsplan.

Langs innsjøer og vassdrag gjelder 50 m byggeforbud.
Det er forbudt å lukke og fylle ut i vassdrag. Sone for kant-
vegetasjon skal ivaretas, jfr. Vannressursloven §11.

Forbudet gjelder ikke følgende tiltak, under forutsetning av
at disse ikke medfører negative konsekvenser for allmenne
interesser eller kulturminneverdier:

• Ikke søknadspliktig fasadeendring, vedlikehold eller
reparasjon av eksisterende, godkjente bygninger, konstruk-
sjoner og anlegg der dette ikke endrer bygningens karakter
eller BYA.

• Rivning av bygninger, konstruksjoner eller anlegg

• O entlige tiltak og midlertidige bygninger, konstruk-
sjoner eller anlegg som fremmer friluftsliv og kulturell
aktivitet jfr. pbl §30-5

• Anlegg og innretninger for adkomst, bruk og drift av
o entlige friluftsområder

• Nødvendig oppføring av driftsbebyggelse for landbruket.
Krav til landbruksfaglig behovsvurdering.

• Fradeling ved innløsning av bebygd festetomt

• Etablering av mindre avløpsanlegg jfr. kommuneplan-
bestemmelse §4-2

§7 Nat urmil jø
Hensynet til natur- og miljøkvaliteter skal tillegges vekt
ved plan- og byggesaksbehandling. Ved regulering og ut-
bygging av ny bebyggelse skal det foreligge en vurdering av
det biologiske mangfoldet i området og hvordan hensynet
er ivaretatt. Alle tiltak skal vurderes i h.h.t. naturmangfold-
loven §§8-12.

§8 Kult urm inner og kult urmil jø
Ved planlegging og utbygging skal det legges vekt på
ivaretakelse av verneverdige kulturminner og kulturmiljø.
Oppføring av nye bygninger og anlegg innenfor verne-
verdige kulturmiljøer må tilpasses de bygde og naturgitte
omgivelser og strukturer.

Det er eiers ansvar å sikre og istandsette verneverdige
kulturminner slik at de ikke går tapt.
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9 Est et ikk og landskap
§9- 1 Byggeskikk / Estet ikk i bebyggelsen
• Stedskarakter og gode helhetsløsninger skal vektlegges

i fortettingsprosjekter. Der høy tetthet gir brudd med
eksisterende karakter, skal utbyggingsprosjekter tilføre
nye kvaliteter.

• Særlig gater og uteoppholdsplasser skal ha god kvalitet.
Bebyggelsen skal utformes og plasseres slik at den ikke
er til hinder for at hele bebyggelsesstrukturen i området
omformes med tilsvarende tetthet.

• Reguleringsplaner skal de nere rammer for helhetlig
utforming av byrom, grønne forbindelser og tra kkløs
ninger innenfor området som helhet. I fortettingspro
sjekter skal det tas tydelig stilling til bebyggelsesstruk
turen.

• All bebyggelse skal tilpasses det naturlige terreng og bør
utformes på en slik måte at den eksponeres minst mulig.

• Bebyggelsen skal underordnes viktige landskapstrekk og
landemerker; høydedragene som omkranser lokal-
senteret, strandsonen, elve- og bekkedalene, jordbruks
landskapet, sammenhengende grøntdrag og markante
trær. Silhuettvirkning av ny bebyggelse skal vurderes.

• Prinsippet om estetisk utforming av omgivelsene skal
ifølge plan- og bygningslovens formål ivaretas i planleg
gingen og kravene til det enkelte byggetiltak (pbl §1-1).

På bygninger/eiendommer som er merket som bevaringsverdige
i planen bør tradisjonell farge på gamle låvebygninger og
sekundære hus i bakgårder og lignende beholdes.

§9- 2 Terrengt ilpasning
Nye tiltak skal, i utforming og plassering på tomta, være
tilpasset terrenget på en slik måte at uttak og for ytting
av masser minimeres, og slik at eksisterende terreng og
vegetasjon i størst mulig grad bevares. Utforming og
plassering skal sikre gode visuelle kvaliteter, lysforhold
og bruksarealer. Ved behov kan det kreves innmelding av
senterpunkt bygning og terrengsnitt ved regulering.

Større forstøtningsmurer, oppfyllinger og terrengendringer bør
unngås.

§1 0 Leke- u t e- og oppholdsplasser
§10- 1 Lekeplasser
Det skal avsettes totalt minst 25 m2 pr. boenhet til
lekeplasser. I reguleringsplaner og ved søknad om
fradeling for boliger skal det gjøres rede for plassering
av lekeplasser. Lekeplassene skal ha en hensiktsmessig
form, terrengforhold og kapasitet samt være skjermet

mot biltra kk, støy, forurensning, annen helsefare, og de
viktigste vindretninger. I boligprosjekter der det kreves
utomhusplan skal det utarbeides detaljerte tegninger for
utforming av lekeplasser.

Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt
til uterom, fellesareal, fri- eller uteområde til skoler og
barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det
gjøres en vurdering av leke- og oppholdsbehovet og ska es
fullverdig erstatning i rimelig nærhet.

Lekeplassene bør di erensieres og utformes med hensyn
til barnas alder:

• Lekeplasser ved inngang/oppgang for barn 2-6 år, minst
5 m2 pr. boenhet

• Nærlekeplasser for barn 5-13 år, minst 10 m2 pr. boenhet

• Strøkslekeplasser for barn og ungdom 10 år og eldre,
minst 10 m2 pr. boenhet

§10- 2 Uteoppholdsareal
Minste uteoppholdsareal (MUA)
I nye reguleringsplaner og ved oppføring av nye boenheter
opparbeides minst følgende uteoppholdsareal til felles
bruk pr. boenhet:

Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) i boligprosjekter:
Bebyggelsestype: MUA felles opphold (m2)
Enebolig: 250 m2
Andre boligtyper: 200 m2
1-romsleilighet/
sekundærleilighet: 50 m2

Kravet til uteoppholdsareal skal dekkes på tomten
bygningen ligger på (jfr. pbl §28-7). Ikke overbygd del av
terrasser og takterrasser kan regnes som uteoppholdsareal.
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§11 Parkering
Bestemmelsene gjelder ved oppføring, ombygging og 
bruksendring av bygninger og ved fradeling av grunn-
eiendom, med mindre annet fastsettes eller er fastsatt 
i reguleringsplan. Kommunen kan ved behandling av 
plan eller byggesak foreta en skjønnsmessig vurdering av 
parkeringskravet når forholdene tilsier dette. 

All parkering skal løses på egen tomt eller på fellesarealer 
avsatt til formålet. Utendørs fellesanlegg for bilparke-
ring skal ha grøntarealer og beplantning. Ved utendørs 
biloppstillingsplasser skal det avsettes tilstrekkelig areal 
til snørydding. Felles parkeringsanlegg under tak skal 
ha innvendig fri høyde på minst 2,5 meter. Kommunen 
kan ved byggesaksbehandling godkjenne at del av 
parkeringsanlegget kan ha fri høyde ned til 2,1m. For 
underjordiske parkeringsanlegg skal øverste garasjedekke 
dimensjoneres for bilkjøring med akseltrykk 10 tonn. 

§11-1 Parkeringskrav for boliger
Biloppstillingsplasser som må opparbeides utomhus for å 
tilfredsstille parkeringskravet regnes med i bebygd areal 
med 18 m² pr plass. 

For boenhet inntil 75 m2 BRA 
kreves det 1 biloppstillingsplass

For boenhet over 75 m2 BRA 
kreves det 2 biloppstillingsplasser

Ved feltutbygging skal det også opparbeides biloppstil-
lingsplasser for gjester i fellesanlegg på særskilt avsatt 
grunn, f.eks. ved atkomsten til feltet, med 1 biloppstil-
lingsplass pr. 4. boenhet. I tillegg skal det etableres minst 
2 sykkelplasser pr. boenhet.

Biloppstillingsplasser til rekkehus, lavblokk og blokkbe-
byggelse skal i hovedsak anlegges som felles parkerings-
anlegg. Gjesteparkering skal skje i felles parkeringsanlegg. 
For spesielle typer boliger, herunder eldreboliger, kan 
P-dekningskravet reduseres.

§11-2 Parkeringskrav for fritidsboliger
Det skal opparbeides minst 2 plasser pr eiendom/ 
fritidsbolig, med minimum 12,5 m² pr plass, der det er 
kjøreveg fram til tomta og kan parkeres på egen tomt. 
Dersom felles parkeringsanlegg benyttes skal tilsvarende 
antall plasser sikres i tilhørende anlegg, med fremvisning 
av avtale om bruk av vei og parkering.

§11-3 Parkeringskrav for publikumsrettet
           næringsvirksomhet 
Minimum 2 p-plasser pr. virksomhet

Minimum 1 p-plass pr. 100 m² næringsbebyggelse

Maksimum 2 p-plass opparbeidet på terreng pr. 100 m² 
næringsbebyggelse

Ved mindre anlegg skal 10 % av plassene være reservert 
for bevegelseshemmede, minimum 1 plass. For publikums-
bygg skal det være minst 2 plasser. Hver biloppstillings-
plass for bevegelseshemmede skal dimensjoneres med 
4,5 meter x 6,0 meter. Biloppstillingsplasser skal ha en fri 
høyde på minst 2,5 meter for biladkomst og parkering. 
Sykkelparkering skal plasseres nær hovedinngangen. 
Felles parkeringsanlegg skal utrustes med sykkelstativ 
som sykkelrammen på enkel måte kan låses til. Sykkel-
parkering i felles parkeringsanlegg skal i hovedsak 
plasseres under tak. 

Oppstillingsplass for lettere kjøretøy skal dimensjoneres 
med 1,3 meter x 2,5 meter.

Med hensikt å videreutvikle en kompakt sentrumsstruktur 
vurderes det som hensiktsmessig å begrense parkeringsareal 
på terreng. Ved behov kan det etableres ytterligere arealer un-
der grunn eller i to etasjer. Parkeringssamarbeid kan begrense 
det totale parkeringsbehovet, med reduksjon av parkeringsa-
real med inntil 10%.

Parkeringsplasser kan kjøpes eller leies av andre 
grunneiere. Parkeringsrett skal dokumenteres med 
leie-/kjøpekontrakt.

§12 Skilt og reklame
§12-1 Søknad
Innenfor Hemne kommune må skilt, reklameinnretninger 
o.l. ikke settes opp uten at kommunen / veieier har gitt
samtykke. Samtykke kan bare gis inntil videre eller for et
bestemt tidsrom. For oppsetting av reklameskiltinnretnin-
ger over 0,5 m² er det krav til nabovarsel jfr. pbl §21-3.
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§12- 2 Områdehensyn og kriterier
Skilt- og reklameinnretninger skal ta hensyn til og
underordne seg områdets karakter og byrommets/byg-
gets/anleggets dimensjoner og egenart med hensyn til
fasadedetaljering og material- og fargebruk.

• Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en
samlet skiltplan for et avgrenset område under ett.

• Reklame på bygninger og frittstående reklameskilt i
LNF-områder skal ikke virke dominerende.

• Det tillates skilting av tursti og kyststi etter en helhetlig
plan.

• I bolig- og fritidsboligområder må det ikke føres
opp reklameinnretninger. Mindre skilt på forretninger,
kiosker o.l. kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer
bolig- og hyttebebyggelsen.

• På forretnings-, nærings- og o entlig område deriblant
idrettsanlegg skal det foreligge en helhetlig plan hvor
samordning av skilt og reklameinnretning vektlegges.

• Innenfor området Sentrum - Øragata skal hensynet til
bebyggelsen og omgivelsene vektlegges spesielt, i tillegg
til plan- og bygningslovens krav til eksisterende bygg
verk, jfr. pbl §31-1 om ivaretakelse av kulturell verdi.

• På bygninger eller i områder fredet etter kulturminne
loven eller regulert til bevaring godkjennes ikke skilt og
reklameinnretninger med mindre det inngår i godkjent

skiltplan. Dette gjelder også kirker og forsamlingshus,
samt bygninger eller områder som etter kommunens
skjønn har historisk, arkitektonisk eller annen kulturell
verdi jfr. pbl §31-1.

• For hver virksomhet tillates det ikke mer enn ett
uthengsskilt og ett veggmontert skilt. Kommunen
kan gjøre unntak for virksomheter som disponerer ere
fasader.

• Uthengsskilt skal ikke ha større bredde enn 1,0 m og
monteres slik at underkant er minst 2,5 m over tra kk-
og gangareal. Skilt som henger lavere enn 2,8 m må
henges i kjetting e.l. slik at de ikke er til hinder for
vanlig vedlikehold.

• Skilt må ikke plasseres på møne, tak ate, takutstikk
eller gesims.

• Utforming og plassering av skilt for forskjellige virk
somheter på samme fasade skal samordnes slik at det
oppnås en helhetsvirkning.

• Frittstående reklame skal ikke dominere bebyggelsen
og/eller miljøet.

• Midlertidig oppsatte reklameplakater og informasjons
plakater om spesielle arrangement o.l. skal ernes
umiddelbart etter arrangementet av informanten.
Kommunen kan ellers erne plakaten for informantens
regning.
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Best emmelser t i l arealf o rmål

del 2

§1 3 Bebyggelse og anlegg
§13- 1 Boligbebyggelse
Krav til byggetetthet for ny boligbebyggelse:
Kjørse Vollan nedre (16 daa) 3 boenheter / daa
Vesselekra (15 daa) 3 boenheter / daa
Ø vre Støllia øst (10 daa) 2 boenheter / daa
Ø vre Støllia vest (19 daa) 2 boenheter / daa

Tomtestørrelse for eneboliger bør ikke overstige 1daa. Der
arronderingsmessige hensyn taler for det kan det gis tillatelse
til inntil 2 daa. Unntak for fradeling av gårdstun når resten
av bruket selges som tilleggsjord til annet bruk.

§13- 2 Frit idsbebyggelse
• Maksimalt bruksareal (BRA) for fritidsbolig er 120 m².

• Det tillates oppført kun én frittliggende sekundærbyg-
ning med BYA på inntil 30 m².

• Opparbeidet uteplass, terrasse, veranda og utendørs
gangareal tilknyttet fritidsbolig tillates med samlet areal
inntil 40 m². Verandaer, terrasser og uteplasser skal
tilpasses det naturlig eksisterende terreng og skal ligge
lavest mulig.

• Framføring av strøm skal gå i jordkabel.

Tomtestørrelse for fritidsboliger bør ikke overstige 1daa. Der
arronderingsmessige hensyn taler for det kan det gis tillatelse
til inntil 2 daa. Der utnyttelsesgrad maksimeres innenfor
tillatt omfang bør terrengtilpasning vektlegges spesielt.

§13- 3 Sentrumsbebyggelse
Næring skal opprettholdes som bruksformål på gateplan
i kvartalet Øragata (begge sider av veien) - H asselveien –
Kringleveien – Prinsengata - Vorphaugen.

I boligområdene kreves det opparbeidet 1,5 p-plass pr.
boenhet. For nye bolig- og næringsområder skal parkering
fortrinnsvis legges under terreng.

§13- 4 Forretning og næringsbebyggelse
Arbeids- og/eller besøksintensive virksomheter skal
lokaliseres i områder med god tilgjengelighet for fotgjen-
gere, fortrinnsvis innenfor arealformålet sentrumsformål.
Næringsområder med god tilgjengelighet for bil og
dårlig tilgjengelighet for fotgjengere skal forbeholdes
lager- og industrivirksomhet.

Fremtidig næringsbebyggelse: H olla
H ensyn til landbruksformål, naturmangfold og land-
skapsestetiske verdier skal vurderes og legges til grunn
for utvidelsen ved regulering, Det skal tas særlig hensyn
til naturtype israndavsetning og dyrket mark.

Ved utbygging til arbeidsintensiv virksomhet/kontor-
formål bør det settes av areal til uterom for ansatte.
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§13- 5 Frit ids- og turist formål
Tilrettelegging for aktivitet som fremmer formålet kan
tillates. Bygde konstruksjoner skal tilpasses det naturlige
terreng og utformes på en slik måte at de eksponeres
minst mulig. Grunneier skal sørge for at følgende
forhold tilfredsstilles:

• Tilgang til godkjent drikkevann.

• Anvisning av tømmested for avløpsvann og privatavfall.
Disse tømmestedene skal være godkjent av forurens
ningsmyndighet og helsemyndighet.

• Alt avfall leveres til o entlig renovasjon.

Av tra kksikkerhetsmessige hensyn kan kommunen
pålegge grunneier å sikre området mot o entlig veg
(for eksempel ved oppsetting av gjerde). Plassering av
campingvogner skal skje i henhold til veglovens
bestemmelser om byggeavstand.

Tilbygg til campingvogn kan bare tillates i henhold til
godkjent reguleringsplan, og må ikke overskride 15 m2.
Konstruksjonen må tilfredsstille rimelige skjønnhetshensyn
i forhold til omgivelsene.

§13- 6 Naustbebyggelse
For ny eller eksisterende naustbebyggelse gjelder:

• Oppføres i én etasje med lokalisering i strandkanten

• Grunn ate på maks 40 m2

• Mønehøyde maks 3 m og gesimshøyde maks 2,5 m
over gjennomsnittlig terreng

• Kan tillates vindu kun i bakre gavlvegg

• Kan ikke innredes for varig opphold

• Bruksendring til fritidsbolig eller bolig tillates ikke

• Re ekterende takmateriale skal ikke benyttes

Det skal benyttes tradisjonelle byggemateriale i funda-
ment og bordkledning på vegger. Fargevalg skal holdes i
en tradisjonell fargeskala og tilpasses de omkringliggen-
de bygg.

§13- 7 Idrettsanlegg
Fremtidig idrettsanlegg: Rapet
Krav til regulering for nye tiltak innen formålet. H ensyn
til naturmangfold og landskapsestetiske verdier skal
vurderes og legges til grunn ved regulering.

§13- 8 Råsto utvinning
Ved uttak over 500 m3 masse skal det sendes melding til
Direktoratet for mineralforvaltning jf. mineralloven §42.
Ethvert uttak som samlet sett er på mer enn 10 000 m3
masse, samt et ethvert uttak av naturstein, krever konse-
sjon jfr. mineralloven §43 (naturstein er betegnelsen på
all stein som kan sages, spaltes eller hugges til plater og
emner for bruk i utearealer, bygninger og monumenter).
Konsesjonssøknad må godkjennes av DMF og det forut-
settes vanligvis at det ligger en godkjent reguleringsplan
til grunn før en eventuell driftskonsesjon gis.

Fremtidig råsto utvinning: Aa-gruva
Krav til utredning av hensynet til rødlistearten elvemus-
ling for vurdering av utvidelse av formålet mot Aa-elva.
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§1 4 Gr ønnst rukt ur
Angir viktige forbindelseslinjer til utmarka og nærtur-
områder nær tettbebyggelsen av betydning for ungers lek
og det daglige friluftslivet. Det skal prioriteres bevaring
og videreutvikling av eksisterende grønnstruktur med
sammenhengende korridorer mellom boligområder og
sentrum. Trær og annen vegetasjon som etter kommu-
nens skjønn er viktig for rekreasjon og lek eller naturm-
angfold skal tas vare på. Turveier bør, når opparbeidet
med standard tilsvarende kjørevei, anlegges slik at
utilsiktet bilkjøring hindres.

Det er ønskelig med følgende tilrettelegging for utøvelse
av friluftsliv for allmennheten:

• Skjøtsel og pleie av grønnstruktur

• Etablering av turvei eller sti med stimerking, skilttavler o.l.

• Parkeringsplasser, sykkelparkering, benker og liknende
der det er behov.

• Midlertidig ytebrygge på Sollistøa for å sikre adkomst
til Sollisetra for allmennheten.

Grønnstruktur tilknyttet Skogrand, H augen, Stølan,
Skeiet og Bugen skal prioriteres for tilrettelegging i
henhold til krav til universell utforming.

Bygging av skogsveier og andre tiltak knyttet til
skogbruk er tillatt jfr. skogbruksloven. Tilsvarende er
landbruk tillatt jfr. jordloven. Andre inngrep eller tiltak
på eller i grunnen tillates ikke.

§15 LNF - Landbruks- , nat ur- og f r iluf t sf ormål
§15- 1 Hovedformål
Areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
Nødvendige tiltak for etablering og tilrettelegging for
tilleggsnæring til landbruk kan tillates
(jfr. Veileder T-1443 kap. 2.1).

