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Orienteringssaker
- Ansettelsesprosess kommunedirektør v/ Anne Dordi Alseth og Emil Lutterloh Lie, Experis
- Vanvikan barnehage v/ Knut Solberg, Prosjektstyring Midt AS
Saksbehandling
Se sakskart
Info ordfører / kommunedirektør
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Saksnr

Sakstittel

Lukket

PS
109/20

Ansettelse av kommunedirektør

X

PS
110/20

Detaljreguleringsplan for Høgte, Vanvikan, planid.
50542018004 - sluttbehandling

PS
111/20

Vanvikan barnehage - størrelse, utforming, kostnader

PS
112/20

Borgly barnehage - antall ekvivalenter

PS
113/20

Næringskraft og bolyst - treårig handlingsprogram

PS
114/20

Trondheim Havn IKS - Endring av selskapsstruktur

PS
115/20

Bruk av midler til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av
kommunal infrastruktur
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Saksframlegg
Saksnr
110/20

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
16.12.2020

Saksbehandler: Tone Wikstrøm
Arkivsak: 2019/9461
Dato: 30.11.2020

Detaljreguleringsplan for Høgte, Vanvikan, planid.
50542018004 - sluttbehandling
Arealutvalgets forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune
fremlagte detaljreguleringsplan Høgte, Vanvikan, planid. 50542018004
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.
3. Etter kommunestyrets vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og
bygningslovens bestemmelser.

Saksprotokoll i Arealutvalget - 17.11.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Oppsummering:
Planområdet ligger i Vanvikan, Indre Fosen kommune og omfatter eiendommene gbnr.
314/65, 314/108, og mindre deler av 314/1 og 315/1. Planområdet er på 5,90 daa.

Saksutredning
Bakgrunn for saken
Planen er utarbeidet av Rambøll på vegne av tiltakshaver Berit Wanvik.
Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging med bedre utnytting enn i
gjeldende plan. Dette gjelder både kvalitet på feltet og antall boliger. Terrenget er krevende å
bygge ut, men analyse av området viser at utbygging kan økes både i omfang og utnytting.

Konsekvenser
Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.
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Lover og forskrifter
Planen blir fremmet som en detaljreguleringsplan etter Plan- og bygningsloven § 12-3.

Forhold til eksisterende planer
Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Ratvikdalen boligfelt m.m.,
id.505417182001001, vedtatt i Leksvik kommunestyre den 12.09.2001 (sak 39/01).
Detaljreguleringsplan for Høgte tilsvarer boligområde B5 i gjeldende detaljreguleringsplan.
B5 har en tetthet på 8 boliger totalt. Plangrensene på foreliggende reguleringsplan
samsvarer med B5 med unntak av 4 daa som i gjeldende plan er avsatt til LNFR. Feltet
beholder samme avkjørsel fra fylkesveien som vist i gjeldende plan.
Gjeldende overordnet plan er kommunedelplan Vanvikan, id. 505417182017004, vedtatt i
Indre Fosen kommune 6.6.2019 (sak 33/19). Tiltaket er i hovedsak i tråd med overordnet
plan, med noen mindre unntak:


I kommunedelplanen er planområdet vist som eksisterende boligbebyggelse, med
avgrensning lik gjeldende regulering, bortsett fra med med et lite tillegg på rundt 4
daa mot øst. Tillegget er i overordnet plan regulert til LNFR.



I kommunedelplanen er området angitt med en utnyttingsgrad på 5 bolig per daa.
Planforslaget avviker fra kommunedelplanen i tetthet (3,4 bolig per daa).



I kommunedelplanen er den sørligste delen av planområdet innenfor hensynssone for
bevaring av naturmiljø, H560_1. Kommunedelplanens bestemmelser § 7.1.3 fastslår
at hvert enkelt inngrep innenfor hensynssonen skal vurderes grundig.

Økonomi
Feltet krever framføring av vann- og avløp til utbyggingsområdet fra hovedledning langs
fylkesvegen.

Uttalelser
Planforslaget har vært på høring med frist for innspill den 25.07.20. Innenfor fristen mottok
kommunen 6 uttalelser. Innspillene har ført til både vesentlige og mindre endringer. For
ytterligere detaljer og kommentarer; se vedlegg 6 - Høringsinnspill med kommentarer.
Følgende innspill har ført til vesentlige endringer i planen etter høring og offentlig ettersyn:
Fylkesmannen i Trøndelag – Klima og miljø: Fylkesmannen fremmer innsigelse til planen
inntil det er innført bestemmelser som bidrar til tilfredsstillende støynivå både ute- og
innendørs. Samtidig må det presiseres hvilke støydempende tiltak det stilles krav om.
Som et resultat er det er tatt inn nye bestemmelser i planen som setter krav til utforming av
boligbebyggelse og lekeplass i gul støysone. Det er foreslått endringer og tilføyelser til
bestemmelsene, punkt 3.6.1, 3.6.2, 3.9, samt rekkefølgebestemmelse 8.3. Innsigelsen er
imøtekommet og planforslaget kan egengodkjennes av kommunestyret.
I tillegg hadde Trøndelag fylkeskommune et faglig råd til planen om at avkjørsel til
planområdet må ses i sammenheng med reguleringsplan på naboeiendommen (Vanvikan
barnehage), slik at disse får felles avkjørsel. Notatet i vedlegg 7 utforsker forskjellige
muligheter for sammenkobling av avkjørsler i området. Utredningen viser at en samling av
avkjørsler vil bli uforholdsmessig krevende. Foreliggende planforslag legger derfor opp til en
delt løsning, men 2 avkjøringer fra fylkesvegen. Fylkeskommunens råd om å utrede
mulighetene for å samle avkjørslene til de to planene anses med vedlegg 7 som oppfylt.
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Uttalelse fra andre utvalg

JA/NEI

Ungdomsrådet, Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Trafikkfaglig
råd ble orientert om høring av planforslaget, men kommunen har ikke mottatt uttalelse fra
noen av dem.