Kårbolig kan tillates dersom det anses nødvendig for
å sikre kontinuerlig og forsvarlig drift av eiendommen.
Ved søknad skal det foreligge landbruksfaglig uttalelse
med behovsvurderinger jfr. jordloven og tilhørende rund-
skriv.

- Boligen skal plasseres på eller i nær tilknytning til tunet
på eiendommen.

- Ved vurdering, skal det tillegges vekt om tunet er eien-
dommens driftssentrum, om bruker mottar produksjons-
tilskudd, om produksjonen krever høg arbeidsinnsats og
om eiendommen har et arealomfang som gjør at det må
søkes konsesjon ved salg utenfor familien.

Landbruksveier kan tillates på grunnlag av vurdering
av ressursgrunnlaget innenfor veiens dekningsområde
og veiens økonomiske nytte. Dersom annen virksomhet
utgjør en vesentlig del av formålet med veien, skal veien
behandles etter pbl §20-1.

Skogsbu / sankebu kan tillates dersom behov kan påvises
for skogsdrifta eller gjeting av husdyr. Ved søknad skal
det foreligge landbruksfaglig uttalelse med behovsvur-
deringer jfr. jordloven og tilhørende rundskriv. Maks 15
m2 BYA.

For tiltak som ikke er søknadspliktige jfr. pbl §20-5 1.
ledd bokstav c «mindre frittliggende byggverk knyttet
til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder»
gjelder kommuneplanbestemmelse §9-1 pkt. 4-7 og
§9-2.
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Bevar ing av dyrket mark
All dyrka mark i Hemne har verdi for matproduk-
sjon og som grunnlag for en levende landbruksnæ-
ring. Det bør vernes særskilt om den beste matjorda,
og omdisponering av høyproduktive jordbruksarealer
bør kun skje som følge av en langsiktig og helhetlig
arealvurdering. Det bør legges til rette for nydyrking,
og omdisponering av arealer til landbruksformål i
tråd med nasjonaleog regionale målsettinger. Jfr.
St.meld. nr. 9 og landbruksmelding for Trøndelag.
Ved område-
regulering bør det gis arealbruk og bestemmelser som
sikrer området som fremtidig dyrkingsjord. Det bør
ikke legges til rette for utvikling av virksomheter som
legger press på omdisponering av landbruksjord.

Et abler ing av t il leggsnæring
I vurdering av dispensasjon fra hovedformålet for
etablering av tilleggsnæring bør det vektlegges i
hvilken grad etableringen kan bidra til å opprett-
holde drift på bruket samt gi et verdifullt tilskudd til
kommunens stedsutvikling, identitet og omdømme.

Set erbebyggelse
Gjenoppføring av seterbebyggelse kan tillates i tråd
med tidligere bebyggelse. Plassering skal være på
eksisterende tufter og utforming skal samsvare med
fremviste fotogra er av tidligere bebyggelse. Ytter-
veggene skal være av stående
panel eller være av tømmer, evt. En kombinasjon
av disse. Vindus atene skal være oppdelt. Platting,
gelender og utkragede bygningsdeler tillates ikke.
Setervollene tillates ikke tilplantet og tilgroing med

trær bør unngås. Framføring av strøm skal gå i
jordkabel. Seterbebyggelse kan ikke fradeles. Øvrig
ny bebyggelse i området bør skje adskilt fra den opp-
rinnelige seterbebyggelsen, minimum 50 m. Det bør
tas hensyn til eksisterende bebyggelse i utformingen.

Lagring av rundballer og f ast gjødsel bør
ikke forekomme der hvor det er fare for forurensing
av vann og vassdrag, eller til hinder for tra kksik-
kerhet. Anbefalt avstand er 50 meter til strandsone,
bekk, kanal, kum på lukket ledning eller veggrøft.
Rundballer bør fortrinnsvis lagres på mark der
saftavrenning kan in ltreres i grunnen, eller kon-
trolleres gjennom drenering. Terrenget bør være mest
mulig att, og rundballer bør lagres i god avstand
fra vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssys-
tem. En egen lagerplass med tett dekke kan være
nødvendig.

Til ret t elegging f or f r iluf t sliv
Oppføring av midlertidig bebyggelse (gapahuk,
gamme, lavvo, etc.) kan tillates såfremt den er åpen
og tilgjengelig for allmenheten.

- Midlertidige konstruksjoner kan oppføres uten
søknad. Konstruksjonen skal bestå av biologisk ned-
brytbart materiale og enkelt demonteres etter endt
bruk. Støpt grunnmur eller annen fundamentering
tillates ikke.

- Permanente konstruksjoner kan oppføres der
dispensasjon er gitt fra LNF formålet.

Ret ningslinjer f or LNF - landbruks- , nat ur- og f r iluf t sf ormål
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§15- 2 Lokaliseringskriterier for bebyggelse
- Skal ikke lokaliseres nærmere enn 50 meter fra vassdrag,
svært viktig jordbruksareal, seterbygning / setervoll og au-
tomatisk fredede kulturminner. For fradeling av eiendom
gjelder avstand fra eiendomsgrense.

- Det skal tas særskilt hensyn til dyrket areal, høgproduktiv
skogsmark og natur- og friluftsområder.

- Ny bebyggelse skal ikke etableres i kon ikt med truete
eller sårbare arter eller naturtyper.

- Skal forankres i lokal byggeskikk og underordne seg
kvaliteter i kulturmiljø, landskap og terreng.

- Fortrinnsvis tilknyttes eksisterende adkomst. Der ny ad-
komst må etableres skal dette gjøres så skånsomt som mulig
i forhold til driftsforhold og kulturlandskap.

Spesielt vedrørende spredt boligbebyggelse:
- Lokaliseres til områder som gir barn gode og varierte
oppvekstmiljøer.

- Bør plasseres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og tilpas-
ses denne.

- Bør kun lokaliseres der det nnes muligheter for tilfredsstillen-
de vannforsyning og mulighet for godkjent avløpsløsning.

- Fortrinnsvis lokaliseres til områder som muliggjør kollektiv
transportdekning.

§15- 3 Spredt f rit idsbebyggelse
Området Ånavatnet – Langvatnet kan bebygges med en
tetthet på inntil én fritidsbolig pr. 50 daa, totalt 30 enheter.
Området H ollbusetra kan bebygges med en tetthet på

inntil én fritidsbolig pr. 25 daa, totalt 16 enheter.

• Det kan tillates oppført kun 1 -en- fritidsbolig pr. fradelt
eiendom. Maksimalt BRA for fritidsboligen er 70 m².
For underetasjer/kjeller regnes 50 % av bruksarealet med i
bygningens areal.

• Opparbeidet uteplass, terrasse, og utendørs gangareal til
knyttet fritidsbolig som ikke inngår i BYA, kan tillates
med samlet areal inntil 10m². Verandaer, terrasser og
uteplasser skal tilpasses det naturlig eksisterende terreng
og skal ligge lavest mulig.

• Fritidsboliger skal ikke ha innlagt vann (de nisjon: «Vann
som er ført innendørs gjennom tilpasset røropplegg»).

• Fritidsboliger skal ha godkjent biologisk toalett, for
brenningstoalett eller annen løsning godkjent av Hemne
kommune.

• For alle tiltak skal kommuneplanbestemmelse §15-2 pkt.
1-5 vurderes.

§15- 4 Spredt næringsbebyggelse
Etablering av næringsvirksomhet som tilleggsnæring til
tradisjonelt landbruk kan tillates.
Bebyggelsen skal ha en utforming og omfang knyttet til det
forventede næringspotensialet samt harmonere med det
aktuelle gårdsmiljøet for øvrig.
Forhold vedrørende hensyn til landbruksformål, naturm-
angfold og landskapsestetiske verdier skal vurderes og
legges til grunn for utvidelsen ved utbygging og regulering.

Fremtidig spredt næringsbebyggelse: Grønset
Adkomst til småbåthavna for kjørende skal kun skje ved
bruk av sørgående avkjørsel mot hovedhuset på Grønset.
Eksisterende driftsavkjørsel mot nord fra E39 skal kun
brukes i jordbrukssammenheng, og til det som er nød-
vendig for drift av landbruksjord nord for E39.
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§1 6 FFAN F - Fer dsel , ske, akvakult ur ,
nat ur og f r ilu f t sl iv
I disse områdene tillates akvakulturvirksomhet.
Ny oppdrettsvirksomhet og lokaliseringsvalg må avklares
i hvert enkelt tilfelle gjennom de prosedyrer og regler som
kreves i henhold til akvakulturloven.
Oppdrettslokalitet 26155 Slåttholmen opprettholdes. Det
gis ikke anledning til vesentlig endring og utvidelse.

§16- 1 FFNF – Ferdsel, ske, natur og f riluf tsliv
I området tillates det ikke utført tiltak jfr. pbl §1-6.
Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og
bygningsloven, også plassering av midlertidige bygnin-
ger, konstruksjoner eller anlegg. Forbudet gjelder også
etablering av sandstrand.

• Graving, mudring, utfylling og andre tiltak som kan
endre et områdes verneverdi eller friluftsverdi kan bare
tillates med hjemmel i godkjent reguleringsplan.

• Lokalisering av oppdrett tillates ikke i disse områdene.

• T iltak i sjø krever tillatelse med hjemmel i havne- og
farvannsloven.

• Det kan settes krav til utredning av naturmangfold og
allmennhetens ferdselsmuligheter på land og på sjøen/ i
vassdraget.

• Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeologi og kultur-
historie må varsles, slik at de kan vurdere tiltaket med
henblikk på undersjøiske kulturminner.

• T iltak og inngrep må ikke være i kon ikt med skeriin-
teressene eller forringe områdenes kvaliteter som ske-,
gyte- og oppvekstområde.

§16- 2 Småbåthavn
O psal: Krav til felles avkjørsel med gnr/bnr 139/7 for
videreutvikling av areal med gnr/bnr 139/4.

Etablering av småbåthavn skal ikke være til hinder for
allmenn ferdsel i kystsonen. Kun ved særskilte grun-
ner kan det tillates at småbåthavnene stenges for åpen
ferdsel. Areal for nødvendig infrastruktur på landsiden
skal fastsettes ved regulering av området.
Ved nyanlegg av brygger og moloer i stein eller betong
skal endring av strømningsmønster, vannutskifting,
sandfor ytning og mudderdannelse utredes.
Ved utvidelse av eksisterende og ved nye anlegg der
det tilrettelegges for båtopplag skal det etableres egen
spyleplass med oppsamler/rensing av spylevann for å
skille ut malingrester og miljøgifter, før dette går tilbake
til sjøen. Spyleplass for båter skal ha fast dekke (betong/
asfalt) med fall mot drenerende grøft. Farlig avfall skal
oppbevares i egnede beholdere som skal være merket
med type innhold. Beholdere skal kunne låses når de
ikke er i bruk og skal stå under tak og være sikret mot
avsig og lekkasje.

§16- 3 Havneområde
Tilrettelegging for skipstra kk med havn og tilhørende
havneanlegg. Småbåthavn kan etableres innenfor hav-
neområdene, dersom infrastrukturen ikke er til hinder
for virksomhet tilknyttet havna.
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N edslagsf el t dr ikkevann
Drikkevannet i Hemne skal ha høy kvalitet. Ved utøvelse
av kommunal myndighet og eierskap skal drikkevanns-
interessen være overordnet alle andre interesser innenfor
hensynssonen.

• Transport og lagring av oljeprodukter og andre kjemi-
kalier skal foregå på en slik måte at det ikke utgjør noen
fare for forurensing av drikkevannet. Forbudet omfatter
også håndtering av maskiner eller andre kjøretøy ved vask,
reparasjoner, oljeskift og lignende aktiviteter som med
fører fare for forurensing.

• I nedbørsfeltet er det et forbud mot all installasjon og
bruk av nedgravde oljetanker

Bevar ing nat urm il jø
Hensynssonen angir viktige områder for naturmangfold
og allmennhetens friluftsliv. Hensynet til disse interessene
skal tillegges særskilt vekt og tiltak som forringer interessene
skal ikke tillates. Det henvises til forvaltningsprinsipper og
bestemmelser i lov om naturens mangfold.

Bevar ing kul t urm iljø
I områder avmerket som hensynssone kulturmiljø skal
den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og områdenes
særpregede miljø, herunder landskapsverdier, søkes bevart.
Ved nye tiltak innenfor hensynssonene, kan kommunen
kreve at kulturmiljøet/landskapet dokumenteres og at
det redegjøres for hvordan disse verdiene i området vil bli
ivaretatt.

• Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller søknad om
tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven §§20-1,
20-2, 20-3 og 20-4 i områder og på eiendommer med
verneverdige kulturminner og kulturmiljø skal tiltaket
skje på vernets premisser og innenfor kulturminnets/
kulturmiljøets tålegrense for endring. Dette gjelder særlig
tilpasning til bygningen(e)s plassering i bystruktur og/eller
tun og terreng, utforming, hovedkonstruksjon, takform
/ taktekking, fasader, proporsjoner på dører, vinduer og
andre bygningsdeler, bygningsdetaljer, materialbruk og
fargebruk.

• Søknad om tillatelse til tiltak skal inneholde en kul-
turhistorisk, arkitektonisk og estetisk redegjørelse som
forklarer hvordan tiltaket forholder seg til vernehensynene.

• Ved søknad om tillatelse til tiltak kan kommunen vurdere
å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak.

• Det skal legges vekt på å opprettholde den karakteris-
tiske tomtestrukturen, historiske vegetasjonselementer,
samt kulturminnets særegne plassering i landskapet og
terrenget.

• Om nødvendig skal en tilstandsvurdering vedlegges
søknad om endring av kulturminner.

En eventuell tilbakeføring kan vurderes, til kulturminnets
opprinnelige eller tidligere utforming.

Vin je k irke og H emne kir ke
De middelalderske kirkestedene er fredet i henhold til
lov om kulturminner jf. §4. Alle inngrep i grunnen eller
andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete
kulturminnet er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra
kulturminneloven.

Båndlegging et t er nat ur mangf o ld loven
Det vises til naturmangfoldlovens bestemmelser
(kapittel V) samt fredningsforskrifter tilhørende
verneområder, for områdene listet under:

• Røstøya naturreservat
• Soløya naturreservat
• Vinnstormyra
• Grønkjølen naturreservat
• Alstad naturminne, for nærmere info kontakt kommunen.

Båndlegging et t er lov om kul t urm inner
Det vises til kulturminnelovens bestemmelser for automatisk
fredede kulturminner (lov om kulturminner kapittel II) og
fredning ved enkeltvedtak (lov om kulturminner kapittel V).

Hensynssoner

del 3
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• Det skal legges stor vekt på tra kksikkerhet. Nye eta
bleringer må ikke belaste tilgrensende boligområder med
vesentlig tra kk, støy eller andre miljøbelastninger.

• Tilgjengelighet for fotgjengere skal prioriteres.
Uterom bør være universelt utformet og bør opparbeides
med høy standard på utforming og materialer.

• Bebyggelsen skal ha høy arealutnyttelse, og bør inneholde
tydelige senterfunksjoner, o entlig torg eller park.

• Byggehøyden i sentrum må avpasses til solvinkelen slik at
gateløp og uterom sikres solinnfall.

• Boliger i sentrum skal ha tilgang til rekreasjons- og leke-
arealer i rimelig nærhet.

• Ny bebyggelse skal ha fasade i eksisterende byggelinje.

• Bygninger/bygningsfasader inn mot kvartalet kan
plasseres i eiendomsgrensen der dette er hjemlet i regu
lerings- eller bebyggelsesplan eller hvis tillatelse fra nabo,
samt brannteknisk sikring foreligger. Kommunen kan
kreve oppriss mot bakgård.

• Alle byggesaker i bevaringsverdige bygningsmiljøer vurderes
særskilt. Bevaringsverdige bygninger og bygg i områder

med bevaringsverdig miljø, kan utbedres, på- og ombygges.
Det forutsettes at bygningens karakter mht. former, mate
rialer, detaljer, farger og lignende blir opprettholdt eller ført
tilbake til opprinnelig form. Endring kan tillates når dette
blir gjort i tråd med bygningens opprinnelige karakter.

• Bevaringsverdige bygninger tillates som regel ikke revet.
Må bygninger rives på grunn av brann og annen skade
skal de fortrinnsvis gjenoppbygges med samme eksteriør
og lokalisering.

• Arker, takoppbygg og nedskjæringer i tak aten skal ikke
utgjøre mer enn 25 % av tak aten og skal tilpasses eksis-

terende bygning og bygningsmiljø i området

• Bebyggelse for handel og publikumsrettet service bør utformes
med utadrettet fasade og funksjoner i hovedetasjer.

For Kyrksæt erøra gjelder i t i l legg f ølgende:

• Viktige utsiktslinjer og landskapstrekk skal tas vare på.
Sjøen, Søa og Rovatnet er sentrale elementer som skal tas
hensyn til i videre utvikling av Kyrksæterøra. Det samme
gjelder åskammen på Skeiet med kirkespiret som sentralt
element. Utsiktskorridorer gjennom og fra sentrum skal
sikres mot igjenbygging.

• Grønne korridorer mellom utfartsområdene rundt
Kyrksæterøra og sentrum skal sikres og videreutvikles.

Best emmelsesområde t et t st edsut vik l ing
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Vår dato: 02.04.2020 Vår referanse: 202012051-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 26.03.2020 Deres referanse: 20/01010-6 Heidi Beate Flatås 

     

Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel - Bruksendring og fradeling - 
102/726. Heim kommune 

Vi viser til deres oversendelse datert 26.mars 2020. 

 

Det søkes om dispensasjon fra planformålet offentlig og privat tjenesteyting, satt i 

kommuneplanens arealdel, i forbindelse med søknad om bruksendring og ombygging av 

hovedbygningen på eiendommen gnr 102, bnr 726, til leiligheter. Bygningen har tidligere 
vært benyttet som flyktningmottak, men har de siste årene stått ubrukt. Det søkes også 

om fradeling av eiendommen. Fradeling til boligformål vil også kreve dispensasjon fra 

planformålet. Eiendommen ligger sentralt på Kyrksæterøra og nært inntil eksisterende 

boligområder.  

 

Fylkeskommunen har tidligere godkjent utvidet og endret avkjørselstillatelse, med vilkår 

om utbedring ved avkjøring samt at gang- og sykkelvei må være ferdigstilt før 

leilighetene tas i bruk.  

 

Ut over dette har fylkeskommunen ikke merknader til omsøkte tiltak. 

 

Fylkeskommunen minner imidlertid om plan- og bygningslovens §1-1, som sier at 

estetisk utforming og universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til 

det enkelte byggetiltak. Videre minner vi om minner om Rikspolitiske retningslinjer for å 

styrke barn og unges interesser i planleggingen, der det bl.a. tydeliggjøres krav om at 

det avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessig areal for lekeområder for barn og unge, 

herunder areal for nærlekeplasser for de minste barna. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Caroline Haugan      Heidi Beate Flatås 

Seksjonsleder       Rådgiver 

   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopimottakere:  

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG  

 



From: Waagø-Hansen, Anne <anwha@fylkesmannen.no>
Sent: Monday, March 30, 2020 10:26 AM
To: Heim Postmottak
Subject: Dispensasjon fra kommuneplan - bruksendring og fradeling - ombygging

av hovedbygning til leiligheter - Heim 102/726

Follow Up Flag: Følg opp
Flag Status: Flagged

Hei,

Viser til ovennevnte sak som vi har fått for uttalelse.

Ut fra opplysningene som følger saken, kan vi ikke se at den berører våre sektorinteresser, og vi har
derfor ingen merknader til saken.
Ber om tilbakemelding dersom det er andre forhold som skal vurderes.

Med vennlig hilsen

Anne Waagø-Hansen
seniorrådgiver

Telefon:
E-post:
Web:

73 19 92 77
anwha@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/ tl
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Vår dato: 20.02.2020 Vår referanse: 202008351-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Victoria Thorgersen 

     

 

Svar fra Trøndelag fylkeskommune - Søknad om endret 

eller utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 6430 til eiendom 
102/726 - Heim kommune  

Vi viser til søknad datert 06.02.2020. 

 

Trøndelag fylkeskommune har ikke mottatt søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel på høring fra Heim kommune. Vi kan i denne omgangen 

derfor bare behandle søknad om utvidet og endret bruk av avkjørsel.  