Vurdering/alternative løsninger
Planforslaget vurderes som tilstrekkelig utredet, og planen anbefales vedtatt.
Bestemmelsene til kommunedelplan Vanvikan fastslår at kommunen skal gjøre grundige
vurderinger før en eventuell tillatelse til inngrep i hensynssone H560_1. Formålet med
hensynssonen er å bevare urørt natur, samt begrense inngrep i strandsonen. I tillegg er det
en hensikt å sikre Arnfjæra som turmål og friluftsformål. Byggegrensen i foreliggende
planforslag er lagt ca. 80 meter fra stranda, målt i luftlinje.
Planområdet fremstår som en liten fjellrygg i landskapet, tildels svært bratt og stedvis ikke
bebyggbart. Langs sørvestre kant av planen er det en 10 meter høy skrent, som avskjermer
planområdet fra Arnfjæra. Det betyr at det er dårlig (ingen) tilgjengelighet til fjæra i denne
delen av planområdet. Tilgang til Arnfjæra fra planområdet vil være via
Vanvikbakkan/fylkesvegen i nord.
På grunn av terrengets utforming, samt bebyggelsens plassering på toppen av en bratt
knaus, fremstår det ikke som at planforslaget begrenser allmennhetens tilgang til strandlinja
og Arnfjæra. Vegetasjonen innenfor den delen av hensynssonen som planområdet dekker er
skrinn, med bart fjell. På grunn av dette vurderer kommunen at hensynet bak hensynssone
H560_1 ikke er tilsidesatt.
Planforslaget avviker også fra overordnet plan mtp på boligtetthet. I kommunedelplan
Vanvikan er tettheten satt til 5 bolig per daa. I foreliggende planforslag er tettheten på 3,4
bolig per daa. Til sammen er det lagt til rette for mellom 15-20 mellomstore boenheter
(frittliggende hus, lavblokk og kjedede eneboliger). Hvis tettheten på minimum 5 boenheter
per daa skal imøtekommes, må det enten bygges flere mindre boenheter eller/og det må
bygges høyere.
Forslagsstiller argumenterer med at foreliggende plan er godt tilpasset situasjonen; både
landskap, undergrunn og terreng er hensyntatt. For å kunne bygge boliger med kvalitet, blant
annet på uteområder, må hver enkelt bolig terrengtilpasses spesielt (bygg i bratt terreng).
Dette gjør det vanskelig å imøtekomme kravet om 5 boliger per daa. Planforslaget legger
spesielt stor vekt viktigheten av en skånsom terrengtilpassing.
Indre Fosen kommune vil legge til at området har stor betydningen for befolkningen i
Vanvikan, og at det er viktig at utnytting av området gjøres skånsomt, både med tanke på
natur og landskap. Terrengbearbeidelsene som vil være nødvendig for etablering av 20
eiendommer er betydelige, men dette avbøtes med at også mye uberørt natur skal bevares
(inngrepsgrense). Begrunnelsene for en lavere utnytting er fornuftige og kommunedirektøren
anbefaler at avvik fra overordnede planen kan aksepteres.
Planbeskrivelsen gjennomgår sentrale tema som belyser forslagets virkninger på miljø og
samfunn, bl.a. sol/lokalklima, kulturminner/-miljø, naturmangfold, rekreasjon, trafikkforhold,
støy, forurensning, universell utforming og landskap, samt risiko- og sårbarhet.
Planforslaget fremstår som gjennomarbeidet, og viktige tema er godt belyst.
Kommunedirektøren anbefaler derfor at detaljreguleringsplan for Høgte, id. 50542018004

6

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i tråd med plan- og bygningsloven §§ 5-2
og 12-10.

Kommunikasjonstiltak
Varsel om vedtatt plan vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside, samt i Fosna-folket.
Involverte myndigheter, berørte parter, samt alle som har kommet med innspill til planen, vil
bli tilskrevet.

Saksdokumenter
Trykte vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Protokoll arealutvalget 17.11.20
Plankart 20.01.20
Planbeskrivelse Høgte Vanvikan
Planbestemmelser 02.10.20
ROS-analyse Høgte
Høgte, Vanvikan støyutredning
Høringsinnspill med kommentarer
Notat vedr. sammenslåing av veg

Utrykte vedlegg:


Reguleringsplan for Ratvikdalen boligfelt m.m., id. 505417182001001, vedtatt i
Leksvik kommunestyre den 12.09.2001 (sak 39/01)



Kommunedelplan Vanvikan, id. 505417182017004, vedtatt i Indre Fosen
kommunestyre den 06.06.19 (sak 33/19).
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Saksprotokoll i Arealutvalget - 17.11.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Arealutvalgets endelige vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune fremlagte
detaljreguleringsplan Høgte, Vanvikan, planid. 50542018004
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.
3. Etter kommunestyrets vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og
bygningslovens bestemmelser.
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Planbeskrivelse Høgte.docx
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Kontrollert
av

Godkjent
av

1. Bakgrunn

3. Planstatus og rammebetingelser

Området ligger i Vanvikan, Indre Fosen kommune.
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 314/65,
314/108, og mindre deler av 314/1 og 315/1. Planområdet er
5,90 daa.

Kommunale føringer

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging
med bedre utnytting enn i gjeldende plan. Dette gjelder både
kvalitet på feltet og antall boliger. Terrenget er krevende for
utbygging. En nøye analyse av området viser at det kan økes
noe i omfang og få betydelig høyere utnytting.
Tiltakshaver er Berit Wanvik, Vanvikan. Rambøll v/Svein
Rasmussen, telefon 951 51 989, har bistått i arbeidet.
Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets
Veileder T-1490. Planbeskrivelsen hører sammen med
plankart og bestemmelser for tiltaket, pluss ROS-analyse.
Eiendom som omfattes helt eller delvis
314/65
314/108
315/1
314/1

Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel, og i stor grad med
reguleringsplanen «Ratvikdalen boligfelt m.m.» Leksvik kommune
(8.12.2001). Denne viser 8 boliger i felt B5.
Tiltakets planomfang vil avvike 4 daa fra arealet avsatt til boligbygging
i B5 i reguleringsplanen. Feltet beholder samme avkjørsel fra
fylkesveien som vist i gjeldende plan.
I «Kommunedelplan for Vanvikan» Indre Fosen kommune (6.6.2019),
er planområdet vist som eksisterende boligbebyggelse, med
avgrensning lik gjeldende regulering, men med et lite tillegg mot øst.
Tiltaket er derfor i store trekk i tråd med planen. Det angis ikke noe
boligtall for dette arealet i KDP, men en utnyttingsgrad.
Det er noe overlapp med hensynssone for bevaring av naturmiljø:

daa

(Tidligere 115/65) Geir og Dag Heieraas
Wanvik, Stubbsvingen 11, 7036 Trondheim
(Tidligere 115/103) Anne Lundemo, Statsråd
Kroghs v. 23, 7021 Trondheim
Øystein Wanvik, Trøanv. 7a, 7125 Vanvikan
(For veiadkomst)
Berit Wanvik, Vanvikveien 41, 7125 Vanvikan

7.1.3 Hensynssoner for bevaring av naturmiljø H560_1
Hensynssone 560_1 er sammenhengende naturområder med urørt
preg. I slike naturområder skal kommunen i hvert enkelt tilfelle
vurdere grundig hvorvidt inngrep kan tillates eller ikke.
Retningslinje: Hensikten med hensynssonen er samtidig å sikre
Arnfjæra som turmål. Arealene kan tilrettelegges for friluftsformål.

Utsnitt av gjeldende plan øverst. Omriss nytt forslag under.

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Naboer og gjenboere
314/333
315/1
314/73
314/41
314/7
314/70

Trøndelag fylkeskommune (veiareal)
Øystein Wanvik, Trøanveien 7A, 7125 Vanvikan
Guri Markhus, P. A. Stavnås, Vanvikbakkan 50,
7125 Vanvikan
Dagny S. Meyer, S. O. Killingberg,
Vanvikbakkan 39, 7125 Vanvikan
Roger Næss, Unni Korshavn,Tævevn. 7,
7125 Vanvikan
Grete Tovmo, Leif Risvær, Vanvikbakkan 37
7125 Vanvikan

2. Planprosessen
Et innledende møte med kommunen ble holdt i 2017. Formelt
oppstartmøte ble avholdt 18.12.19. Varsel om oppstart av
reguleringsarbeidet ble utsendt 19.12.19. Det ble annonsert på
kommunens nettsider og kunngjort i avisa Fosnafolket
24.12.19.
6 Innspill til planarbeidet er inntatt og omtalt bakerst i
beskrivelsen.
Planen ble vedtatt utlagt til høring og offentlig ettersyn xxxxxx.
Frist for kommentarer var xxxx.
Det kom inn xxxx kommentarer som er gjengitt i sammendrag
og omtalt bakerst i beskrivelsen.

Statlige føringer
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i
kommunene (2009)
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og
energiplanleggingen i kommuner og fylkeskommuner. De skal
gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging.
Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommune-delplan
innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser
og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i
tråd med denne retningslinjen.
Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal
vurderes regelmessig og minst hvert fjerde år i forbindelse med
kommunal planstrategi.
Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelser av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal synliggjøre og styrke barn og unges
interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge
skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, store nok og egnet
areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og
transportplanlegging (2008)
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av
bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til mer
effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt
og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for
å sikre god steds- og byutvikling. Retningslinjene gjelder for
planlegging i hele landet.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statligeplanretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--ogtransportplanlegging/id2001539/

Aktuelle regionale planer
Trøndelagsplanen 2019-30, vedtatt desember 2018
-

Skal være førende for alle planer og strategier for Trøndelag.
Omfatter de tre temaene bolyst og livskvalitet, senterstruktur
(og kommunikasjoner, kompetanse, verdiskaping og
naturressurser i tillegg til folkehelse, klima, miljø og grønt
skifte.
Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020, vedtatt juni
2016

-

Gir føringer for de fire temaene Befolkning, bosetting og
kommunikasjoner, Klima, energi og miljø, Levekår, folkehelse
og kultur, Arbeidsliv og næringsliv, med delplaner.