Vedtak  

Med hjemmel i vegloven §40 og §43 gir vi tillatelse til endret og utvidet bruk av 

avkjørsel fra fv. 6430 til eiendom gnr. 102 bnr. 726 i Heim kommune. 

 

Vilkår for til latelsen  

Tillatelsen gis i henhold til forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av 

avkjørsler fra offentlig veg gitt av Vegdirektoratet 16.7.1964 og forskrift om 

retningslinjer for behandling av avkjørselssaker for riksveg gitt av 

Samferdselsdepartementet 26.2.1982. 

 

1. Tillatelsen gjelder følgende tiltak og planlagt bruk/formål: utvidet bruk av 
avkjørsel fra fv. 6430 for oppføring av leilighetsbygg med 7 boenheter på gnr. 102 
bnr. 726 i Heim kommune. 
 

2. Tillatelsen forutsetter at det bygges gang- og sykkelveg i henhold til 

situasjonsplan datert 06.02.2020. Gang- og sykkelvegen må være ferdig 
opparbeidet før første leilighet bebos. 

 
3. Avkjørselen skal være plassert i tråd med situasjonsplan, datert 06.02.2020. I 

tillegg skal Krav til utforming av avkjørsel være fulgt. Dette ligger vedlagt. 
 
Vi gjør her oppmerksom på at avkjørselen heller ned mot fylkesvegen. For å 
forhindre at kjøretøy sklir ut på fylkesvegen eller at overvann eller søle ledes ut 

på vegen, krever vi at avkjørselen utbedres for å tilfredsstille våre krav om 
geometrisk utforming.  
 
På de første 2 m fra vegkanten skal avkjørselen ha et jevnt fall bort fra vegkant 
på 5 cm. På de neste 3 m bør avkjørselen ha en naturlig overgangskurve til 

https://lovdata.no/lov/1963-06-21-23/§40
https://lovdata.no/lov/1963-06-21-23/§43
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avkjørselens videre forløp. På de neste 30 m bør avkjørselen ha en stigning på 
maksimalt 1:8 (12,5 %).  

 

4. Avkjørselen går over en veggrøft. Det må derfor legges et rør (betong eller stål) 
under avkjørselen, dersom dette ikke allerede er gjort. Stikkrennen skal ha en 
innvendig diameter på minst 0,3 meter. 

 
5. Tillatelsen gjelder bare tilknytningspunktet til riks-/fylkesvegen. Søker må selv 

avklare eiendomsforhold og innhente nødvendige rettigheter som gjelder bruk og 
opparbeiding av avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg. Slike rettigheter bør 
tinglyses. 

 
6. Så snart avkjørselen er ferdig bygd må vedlagte skjema Bekreftelse på 

opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel skrives under og returneres. Opparbeidet 

avkjørsel skal være godkjent av Statens vegvesen før øvrige byggearbeider settes 
i gang.  

 
7. Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år etter at tillatelsen er gitt, ellers 

faller tillatelsen bort. 

 

 

Eier eller bruker av avkjørselen har selv ansvaret for at Krav til utforming av avkjørsel til 

enhver tid er oppfylt, herunder krav til frisikt (jf. vegloven § 43). Hvis kravene ikke er 

oppfylt, kan Statens vegvesen trekke tilbake tillatelsen.  

 
Vi gjør oppmerksom på at arbeidene med avkjørselen kan kreve arbeidsvarsling og/eller 

gravetillatelse. For mer informasjon om dette: 

http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling 

http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/gravemelding/gravetillatelse 

 

Begrunnelse for vedtaket  

Trøndelag fylkeskommune skal i vurderingen legge vekt på framkommelighet og 

trafikksikkerhet på vegen det er søkt om avkjørsel fra.  

 

Fv. 6430 har laveste funksjonsklasse (funksjonsklasse E), hvilket innebærer at vår 

holdning til å tillate utvidet bruk av avkjørsler er lite streng. Omsøkt leilighetsbygg 

bidrar dessuten til fortetting i et sentrumsnært område, noe vi mener er positivt. Vi har 

følgelig besluttet å tillate utvidet bruk av avkjørsel. 

 

Avkjørselen har for øvrig en geometrisk utforming som ikke tilfredsstiller våre krav. Vi 

har derfor satt som vilkår for vår tillatelse at avkjørsel utbedres.  

 

Sikten fra avkjørselen tilfredsstiller våre minimumskrav for veger med fartsgrense 40 

km/t, men er begrenset. Det eksisterer videre ikke et tilbud for myke trafikanter langs 

fylkesvegen. Vi krever derfor at det etableres gang- og sykkelveg i henhold til vedlagt 

situasjonsplan, slik at det ikke skjer en økning av myke trafikanter i avkjørselen. 

 

 

 

Rett til  å klage  

Det kan klages på dette vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28.  Mer informasjon om 

hvordan det klages finnes i skjema «klage på forvaltningsvedtak». Fristen for å klage er 

http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling
http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/gravemelding/gravetillatelse
https://www.regjeringen.no/contentassets/45b55b2c88e94e79b55b1798053f7ad7/0073b_bokmal.pdf
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tre uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstans er Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag 

(FTU). Klage sendes til Trøndelag fylkeskommune, som vil videresende klagen til 

klageinstansen.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Vigdis Espnes Landheim     Victoria Thorgersen 

Seksjonsleder       Rådgiver  
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Statens vegvesens saksnummer  [Saksnr.] 

 

 

Melding om opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel 

 

Jeg/vi melder om at avkjørsel fra [vegtype og vegnr], hp [hovedparsell], km [kilometrering], 

er ferdig opparbeidet i henhold til krav i tillatelse datert [velg dato]. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Sted/dato      underskrift søker/grunneier 

 

 

……………………………………………………. 

Underskrift utførende entreprenør 

 

 

Bekreftelsen sendes til: [Sett inn adresse] 



Statens vegvesen

AVKJØRSLER
FRA OFFENTLIG VEG

A lminnelige regler om -bygging og vedlikehold
gitt av Vegdirekt orat et den 16. j uli 1964

Oslo 1990



FORORD
E tter endringene i vegloven den 2 9. mai 198 1, er disse al i nnelige regler noe

f oreldet pd enkelte p u nkter. Vegdirektoratet er imidlertid i ferd me d d u tarbeide nye
f orskrifter til vegloven $ 43 .

Dette nye oppt rykket av reglene er ment som en m idlertidig ordning inntil nye
f orskrifter er f erdige.

1990

I henhold til vegloven av 2 J. j u ni 1963, $ 43, bestemmes at bygging og
vedl ikehold av avkj orsel fra offe ntlig veg, skal foretas e tte r folgende regler
i tillegg til veglovens $$ 40 - 43 - og med de endr inger som se nere måtte bli
fastsatt :

J. Anlegg av avkj ørsel må ikke fore tas u ten ette r skri ftlig tillatelse av
vegsj efen for r iks- og fylkesveger og av formannskapet for kommu na le
veger .
Når det gjelder r iksveg eller fylkesveg som holdes ved like av kommu-
nen , kan vegsj e fen overlate til formannskapet å gi tillatelse til avkj ørsel.
Formannskapet kan overlate avgjørelsen til kom munalt utvalg eller
tj enestemenn .

2. Sokna d om avkj ørsel sendes til kommunen når det gjelder kommunale
veger og r iksveger og fylkesveger som kommu nen holder ved like . For
andre r iksveger og fylkesveger sendes søknaden til vegsj e fen i fylket.
I soknaden ma det opplyses hvilke eiendommer som skal br uke av-
kj ørseisvegen og o m det på noen av d isse eiendommer d rives erve rvs-
virksomhet som fører med seg særlig biltrafikk eller regelmessig trans-
port med lastebiler. Sammen med søknaden send es tegning eller skisse
med angivelse av målestokken.

II

For nye avkj ørsler fra r iksveg gjelder følgende :

3. Avkj ør·selen må ikke legges høyere enn vegkant en (ka nten av den
offentlige veg). På de første 2 meter fra vegkanten skal avkj ørselen ha et
j evnt fall på 5 cm . Under særs vanskelige forhold på fylling kan
vegsj efen godta at lengden 2 meter fra vegkant innski-en kes til l meter
og med j evnt fall på 3 cm .
På d e naermeste 50 mete r fra den offentlige veg skal avkj orselsvegen ha
maksimal stigning (fall) på J :8. Ved fall mot den offen tlige veg må
avkjørselen bygges og vedlikeholdes slik at den ikke leder overvan n eller
sø le inn på offentlig veg.



4 5

4. Avkj ørse len må bygges slik at det er god oversikt i vegkrysset og slik at
den fører til minst mulig ulem pe for trafikken på den offent lige veg. Så
vidt mulig skal avkj ørselen legges vinkelrett på d en offentlige veg.
Vegsj efen kan kreve at in nretn inger og vekste r som h indre r sikten i
vegkrysset, b lir fjernet uten vederlag. Er avkj ørselen til bruk for veg
åpen for almin nelig ferdsel, får veglovens bestemmelser om fr i sikt i
vegkryss anvend else (lovens $$ 29, fjerde ledd , 30 og 3 1).
Sammen koblingen mellom avkj ørselens sidekanter og den offentlige
vegs nærmeste kjørebanekant avrundes med en sirkel. Sirkelradien
fastsettes av vegsj e fen i det enkelte tilfelle idet det tas hensyn til bruken
av avkj ørselen og forholdene for øvr ig . Rad ien skal normalt være minst 4
meter .

5. Forer avkjorselen over veggroft , ma d et under avkj orselen legges ror
(betong e ller stål) med mini mum  9  innvendig diameter. Vegsj efen kan
bestemme a t det i stedet for rør skal bygges stikkren ne av sten eller
beto ng (elle r med plate av beto ng eller stal pa mure de eller stopte
vanger). Dersom ikke vegsj efen treffer annen beste mmelse , skal st ikk-
ren ne ha en innvend ig bredde og høyde på minst 0,3 meter . Dersom
vegsj e fen finner det nødvendig, kan han gi spesiell anvisning på
hvordan st ikkrenne skal fundamenteres.
Rør eller stikkrenne legges slik at veggrøften ikke skades og at grøftevan-
net får fr itt avløp .

6. Dersom avkj ør selen er ad komst til garasj e , forretning eller dr iftsbygning
elle r regelmessig nyttes til bilkjor ing, ma det utenfor vegomrädet
innr ettes snu plass slik at rygging ut på vegen unngås.

7. Vegsj efen kan gi nærmere anvisning om utforming og bygging av
avkj ørsel og kan sette spesielle vilkår for tillatelse til avkj ørsel. Und er
særlige forhold ka n vegsj e fen gjøre unntak fra reglene foran . Han kan
også bestem me at and re mål skal brukes en n de som i disse regler er
oppgitt som maksimu ms- eller minimu msmål.

8 . Bestemmelsene i pun kte ne 3- 7 gjelder også avkj ørsler i samsvar med
avkjørsels- eller reguleringsplan .

III

Både for nye og eld re avkj ørsler fra r iksveg gjelder følgend e :

9. Avkj ørsler med tilhø rende rør e ller stikkrenn er skal holdes ved like av
grunneieren eller brukeren, uten omsyn til hvem som har bygd eller
bekostet avkj orselen .

I 0. Hvis vegbanen som følge av utbedringsarbeider blir hevet eller senket,
må eieren/brukeren selv ordne den nødvend ige tilkopling til vegbanen
e tter vegvesenets anvisning. Mulig annen ulempe for avkj ørselen ved
vegvesene ts vedlikeholds- eller utbed ringsarbeider er vegvesenet uved-
kommende.

11. Dersom det ved avkj ørse len med tilhørende rør eller stikkrenner op pstår
mangler som ikke rettes innen en fr ist som vegsj efen fastsetter , kan
vegsj efen la avkj ørselen avbryte eller sperre eller la man glene utbedres
for ved kom mendes regning. Det samme gjelder om inn retninger eller
vekster som nevnt under pun kt 4 , ikke blir fjerne t e tter pålegg fra
vegsj efen .

12. Vegsj efen kan kreve at innr etninger og vekster som hind rer sikten i veg-
krysset blir fjernet uten veder lag i samsvar med p kt. 4, annet avsn itt. I
tillegg til reglene i punktene 9-11 gjelder e llers for eldre avkj ørsler fort -
satt de øvrige vilkår som måtte være satt for tillatelsen .
Etter vegsj efens bestemmelse i det enkelte tilfelle pa gru nn lag av fastsatte
vilkå r for avkj ørseltillatelse eller på grunnlag av veglovens § 4 1, kan også
reglene i punkte ne 3-6 helt eller delvis gjøres gjeldend e for eldre av-
kj orsler .

13. Når tillatelse til avkj ørsel er gitt på det vilkår at eier eller bruker er
for pliktet til å foreta slik flyttin g som vegvesene t finner nødvend ig, kan
eieren eller bru keren ikke kreve vederlag for utgifter til endr ing eller
flytting so m vegsj efen pålegger .
Det sa mme gjelder de rsom avkj ørselstillatelsen bare er gitt for en
begrenset bruk, og vegsj efen finner å måtte sett e end r ing eller flytting
som vilkår for tillatelse til annen bruk av avkjørselen .

IV

I4. For avkj orsel fra fylkesveg gjelder beste mmelsene i punktene 3- 13
tilsvarende dersom ikke annet er bestemt av fylkesutvalget.

15. For avkj ørsel fra komm unal veg gjelder bestemmelsene i punkte ne 3- 13
tilsvarende dersom ikke annet er bestemt av formannskapet.
De avgjørelser som etter reglene ovenfor er tillagt vegsj e fen , blir for
komm unale veger å treffe av for man nskapet eller den formannskapet
bestemmer .
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MINSTEKRAV TIL SIKT I AVKJØRSELEN

30 m

30 m

3 m

Skulderkant

Kjørefeltkant

R= 4 mR= 4 m

For kontroll av sikten brukes høyde 
0,5m over avkjørselens overflate 

Stikkrenne min Ø 300

KRAV TIL UTFORMING AV AVKJØRSEL uten gs-veg

Kjørebane

Grøftebunn

Bredde avkjørsel 
Omfylling av stikkrenne som 

overkjørbar skråning min 1 : 6

LENGDESNITT I GRØFT VED AVKJØRSEL

PLANSKISSE AV AVKJØRSEL

Bredde 
Avkjørsel
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fall 

bort fra 
vegen

på 
5 cm

2 m min 3 m

Fall maks 
1 : 30

Stigning
maks 
1 : 20

30 m

Kjørebane

SNITT GJENNOM AVKJØRSELENS MIDTLINJE

Skulderkant

Stikkrenne skråskjæres 1 : 
6

skråskjæres 1 : 6

Stikkrenne min Ø 300

Se lengdesnitt i 
grøft, nedenfor

Revidert
02/2017



Dags dat o er det inngått følgende avt ale mellom eierne av gnr 102, bnrl 0l i

Heim kommune på den ene side og M uremest er Geir Myren AS på den andre

siden.

l . I forbindelse utvikling og ut bygging av Lernesst randa 6A gir v i som

undert egnet grunneier av Gnr 102, bnr 101 i Heim kommune,

M uremester Geir Myren AS rett t il å anlegge og vedlikeholde gang og

sykk elvei pä var eiendom.

2. Avt alen er uoppsigelig fra grunneiers side innt il kommunen anlegger

gang og sykkelvei som eiendommen Lernesst randa 6A kan benyt t e (gang

og sykkelvei t ilknyt t et Lernesst randveien). Grunnlaget for avt alen fa ller

da bort  i  og med at ny gang og sykkelvei erst at t er nåværende planlagt

vei. Grunneier kan da si opp avt alen og forlange arealet t ilbakeført t il sin

nåværende form.

3. Dersom et nyt t selskap overtar eiendommen, kan denne avtalen

overføres t il det nye selskapet .

4. M uremest er Geir Myren AS bærer alle kost nader vedrørende et ablering

av gang/ sykkelvei samt vedlikehold og t inglysninger

Kyrksæterøra 10.02.2020

Gnr. 102 Bnr. 101

Trude Taft

6 . z

M urem est er Geir M yren AS org.nr 989 381 423

Geir Myren daglig leder/ styreformann
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Forsert forprosjekt - Ny barnehage Ven oppvekstsenter 

Saksdokumenter 

Forprosjekt – plantegning datert 16.04.2020 
Forprosjekt – situasjonsplan datert 30.03.2020 
Forprosjekt - revidert kostnadsoverslag datert 16.04.2020 
Forprosjekt - Utskrift foreløpig tidsplan per 13.04.2020 
Plantegninger Ven oppvekstsenter datert 2006 
Ven - tilstandsanalyse 04.2018 
Skisseprosjekt 2018 A20-1 Plan 1. Etasje 
Intensjonsavtale Snillfjord Hemne og Halsa 
Reglement for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt i Heim kommune 
 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

I forbindelse med oppståtte Corona-epidemi, er det fremmet ønske om at kommunen forserer 
iverksetting av bygg- og anleggsprosjekt for å sikre sysselsetting lokalt og i regionen. På bakgrunn 
av dette fremmer Rådmann forslag til forprosjekt ny barnehage Ven oppvekstsenter. 

Da Snillfjord, Hemne og Halsa kommune inngikk intensjonsavtale for kommunesammenslåing, ble 
det under delmål 3 – tjenester, viktige føringer angitt: «Prioriterte investeringsbehov vil være 
svømmehall i Halsa og opprusting av Ven oppvekstsenter i Snillfjord» Basert på dette har 
rådmann erfart at det er klare forventinger at også opprusting av Ven oppvekstsenter skal startes 
så fort som mulig. 

Snillfjord kommune fikk i 2018 utarbeidet skisseprosjekt for flere bygg, herunder Ven 
oppvekstsenter. Her ble det foreslått å rehabilitere barnehage og administrasjonsfløy ved 
oppvekstsenteret gjennom diverse ombygging og tilbygg. 
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Hemne kommune overtok ansvar for drift av Ven oppvekstsenter med virkning fra 2019, og det 
var da en forventning fra Snillfjord om at oppgradering av oppvekstsenteret skulle starte i 2019. 
Hemne kommune signaliserte tidlig til Snillfjord kommune at tidligste oppstart av prosjektet 
kunne være i 2020. 

I 2019 startet Hemne kommune administrativ utredning av behov ved Ven oppvekstsenter, og 
dette arbeidet ble videreført av Heim kommune primo 2020. Arbeidet har vært gjennomført av 
administrativ plangruppe oppnevnt av rådmann i Hemne og sener Heim. Deltakere i administrativ 
plannemnd har vært kommunalsjef oppvekst, enhetsleder Ven skole, enhetsleder Ven barnehage, 
verneombud Ven oppvekstsenter, prosjektmedarbeidere TLM og enhetsleder TLM. 

Gjennom dette arbeidet, ble det klart at det var behov for å oppgradere Ven barnehage vesentlig. 
Dette basert på tilstandsanalyser, og tilsyn med miljørettet helsevern i barnehage og skole. Både 
tilstandsanalyse og tilsyn miljørettet helsevern tilsier at det er et prekært behov for store tiltak 
med tanke på barnehagen.  

Før Corona-epidemien oppsto, ble det lagt en tentativ tidsplan for prosjektet. Planen ble lagt med 
tanke på å gjennomføre prosjektet som en totalentreprise der entreprenør forestår 
detaljprosjektering basert på kommunens kravspesifikasjon, fremfor et prosjekt med 
generalentreprise der kommunen forestår detaljprosjektering gjennom bruk av egen eller ekstern 
ekspertise. Totalentrepriseformen gjør at kommunen gir fra seg litt av kontrollen for det endelige 
produktet, men at en gjennom forhandlinger med flere potensielle entreprenører i tidlig fase kan 
redusere kostnader, prosjekteringstid og byggetid noe. Den tentative tidsplanen la opp til at 
rivningsarbeider kunne starte senhøsten 2020 og med ferdigstillelse av prosjektet i februar/mars 
2022. 

En viktig driver i tidsforløp i tidlig fase, er graden av politisk involvering og vedtak som skal fattes. 
Gjennom kommunens eget Reglement for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter fastsettes 
forløp og involvering i prosjektet. Disse suppleres med rådmannens egne prosedyrer for 
gjennomføring. Rådmann foreslår nå å øke momentet i prosjektet noe, for å kunne bidra til økt 
sysselsetting i forbindelse med Coronaepidemien. Forprosjekt sendes derfor fram til politisk 
behandling med noe mindre grunnlagsdokumentasjon enn det som er vanlig i denne fasen. Dette 
er blant annet manglende behandlinger i AMU, kommunalt råd for funksjonshemmede, 
ungdomsråd, samt at det kun vedlegges plantegninger av foreslåtte prosjekt. Rådmann tenker å 
kunne iverksette en anskaffelse, og gjennom forhandlinger i anskaffelsesfasen gå i dialog med 
entreprenør om blant annet eksteriør (fasader, takkonstruksjon m.m) og byggemåte. – Alt basert 
på et minimumsbehov og planløsning som skissert i vedlagte forprosjekt plantegninger. 