Kommunedelplan for Vanvikan, vedtatt juni 2019

Samferdselsstrategi – Delstrategi veg 2019-2023, vedtatt
oktober 2018
-

Vanvikbakkan, FV 755, har funksjonsklasse B, - Veger mellom
kommunesenter og veger som har regional funksjon
(næringstrafikk og/eller felles bo- og arbeidsmarked).
(Dekkebredde er 7m).

4. Eksisterende forhold
Planområdet ligger langs Vanvikbakkan, fv. 755, 570 meter
vestover fra ferjeleiet i Vanvikan. Det er ført gang- og sykkelveg
fram til området. Adresse i dag: Vanvikbakkan 49.
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5. Planforslaget

Støyvarselkart. Regnet for 15-20 år fram i tid.
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REGULERINGSFORMÅL (PBL §12-5)

BETEGNELSE (jf. Kart)

STØRRELSE (daa)

Boligformål

B1

0,8 daa

Boligformål

B2

3,8 daa

Felles lekeplass

F_BLK

0,3 daa

Felles renovasjon

F_BRE

0,1 daa

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur
Veiformål

F_KV

Felles parkering

F_P

Gang- og sykkelveg (formålet er medtatt som følge av frisiktsone)

O_SGS

Annet trafikkareal (formålet er medtatt som følge av frisiktsone)

PBL §12-6 Hensynssoner
Annen sikringssone (frisikt)

H 140

--

Bestemmelsesområde

#1

--

Foreløpig arealoversikt (viser til illustrasjonsplan):
FELT
Felt nord (B1)
Felt øst
Felt sørvest som «lavblokk»
Felt sørvest som rekkehus
SUM
garasjer og p-plasser
Sum BRA
*) I tilfelle en liten 3. etasje over tak.

6
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Alternativ 20 boliger
Alternativ 15 boliger
Brutto m2
BRA hver leil.
Brutto m2
BRA hver leil.
390
130
*) 450
*) 150
875
130, 140, 155
875
865
70, 80
715-860
120-150
2 130
2 040 – 2 185
500
500
2 630
2 685

For å oppnå akseptable stigningsforhold på adkomstvei, og for å oppnå et boligtall på 20,
kreves masseavtak i området vist uten farge på kartet. Masseavtaket vil i hovedsak være
nedsprengning, 1–2,5m.
I plan for masseavtak bør en vurdere å sette av en kant eller voll mot skrenten i vest.
Avtatt masse vil ligge nær et netto masseoverskudd.

ADKOMST
-VEI

6. Virkninger
I dette kapittelet beskrives virkninger av at planforslaget
gjennomføres.
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7. Risiko og sårbarhet
Det er utført en egen ROS- analyse som er vedlegg til dette
dokumentet.

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskaps veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er tilpasset andre veiledere
og maler og i tråd med kommunale angivelser av ROSanalyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er tilpasset
planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den
tilfredsstiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse gitt i Planog bygningslovens § 4-3.

Med utgangspunkt i risikovurdering foretatt i ROS-analysen er
det identifisert 10 aktuelle tema, gitt i lista til høyre. Tabellen
angir tiltak som bør vurderes innarbeidet i videre planer for
prosjektet.

Konsekvens 1 Små
2 Middels
3 Store
konsekvenser konsekvenser konsekvenser
Sannsynlighet
A Høy
1a.
6a.
sannsynlighet
B Middels
sannsynlighet

1b, 4a,
10c.

12d.

C Lav
sannsynlighet

12b, 15a.

9b.

9c, 13b.

Nr.

Hendelse/fare

Beskrivelse av tiltak

1a

Vind

Lekeplass legges på mest skjermet sted. Utomhusplan utformes med hensyn på skjerming (krav i bestemmelsene)

1b

Store nedbørsmengder
-styrtregn

Ingen spesielle tiltak, men krav til tetthet og særlig gode bygningsdetaljer presiseres i planbeskrivelsen. Formelt er TEK
17 tilstrekkelig. Tredjepartskontroll bør vurderes.

4a

Degradering av
naturmiljø

Nøye avgrensning av inngrepsområdet er et krav i bestemmelsene.

6a

Fallfare

Rekkefølgebestemmelse for kartfesting og gjennomføring av sikring, i form av gjerder eller tilsv. mot uforvarende fall.

9b

Ulykker på vei
til/fra/ved planområdet

Ingen tiltak

9c

Ulykker med gående og
syklende

Tiltak faller utenom reguleringssaken. Det bør oppmerkes og skiltes et krysningspunkt i Vanvikbakkan. Mulige punkt vil
være ved avkjørsel Vanvikveien, og gangadkomsten til Stranda kirke.

12b

Støy/støv fra veitrafikk

Skjerming i yttervegg og vinduer.

12d

Støy/støv fra flytrafikk

Ingen tiltak

13b

Ulykker i
anleggsperioden

Krav til gjennomføringsplan ved søknad om tiltak

15a

Skog- og
vegetasjonsbrann

VA-plan tilknytta byggesaken må vise slukkekapasitet.

Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket

8. Innkomne innspill etter varsling
Etat
Trøndelag brann- og redningstjeneste

Innspill
Det presiseres behov knytta til slukking: adkomst, kummer, slokkevannkapasitet, brannsikring ved ladestasjon og solcelleinstallasjon.

Evt. kommentar
Følger saken.