Gjennom å gjøre disse valgene, håper en å kunne forsere prosjektet noe, slik at entreprenør blir 
valgt og arbeider kan starte en til to par måneder tidligere enn først antatt. Opprinnelig tidsplan 
og status per 13.04.2020 i forhold til denne planen er vedlagt. 

 

Vurdering 

Strategiske valg for gjenbruk / rivning av eldre bygningsmasse: 
En har gjennom arbeidet også sett at det på sikt vil være behov for å gjøre noe med 
garderobefasiliteter etc. for selve skoledelen, da de ikke er helt i henhold til forventningene til en 
moderne skole. Gjennom prosessen har en derimot funnet ut at det vil være mest hensiktsmessig 
å iverksette arbeid med barnehage og administrasjonsfløy så fort som mulig, og så ta en ny 
vurdering på behovene for oppgradering av fasiliteter ved skolen på et senere tidspunkt. Dette 
spesielt drevet av at en har kommet fram til at det vil være mest fornuftig å rive både eksisterende 



 

 

 
3 

barnehage og administrasjonsfløy, og at det vil være mest hensiktsmessig for videre 
prosjektgjennomføring å sette et klart prosjektskille inn mot skolebygning som skal bestå. 

Skisseprosjekt fra 2018 kom fram til at det skulle være mulig å gjennomføre rehabilitering og 
tilbygg til eksisterende bygningsmasse for å få på plass akseptable forhold for barnehage og 
administrasjon. Hemne og senere Heim kommune finner ikke å kunne støtte denne konklusjonen, 
da det er store utfordringer med drenering, vannforsyning, avløp, gamle grunnmurer, 
sammenføyninger av bygg m.m. Bygningsmassen vi her snakker om er fra 50- og 60-tallet eller 
eldre. Dette gjør at risikoen ved prosjektet blir for stor og sannsynlig vis fordyrende på lang sikt, i 
forhold til å rive eksisterende bygningsmasse, fjerne grunnmurer og bygge ny barnehage og 
administrasjonsfløy som plate på mark. 

 

Fig 1 – Alle bygningstekniske installasjoner innenfor rød ramme rives, og nytt føres opp som plate på mark. 
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Planløsning og byggekvalitet: 
Gjennom det arbeidet som ble gjort av Snillfjord og Hemne vedr behov til barnehagen, har man 
laget et forslag til planløsning som tilfredsstiller behovene til en barnehage med opptil 25 
barnehageplasser fordelt på to avdelinger. Det er lagt opp til fleksible løsninger i barnehagen, der 
man har tatt utgangspunkt i Askeladden barnehage på Kyrksæterøra, som ut fra et 
barnehagefaglig perspektiv fungerer svært godt. 

Det utarbeidede forlaget tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljølov og barnehagelovgiving med tanke 
på arealbehov både for innvendig og utvendig. Forslaget er basert på tverrfaglig arbeid i 
administrativ plangruppe. Planene er også forelagt foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Ven 
oppvekstsenter.  

Planløsning er vedlagt som saksdokument, og vil bli presentert i møtet. 

Det jobbes i skrivende stund med en kravspesifikasjon for bygget. Denne kravspesifikasjonen skal 
si noe om hvilke materialer som skal benyttes, overflatebehandling, ventilasjonskrav m.m. Denne 
sammen med plantegning og prinsippskisser for tekniske løsninger, vil danne grunnlag for 
gjennomføring av anbudskonkurranse og dialog med entreprenører. Rådmann anmoder gjennom 
denne saken om at rådmann får fullmakt til å fastsette kravspesifikasjon, og gjennomføre dialog 
med entreprenør om spesifikasjon for sluttprodukt, for å kunne opprettholde moment i 
byggeprosjektet. 

Gjennom anbudskonkurransen, kan en konkurrere bare på pris, men man kan også legge inn 
andre indikatorer som kan vektes i en konkurranse. Ettersom man her tenker å gå veien om en 
konkurranse som resulterer i en totalentreprise, kan man også vurdere å vektlegge for eksempel 
byggetid som et kvalitetskriterium slik at man får ned byggetiden. Dette kan være fordelaktig med 
tanke på utfordringer med å drive skole samtidig med anleggsaktivitet. Dog skal en tenke godt 
gjennom dette, da det er en viss risiko for redusert kvalitet eller konkurransevridning bort fra 
lokalt næringsliv. Et eksempel på dette vil være at en leverandør som leverer modulbygg vil kunne 
korte ned byggetid i forhold til en mindre entreprenør som må bygge hele konstruksjonen på 
stedet. 

Da prosjektet på Ven ikke kommer over EØS terskelverdi, kan det ikke gjennomføres konkurranse 
med forhandlinger, da dette ikke er en tillatt anskaffelsesprosedyre for dette nivået. 
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Fig 2 – foreslått planløsning for ny barnehage ved Ven oppvekstsenter 
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Økonomi: 
Basert på foreslåtte planløsning for ny barnehage ved Ven oppvekstsenter, har TLM revidert 
kostnadsoverslagene for barnehagen. I forhold til midler avsatt i budsjett for 2020 og 2021 til 
prosjektet ligger kostnaden noe høyere enn forutsatt i en tidlig fase. Usikkerhetsgraden i et 
forprosjekt skal ned på 30% ifølge kommunens reglement, mens usikkerhetsnivået i den fasen vi 
var i før jul var på 50%. 

Etter at en har planlagt planløsning i mer detalj, og basert på faktiske behov, har man kommet opp 
med en økning i areal på ca. 70 kvadratmeter i forhold til det som var grunnlaget for 
budsjettberegningene før årsbudsjettet ble framlagt. Dette har medført at kostnadsoverslaget for 
prosjektet er økt fra kr 33.392.000 til kr 35.513.000.  Enhetsprisene i kostnadsoverslaget er 
beholdt som for det tidligere kostnadsoverslaget. Nåværende kostnadsoverslag inkluderer også 
kostnader med midlertidig drift gjennom avtale om leie av bedehuset på Ven og ombygging av 
arealer i skoledelen av bygningsmassen for midlertidig drift. 

Det foreslås at totalrammen for prosjektet økes til kr 35.513.000 inkludert mva. Dette får ingen 
konsekvens for budsjett 2020, da det ikke anses som sannsynlig at prosjektet vil bli belastet mer 
enn de kr 15.156.000 som ble forutsatt i 2020. For budsjettåret 2021, vil det dog være behov for å 
utvide investeringsrammen med kr 2.121.000 inkl mva.  

Snillfjord kommune bevilget tilsammen 1,5 mill kr til planlegging og 4 mill kr til prosjektet i 2019. 
Disse midlene er overført Heim kommune og øremerket investeringer ved Ven oppvekstsenter. 
Disse bundne investeringsmidlene ligger allerede inne som finansiering i 2020. 

 
Grunnerverv / grunneiertillatelser: 

Ny barnehage på Ven vil komme noe nærmere grense mot nabo enn det som er tilfelle nå. Derfor 
anbefales det at kommunen går i dialog med nabo om kjøp av grunn for å kunne sikre ferdsel 
rundt barnehagen, samt gi gode lekearealer for barna i barnehagen og skolen. 

I forbindelse med anleggsarbeidene, har man også sett at det kan være hensiktsmessig å etablere 
riggområde på areal tilhørende 2 naboer. Dette for å kunne drive sikker anleggsdrift, uten at 
sikkerhet for skole og barnehage blir påvirket vesentlig. Utsnitt under, viser foreslåtte riggområde, 
og ny barnehage plassering i forhold til eiendomsgrense. 

Det anbefales at rådmann får fullmakt til å inngå avtale om riggområde for anleggsperioden, samt 
gjennomføre forhandlinger om grunnerverv for å øke lekearealet nordøst og øst for barnehagen. 
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Fig 3 – situasjonsplan for ny barnehage ved Ven oppvekstsenter (eiendomsgrenser markert med gult) 

 

 

Forsert behandling av byggeprosjektet: 

Normalt ville et slikt byggeprosjekt blitt behandlet i formannskapet som politisk plannemnd, 
basert på mandat fra kommunestyret. Formannskapets oppgave i slik behandling ville være å 
godkjenne prosjektet innenfor mandat fra kommunestyret og økonomisk ramme. Per nå foreligger 
ikke noe mandat til formannskapet fra kommunestyret, og forprosjektet sendes direkte via 
formannskapet for innstilling.  

Formannskapet som politisk plannemnd, bør få fullmakt til å vedta endringer i prosjektet i forhold 
til det som er framlagt i denne sak, og bør får også fullmakt til å godkjenne kravspesifikasjonen til 
prosjektet så fremt endringene ikke påvirker totalrammen for prosjektet. 

Forprosjektet burde også vært hørt i kommunalt råd for funksjonshemmede, ungdomsrådet og 
AMU før det går videre til endelig politisk behandling. I den pågående Coronaepidemien er det 
utfordrende å få på plass ordinære møter i disse utvalgene, samtidig som det er ønskelig at 
byggeprosjektet forseres basert på samme epidemi og frykt for mangel på oppdrag for 
næringslivet. Rådmann finner det derfor tilrådelig å kjøre en parallell behandling i rådene og AMU 
samtidig med behandling i formannskap og kommunestyre. Rådmann vil innarbeide 
høringsuttalelsene fra rådene og AMU i kravspesifikasjon, så langt dette er mulig innenfor de 
økonomiske og faglige rammene for prosjektet. 

Prosjektet må uansett behandles i AMU før byggetillatelse gis, dette i henhold til krav fra 
Arbeidstilsynet.  
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Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret godkjenner forprosjekt for ny barnehage og lokaler for skolens administrasjon på 
Ven som framlagt. Gammel barnehage og administrasjonsfløy rives, og nytt bygg utføres som 
plate på mark.  

Totalrammen for prosjektet økes til kr 35.513.000 inkl mva. Økning i investeringsrammen på kr 
2.121.000 inkl mva innarbeides i handlingsplan/budsjett for 2021. 

Formannskapet som politisk plannemnd, får fullmakt til å vedta kravspesifikasjon til prosjektet, 
samt vedta endringer til framlagte forprosjekt som ikke går utover totalrammen for prosjektet.  

Rådmann får fullmakt til å fravike kravspesifikasjonen i forhandlinger med entreprenører i 
konkurransegjennomføringen, der dette anses som fordelaktig for kommunen med tanke på pris, 
kvalitet og livssykluskostnader. 

Rådmann får fullmakt til å inngå avtale med grunneiere om leie av riggområde for 
anleggsperioden, samt gjennomføre forhandlinger om grunnerverv for å øke lekearealet nordøst 
og øst for barnehagen. 

Det aksepteres parallell behandling av forprosjektet i kommunalt råd for funksjonshemmede, 
ungdomsråd, arbeidsmiljøutvalget, formannskap og kommunestyret. Rådmann får fullmakt til å 
innarbeide innspill fra rådene og arbeidsmiljøutvalget som ikke går utover totalrammen eller den 
faglige kvaliteten til barnehagen. 

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. 

Rådmann får fullmakt til å gjennomføre anbudskonkurranse for prosjektet, herunder vurdere om 
det er hensiktsmessig å legge andre kriterier enn pris til grunn for tildeling av kontrakt. 

Rådmann får fullmakt til å gjennomføre byggeprosjektet innenfor investeringsrammen, samt 
vedtatte reglement og prosedyrer for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt i Heim 
kommune. 
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Kostnadsoverslag - Oppgradering Ven oppvekstsenter

Post Beskrivelse Enh.  Mengde   Pris        Sum

1 Midlertidige lokaler til barnehage og administrasjon R.S 1 000 000kr           
2 Grunnundersøkelser og utredninger R.S 300 000kr              
3 Grunnerverv og tillatelser R.S 250 000kr              
4 Miljøsaneringsanalyser og avfallsplan R.S 300 000kr              
5 Søknad om tiltak, arbeidstilsyn etc. R.S 150 000kr              
6 Riving av eksisterende bygg R.S 3 500 000kr           
7 Rigg og drift m2 520 2650 1 378 000kr           
8 Bygning m2 520 14200 7 384 000kr           
9 VVS m2 520 3700 1 924 000kr           

10 Elkraft m2 520 2100 1 092 000kr           
11 Automatisering m3 520 1100 572 000kr              
12 Utendørs m2 520 4200 2 184 000kr           
13 Generelle kostnader (prosjektering) m2 520 3500 1 820 000kr           

21 854 000kr         
30 % uforutsett 6 556 200kr           
Sum eks. mva. 28 410 200kr         
25 % mva. 7 102 550kr           

Budsjett 35 512 750kr   

Heim kommune
TLM 06.04.2020



ID AktivitetsmAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1
2 Etablere skisseprosjekt 1 dag? to 20.02.20 to 20.02.20
6 Etablere forprosjekt 51 dager fr 28.02.20 fr 08.05.20
7 Avklare behov i prosjektet barnehage vs skole 10 dager fr 28.02.20 to 12.03.20

8 Avklare behov lokaler midlertidig drift 10 dager fr 28.02.20 to 12.03.20
9 Skissetegninger + kostnad adm beslutning 5 dager fr 13.03.20 to 19.03.20

10 Mandat til politisk plannemnd 10 dager fr 20.03.20 to 02.04.20
11 Mandat til administrativ plannemnd 5 dager fr 03.04.20 to 09.04.20
12 Eventuell Reviderte skissetegninger 15 dager fr 10.04.20 to 30.04.20
13 Kostnadskalkyle 5 dager fr 01.05.20 to 07.05.20
14 Administrativ plannemnd ‐ avlevere innspill 1 dag fr 08.05.20 fr 08.05.20

15 Politisk plannemnd ‐ vedta bygging 15 dager ma 11.05.20 fr 29.05.20

16 Politisk plannemnd ‐ godkjenning av forprosjekt 15 dager ma 11.05.20 fr 29.05.20

17 Anbudsprosess 112 dager? fr 10.04.20 ma 14.09.20
18 Utarbeide kravspec 20 dager fr 10.04.20 to 07.05.20
19 Vedta kravspec administrativt 1 dag? ma 11.05.20 ma 11.05.20
20 Utarbeide konkurransegrunnlag 15 dager ma 01.06.20 fr 19.06.20
21 Sommerferie 40 dager ma 22.06.20 fr 14.08.20
22 Konkurransegjennomføring 40 dager ma 22.06.20 fr 14.08.20
23 Evaluering 5 dager ma 17.08.20 fr 21.08.20
24 Tildeling 1 dag? ma 24.08.20 ma 24.08.20
25 Klagefrist 10 dager ti 25.08.20 ma 07.09.20
26 Kontraktsinngåelse 5 dager ti 08.09.20 ma 14.09.20
27 Igangsetting prosjekt
28 Byggeperiode
29 Forberede byggeprosess 120 dager ma 02.03.20 fr 14.08.20
30 Etablering midlertidig drift 120 dager ma 02.03.20 fr 14.08.20
31 Ta i bruk bedehuset 0 dager to 13.08.20 to 13.08.20
32 Etablere skoleadm i stort klasserom 0 dager fr 14.08.20 fr 14.08.20
33 Entreprise 359 dager ti 15.09.20 fr 28.01.22
34 Entreprenørs prosjektering 80 dager ti 15.09.20 ma 04.01.21
35 Igangsettingstillatelser 15 dager ti 05.01.21 ma 25.01.21
36 Entreprenør etablering 40 dager ti 15.09.20 ma 09.11.20
37 Riving 55 dager ti 10.11.20 ma 25.01.21
38 Utbygging 250 dager ti 26.01.21 ma 10.01.22
39 Overtakelse 14 dager ti 11.01.22 fr 28.01.22
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ID AktivitetsmAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

40 Forberede idriftsettelse 5 dager ma 31.01.22 fr 04.02.22
41 Byggvask 5 dager ma 31.01.22 fr 04.02.22
42 Møblering 10 dager ma 31.01.22 fr 11.02.22
43 Levering 10 dager ma 31.01.22 fr 11.02.22
44 Innflytting 0 dager fr 11.02.22 fr 11.02.22
45 Bygg tatt i bruk 0 dager fr 11.02.22 fr 11.02.22
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KAPITTEL 1 INNLEDNING 
 
1.1 Formål 

Formålet med reglement for gjennomføring av bygge og anleggsprosjekt i Heim kommune er å avklare 
ansvarsforholdene mellom rådmann og det politiske systemet i forbindelse med planlegging og gjennomføring 
av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. 

Videre skal det sikre god organisering, gjennomføring og rapportering av bygge- og anleggsprosjekter samt 
sikre forsvarlige kostnadsoverslag i planprodessen og god kostnadskontroll i byggefasen. 

 
 

1.2 Omfang  

Reglementet gjelder for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter med tilhørende 
utomhusanlegg, nybygg, påbygg/tilbygg, ombygging, inventar mv. som har en investeringsramme større enn 5 
millioner kr eks mva. 

Prosjekter med en samlet investeringsramme på mindre enn 5 millioner kr eks mva og kommunaltekniske 
prosjekter (veg, vann, avløp mv.), gjennomføres i sin helhet av rådmann dersom ikke annet blir bestemt. 
 
 

1.3 Styrende dokumenter 

Ved gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter faller aktiviteten innenfor flere lovområder.  Kommunale 
bygge- og anleggsprosjekt skal gjennomføres i medhold av gjeldende regelverk og delegasjoner, herunder: 

 
• Lov om offentlige anskaffelser med forskrift 
• Forvaltningslov (bl.a. habilitet og taushetsplikt) 
• Offentlighetsloven (unntak for offentlighet) 
• Standarder utarbeidet av Norges Byggstandardiseringsråd 
• Plan- og bygningsloven med forskrifter 
• Arbeidsmiljøloven med forskrifter 
• Byggherreforskriften 
• Reglement for innkjøp Heim kommune 
• Økonomireglement Heim kommune 
• Delegasjonsreglement til rådmann Heim kommune 

 
 
 

1.4 Miljø 

Ved gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter skal det settes fokus på bærekraftige anskaffelser 

 

1.5 Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet 

Ved gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt, skal anbefalingene fra følgende samarbeid implementeres. 

• 10 strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og 
fylkeskommuner (Samarbeid mot svart økonomi mellom Skatteetaten, KS, NHO, Unio, YS og LO)  

• Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter (DIDI, BNL, Fellesforbundet og KS)  

 

1.6 Ikraftreden 

Dette reglementet trer i kraft med virkning fra 01.01.20 
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2 ORGANISERING AV BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKT 

 
2.1 Oppstart av planprosess 

Formannskapet, dvs formannskapets medlemmer, er delegert ansvar som plannemnd jfr politisk 
delegasjonsreglement.  

For å sikre en best mulig politisk styring skal den ordinære saksgang følges for bygge- og anleggsprosjekt. 

Plannemndas ansvar og avgrensninger i forhold til rådmannen følger av dette reglementet 

Før oppstart av bygge- og anleggsprosjekter som kommer inn under dette reglementet fremmer rådmann sak 
til kommunestyret som fastsetter mandat. 

For prosjekter med mindre ramme enn 5 millioner kr. eks. mva og kommunaltekniske prosjekter, 
gjennomføres prosjektet i sin helhet av rådmannen. 

 
2.2 Plannemndas mandat 

Plannemnda har ansvaret for at planprosessen gjennomføres forsvarlig og i henhold til reglement og mandat. 

Plannemnda avgjør valg av entrepriseform 

Nemndas arbeid avsluttes vanligvis når prosjektet er ferdig detaljplanlagt, men den legges ikke ned før bygge- 
og anleggsprosjektet er fullført. 

Prinsipielle endringer og vesentlige planendringer i byggeperioden skal forelegges plannemnda. 

 
2.3 Administrativ plangruppe. 

Rådmannen organiserer den administrative planprosessen i henhold til gjeldende lov, regel og avtaleverk, herunder 
sikring av ansattes medbestemmelse. Arkitekt/rådgivere inngår i plangruppen. Det fremmes trinnvist 
beslutningsgrunnlag for plannemnda. 