Fylkesmannen i Trøndelag

Barn og unges behov må ivaretas, lekeplass i rekkefølgebestemmelse, samt
trygg skolevei. Tilgang til sosiale møteplasser for alle. Universell utforming.
Det må angis min. antall boliger og maks antall p-plasser.
Støyberegning må gjennomføres. Hensyn tas til nabolag i anleggsfasen.

Hensyntas.

Statens vegvesen
Trøndelag fylkeskommune

Ingen.
Tema trafikksikkerhet, tilrettelegging for gående/syklende, areal for lek og
sosiale møteplasser vektlegges. Universell utforming.

Hensyntas.

Rissa kraftlag

Orienterer om at selskapet vil tilby fibernettverk i feltet. Ønsker deltakelse.

Følger saken.

Tensio TN (nettselskap)

Det trengs ny nettstasjon i Vanvikan-området, og det vil i fortsettelsen bli
avklart av Tensio hvor denne bør ligge.

Følges opp etter høring.

Risikomatrise
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TIL HØYRE: UTKAST TIL TOMTEPLAN, MED SAMMENHENG MELLOM
BOLIGER OG PRKERINGSTILBUD.

UNDER: ILLUSTRASJONSPLAN.
NORDVEST:

VERTIKALDELTE BOLIGER (KJEDEHUS.)

SØRVEST:

VERTIKAL- OG HORISONTALDELTE BOLIGER (LAVBLOKK).

ØST OG SØR:

KJEDEHUS OG FRITTLIGGENDE ENEBOLIGER.
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SIDE 11:

MODELLBILDER AV SKISSEPROSJEKTET

SIDE 12:

HUS UTFORMET ETTER SAMME (VERTIKALE) PRINSIPP SOM
FORUTSATT I PLANFORSLAGET OG SKISSEPROSJEKTET.
BYGNINGENE ER DELS ARKITEKTTEGNET FRA BUNNEN, DELS
TILLEMPEDE OG TILPASSEDE GRUNNTYPER FRA ULIKE
HUSLEVERANDØRER.
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PLANBESTEMMELSER
for detaljregulering av
Høgte, Vanvikan, Indre Fosen kommune

PlanID: 50542018004
Planen er datert: 20.01.2020
Siste revisjon av planen:
Siste revisjon av bestemmelsene: 02.10.2020
Vedtatt av Indre Fosen kommunestyre i Sak:

§1

AVGRENSNING OG FORMÅL

Det regulerte området er vist med reguleringsgrensen på plankart merket Rambøll AS og datert
20.01.2020.
1.1

Formål
Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse – Småhus (B)
Lekeplass (f_BLK)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Felles veg (f_KV)
Annen veggrunn – grøntareal (AVG)
Gang- og sykkelveg (o_SGS)
Parkering (f_P)
Renovasjon (f_BRE)

1.2

Hensynssoner
Frisiktsone (H140)

1.3

Bestemmelsesområde
Vilkår for bruk av arealer, sikringsgjerde (# 1)

§2

FELLESBESTEMMELSER

2.1

Miljøpåkjenninger i anleggsperioden
a) Før anleggsstart skal det utarbeides en gjennomføringsplan. Denne skal omhandle trafikksikkerhet,
massetransport, evt. behov for skilting på fylkesveien, tiltak mot ulykker på anleggsplassen, støv og
støy i anleggsperioden. Det må vises at anleggsarbeidet skjer i henhold til støykrav i T-1442/2016,
kap. 4, tabell 4 og 5, og luftkvalitetsgrenser angitt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging, T-1520 kap 6.

1/5

23

b) Planen skal redegjøre for hvordan sprengning skal skje for å unngå steinsprang og søl av masser
ut av planområdet, samt varslingsrutine. Naboer og grunneiere skal varsles om program for
sprengning, og i god tid om konkrete tidspunkt.
c) Det skal i georeferert plan markeres klare skillelinjer mellom inngrepsområde og uberørt skogbunn.
Markering av inngrepsområde skal kunne innmåles og avmerkes i terrenget med stikker.
d) Planen skal omhandle og vise tilbakeføring av areal som bare berøres i anleggsfasen.
e) Dersom man i løpet av bygge- og anleggsarbeid i marka oppdager gjenstander eller andre spor
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes fylkeskommunen og/eller Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegget videreformidles til dem som skal utføre selve arbeidet.

§3

BEBYGGELSE OG ANLEGG

3.1
Plassering av bebyggelse
Byggegrenser er vist på plankartet. Der hele eller deler av fasade skal ligge i byggegrense mot adkomstveg, er byggegrensa avmerket som byggelinje (BL). Der det er mulig skal garasjer plasseres med portvegg
5 meter fra vegen, eller sidevegg med 2 meter fra veg hvis garasje ligger langsmed veg.
Bolighus og garasjer kan bygges inntil eiendomsgrense mot nabo.
3.2
Brannsikkerhet
All bebyggelse skal prosjekteres med gjeldende krav til brannsikkerhet og rømning uten forutsetning om
eksternt redningsutstyr bragt med brannvesen.
3.3
Landskap, skjæringer og fyllinger
Bebyggelse som ikke skal legges på utsprengt flate i henhold til høydesatt utomhusplan, skal nøye
tilpasses eksisterende landskap og terreng.
Små innslag av fylling/skjæring for inngangspartier skal framgå av søknadstegning. Dette kan kreves
dokumentert ved terrengsnitt som viser nivåer på både opprinnelig og ferdig terreng.
3.4
Infrastruktur: ledningsnett, kabler, transformator, m.v.
Innenfor alle formålsområder tillates gjennomført og anlagt infrastrukturtiltak. Tiltakene må plasseres med
nødvendig tilgang til inspeksjon og vedlikehold.
3.5
Områder for boligbebyggelse (B)
3.5.1
Utnytting
a) B1: Området kan nyttes til kjedehus. Maksimum utnytting: BYA = 35 %.
b) B2: Området kan nyttes til lavblokk i 2 etasjer, kjedehus, tomannsboliger og frittliggende eneboliger.
Maksimum utnytting: BYA = 25 %.
c) Minimum antall boliger: 15.
d) Maksimalt antall p-plasser inkludert plasser for oppstilling foran garasje: 35.
e) Illustrasjonsmaterialet skal være veiledende for fordeling av boligtyper.
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3.5.2
Høyder
a) B1: Bebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde 6,2 m over gjennomsnittlig terrengnivå
langs den side av bygningen hvor terrenget er høyest. Bygningen kan i tillegg ha en 3. etasje på en
mindre del av grunnflaten.
b) B2: Bebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde 6,2 m over gjennomsnittlig terrengnivå
langs den side av bygningen hvor terrenget er høyest.
3.6
Utforming og plassering på tomta
3.6.1 Generelle krav til hus
a) Bebyggelse skal være tilpasset og oppsluttende i forhold til helheten i klynga, mht. takform og
høyder, fargeholdning i eksteriøret, taktekking der det er skrå takflater, samt utsikt og innsyn.
b) Material- og fargeholdning på flater av betydning for fjernvirkning skal være neddempet, og skal
godkjennes av kommunen.
c) Takflater i felt B1 skal være flate over en eventuell 3. etasje.
d) Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot stille side.
Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.
e) Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig
solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes.
f) 25% av boligmassen skal utformes med tanke på universell tilgjengelighet.
3.6.2 Terrasser og balkonger
a) Alle tomteparseller skal ha takterrasse over plan 1. Takterrasse bør ikke være mindre enn 16 m2.
Planbeskrivelsens prosjekt er veiledende, med terrasser 4 x 4m.
b) Terrasse og balkong som konstruksjon utenpå bygningskropp er søknadspliktig.
c) Det tillates ikke balkong utover byggelinje mot kjørevei.
d) Terrasse og balkong som konstruksjon utenpå bygningskropp, og der denne, målt ved fasade
kommer mer enn 1,0 m over ferdig terreng, skal ikke stikke mer enn 2,0 m ut fra husvegg.
e) Terrasse som bygningsmessige konstruksjon som stikker lenger ut fra vegg enn 2 m, skal vises
gjenbygd i front.
f) Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt.
3.7

Krav til søknad
a) Sammen med søknad om tillatelse til byggetiltak skal det innsendes detaljert og høydesatt
utomhusplan (1:200). Planen skal redegjøre for eksisterende og kotesatt framtidig terreng, fyllinger,
terrengsprang og støttemurer, plassering av bygninger (kotesatt overkant gulv), gjerder, fallsikring,
opparbeidet bredde kjørevei, gangareal, parkering, avfallsstasjon og eventuelle tekniske byggverk.
b) Tomteplan skal følge søknad. Planbeskrivelsens foreslåtte tomtegrenser skal være utgangspunkt.
Planen kan avvike fra KDP’s krav om 125m2 MUA pr. bolig i gjennomsnitt, på grunnlag av feltets
tilgang til friområder i øst, nord og vest (Arnfjæra).
c) Alle bolighus skal plasseres etter høyde- og utstikkingsplan /tomteplan.
d) Kommunen kan dessuten kreve snitt som viser bebyggelsens plassering i terreng, hensyn til
nabobebyggelse, og sol-/skygge-diagram.
e) Bygningsmessige detaljer som dokumenterer tilstrekkelig tetthet mot slagregn og fukt i overgang
takterrasse – yttervegger, og i inn-hjørner i yttervegg, skal kunne kreves sikret ved tredjeparts
kontroll.
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f)

Det skal følge støyberegning med søknad. Denne skal anvise yttervegg- og vinduskonstruksjon i
B1 som dokumenterer at innvendig støynivå ivaretar støygrenser satt i T 1442/16, tabell 3.

g) Det er krav til gjennomføringsplan, se pkt. 2.2.
3.8

Parkering
a) For boliger uten andel i fellesparkering skal det avsettes 2 bilplasser pr. tomt.
b) For boliger med andel i fellesparkering er kravet 1,5 bilplass pr. tomt.
c) For eventuelle boliger som overstiger totalt antall 20 må parkeringstilbud utenfor planområdet
dokumenteres (pkt 3.5.1 c)).

3.9
Områder for lek (BLK)
Området f_BLK skal benyttes til felles lekeområde for B1 og B2. Plassen skal være opparbeidet minimum
med sandlek, og med gjerde mot fylkesveien. Støynivå på lekeområdet må ikke overgå grense for støynivå
på uteoppholdsareal i tabell 3 i T-1442/16; Lden 55 dB. Støytiltak kan etableres i et gjerde.
3.10 Vann- og avløpsplaner
Det kreves vann- og avløpsplan for felt/delfelt. VA-plan skal vise slukkekapasitet.
VA-planer skal godkjennes av kommunen, som del av søknad om tillatelse til tiltak.
3.11 Renovasjonsløsning
I forbindelse med søknad om tillatelse skal kommunen opplyse om valgt hovedløsning for renovasjon og
kildesortering, slik at riktige areal kan bli satt av til formålet.