 
 

2.4 Byggefasen 
Byggefasen ledes og gjennomføres av rådmann i henhold til administrative rutiner. 
 
Rådmann har også ansvaret for utarbeidelse av anbudsdokumenter, innhenting av anbud og kontraktsinngåelse. 
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3 Godkjenning av bygge- og anleggsprosjekter  

Bygge- og anleggsprosjekter med investeringsramme over 5 millioner kr. eks. mva skal godkjennes i henhold til 
følgende tabell: 

Fase Kostnadsoverslag / rapport Godkjennes av 

Idéfase Kostnadsoverslag (erfaringstall) Kommunestyret 
(handlingsplan/økonomiplan) 

 

Programfase Byggeprogram Plannemnd 

 

Prosjekteringsfase Forprosjekt  

Kostnadsoverslag K1 * 

 

Kommunestyret 

Kostnadsoverslag K2  

(etter gjennomført 
anbudskonkurranse) 

 

Kommunestyret ** 

Reklamasjonsfase Byggeregnskap 

 

Kommunestyret 

* Forutsatt at prosjektet er fullfinansiert også etter gjennomført anbudskonkurranse kan 
byggeprosjektet igangsettes. Det forutsettes at prosjektet ikke er vesentlig endret i forhold til 
forprosjektet. 

 

** 
Overskrides finansieringsrammen K1 skal saken fremmes til kommunestyret for behandling. 

 

 

 
Livssykluskostnader skal følge alle kostnadsoverslag. 
 
Kostnadsoverslagenes nøyaktighetsnivå skal oppgis. Vurdering av usikkerhetsmargin fastsettes av rådmann i 
henhold til administrative rutiner. 

 
For prosjekter med kostnadsramme under 5 millioner eks. mva. kr gjelder kravet om at 
fullfinansiering skal godkjennes av kommunestyret. 

 
 

4 Økonomistyring / rapportering  
 

4.1 Oppstart av bygge- og anleggsprosjekter 

Utgifter til bygge- og anleggsprosjekter skal tas med ved rullering av økonomiplan. Bare i unntakstilfelle kan 
utgifter til bygge- og anleggsprosjekt fremmes som enkeltsak i budsjettåret. 

 
Utgifter som påløper ved blant annet planlegging, prosjektering og forundersøkelser til en konkret investering, kan 
klassifiseres som investeringsutgift fra og med det året det foreligger vedtak om at investeringen skal prosjekteres 
eller gjennomføres. 

 
Bygge- og anleggsprosjektet skal som hovedregel igangsettes i det året det er budsjettert. 

 
 
4.2 Finansiering 

Før bygge- og anleggsprosjekt kan igangsettes må prosjektet være fullfinansiert. 
 

Ved rullering av handlingsplan/økonomiplan skal det hvert år foretas en ny vurdering av det enkelte bygge- 
og anleggsprosjekt med hensyn til lønns- og prisvekst og konsekvenser for driftsbudsjettet herunder 
livssykluskostnader. Det samme gjelder også for prosjekter som ikke blir igangsatt i budsjettåret eller som 
drar uforholdsmessig langt ut i tid. 
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4.3 Kostnadskontroll og rapportering 

Plannemnd / rådmann skal til enhver tid forholde seg til vedtatte budsjetter. Dersom et investeringsprosjekt trenger 
tilleggsbevilgning, skal det fremmes sak for kommunestyret med forslag til finansiering. 
Rådmann har i alle faser av prosjektet fullmakt til å stoppe et bygge- og anleggsprosjekt dersom det blir tydelig at 
prosjektet ikke kan gjennomføres innenfor rammen.  

 
Det skal utarbeides rapporter med generell beskrivelse, økonomisk status og framdrift til hovedutvalg, 
formannskap og kommunestyret i henhold til økonomireglement for Heim kommune. 
 
For alle prosjekter skal det etter fullføring gjennomføres evaluering av prosjektet og det utarbeides 
prosjektregnskap som godkjennes av kommunestyret. 



 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
  ,       +47 72460000 920 920 004 
E-post 

 
 

post@heim.kommune.no www.heim.kommune.no   
 

  
  

Heim kommune (ekstern) 
Trondheimsvegen 1 
7200 KYRKSÆTERØRA 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00072-190 Torger Aarvaag 

   
02.04.2020 

 

Melding om delegert vedtak 

Heim kommune dekker kremasjonsavgift 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 
 
Med hilsen 
 
Torger Aarvaag 
Rådmann 
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
  ,       +47 72460000 920 920 004 
E-post 

 
 

post@heim.kommune.no www.heim.kommune.no   
 

  
  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00434-13 Marit Oline Paulsen 

   
06.04.2020 

 

Melding om delegert vedtak - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i 
Kommuneplanens arealdel for riving av gammel fritidsbolig og oppføring av ny 
fritidsbolig. 

Deres søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplanens arealdel for riving av eksisterende 
fritidsbolig på gnr 35 bnr 55 og oppføring av ny fritidsbolig på gnr 35 bnr 55 og 219, har vært på høring 
til fylkesmannen og fylkeskommunen i Trøndelag og er klar til behandling.  
 
Søknadens begrunnelse: 
Ønske om å bygge ny fritidsbolig og rive eksiserende fritidsbolig da denne er fra 1950-tallet og ikke 
tilfredstiller dagens krav og behov. «Nytt bygg vil ikke endre eksisterende friluftsområde, og bruken av 
tomten forblir den samme». 
 
Nabovarsel: 
Tilgrensede naboer er varslet om dispensasjonssøknaden sammen med varsling om byggesøknaden. Det 
foreligger merknad fra eier av gnr/bnr 35/8. Nabo skriver at flytting ved flytting av hytte blir den på 
tomtas høyeste punkt og vil komme i siluett. Nabo vil godta bygging hvis tomta sprenges ned 1,5 meter. 
Som svar på merknaden har ansvarlig utførende for grunnarbeidene svart at topp grunnmur vil ligge 
mellom 1,4 og 1,7 meter under høydeste eksistrende terrengpunkt og at dette vil si en nedsprengning 
på ca. 2 meter. Som svar fra dere er at ingen av naboene vil få endret horisontlinje fra naboens bolig, da 
Stamnesfjellet kommer bak Nausthaugen. Videre står det i svar på merknad at ny hytte skal følge 
terrenget og vil bli sprengt ned ca. 1,5 – 2 meter fra tomtas høyeste punkt og at det er valgt en hytte 
som har relativt lav mønehøyde. 
 
Det har i tillegg kommet en merknad direkte til kommunen fra eier av gnr/bnr 35/46 som har helårsbolig 
benyttet som fritidsbolig ca. 100 meter fra omsøkte fritidsbolig. I merknadsskrivet vises til 
fradelingssaken av tilleggsarealet på tomta bnr 219, som nå blir berørt og at det i saksbehandlingen 
vises til at område for tilleggsareal ikke er byggeområde. Det står videre at ny hytte bør plasseres der 
eksisterende hytte står, med samme gulvhøyde men at den bør trekkes tilbake mot sørøst. Oppfylling 
mot nordvest ønskes ikke da området er bratt og at en eventuell steinrøys vil bli synlig fra eiendommen. 
 
Planforhold: 
I gammel strandplan «Stamnesbugen strandplan» ligger gnr/bnr 35/55 med formål eksisterende hytte 
og gnr/bnr 35/219 som utmarksområde.  
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I Kommuneplanens arealdel som er overordnet strandplanen, er området avsatt til planformålet LNF 
(landbruk, natur og friluft). Innenfor dette området er det kun tillatt med bygninger som er nødvendig 
for landbruk og gårdstilpasset næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Ny fritidsbolig vil 
dermed være avhengig av dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplanens arealdel. 
 
Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel. 
 

 

 
Dersom det innvilges dispensasjon vil det ihht. tidligere praksis bli lagt til grunn § 13-2 eller § 15-3 i 
planbestemmelsene, som føring for hva som kan føres opp. Dette avhengig av beliggenheten. Ved 
dispensasjon på tomter som ligger i tilsvarende områder som der vi har tillatt spredt fritidsbebyggelse 
har § 15-3, blitt lagt til grunn (fjellstrøk). I øvrige dispensasjoner som her har § 13-2 blitt lagt til grunn. 
 
I bestemmelsene står følgende krav: 
§ 13-2. En fritidsbolig med maks 120 m2 BRA og et sekundærbygg med maks 30 m2 BYA. 
§ 15-3. En fritidsbolig med maks 70 m2 BRA. 
 
Høringsuttalelser: 
Regionale og statlige myndigheter skal hvis saksområde blir berørt ha fått anledning til å uttale seg før 
det gis dispensasjon. Søknaden har vært sendt på høring til Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen 
i Trøndelag. 
 
Trøndelag fylkeskommune viser i sin uttalelse datert 19.02.20 til eiendommens plassering innenfor 100-
metersbeltet mot sjø og innenfor kartlagt område med viktige friluftsinteresser. De viser til at ny hytte 
er langt større og at ny plassering vil gjøre hytten mer eksponert i terrenget og ytterligere privatisere 
strandsonen. Fylkeskommunen støtter kommunens vilkår for dispensasjon, at erstatningsbygg føres opp 
der eksisterende hytte ligger. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag skriver i sin uttalelse datert 05.03.2020 at de fraråder at det blir gitt 
dispensasjon for plassering av ny hytte nærmere sjøen enn eksisterende hytte, av hensyn til verdiene i 
strandsonen. Fylkesmannan støtter kommunens vilkår for dispensasjon, at erstatningsbygg føres opp 
der eksisterende hytte ligger. Fylkesmannen viser videre til størrelsen på ny hytte og kommuneplanens 
bestemmelse om maks 70 m2 BRA for fritidsboliger og at en dispensasjon for omsøkte størrelse vil skape 
presedens. Fylkeskommunen vurderer å påklage vedtaket dersom det ikke blir stilt vilkår om at ny hytte 
skal plasseres på samme sted som eksisterende hytte samt vilkår om at BRA ikke overstiger 70 m2. 



 

3 
 

 
Naturmangfoldloven (nml) § 7: 
§ 7 i naturmangfoldloven (nml) krever at lovens prinsipper (§§ 8-12) skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet i saker som berører naturmangfold. Vurderingen skal 
framgå av beslutningen. 
 
Dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2: 
Dersom dispensasjon skal gis, skal hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke bli vesentlig 
tilsidesatt. Ved en vurdering skal fordelen ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. 
Nasjonale rammer og mål skal legges til grunn. Det skal legges særlig vekt på konsekvensene for helse, 
miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Vurdering: 
Eiendommen 35/55 ble etablert i 1956 og tilleggsarealet gnr/bnr 35/219 ble lagt til i 1998. Eiendommen 
ligger på en høyde og nært sjøen.  
 
Ut fra tomtas plassering vil tiltaket ikke påvirke jord- eller skogbruksinteresser i området. 
 
Nasjonale baser er gjennomgått med tanke på naturmangfold og det er ikke registrert sårbar eller truet 
naturmangfold i området. Kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å kunne fatte beslutning i saken, jfr. nml 
§ 8. Føre-var-prinsippet i nml § 9 kommer derfor ikke til anvendelse. Oppføring av erstatningshytte på 
eiendommen vurderes ikke å gi en økt samlet belastning for naturmangfold i området, jfr. nml § 10. §§ 
11 og 12 er her ikke aktuelle å vurdere nærmere. 
 
I kommunens friluftslivskartlegging er strandsonen med tilhørende sjø i området, registrert som viktig 
friluftslivsområde, «Ytre fjordstrøk». I det aktuelle området har terrenget høy stigning opp fra sjøen så 
bruken av strandområdet av allmennheten har muligens ikke så stor attraktivitet. Strandsonen i 
sjøområdet er imidlertid preget av mange inngrep og det er viktig å ta vare på de naturområder som står 
igjen. Naturområdet er således mest viktig for allmennheten som en landskapsmessig kvalitet for de 
som ferdes på sjø og land i området. Der det tidligere er gitt tillatelse til erstatningsbygg eller tilbygg 
nært strandsonen i sjø og vassdrag, har det blitt stilt som vilkår at ny bebyggelse ikke kommer nærmere 
sjø eller vassdrag enn eksisterende bebyggelse. 
 
Ihht. kommuneplanens kap. 9 som blant annet omhandler tilpasninger i landskapet, skal ny bebyggelse 
tilpasses det naturlige terrenget og utformes slik at bygget eksponeres minst mulig. Ny bebyggelse skal 
plasseres slik at uttak og forflytting av masser skal minimeres, og slik at eksistrende terreng og 
vegetasjon i størst mulig grad bevares. Omsøkte plassering er lite tilpasset terrenget ved at det plasseres 
på et høydedrag øst for eksiterende fritidsbolig og nærmere sjøen. Plasseringen vil medføre et større 
terrenginngrep for å få senket bygget i terrenget, men selv da vil ny fritidsbolig bli mye mer eksponert 
enn opprinnelige fritidsbolig. 
 
Som nevnt over under avsnittet planer, har kommunen ut fra tidligere praksis forhold seg til § 13-2 for 
hva som maksimalt kan tillates for fritidsbolig på eiendommer som ikke ligger i området tilsvarende der 
det er tillatt med spredt bebyggelse i kommunen. Omsøkte bebyggelse ligger ikke i et område 
tilsvarende der kommunen har spredt bebyggelse. Et hovedbygg med 95 m2 BRA er innenfor det som 
kan aksepteres ved innvilgelse av søknad. For at nytt bygg som er ca. 1 meter lengre og ca. 3,5 meter 
bredere, må bygget ikke plasseres lenger mot nord eller lenger øst enn eksisterende bygning.  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven innvilges deres søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i 
Kommuneplanens arealdel for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig. 
Dispensasjonen gis da den ikke vil sette hensikten med LNF-formålet vesentlig til side forutsatt at ny 
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fritidsbolig plasseres på samme sted som den eksisterende. For å dempe eksponeringen av fritidsboligen 
i naturlandskapet må ny fritidsbolig ikke komme lenger nord eller øst enn eksisterende fritidsbolig. 
 
Til informasjon: 
Avgjørelsen kan påklages, se vedlagte skriv om klagerett. 
 
En dispensasjon har gyldighet i tre år. Det vil si at oppføring av ny fritidsbolig må være igangsatt innen 
tre år fra vedtaksdato. 
 
Før det kan gis byggetillatelse: 
- Revidert situasjonskart med endret plassering i tråd med vilkåret i dispensasjonssøknaden, må 

sendes kommunen. Situasjonskartet må også vise omrisset av eksisterende fritidsbolig. 
- Bortledning av avløpsvann skal være sikret før det gis byggetillatelse. Her foreligger det en 

utslippstillatelse for totalavløp fra 2001, som ble ferdigmeldt i 2007. Avløpsanlegget består ihht. 
søknaden av en 2 m3 slamavskiller der avløpsvannet ledes til en 12 meter lang infiltrasjonsgrøft, 
beliggende ca under adkomstveien til tomta. Det er ikke opplyst noe om hydraulisk kapasitet eller 
infiltrasjonskapasitet for grunnen der infiltrasjonen ligger. Hvorvidt det vil bli krevd utbedring av 
anlegget eventuelt undersøkelser om tilstanden på dagens infilstrasjon vil bli avklart nærmere med 
kommunens saksbehandler for utslippstillatelser. Som følge av en del bekrensninger i forhold til 
dagens koronasituasjon, får jeg sannsynlig vis ikke til å få dette avklart før påske. 

 
Med hilsen 
 
Marit Oline Paulsen 
Rådgiver  
   

 
         
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
Melding om klagerett 
 
 
Mottakere: 
Jorun Schei 
Bjørn Inge Våga 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 
BERNHARD OLSEN AS 
Bjørn Harry Karlsen 
Sverre Einar Karlsen 
  





 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
  ,       +47 72460000 920 920 004 
E-post 

 
 

post@heim.kommune.no www.heim.kommune.no   
 

  
  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00532-5 Marit Oline Paulsen 

   
27.03.2020 

 

Melding om delegert vedtak - Endring av tidligere dispensasjonssøknad fra 
Kommuneplanens arealdel 

Det vises til mottatt endring av rammetillatelse gitt 06.11.2019, som angår endret plassering av uthus på 
din eiendom gnr 40, bnr 18, innsendt av Fasting arkitekter, på vegne av dem. Endringen innebærer at 
uthuset trekkes nærmere fritidsboligen og plasseres nå 15 meter fra vannkanten til Belsvikbekken, mot 
tidligere plassering som lå 10 meter fra vannkanten. 
 
Det vises til tidligere dispensasjonssøknad ble behandlet den 16.09.2019. Dispensasjon ble gitt for et 
mindre tilbygg til fritidsboligen og uthus ble avslått ut fra omsøkte plassering. Både kommunen og 
Fylkesmannen i Trøndelag ville vurdere søknaden på nytt ved alternativ plassering. 
 
Endret søknad er sendt på høring til fylkesmannen. Fylkesmannen skriver i sin uttalelse datert 
04.03.2020, at da uthuset er tenkt plassert lenger inn på tomta, bort fra Belsvikbekken, har de ingen 
merknader til tiltaket. 
 
Vurdering: 
Tiltaket er nå plassert nærmere fritidsboligen og lenger unna Belsvikbekken og vurderes dermed ikke å 
gi vesentlig konsekvenser for natur og naturmangfold langs og i Belsvikbekken. Omsøkte uthus er på 30 
m2 og er innenfor arealet som tillates for sekundærbygning på fritidstomter, i § 13-2 i 
planbestemmelsene til kommuneplanen.  
 
Vedtak: 
 
Saken er behandlet etter delegert myndighet og refereres i Formannskapet. 
 
De underrettes om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel og 
fra § 6-3 om byggegrense mot vassdrag i Kommuneplanens arealdel for omsøkte plassering av uthus 
ihht. situasjonskart vedlagt søknad om endring av rammetillatelse mottatt 29.11.2019. Dispensasjonen 
gis da endret plassering vil medføre at tiltaket ikke vil gi vesentlig konsekvenser med hensynet til 
bestemmelsen som her vil være beskyttelse av naturmangfold langs og i Belsvikbekken. 
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Til informasjon: 
Avgjørelsen kan påklages se vedlagte skriv. 
 
Med hilsen 
 
Marit Oline Paulsen 
   
   

 
         
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
Melding om klagerett 
 
 
Mottakere: 
Stig Enoksen 
 
 
Kopi til: 
FASTING ARKITEKTER AS 
  





 

 
 

 

IMDi  Postboks 212 Sentrum 0103 Oslo  I  Tollbugata 20, 0031 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 

E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

 

Åpen - Kan gjøres offentlig tilgjengelig. 

Heim kommune 
v/ordfører og rådmann 
og ansvarlig enhet for bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere 

Trondheimsveien 1 
7200 KYRKSÆTERØRA 
 
 
 
Deres ref:    Vår ref:: 20-03146-1 Dato: 25.03.2020 

 
 
 

Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til 
kommuner om korona 
 
 
Bekjempelsen av koronaviruset preger alle deler av norsk hverdags- og arbeidsliv. Vi henvender 
oss nå til dere med tips og informasjon som har betydning for arbeidet med flyktninger og 
ivaretakelse av innvandrerbefolkningen i denne spesielle tiden. 

imdi.no/korona 

IMDi har opprettet en samleside med informasjon om hvordan situasjonen påvirker ulike sider av 
IMDis arbeid: imdi.no/korona. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen kan endre seg raskt, så 
følg med på denne siden for oppdateringer.   

Foreløpig stans i bosetting av flyktninger 

IMDi har i samråd med UDI besluttet at ankomst av overføringsflyktninger og bosetting av 
flyktninger fra asylmottak stanses inntil videre. Unntatt fra dette er bosetting i samme kommune 
som asylmottaket eller i nærliggende kommuner. 

Les mer 

Deltakelse i ordningene i introduksjonsloven 

Nå som voksenopplæringer, offentlige kontorer og andre arbeidsplasser holder stengt, er det 
mange kommuner og deltakere som ikke får oppfylt pliktene og rettighetene sine etter 
introduksjonsloven. Kunnskapsdepartementet jobber med å få vedtatt nødvendige 
unntaksbestemmelser for å regulere denne situasjonen. 

Les mer 

IMDis minoritetsrådgivere er fortsatt på jobb 

Stengte skoler kan gjøre situasjonen ekstra vanskelig for unge utsatt for negativ sosial kontroll. 
IMDis minoritetsrådgivere gjør nå sitt beste for å fortsatt kunne være til stede for dem som 
trenger noen å snakke med. 