§4

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1
Kjøreveg (KV)
Kjøreveg f_KV skal være privat felles. og skal skal opparbeides med minimumsbredde 4m.
4.2
Renovasjon (BRE)
Felt f_BRE skal kunne brukes til stasjon for kildesortering, felles for B1 og B2.

§5

HENSYNSSONER

5.1
Sikringssoner H 140 – Frisikt
Innenfor de frisiktsoner som er angitt i planen skal det ikke forekomme sikthindrende gjenstander som er
høyere enn 0,5 m over tilstøtende kjørebaners plan.

§6
6.1

BESTEMMELSESOMRÅDER
Bestemmelsesområde # 1 vilkår for bruk av arealer.
a) Innenfor området skal det på utomhusplan vises gjerde eller annen sammenhengende sikring mot
fall, gjennom den viste del av feltet.
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b) Krav til rekkefølge: gjerde eller annen sammenhengende sikring mot fall, som skal vises i utomhusplan, skal være gjennomført før boliger tas i bruk.

§7
-

§8

VILKÅR FOR GJENNOMFØRING
Krav til utomhusplan (§ 3.7 a her).
Krav til VA-plan (§ 3.10 her).
Krav til plan for bygge- og anleggsfasen (gjennomføringsplan) (§ 2.1 her).

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

8.1
Gjerde / fallsikring
Krav til rekkefølge: gjerde eller annen sammenhengende sikring mot fall, vist i utomhusplan, skal være
gjennomført før første bolig tas i bruk, enten som ferdige, permanente tiltak, eller i kombinasjon med
anleggsgjerder.
8.2
Felles parkering
Felles parkering skal være ferdigstilt før første bolig som etter plan har andel i fellesparkeringen tas i bruk.
8.3
Felles lekeplass
Felles lekeplass skal være ferdigstilt før første bolig tas i bruk. det må være gjennomført støytiltak som
sikrer at lekeplassen f_BLK ligger under støygrensen for gul støysone i tabell 3 i T-1442/1 (Lden 55 dB).

20.01.20 SR
Rev. i overskrift 12.02.20.
Rev. 02.10.20.
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ROS-ANALYSE

1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging med bedre utnytting enn i
gjeldende plan. Dette gjelder både kvalitet på feltet og antall boliger. Terrenget er krevende for
utbygging. En nøye analyse av området viser at det kan økes noe i omfang og få betydelig
høyere utnytting.
Rambøll har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vedlegg til planforslaget.
Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer gjennom en sjekkliste. Vi
vurderer sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene og sammenstiller dem i en
risikomatrise. Det er også fremmet forslag til avbøtende tiltak og foreslått planbestemmelser.
ROS-analysen gjennomføres for å tilfredsstille kravet til Plan- og bygningsloven § 4-3, og har tatt
utgangspunkt i rådende maler for utarbeidelse av ROS-analyse.

1.2

Planområdet
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 314/65, 314/108, og mindre deler av 314/1 og
315/1. Planområdet er 5,90 daa.
Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter både planområdet, og eksterne hendelser eller farer som
kan få konsekvenser for tiltaket. Det gjelder både hendelser som oppstår på grunn av tiltaket og
hendelser som oppstår uavhengig av det, men som kan få konsekvenser for tiltaket.

Figur 1 Planområdet.
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METODE
ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er tilpasset andre veiledere og maler og
i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risikoog sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3.
§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 126. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen,
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.
Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser.
ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon.
Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende
deler:
a) Identifisere mulige uønskede hendelser
b) Vurdere risiko og sårbarhet
c) Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet
ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller
avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle
hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser.
Etter DSBs veileder skal en ROS-analyse utføres i fire trinn. Trinn 1 skal beskrive planområdet,
trinn 2 identifiserer mulige uønskede hendelser, trinn 3 er en risiko- og sårbarhetsvurdering av
de uønskede hendelsene, og i trinn 4 foreslås risikoreduserende tiltak. /1/

2.1

Trinn 1: Beskrive planområdet
For beskrivelse av planområdet er innhentet informasjon om krav, egenskaper og forhold som
kjennetegner planområdet, utbyggingsformålet og omkringliggende områder. Beskrivelsen gir
grunnlag for å identifisere mulige uønskede hendelser. Vi viser her til planbeskrivelsen.

2.2

Trinn 2: Identifisering av uønskede hendelser
Mulige hendelser kan grupperes i naturhendelser og andre uønskede hendelser. For å identifisere
mulige uønskede hendelser benyttes en sjekkliste. Sjekklista i denne analysen bygger i hovedsak
på DSBs veileder, /1/ vedlegg 5, men er utvidet med miljøtema for å danne et mer grundig
innledende kunnskapsgrunnlag om planområdet i innledende fase. Sjekklista er en
sammenfattende sjekkliste som også viser resultater fra trinn 3.
For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser,
utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende
risikobilde av planområdet.
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De mulige uønskede hendelsene skal beskrives så konkret som mulig, herunder omfanget av
hendelsene og hvor i planområdet de inntreffer.
De identifiserte risikoene angis uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse i sjekklista er
identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert. Hendelser som
ikke ansees som aktuelle utredes ikke videre.