Les mer 

Tolkeregisteret.no 

https://www.imdi.no/korona
https://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/pandemi---informasjon-om-bosetting-av-flyktninger/
https://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/deltakelse-i-ordningene-i-introduksjonsloven/
https://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/imdis-minoritetsradgivere-er-fortsatt-pa-jobb/
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Bruk av kvalifisert tolk er et viktig verktøy for offentlig ansatte som skal kommunisere med andre
som ikke kan norsk. IMDi anbefaler at dere benytter nasjonalt tolkeregister for å ta direkte kontakt
med tolker ved behov. Tolkeregisteret.no er et nytt og mer brukervennlig register som inneholder
kontaktinformasjon til rundt 1000 kvalifiserte tolker på til sammen 70 språk. Mange tolker har mye
ledig kapasitet. Telefon- og skjermtolking er gode måter å unngå smittefare på.

Vi minner også om at barn ikke må bli brukt som tolk eller bli satt til å oversette informasjon fra
myndighetene.

Informasjon om korona på flere språk
For at tiltakene for smittebegrensning skal være effektive må informasjon fra helsemyndighetene
nå bredt ut i befolkningen – også innvandrerbefolkningen. Under er noen lenker med oppdatert og
relevant informasjon, som vi ber om at dere deler i deres kanaler. Samarbeid gjerne med frivillige
organisasjoner som jobber med og mot innvandrerbefolkningen.

Folkehelseinstituttet (fhi.no) (brosjyre og video på flere språk)
Helsedirektoratet.no/korona (informasjon og informasjonsmateriell på flere språk)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (nafo.oslomet.no) (informasjon og nettressurser på
flere språk

For flere nyttige nettressurser på flere språk, gå inn på vår nettside her.

Lurer du på noe?
IMDis ansatte har hjemmekontor, men de kan fortsatt nås på e-post og telefon mandag-fredag fra
09.00–15.00. Her finner du kontaktinformasjon til IMDi og våre ansatte.

Kommuner som har spørsmål om bosetting kan kontakte IMDi på tlf. 40 00 19 60.

Med vennlig hilsen,

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
post@imdi.no
www.imdi.no

https://tolkeregisteret.no/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus
https://nafo.oslomet.no/nettressurser-og-informasjon-om-korona/
https://www.imdi.no/om-imdi/imdi-og-korona-situasjonen/nyttige-nettsider-pa-andre-sprak/
https://www.imdi.no/om-imdi/kontakt-oss/
mailto:post@imdi.no
http://www.imdi.no/


From: Marina Bjørnebo <marina@smiso-st.no> 
Sent: Monday, April 6, 2020 8:20 AM 
To: Heim Postmottak 
Subject: Til Kommunedirektør i Heim kommune : SMISO-ST Årsmelding 2019 
Attachments: SMISO_Årsmelding2019_korr5.pdf 
 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Flagged 
 

 

 
Hei! Flott om denne videresendes til kommunedirektøren i Heim kommune 
 
Vedlagt er SMISO´s Årsmelding for 2019. Vi sender den ut til alle kommuner som støtter oss i den 
jobben vi gjør. Vi ser frem til videre samarbeid! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
  
Marina Bjørnebo 
Faglig veileder 

 
  
Epost: marina@smiso-st.no 
Telefon: 73 89 08 80 
Mobil: 995 71 198 
Web: www.smiso-st.no 
  

mailto:marina@smiso-st.no
http://www.smiso-st.no/
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2 Å r s m e l d i n g 2 0 19 –  S m i s o Tr o n d h e i m

Formål og virkefelt

Vedtekter for senter mot incest og seksuelle overgrep 
Sør-Trøndelag” § 2 (sist vedtatt 08.10.2007).
 
• § 2 STIFTELSENS FORMÅL OG VIRKEFELT
Virksomhetsplanen er forankret i ”Vedtekter for senter 
mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag” § 2 
(sist vedtatt 08.10.2007). 

§ 2: Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør- 
Trøndelag (Smiso) har som formål å gi hjelp til selvhjelp 
for mennesker utsatt for incest/seksuelle overgrep og 
deres familier. Personalet består av personer med faglig 
relevant kompetanse med eller uten personlig incest-
bakgrunn.                                                                                             
 Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør- 
Trøndelag er et tilbud for kvinner og menn utsatt for 
incest og andre seksuelle overgrep. Senter mot incest 
og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag skal bekjempe  
seksuelle overgrep ved å synliggjøre og motarbeide 
forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og 
opprettholder overgrepene.                                                              
 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør- 
Trøndelag skal arbeide for å spre kunnskaper om incest/
seksuelle overgrep og situasjonen til de som er utsatt. 
Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag 
driver sin virksomhet i nært samarbeid med Senter mot 
incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag og Senter 
mot incest Møre og Romsdal.
 
Det er også tatt utgangspunkt i føringer fra Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) i h.h.t. 
Rundskriv 10/2017 og St.meld. nr 13 (2004-2005)Om 
incestsentra - tilbud, finansiering og forvaltning. Samt 
Faglig plattform for sentre mot incest og seksuelle over-
grep, utarbeidet av FMSO. 

OVERORDNA MÅL
Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag 
skal gjennom støtte, veiledning og fellesskap bidra til 
at mennesker som har vært utsatt for incest og sek-
suelle overgrep opplever nye muligheter til å leve med 
sin historie.
 
Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag 
skal bidra til utvikling og formidling av kunnskap for å 
bekjempe og forebygge incest og seksuelle overgrep 
gjennom fag- og brukerkompetanse.
 Senteret skal være et supplement til det offentlige 
hjelpeapparatet.

VERDIER
Selvhjelp
• Tro og respekt for at alle innehar ressursene 
 som skal til for å mestre eget liv og utvikling.

• Selvhjelp handler om en prosess for at bruker 
 skal kunne definere egne behov og mål, og 
 være ekspert på seg selv. 
• Selvhjelp handler om det mellom-menneskelige  
 klimaet og rammen på senteret.
• Legge til rette for brukermedvirkning og 
 likemannsarbeid mellom brukerne.
• Vi har lykkes med selvhjelp når vi er overflødig.

Forebygging og åpenhet. 
• Redusere seksuelle overgrep
• Videreformidle kunnskap og erfaring
• Gi barn og unge språk og verktøy
• Synlig og seriøs aktør i samfunnsdebatten
• Bryte tabuer

Kunnskap og profesjonalitet
• Høy kompetanse om seksuelle overgrep
• De ansatte må få mulighet til faglig oppdatering 
 og veiledning
• Organisatoriske og økonomiske rammer 
 tilpasset senteret
• Felles språk og forståelse av begrep og statistikk
• Samarbeid med andre aktører

Verdiene våre skal være en rettesnor for hvordan vi skal 
opptre på alle nivå. De skal understøtte og bygge vårt 
omdømme, bygge vår kultur og være rettesnor i alle 
beslutninger. 

IDEOLOGI – HJELP TIL SELVHJELP
Smiso arbeider med selvhjelp som ideologi. 
For mange overgrepsutsatte vil det på et eller annet tids- 
punkt være behov for å få hjelp og støtte, enten det 
er ved et senter mot incest og seksuelle overgrep eller  
i det offentlige hjelpeapparatet. Det å erkjenne at en  
sliter og trenger hjelp, for så å bruke egne erfaringer til 
å mobilisere iboende krefter slik at en får et bedre liv, 
er å regne som selvhjelp. Selvhjelp består av å finne 
frem til kunnskap, erfaring og andre ressurser en ikke er 
klar over at en har, for så å tørre å stole på – og å bruke 
- disse.  Ved å tro på seg selv og egne evner kan man 
endre egen livskvalitet. 

En definisjon av selvhjelp er:
Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til 
egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det 
i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en 
prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. 
(Nasjonal plan for selvhjelp, 2014) 
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O r g a n i s a s j o n 4

Ø k o n o m i 5

A n s a t t e / L o k a l e r 6

K o m p e t a n s e 6

I n t e r n v i r k s o m h e t / B r u k e r e 8

B r u k e r m e d v i r k n i n g 10

U t a d r e t t e t v i r k s o m h e t 10

D e l t a k e l s e i s a m a r b e i d s -

o g r e s s u r s g r u p p e r 1 1

M a r k e d s f ø r i n g o g M e d i a 1 2

S t y r e t s å r s b e r e t n i n g 1 3

R e g n s k a p 1 5

B a l a n s e 1 6

N o t e r 1 8

R e v i s j o n s e r k l æ r i n g 2 2

IN N HOL D

Ett er nødvendig
Ett er nødvendig- her i
I denne vår vanskelige verden
Av husville og heimløse:
Å ta bolig i seg selv
Gå inn i mørket
Og pusse sotet av lampa.
Slik at mennesker på veiene
Kan skimte lys
I dine bebodde øyne.

Av Hans Børli



St yret
Styret har i 2019 bestått av:

Organisasjonsform
Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag
ble stiftet i 1996. Senterets kortnavn er Smiso. Smiso
er en privat stiftelse med et styre bestående av fem
personer, hvorav én er oppnevnt av Trondheim kommune,
én er oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund (KS),
én er oppnevnt av styret, én er oppnevnt av brukerne og
én av de ansatte.

Stiftelsen er underlagt kontroll av Stiftelsestilsynet.

Ver t skommune
Trondheim kommune er senterets vertskommune og
har i den forbindelse et særlig ansvar for senterets drift.

Samarbeidskommuner er :
Agdenes, Bjugn, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu,
Midtre Gauldal, Malvik, Melhus, Oppdal, Orkdal,
Osen, Rennebu, Rindal, Indre Fosen, Roan, Røros,
Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal, Ørland,
Åfjord, Meldal.

OR G A NI S A S JON

Representant Vararepresentant Oppnevnt av

Stig Antonsen – leder Marthe Kjerkol Brede Trondheim kommune

Johnny Nilssen Roy Fritzon Kommunenes Sentralforbund

Jan Strand Karianne Tilseth Berg Uavhengig representant

Anita Bakk Met te Trondsen Brukerne

Bente Tøndel Ansatte
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Finansier ing
Smiso kk støtte fra alle kommuner i Sør-Trøndelag,
utenom Frøya kommune. I tillegg kk senteret støtte
fra Rindal kommune. Kommunalt og regionalt tilskudd
utgjør 20 % av de totale offentlige tilskuddene. Det gis
statlig tilskudd tilsvarende 80% av de totale offentlige
tilskudd. Tilskuddene til drift fordeler seg slik:

Statens tilskudd utløses på grunnlag av bidrag fra
kommunene og Helse Midt-Norge. Smiso mottok ikke
gaver og andre inntekter i 2019.

Det er fortsatt en utfordring for senteret at nansieringen
ikke er klar før ut i budsjettåret. Brukergruppen har
behov for stabilitet og forutsigbarhet og senteret
har behov for mest mulig sikker og forutsigbar drift
for å kunne få tak i og beholde kvali serte ansatte.

For å sikre en mest mulig forutsigbar økonomi for
senteret er det utarbeidet en langsiktig avtale med kom-
munene om økonomisk tilskudd til drift. Pr. 31.12.2019
hadde 25 av 26 kommuner undertegnet en avtale om
driftstilskudd til senteret. Senteret har som mål at alle
kommuner i fylket skal ha tilskudd til senterets drift som
fast post i sine budsjetter.

Senteret møter meget stor velvilje fra kommunene og
har god kontakt med hjelpeapparat og andre brukere
av senterets kompetanse. Dette tar senteret som en
bekreftelse på at kommunene og helseregionen ser at
Senter mot incest og seksuelle overgrep er et rimelig og
viktig tilskudd til tjenestetilbudet. Det er et tilbud som gir

kommunene tilgang til spisskompetanse og lavterskel-
tilbud innenfor et utfordrende felt.

Flg. har bidrat t t il nansier ingen i 2019
Kommunene: Agdenes, Bjugn, Meldal, Hemne, Hitra,
Holtålen, Klæbu, Midtre Gauldal, Malvik,
Melhus, Oppdal, Orkdal, Osen, Rennebu, Rindal,
Indre Fosen, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord,
Trondheim, Tydal, Ørland, Åfjord.

Helse Midt-Norge, Staten v/Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet.

Revisjon er gjennomført av
Revisjons rmaet Deloitte AS.
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2019 2018

Primærkommuner 1.706 .400 1.341.409

Helse Midt-Norge 300.000 300.000

Statstilskudd 5.981.522 5.596.626

Fylkeskommunen 100.000

Totale inntekter 8.087.922 7.248.035



Ansat t e
Totalt ansatte ved full bemanning var i 2019 9.10 faste
stillinger, hvor daglig leder og vaktmester sto for 1,30
og faglige veiledere 6,80 stillinger. Utover de faste still-
ingene, var en faglig veileder ansatt i midlertidig stilling.

Senteret hadde ved årsskiftet 2019/2020 10 fast ansatte.
Av disse 3 menn og 7 kvinner. En av de fast ansatte
hadde 20% permisjon ved årsskiftet.

Smiso har tegnet ykresskade-, gruppelivs- og reise-
forsikring for de ansatte. De ansatte opparbeider
pensjonsrettigheter i KLP.

Fagkompet anse represent er t
ved senteret i 2019:
• Politi med årsstudium i psykologi
• Sykepleier med videreutdanning i veilednings-

metodikk.
• Sykepleier med master i musikk.
• Sosionom med videreutdanning i erkulturell

forståelse og samhandling innen psykisk helsevern,
samt veiledning.

• Vernepleier med videreutdanning innen psykisk
helsearbeid og arbeidserfaring innen miljøterapi.

• Barnevernspedagog med videreutdanning i psykisk
helsearbeid og arbeidserfaring innen barne- og ung-
domspsykiatri (utredning og akutt), samt førskole-
lærer i barnehage.

• Psykolog med kurs/fordypning i yoga.
Sensomotorisk psykoterapi nivå 2

• Sosionom, utdannet AART trener.
Tar pt. videreutdanning i veiledningspedagogikk.

• Diplommarkedsfører ved BI, helhetsterapeut og
mindfulnessinstruktør.

Annen kompetanse ved senteret :
• Leder med sosionomutdanning, 1. avdeling jus,

personalutvikling og ledelse.
• Vaktmester med utdanning som rørlegger.

Delt akelse i konferanser
og kursvirksomhet :
Sentrenes landskonferanse
FMSO arrangerer årlige landskonferanser i samarbeid
med sine medlemssentre. I 2019 var det SMISO Sør
Trøndelag som samarbeidet med FMSO om konfer-
ansen. Konferansen ble avholdt på Britannia Hotell
22-24 mai. Hovedtemaene for dagene var: «Hvordan
kan hjelpeapparatet og nettverk ivareta pårørende til

Lokaler
Smiso eier en ombygd remannsbolig i Parkveien 17 på
Singsaker i Trondheim. Bygningen som er oppført i 1930
ligger på en 1.053 m2 stor eiendomsgrunn, parkmessig
opparbeidet. Husets grunn ate er på 147 m2. Det inne-
holder kjeller, to kontoretasjer og loft. Bruksarealet er på
bto. 971 m2.

Kjeller inneholder boder, vaskerom og rom for vakt-
mesters utstyr foruten kreativitetsavdeling for brukerne.
Første etasje inneholder to kontorer, personalrom,
to samtalerom, kursrom, bad m/wc og wc. Andre etasje
inneholder stue, kjøkken, bad m/wc, fem kontorer og
datarom/arkiv. Loftet inneholder stue, lager/arkiv og
ere sanserom.

Huset og hagen er arkitektonisk verneverdig og
regulert i h.h.t. dette. Det er montert heis opp til entrèdør
ved inngangsparti og godkjent tilgjengelighet for rulle-
stolbrukere i 1. etasje.

traumeutsatte» og «Kropp og mental helse». Foredrag-
sholdere var Eli Valås og Nina Olsen fra Nidaros DPS,
Gro Mentzoni fra Statens barnehus, Margreth Olin Film-
regissør, Tony Buckely Sensomotorisk psykoterapeut og
Merethe Hellen Psykolog RVTS.

Nettverkssamlinger i regi av RVTS Midt Norge
SMISO ST deltok på 2 todagers nettverkssamlinger i
2019. Sted: RVTS. Tilstede SMISO Nordland, SMISO
Levanger, SMISO Molde, SMISO ST og RVTS. Sentrene
i Midt hadde invitert inn Modum Bad ved psykolog-
spesialistene Katinka Salvesen og Ellen Skilhagen, for
opplæring i hvordan drive grupper etter Modum bads
manual Tilbake til nåtid.

Opplæring i MI- Mot iverende intervju
Alle ansatte har høsten 2019 hatt 4x4 timers sam-
linger med fokus på opplæring i motiverende intervju.
Opplæringen var ved Sigrid Rohde som er utdannet
sosionom og kunst og utrykksterapeut og som jobber
ved Kompetansesenter Rus Midt-Norge.

Ressursbanken (Faglig nettverk for ansatte ved ulike
kommunale t jenester/ enheter i Trondheim)
En fast faglig veileder er deltaker i dette nettverket. Det
ble avholdt 8 møter i ressursbanken i 2018.

Temaene var: Informasjon om familieråd ved Bufdir.
Mestringstilbudet, Vold i nære relasjoner ved Volds-
teamet i Trondheim kommune. «Den besteste dagen i
hele verden», ved Redd Barna. Sinnemestring, Brøset-
modellen ved Anne Meisingset og Stig Jarwson. Fami-
lievernkontoret informerte om sine tilbud. «Partnervold
og sinnemestring: Hjelper det å gi behandling?», ved
Merte Berg Nesset, Forskningssykepleier ved Brøset
Kompetansesenter. Landsforeningen mot seksuelle
overgrep, ved Cathrine Næss, regionskontakt LMSO og
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Informasjon fra Overgrepsenheten ved St.Olavs Hospital 
ved Inger Anita Lauritzen og Gunn Gjershaug.

Enkeltstående kurs/seminar for ansatte
NFSS´ årskonferanse 2019. Norsk nettverk for seksualitet 
og samliv. En faglig veileder deltok. Praksisseminar ved 
NTNU. To faglige veiledere deltok. Opplæring i GDPR. 
Personvern, behandling av personopplysninger og IT. En 
faglig veileder deltok. Sansekonferanse i Oslo i regi av 
Klubben.no. To faglige veiledere deltok. Fagdag for sen-
trene Midt Norge med Inger Jepsen RVTS. Omhandlet 
hennes Masteroppgave Opplevelsen av daglige triggere 
etter å ha vært utsatt for traumatiske hendelser tidlig i 
livet. En faglig veileder har tatt utdanning i Pedagogisk 
rådgivning og veiledning, en har fullført Sensomotorisk 
Psykoterapiutdanning nivå 2 via RVTS og en har fullført 
utdanningen Veiledningspedagogikk og utdanningen 
Kognitiv adferdsterapi ved NTNU i løpet av 2019.

Leder Rachel Vorren har i 2019 tatt utdanningen Sentrale 
prosesser i ledelse av kunnskap & samfunnsvitenska-
pelig ved Nord Universitet Levanger samt Opplæring og 
sertifisering som mangfoldsleder ved Seema og Norsk 
standardisering. I tillegg til kurs, seminarer og konfer-
anser har også enkelte ansatte deltatt i bl.a Konsulats-
jonsteam, jubileumsfest ved Kirkens SOS, jubileumskon-
feranse ved Statens Barnehus, innlegg på Arendalsuka, 
Fagtorg på SIT, stand på Dragvoll og Strinda, temamøte 
Redd Barna, høstlunsj FFP og samarbeidsmøter med 
FFP, møte i Bjugn med nye Ørland kommune, møte på 
BUP Saupstad om bruk av yoga og mindfulness i arbeid 
med mennesker, samarbeidsmøter med Traumeenheten 
St Olav Hospital, samarbeidsmøter med Prima og samar-
beidsmøter med FMSO for utarbeidelse av veileder for 
forebyggende arbeid i skolen. I 2019 ble det avholdt 2 
personaldager ved SMSIO ST. Temaene var Faglig platt-
form/gjennomgang av veiledere og evaluering/gjennom-
gang av programmet Kroppen min og meg.

Ansatte ved SMISO ST har våren 2019 mottatt faglig 
veiledning av Hans Nordahl, professor i medisinske 
 atferdsfag, ansatt ved Institutt for psykisk helse St.Olavs 
hospital. Høsten 2019 startet opplæring i MI med sos-
ionom og kunst og utrykksterapeut Sigrid Rhode som 
også skal ha veiledning med de ansatte videre vår 2020. 

Studietur til Nederland
19.-21. juni 2019 reiste SMISO på studietur til Amsterdam. 
Vi besøkte Rutgers, et kompetansesenter som har  laget 
programmer for opplæring av ansatte i barnehager og 
skoler for hvordan avdekke og forebygge seksuelle over-
grep. I tillegg besøkte vi Pretty Woman som er et støtte-
senter for jenter i risikosonen og P&G292 som er et støtte- 
senter for kvinner som ønsker seg ut av prostitusjon. 

Bruk av senteret
Senteret har to forskjellige skjema for å bli brukt for å 
registrere brukere som benytter seg av senterets til-
bud. Skjema B registrerer samtaler, dette er det hver 
enkelt  faglig veileder som har ansvaret for. Skjema C 
fyller  bruker ut selv, gjerne sammen med faglig veileder. 
Skjema C registrerer informasjon om bruker. Dette er 

anonymt, en skriver ikke navn og utfylling av skjemaet 
er frivillig. 

Senteret hadde i 2019 registrert på skjema B (besøk) 
totalt 297 unike brukere, hvorav 203 av disse var helt 
nye brukere av senteret. Det er på skjema B registrert til 
sammen 1773 besøk på senteret. 

Antall brukere som har fylt ut skjema C var 225, hvorav 
194 kvinner og 31 menn. Tilsvarende tall fra skjema C i 
2018 var til sammen 218 unike brukere som hadde fylt ut 
skjema C, hvorav 179 kvinner og 39 menn. Dette viser en 
økning av brukere av senteret i 2019. 

Vi leser her at det er en variabel fra skjema B til skjema C 
på antall brukere av senteret, fra 297 brukere på skjema 
B til 225 brukere på skjema C. Dette kan skyldes at det 
er brukere som har vært på besøk uten at senteret har 
kommet i posisjon til at det har vært mulig/naturlig å få 
fylt ut C skjema, eller at bruker ikke har kommet tilbake 
igjen. Det kan også skyldes at bruker har svart nei på om 
de samtykker til utfylling av skjema C. Da stopper regis-
treringen opp, og en får ikke svar på spørsmålet om de 
er en ny eller tidligere bruker. 

I 2019 ble det registrert 793 henvendelser til  senteret 
(mot 700 i 2018) . Dvs henvendelser på telefon, mail, 
 sosiale media osv.  247 henvendelser fra samarbeidspart-
nere og 546 henvendelser fra brukere. I 2018 var det 495 
henvendelser fra samarbeidspartnere og 205 henvendel-
ser fra brukere. Det vil si en nedgang på henvendelser fra 
samarbeidspartneren i 2019 med 248 og økning i henv-
endelser fra brukere på 341.  

I tabellen under kan en se fordelingen på 
samarbeidspartnere i de ulike kommunene som 
tok kontakt i 2018:

Kommunetype 2019 2018 2017

Vertskommune 83% 84 % 68,5 %

Bidragskommune 9.4% 12 % 27.1 %   

Andre kommuner 7.6% 5 % 4,2 %     

Oversikt over bruk av senteret i 2018:

Aktiviteter  Prosent        Antall

Enesamtale  68,6 % 1 238

Innomstikk/Åpent hus      1,3 % 23

Selvhjelpsgruppe/annet gruppetilbud   18,4 % 332

Tilbud til barn og unge         3,7 % 67

Temamøter/undervisning       1,1 % 20

Parsamtaler  1,4 %  25

Familiesamtale        2,3 % 41

Sosiale aktiviteter i regiav  senteret  1,1 % 19

Oppfølgning knyttet til øvrig hjelpeapp. 0,6 % 11

Annen aktivitet på eller i

tilknytning til sentret   12,6 % 228

I alt  100 % 1805
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traumelidelser velger (bevist eller ubevist) å stenge av 
for kroppslige tilstander for å slippe ubehag og ha det 
lettere i hverdagen.

Yoga er et fint verktøy for å koble sinne og kropp sam-
men. Gjennom enkelte fysiske øvelser, pusteøvelser og 
prat rundt det, kan man bli kjent med seg selv på en ny 
måte. Yoga gir mulighet til å utforske egne reaksjoner,  
akseptere de og skape rom for endring. Deltakerne får 
gjennom yoga og avspenning,  hjelp til å lære seg å leve 
her og nå, og hvordan de skal finne roen i seg selv.
Yoga = tid bare for deg
Oppmerksomhet
God kontakt med kropp og følelser 
Avspenning 
Antall yogatimer i 2019:
Det ble avholdt 66 gruppetimer i løpet av 2019. Opp-
møtet varierte fra 2 personer til 6 personer hver gang.
 
Mestringsgruppe
Våren 2019 ble det arrangert mestringsgruppe. Mestrings- 
gruppen har hatt som hovedformål å tilby informasjon 
om traumerelaterte problemer og gi deltakerne mulig-
heten til å lære ferdigheter som kan bedre deres evner til 
å håndtere vanskeligheter.

Mestringskurs
Høsten 2019 ble det avholdt et mestringskurs med ut-
gangspunkt i Modum bads manual «Tilbake til nåtid». 
Kurset gikk over 3 ettermiddager x 3 timer per gang. 
Det var 9 deltakere på kurset. Kurset hadde som hoved- 
tema: Toleransevinduet, den tredelte hjernen, triggere og 
 triggerhåndtering, mindfulness, tanker og følelser. 

Tilbakemeldingen fra deltagerne er at kurset har vært 
 nyttig når det gjelder å få kunnskap om toleransevinduet 
og det å være under- eller overaktivert. Mange opplever 
også at det var svært nyttig å få kunnskap om triggere, 
hva som trigger og hvordan håndtere disse. Informa- 
sjon og kunnskap om mindfulness var også et tema flere 
 opplevde som nyttig. Noen opplever det som nyttig å 
delta i en gruppe og dele erfaringer og føle seg godtatt i 
gruppa. Noen ønsker at det kunne vært enda mer disku- 
sjon i gruppa om de ulike temaene.

Jentegruppe
Statens Barnehus Trondheim tok i 2016 kontakt med 
Smiso med et ønske om samarbeid i forbindelse med å 
starte et gruppetilbud for jenter. Dette var jenter i alderen 
13-17 år som hadde opplevd seksuelle overgrep. Det ble 
sendt invitasjon til skoler, Bup og BFT. Både til aktuelle  
i Trondheim og til våre bidragskommuner. På grunn av 
stor etterspørsel, ble tilbudet om jentegruppe videreført 
også i 2017 og 2018.

Gruppemøtene ble avholdt på Smiso, med 2 timers 
varighet en gang per uke. Gruppen gikk i to runder i 2017 
og en runde høsten 2018. Noen av jentene har deltatt 
flere ganger, og noen har vært helt nye. Nytt i forbindelse 
med gruppen høsten 2018 var at da deltok også en råd-

I tillegg til samtaler og aktiviteter på senteret hadde 
SMISO også i 2019 en del informasjonsoppdrag ute av 
huset. Da vil vi bl.a nevne NTNU yrkesfaglærere, NTNU 
Helsesykepleierutdanninga, NTNU masterutdanningen 
lærere, Prima, DMMH, Fylkesutvalget, Ungdommens 
Bystyre, Jordmorutdanninga, Kirkens SOS, Blåkors, Fos-
terhjemstjenesten, Døveforeninga, Fagtorg SIT, Stand på 
Strinda Vg skole og stand på NTNU Dragvoll m.m.

Intern virksomhet
Smiso, Sør-Trøndelag er et tilbud for voksne som er utsatt 
for seksuelle overgrep og nærstående. Ungdom kan gis 
hjelp i samråd med foresatte og andre aktuelle instanser. 
Senteret har åpent mandag til fredag kl 8:00 til 15:30. 
Det er åpent for «innomstikk» hver dag mellom kl 9 
og 15. Flere av senterets tilbud til brukere foregår på  
ettermiddag og kveld. Det er da åpent for deltakelse på  
aktuelle arrangement.

Senterets tilbud og aktiviteter har vært planlagt med  
utgangspunkt i vedtatt virksomhetsplan og er nedfelt i 
aktivitetsplaner for vår- og høstsemester 2019. Tilbudene 
har vært forankret i faglig plattform og har vært tilgjengelig 
for alle våre brukergrupper. I tillegg til arrangement/grup-
per/kurs som har vært åpent for alle,  har det vært gjen-
nomført arrangement  som har vært spesifikt rettet mot 
kvinner og menn som er utsatt og deres nærstående. 
Daglig leder har lagt til rette for nettverkssamtaler i  
organiseringen av daglig drift. Dette ved parallelle samtale- 
tidspunkt for faglige veiledere og mulighet for å være 
to veiledere i slike samtaler. Det har vært fleksibilitet 
til utadrettet bistand ved deltakelse i samtaler, ansvars-
gruppemøter og i møte med offentlig nettverk.

Senteret har en «Sanseavdeling». Denne har det vært 
mulig å ta i bruk for avtalte sansetimer i samarbeid 
med faglige veiledere, eller for brukere alene, som 
søker avkopling eller stimulans. Sanseavdelingen har 
vært benyttet «terapeutisk» i forbindelse med øvelser 
som hjelper brukere til å gjeninnta egen kropp, fokus 
på sanseapparat eller behov for hvile/avspenning og 
pusteteknikk. Det har også blitt gjennomført samtaler på 
sanserommene. 

Tilbud som har blitt 
gjennomført i 2019

Yoga og avspenning 
Fokus på kropp, og kroppens reaksjoner og fungering, 
er et viktig element av traumebehandling. Det er ikke 
nok å bearbeide traume gjennom ordene (på det kog-
nitive nivå), men det må inkluderes det som skjer med 
menneske på den fysiske nivå. For mennesker som 
har opplevd traume / seksuelle overgrep kan det være  
veldig utfordrende å ha kontakt med-  og akseptere egen 
kropp. Noen kan oppleve at kroppen er nummen og for 
noen andre blir kroppen full av smerter, uforståelige reak-
sjoner, som er overveldende. Mange mennesker med 
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giver fra Statens Barnehus inn i gruppen. Høsten 2019 
startet det opp ny jentegruppe sammen med Statens 
Barnehus. Denne gruppa skal gå over to semestre, med 
avslutning mai 2020. Det er 5 jenter som går i gruppa.

Tema som er tatt opp er vennskap og relasjoner, sosiale 
medier, følelser og grenser, selvfølelse, stressmestring. 
Jentene hadde også en time med yoga og en med mind-
fulness. I tillegg var det åpning for et selvvalgt tema 
og adventskos. Da gruppa fortsetter ut våren 2020, 
 foreligger det enda ingen endelig evaluering av gruppa.
                                                 
Kurs i økt selvfølelse
Det ble gjennomført kurs for å styrke selvfølelsen både 1. 
og 2. halvår i 2019. 1. halvår ble kurset gjennomført som 
helgekurs 26. – 27. januar. Etter helgekurset ble det også 
satt opp en oppfølgingskveld den 14. mars etter ønske 
og innspill fra deltagerne. Det var 19 deltakere på kurset.
2. halvår ble kurset gjennomført over 3 kvelder; 2., 9. og 
16. oktober. Her var det 18 påmeldte deltakere. 

Kurs i økt selvfølelse har som målsetning å lære bort 
gode verktøy og teknikker man kan bruke i sin hver- 
dag. Bli tryggere på seg selv, mestre forskjellige  følelser 
og bli bevisst effekten av positive tanker. Kurset inne-
holdt teori, praktiske øvelser og erfaringsdeling for de 
som  ønsket det. Kurset ble holdt av helhetsterapeut 
 Linnvigdis Fagerviket.

Tilbakemeldingene fra deltagerne av begge kursene 
er jevnt over svært like. Så å si alle er veldig fornøyde 
med kurset. Mange synes det var nyttig å lære mer om 
hvordan sinnet vårt fungerer og bevisstgjøring av egen 
indre kommunikasjon og hvordan vi kommuniserer utad 
og hvordan det påvirker oss. Fokus er noe vi kan velge 
å styre og at økt fokus på takknemlighet kan bidra til å 
endre egen opplevelse av hvordan du har det. Mange 
nevner at de vil ta med seg øvelser rundt daglig å skrive 
ned hva de er takknemlig for. Øvelser knyttet til pust 
og meditasjon var også noe mange likte veldig godt. 
Samt praktiske øvelser for å styrke samarbeidet mellom 
hjernehalvdelene.

At det var frivillig å dele hva de selv tenkte og svarte på 
ulike oppgaver satte flere pris på. Noen ønsket at det 
kunne vært enda flere oppgaver, og gjerne reflektere 
enda mer sammen i gruppen. Noen ønsket at kurset 
kunne vært over flere ganger, mens andre var fornøyd 
med det som var.

Gruppe i kreativ utfoldelse og skaperglede
Høsten 2019 ble det arrangert gruppe i kreativ utfoldelse 
som gikk over 5 mandager, 3 timer per gang. Det var til 
sammen 7 påmeldte til denne gruppa. Det var to faglige 
veiledere tilstede.  

Det var lagt opp til oppgave- og temabaserte samlinger, 
samtidig som det også var lagt inn tid til å velge fritt hva 
man ønsket selv å bruke tid på. Det var litt varierende 
oppmøte på samlingene, enkelte deltagere falt av under-
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veis mens andre deltok hver gang.

På den siste samlingen ble det foreslått å lage en liten 
utstilling i stua på senteret for å vise frem for resten av 
brukerne på huset hva som ble laget i løpet av høstens 
samlinger, samt inspirere flere til å delta til neste år. 
 Utstilling ble åpnet mandag 18. november og ble stående 
til jul.

Tilbakemeldingen fra deltagerne på samlingene var at 
det var godt å få bruke sine kreative sider. De likte også 
at det var litt fritt hva man skulle gjøre. Landingsøvelser 
i starten av samlingen ble også satt pris på. Flere ønsket 
at det kunne vært flere samlinger. Og det kom innspill 
på å bruke enda mer materiale fra naturen som steiner 
og rekved.

Høstseminar
12. november ble det arrangert et seminar i mindfulness 
og yoga. Det var 14 plasser på kurset. Kurset hadde to 
teoribolker, en om yoga og en om mindfulness.  Etter 
 teorien ble det holdt en workshop slik at deltakerne 
kunne prøve mindfulness i praksis. 

Evaluering: Brukerne var fornøyd med mindfulness 
 øvelsene, og fikk gode råd og oppgaver de unne gjøre 
hjemme. De opplevde en god mix mellom teori og 
 praksis, fine pauser, god mat. De hadde lært seg mer 
om pust og nået.

Noen fikk lyst / motivasjon til å starte med yoga og / eller 
mindfulness. Andre fikk mer ro i kroppen.

Sommerlunsj
17. juni arrangerte SMISO, som årene før,  sommerlunsj 
for brukere av senteret. Det ble servert god mat og 
 hadde konkurranse, noe som skapte god stemning. Det 
var ca 20 som deltok på denne lunsjen.

Julefrokost og julelunsj
16. og 17. desember ble det arrangert julefrokost for 
 samarbeidspartnere og julelunsj for brukere av  senteret. 
Det var 13 samarbeidspartnere og 20 brukere som 
 deltok. Vi var så heldige å få fin sang av Sara E, som 
underholdt begge dagene. 

Tilpasset tilbud til minoriteter
SMISO har videreført satsningen fra 2017, med å tilrette- 
legge tilbudet til brukere med minoritetsbakgrunn.  
I 2019 var vi hos polsk forening og hadde et innlegg om 
SMISO. Videre har vi et samarbeid med Hero mottak, 
J obbsjansen og Flyktninghelseteamet. 

I 2019 hadde vi en liten økning av flerkulturelle brukere 
på senteret. I løpet av året har 23 personer vært i kontakt 
med senteret. De fleste har benyttet seg av enesamtaler, 
men også nettverkssamtaler, yoga og grupper/kurs. 

Tilpasning av tilbud til utsatte menn
Også i 2019 har det vært et fokus på å nå ut til mann-
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 bygget seg opp inni deg og man kan få god hjelp til å 
bygge en god selvfølelse igjen. Noe vi alle trenger, men 
kanskje spesielt den som har vært utsatt for overgrep, 
vold osv.  Vi må lære å se det positive i oss selv igjen og 
Smiso er en utrolig fin plass å få hjelp på. 

Vi må vite er at vi ikke er alene om å ha opplevd trau-
matiske ting. Vi er faktisk ikke ansvarlig for dette og det 
hjelper å få snakket om det her, med folk som forstår. 
Anbefaler de som trenger noen å snakke med, om å ta 
kontakt så raskt som mulig! 

Det er så viktig at vi får snakket om det, blir glad i seg 
selv igjen- og det kan du virkelig bli her på senteret. Bli 
med i gruppene som arrangeres, om du føler du har 
 behov for det. Vet mange har hatt stor utbytte og nytte 
av disse kursene.

Jeg er veldig takknemlig for at det finnes et sted som 
Smiso, vet også at brukerne er takknemlige og jeg vil 
rette en stor takk til brukerne som velger å komme for å 
få den hjelpen Smiso kan hjelpe de med! Det er så viktig 
at vi alle får noen å snakke med, finne ut at vi er verdt 
noe og mer enn go`nok!
 
Anita Bakk 
(Brukerrepresentant)

Brukermedvirkning  
I 2019 har brukermedvirkning på individnivå vært ivaretatt 
gjennom bruk av KOR (Klient- og resultatstyrt praksis)  
i samtaletilbudet. Dette er et verktøy som tilrettelegger 
for direkte tilbakemeldinger fra bruker i forhold til sam-
talens form og innhold. Samt at fokus legges på definer-
ing av viktige livsområder, personlige mål og prosessen 
i og nå målene. I samarbeid med bruker sammenfattes 
prosessen etter flere samtaler ved en grafisk presenta- 
sjon og refleksjon om denne. Er samtaler nyttig på 
en slik måte at bruker opplever progresjon i forhold til  
personlige mål? Hvorfor/hvorfor ikke? Smiso inne-
har mange ulike tilbud, faglige verktøy og variert kom-
petanse. Det er god anledning til skreddersøm for hver 
enkelt bruker.

Ansatte på Smiso vektlegger og praktiserer en kultur 
hvor tilbakemeldinger fra brukere etterspørres, verd-
settes og gis betydning i utformingen av tilbudet.

På systemnivå har vi praktisert brukermedvirkning ved
at brukerrepresentant m. vara har deltatt og hatt stemme-
rett på alle styremøter i 2019.
  
 
Utadrettet virksomhet 2019
Deltakelse og faglige bidrag i konferanser, 
kurs og annet
Senter mot incest og seksuelle overgrep har hatt  
samarbeid med RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, 
traumatisk stress og selvmordsforebygging) i regionen 
gjennom en nettverksgruppe. Det var to samlinger i 

lige utsatte. En faglig veileder har ansvar for kontakt med 
Trondheim fengsel og Leira, og tilbyr samtaler der. Det 
ble gjennomført 8 samtaler med innsatte i Trondheim 
fengsel i 2019.

I 2019 hadde vi 15,3% menn. Dette var en liten ned-
gang fra 2018, da vi hadde 18% menn. De har for det 
meste gått i enesamtaler. Men også benyttet seg av 
 yogagruppe, avspenning, og diverse grupper og kurs i 
regi av senteret. 

INNLEGG FRA BRUKERREPRESENTANT
Det har vært et interessant og fint år som brukerrep-
resentant. Det innebærer å delta på styremøter- noe 
som jeg synes er interessant og lærerikt, samt at noen 
 brukere har tatt kontakt med meg for å videreformidle 
det de ønsker til de ansatte, leder eller styret i Smiso.
 
Jeg har deltatt på Landskonferansen som var i Trond-
heim. I år var det flere fra senteret som snakket, Marga-
reth Olin var der, veldig mange supergode fagfolk, flott 
underholdning, samt at jeg også sa noen ord på vegne 
av oss brukerne. 

Vi, en ansatt fra Smiso og jeg var og holdt foredrag på et 
jubileum hos Kirkens Bymisjon.

Smiso er et sted hvor man kan være seg selv, vise alle 
slags følelser, hvor man får høre at det er faktisk ikke din 
skyld at det du er utsatt for har skjedd- skyld plasseres 
til overgriperen, man får snakke med en nøytral og for-
ståelsesfull person som kan fortelle deg at dine reak- 
sjoner er normale. Hos de ansatte i Smiso, kan du  snakke 
om det du vil, ingenting er tabu. De som tar kontakt får 
hjelp, om de vil ha det.

Personlig føler jeg har fått god hjelp med enesamtaler 
dette året. Det er godt å være på en plass hvor du kan 
snakke om det du vil, gråte og få forståelse på hvorfor du 
har de reaksjonene og følelsene du har.

På Smiso finnes det flere forskjellige tilbud. Jeg kan 
nevne noen av de som har vært i 2019: Kurs i mestring og 
økt selvfølelse, kreativitetsgruppe, jentegruppe i samar-
beid med Statens barnehus, yoga/avspennings gruppe, 
advokatens time, kvelder for informasjon om forskjellige 
tema og div typer samtaler ( ene,-par og samtaler med 
flere), samt sommer- og juleavslutning for brukerne og 
samarbeidspartnere osv.  
  
Jeg synes det er helt fantastisk at de som er ansatt på 
Smiso, holder foredrag, forebyggende arbeid, møter osv. 
hos skoler, barnehager, studiesteder, hos kommuner 
osv. , At de jobber med prosjektet  «Kroppen min og 
meg». Det legges ned mye arbeid i det de gjør og det 
gavner oss alle.

Det er flott å komme på et sted som Smiso hvor du kan 
få snakke, le og se at det går faktisk an å leve videre 
 etter man er utsatt for overgrep. Her får man god hjelp 
av  faglige flinke folk til å se framover, få ut det som har 
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Vi har også holdt foreldremøte på Singsaker skole og
Ranheim skole. Og har hatt opplæring/fagdag om pro-
grammet Kroppen min og meg til lærere på Ranheim.
Dette er skoler som satser på å kjøre programmet selv. I
tillegg holdt vi et felles fagmøte/foreldremøte for foreldre
og lærere i Snillfjord.

Vi har deltatt på fagdag for russen på Stjørdal, samt en
faglig veileder har sammen med Trygg Tra kk holdt fag-
dager for russen på Charlottenlund vg skole, Strinda vg
skole og Selbu vg skole.

Vi har også hatt undervisning for elever på Strinda Vg
skole, Lukas vg skole, Kunna vg skole, Byåsen vg skole
og Tiller vg skole.

Vi har i tillegg hatt fagmøter for tospråklige lærere på
Kattem skole og for alle tospråklige lærere i Trondheim
som ble arrangert på Ila skole.

Det ble også avholdt en fagdag for alle ansatte ved Bjugn
barnehager.

Det kommer stadig forespørsler fra kommunale enheter,
helsetilbud, skoler og andre om informasjon og faglige
foredrag. Slike oppdrag prioriteres så langt vi har ledig
kapasitet, uten at det går utover daglig drift og tilbudet
til våre primærbrukere. Henvendelsene kommer fra alle
våre bistandskommuner.

Delt akelse i samarbeids- og
ressursgrupper
Ressursbanken
For å fremme arbeidet med å jobbe tverrfaglig og tverr-
etatlig i Trondheim kommune, og for å gjennomføre
vedtatte tiltak, ble Ressursbanken etablert. Dette er et
forum hvor fagfolk som jobber klientrettet møtes en gang
i måneden, med målsetting om å styrke samhandlings-
kompetansen, få en felles forståelse av hva familievold
er og hva kan vi gjøre sammen for å gi et bedre tilbud til
voldsutsatte. Ressursbanken består av godt kvali serte
fagfolk fra ulike tjenester og instanser; Barne- og familie-
tjenesten, familievernkontor, Smiso, RVTS, Flyktninge-
helsetjenesten, skole, politi, krisesenter og andre som
jobber med mennesker i sitt daglige arbeid.

Tverrfaglig konsultasjonsgruppe for barn utsatt for
omsorgssvikt og overgrep
Konsultasjonsteam er et tverrfaglig sammensatt team
med deltakere fra ulike offentlige etater som til daglig
arbeider med utsatte barn og unge. Tema for drøfting
med konsultasjonsteamet kan være bekymringer for
enkeltbarn hvor en er usikker på hva som er fornuftig
å gjøre i saken, hvem som bør involveres, lovgrunn-
lag, grad av bekymring i forhold til mistanke om vold,
seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt. Sakene
legges frem anonymt, og tidspunkt forhåndsavtales med
Statens Barnehus.

2019. Begge samlingene var med 2 ansatte fra Modum
Bad, som hadde opplæring til sentrene i region Midt i å
jobbe med grupper utifra Modum Bads manual Tilbake
til nåtid. Alle faglige veiledere på SMISO deltok på sam-
lingene.

Smiso har samarbeidet med Trondheim kommune
om gjennomføring av det forebyggende programmet
Kroppen min og meg

«Kroppen min og meg»
På bakgrunn av Trondheimkommunes handlingsplan
mot seksuelle overgrep overfor barn og unge, har
Smiso vært utfører av programmet Kroppen min og
meg i ere skoler i Trondheim og omegn. Først som et
pilotprosjekt, nå som et helhetlig tilbud til alle skoler
i våre samarbeidskommuner. Smiso har utarbeidet
et eget undervisningsopplegg for undervisning inn
i skolene. Det er utarbeidet et hefte som brukes til
opplæring av ansatte på skolene og for innføring av
programmet til foreldre.

Målet med dette programmet er blant annet:
• Forebygge seksuelle overgrep ved å gi ansatte

økt kompetanse på å lære barn om seksualitet og
seksuelle overgrep.

• Bidra til at barn og unge blir bevisst på egen kropp
og egne grenser.

• Lære barn å gjenkjenne trygge voksne.
• Gi barn handlingskompetanse til å fortelle om

overgrep.
• Gi ansatte kompetanse til å fange opp signaler

og symptomer på seksuelle overgrep.
• Gi ansatte handlingskompetanse i å håndtere

en bekymring.

Målgruppen:
• Pedagogisk personal /SFO ansatte/

skolehelsetjenesten.
• Foresatte.
• Elever i 2. 5. og 8. trinn.

Skoler som har gjennomført programmet i 2019;
Barneskoler: Kattem, Strindheim, Vikhammer, Stendal,
Rindal og Charlottenlund.

Videre var vi inne med undervisning på Åsheim
ungdomsskole, Skaun ungdomsskole, Huseby ung-
domsskole, Hommelvik ungdomsskole og Snillfjord
ungdomsskole.

Tilbakemeldingene fra skolene, lærerne, elever og
foreldre, er at det er bra at vi er inne med programmet
Kroppen min og meg og at dette er et viktig tema som
må være på dagsorden i skolene.

Elevene lærer seg om kroppens utvikling, sine private
områder, sine egne grenser og viktigheten av å respek-
tere grensene til andre. De lærer at det er viktig å si i fra
dersom de ikke har det bra, og hvem de kan si ifra til. De
lærer hva seksuelle overgrep er og hva som ikke er lov.
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De som kan henvende seg med saker er alle ansatte
i offentlige enheter som arbeider med barn og unge i Sør-
Trøndelag fylke, som for eksempel barneverntjenestene,
helsesøster, barnehagepersonell, lærer, m.m.

Det er anledning til å gjennomføre konsultasjonen
sammen med eventuelle samarbeidspartnere og konsul-
tasjonen kan skje ved oppmøte på Statens Barnehus,
ved videokonferanse eller telefonkonferanse.

Konsultasjonsgruppa består av følgende
medlemmer:
• Barneklinikken v. Tone Styles.
• Borgar Larsgård, Barnehuset (koordinator for

gruppa/vara Turid Nistad).
• Elin Ree, fagkoordinator v/Bufetat vara/Marius

Øwre-Johnsen.
• Hilde Johansen, faglig veileder Smiso.
• Oddbjørn Rystad, varamedlem.
• Hilde Sjøhagen, representant Familievernkontoret.
• Tina Sæter, representant fra BUP.
• Oda Reinfjord, seniorrådgiver hos Fylkesmannen

i Sør Trøndelag, jurist.
• Merete Lervang, fagleder v/politiet.

Samarbeidsavtale med Traumeenheten Nidaros
DPS, St .Olav HF
Vi har inngått en avtale hvor intensjonen er å sam-
arbeide med mål om at pasienter ved traumeenheten og
brukere ved Smiso skal få et best mulig og et helhetlig
tilbud tilpasset sitt behov. Samarbeidet innebærer gjen-
sidig informasjon om de respektive enhetenes tilbud til
pasient/brukergruppen. Smiso skal presentere sitt til-
bud til alle pasienter som mottar døgnbehandling. Og
det inviteres til gjensidige fagdager/konferanser. Samar-
beidsavtalen skal evalueres en ganger per år, og gjelder
et år i gangen.

Kompetanseheving for faginstanser
i bidragskommuner
SMISO har bidratt med generell kompetanseheving i
følgende kommuner i 2019: Snillfjord, Meldal, Skaun,
Rindal, Stjørdal, Selbu, Ørland og Bjugn.

Markedsfør ing
Senteret har innrettet markedsføringsaktivitetene til
møter med hjelpere og organisasjoner som arbeider
med målgruppene på andre områder. Videre har vi valgt
å legge vekt på god informasjon via elektroniske media.
Målsettingen med hjemmesiden er at den skal spre
informasjon om Smiso og aktivitetene til våre brukere og
samarbeidsparter. Den skal avlaste organisasjonen ved
å gi svar på en rekke spørsmål en normalt stiller til de
ansatte. Hjemmesiden skal markedsføre senteret og øke
rekrutteringen av brukere.

Smiso–ST har fått utviklet en ny hjemmeside. Siden er
utviklet av Fortunaweb AS, ved hjelp av publiseringsløs-
ningen Drupal CMS. Målet med ny hjemmeside er å
kunne nå enda ere, være lettere tilgjengelig, og sam-
tidig kunne nå ut med informasjon om ulike aktiviteter
senteret har.

Smiso har en Facebook pro l som oppdateres jevnlig.
Denne innrettes mot faglig oppdatering og markeds-
føring av senteret generelt.

Media
Vi har som i tidligere år vært bevisst, og hatt fokus på, å
invitere media i ulike sammenhenger hvor det har vært
aktuelt. Vi har sett en økning i henvendelser der media
ønsker at vi som kompetansepersoner skal uttale oss
om saker i vårt fagfelt. Her har vi aktivt imøtekommet
medias ønsker.

Jeg let te som en gal

i alle andre

et ter en st ige

eller et t au

som kunne få meg opp.

Så viste det seg

at helt der nede

på bunnen,

innerst inni meg,

hadde jeg begge deler

hele t iden

(Trygve Skaug)
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Virksomhetens art og lokalisering

Senter Mot Incest Og Seksuelle Overgrep Sør-Trøndelag er en stiftelse som har som formål å gi hjelp til

selvhjelp for mennesker utsatt for incest/ seksuelle overgrep og deres familie.

Videre har stiftelsen som formål å bekjempe og forebygge seksuelle overgrep, samt spre kunnskap om

incest/seksuelle overgrep og de utsatte situasjon. Stiftelsen drives fra kontor i Trondheim.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn

ved utarbeidelsen av regnskapet.

Det fremlagte resultatregnskapet og balanse gir et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2019 og den

økonomiske stillingen ved årsskiftet.

Redegjørelse for årsregnskapet

Stiftelsen oppnådde et positivt resultat i 2019 på kr. 125 606, mot et negativt resultat på kr. (10 011) året

før. Stiftelsen har pr. 31.12.2019 en bokført egenkapital på 947 008, total balansesum er på kr. 2 740 847.

Stiftelsens styre er tilfreds med den økonomiske situasjonen. Likviditeten ansees som tilfredsstillende.

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering

Arbeidsmiljøet ansees som godt. Sykefraværet har ligget på et tilfredsstillende nivå, omtrent som

fjoråret. Det har ikke blitt rapportert om noen alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen.

I styret sitter det tre kvinner og tre menn. Stiftelsen har ingen planlagte eller iverksatte tiltak for ytter-

ligere å fremme likestillingen i styret.

Yt re miljø

Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre

miljø utover det som er normalt for en stiftelse som driver innenfor denne bransjen.

S T Y R E T S Å R S B E R E T NING F OR 2 019
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Driftsinntekter 2019 Budsjett 2018  

 

Statstilskudd 6 200 522   6 063 221   5 835 631 

Tilskudd Helse Midt-Norge   300 000   300 000   300 000 

Tilskudd kommuner   1 587 400   1 790 995   1 374 918 

Andre inntekter/ Landskonferansen *  130 795   100 000   182 936 

Sum driftsinntekter  8 218 717   8 254 216   7 693 485 

Lønnskostnad  4 060 630   4 502 813   4 183 911 

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.   698 361   757 092   695 724 

Andre personalkostnader  1 015 390   818 504   906 800 

Sum personalkostnader   5 774 381   6 078 409   5 786 435 

Avskrivning   87 425   98 648   87 425 

Kostnader lokaler  282 653   225 000   243 987 

Leie maskiner, inventar o.l.   260 217   215 000   210 571 

Kostnadsførte anskaffelser  110 475   86 000   78 611 

Reparasjon og vedlikehold   39 763   36 500   104 442 

Fremmede tjenester   542 544   526 500   523 873 

Kontorkostnad   399 220   364 000   292 605 

Telefon, porto o.l.  84 088   49 000   5 983 

Kostnad og godtgjørelse for reiser   239 531   250 000   253 841 

Salgs og reklamekostnader  90 506   50 000   59 177 

Kontingenter og gaver  59 358   61 000   58 719 

Forsikring   98 368   84 000   78 846 

Annen kostnad *  11 765   115 000*   14 849 

Sum driftskostnader  2 305 913   2 045 648   2 012 929 

Driftsresultat  138 423   130 159   4 122 

Finansinntekter  7 550   6 496   7 276 

Finanskostnader   -20 365   -21 655   -21 378 

Resultat før skatt   125 608  0  -9 981

* derav kr 100.000,- kostnader Landskonferansen   

NØKKELTALL  2018
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Driftsinntekter Note 2019  2018

Offentlige tilskudd   8 087 922 7 493 149

Annen driftsinntekt   130 795 200 336

Sum driftsinntekter   8 218 717 7 693 485

Lønnskostnad  2, 3, 4 (5 774 383) (5 676 435)

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler  1 (87 425) (87 425)

Annen driftskostnad  5 (2 218 489) (1 925 533)

Sum driftskostnader  (8 080 297) (7 689 393)

Driftsresultat   138 421 4 092

Annen renteinntekt   1 402 1 200

Annen finansinntekt   6 148 6 076

Sum finansinntekter   7 550 7 276

Annen rentekostnad  (2 011) (57)

Annen finanskostnad  (18 354) (21 323)

Sum finanskostnader  (20 365) (21 379)

Netto finans  (12 815) (14 103)

Ordinært resultat før skattekostnad   125 606  (10 011)

Ordinært resultat   125 606  (10 011)

Årsresultat   125 606  (10 011)

Overføringer

Annen egenkapital  8 125 606  (10 011)

Sum    125 606  (10 011) 

 

RESULTATREGNSKAP  2019
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BALANSE

  

Eiendeler Note 2019 2018 

    

ANLEGGSMIDLER    

Varige driftsmidler    

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 627 842 667 614

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. 1 59 014 106 666

Sum varige driftsmidler  686 856  774 281 

   

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER    

Andre fordringer 9 269 046  213 222

Sum finansielle anleggsmidler  269 046  213 222

Sum anleggsmidler  955 902  987 503

    

OMLØPSMIDLER    

Fordringer    

Andre fordringer  181 452  147 589

Sum fordringer  181 452  147 589

    

Bankinnskudd, kontanter og lignende 7 1 603 520  1 304 756

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  1 603 520  1 304 756

    

Sum omløpsmidler  1 784 972  1 452 345

    

Sum eiendeler  2 740 874  2 439 847
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BAL ANSE

Egenkapital og gjeld Note 2019 2018

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Stiftelseskapital 8 400 000 400 000

Sum innskutt egenkapital 400 000 400 000

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen egenkapital 8 547 008 421 402

Sum oppt jent egenkapital 547 008 421 402

Sum egenkapital 8 947 008 821 402

GJELD

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 6 380 917 454 757

Sum annen langsikt ig gjeld 380 917 454 757

Sum langsikt ig gjeld 380 917 454 757

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 189 804 211 524

Skyldige offentlige avgifter 467 746 474 825

Annen kortsiktig gjeld 10 755 399 477 338

Sum kortsikt ig gjeld 1 412 949 1 163 688

Sum gjeld 1 793 866 1 618 445

Sum egenkapital og gjeld 2 740 874 2 439 847
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NOTER TIL 
ÅRSREGNSKAPET 2019

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps- 

loven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstids- 

punktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de 

 leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som 

knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kunde- 

fordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen 

ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eien- 

deler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er 

gjeld som forfaller senere enn ett år etter transak- 

sjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost 

og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt

beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige 

 anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivnings- 

plan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved 

 verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsik-

tig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres 

til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen 

til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vur-

deringer av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for

øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å 

dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over drifts- 

midlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år 

og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte 

vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under 

driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer 

tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 

driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for om-

byttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for 

markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pen-

sjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik 

premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen 

er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, lang-

siktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført 

kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er 

verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kost-

metoden er benyttet for investeringer i datterselskap/

tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling 

og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er 

inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/

tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil 

mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt 

resultat etter kjøpet representerer den overskytende del 

tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket inves-

teringens verdi i balansen.

Skatt

Stiftelsen er ikke skattepliktig.



Note 1 –  Spesifikasjon av varige driftsmidler	 	

    Tomter Bygninger og Driftsløsøre 
     annen fast eiend. inventar o.l Sum

Anskaffelseskost 01.01.2019   250 000  2 250 000  239 978  2 739 978

Tilgang i året   0 0 0 0

Avgang i året   0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.2019   250 000 2 250 000 239 978 2 739 978

    

Akk. av- og nedskr. 01.01.2019    (1 832 386)  (133 312)  (1 965 698)

Akkumulerte avskr. 31.12.2019    (1 872 159)  (180 964)  (2 053 123)

Balanseført verdi pr. 31.12.2019   250 000 377 841  59 014  686 855

    

Årets avskrivninger    (39 773)  (47 652)  (87 425)

Økonomisk levetid    56,8 år 3 - 10 år 

Avskrivningsplan: Lineær    1,76 %  10 - 33,33 % 

Note 2 –  Lønnskostnader		 	
      2019 2018

Lønn      4 060 630  4 173 857

Arbeidsgiveravgift      698 362  695 724

Pensjonskostnader      757 775  725 346

Andre relaterte ytelser / Refusjoner      257 616  81 508

Sum      5 774 383  5 676 435

Foretaket har sysselsatt 8,2 årsverk i regnskapsåret.

Note 3 –  Ytelse til ledende personer	 	
Type ytelse     Daglig leder Styret

Lønn      775 200  62 000

Pensjonsutgifter      120 665

Annen godtgjørelse      24 967 

 

  

Note 4 –  Obligatorisk tjenestepensjon	 	
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert

pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

Note 5 –  Revisjonshonorar	
Revisjon og andre tjenester

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 28 181. Honorar for annen bistand utgjør kr 0 .
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Note 6 –  Pantstillelser og garantier	 	
Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon     2019 2018

Gjeld til kredittinstitusjoner     (380 917)  (454 757)

Sum     (380 917)  (454 757)

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld   627 842  667 614

Sum     627 842  667 614

Av langsiktig gjeld på kr 380 917 forfaller kr 0 om mer enn 5 år. Lånet vil være betalt ned den 01.06.2024 (<5år).

   

Note 7 – Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 199 684. Skyldig skattetrekk er

kr 205 840. Avviket på kr 6 156,- er overført til skattetrekkskontoen i januar.

Note 8 –  Egenkapital 	    

Spesifikasjon egenkapital  Aksjekapital Annen egenkapital Sum

Egenkapital 01.01.2019  400 000  421 402  821 402

Årets resultat   125 606  125 606

Egenkapital 31.12.2019  400 000  547 008  947 008

Note 9 – Premiefond og egenkapitalinnskudd
Premiefond til pensjonsforsikring i KLP utgjør pr 31.12.2019 kr. 2 397 974.

Innskutt egenkapital utgjør pr 31.12.2019 kr. 269 046.

Note 10– Premiefond og egenkapitalinnskudd
Sum Andre forpliktelser og gaver er på kr 28.200,-. Dette er gaver fra private personer og Minnefond som skal

komme brukerne tilgode og holdes utenfor Driftsregnskapet.
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REVISJONSBERETNING
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