2.3

Trinn 3: Risiko- og sårbarhetsvurdering av uønskede hendelser
De uønskede hendelsene vurderes med hensyn til årsaker, eksisterende barrierer, sannsynlighet,
sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet.
Sannsynlighetsvurdering
Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse vil inntreffe i det
aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom. Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er
klassifisert i 3 ulike sannsynlighetskategorier, og etter ulike hendelsestyper. For skredfare og
flomfare utarbeides egne kart med faregrad fra NVE, disse har egne sannsynlighetskriterier, vist i
tabell 1. Vurderinga gis en forklaring på bakgrunn av beskrivelsen av planområdet, kjente
forekomster av tilsvarende hendelser, eksisterende barrierer eller forventede hendelser framtida.
Tabell 1 Sannsynlighet og faregrad

Sannsynlighetskategori

Tidsintervall generelt

Høy sannsynlighet

A: Oftere enn 1 gang i
løpet av 10 år
B: 1 gang i løpet av
10-100 år
C: Sjeldnere enn 1
gang i løpet av 100 år

Middels sannsynlighet
Lav sannsynlighet

Tidsintervall
flom/stormflo (F1-3)
F3: 1 gang i løpet av
20 år
F2: 1 gang i løpet av
200 år
F1: 1 gang i løpet av
1000 år

Tidsintervall
skredfare (S1-3)
S3: 1 gang i løpet av
100 år
S2: 1 gang i løpet av
1000 år
S1: 1 gang i løpet av
5000 år

Ref. /1/, s.46-47
Kriterier for sannsynlighet er oppgitt etter DSB sin veileder for ROS-analyser, Ref. /1/
Sårbarhetsvurdering
Sårbarhet er et uttrykk for problemene et system får med å fungere når det blir utsatt for en
uønsket hendelse.
Sårbarhetsvurderinga tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet,
eventuelle eksisterende barrierer og følgehendelser av den uønskede hendelsen.
Vurdering av konsekvens
Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet og
utbyggingsformålet. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser deles inn etter tre
kategorier, der de ulike konsekvenstypene som brukes tar utgangspunkt i viktige
samfunnsikkerhetsverdier.
Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde eller andre som er påført helsemessige
belastninger på grunn av den uønskede hendelsen.
Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen som blir berørt av hendelsen gjennom
svikt i kritisk samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke, husly,
varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc. Konsekvenser for natur og miljø blir vurdert som
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egne punkter i ROS-analysen, der vurderingen av konsekvensene vurderes ut ifra stabilitet i
miljøsystemet.
Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form
av økonomiske tap knyttet til skade på eiendom.
Siden det er store forskjeller mellom planområder og utbyggingsformål er det ikke satt
grenseverdier for de ulike konsekvenskategoriene. Konsekvenskategoriene tilpasses kommunen
og planområdet ut ifra tabellen gitt nedenfor.
Tabell 2 Konsekvensmatrise

KONSEKVENSER
1. Små
konsekvenser

Liv/Helse*
Få og små
personskader

2. Middels
konsekvenser

Alvorlige personskader

3. Store
konsekvenser

Alvorlige
skader/dødsfall

Stabilitet*
Ingen/Mindre skader
lokalt, kort
restitusjonstid
Omfattende skader på
områdenivå, Moderat
restitusjonstid
Svært alvorlige og
langvarige skader

Økonomiske verdier *
Mindre skader på
eiendom
Moderat skade på
eiendom
Alvorlig/ uopprettelig
skade på eiendom

Framstilling av risiko- og sårbarhetsbilde
Risiko- og sårbarhetsvurderingene for alle de uønskede hendelsene kan ifølge veilederen
oppsummeres i matriseform. I denne analysen brukes risikomatrise med fargekoding, kjent fra
tidligere veileder, siden dette er en grafisk lesbar fremstilling av risikobildet.
De uønskede hendelsene plasseres i matrisen ut fra vurderingen av sannsynlighet og
konsekvens. Hendelsene som ligger øverst til høyre i matrisen, er hendelser som er vurdert å ha
høy sannsynlighet og store konsekvenser. Hendelser som ligger nede til venstre i matrisen, er
hendelser som er vurdert å ha lav sannsynlighet og små konsekvenser.
Tabell 3 Risikomatrise

Konsekvens

1 Små konsekvenser

2 Middels
konsekvenser

3 Store konsekvenser

Sannsynlighet
A Høy sannsynlighet
B Middels sannsynlighet
C Lav sannsynlighet
Risikoområder som faller inn under grønn risikoklasse regnes som akseptable, mens
risikoområder i rød kategori i utgangspunktet innebærer en uakseptabel risiko der det må
gjennomføres tiltak. For risikoområder i gul kategori må det vurderes mulige tiltak for å redusere
risiko til akseptabelt nivå. Dette innebærer gjerne også en kostnadsvurdering.

2.4

Trinn 4: Risikoreduserende tiltak
Trinn fire i ROS-analysen er å identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette gjøres
på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderinga.
Aktuelle tiltak kan være nye tiltak eller forbedringer av eksisterende barrierer. Tiltak som
reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak
som begrenser konsekvensene.
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For å sørge for at tiltak blir fulgt opp i planforslaget vil det være hensiktsmessig å koble aktuelle
tiltak til verktøy i PBL (hensynssoner, bestemmelser og arealformål).

2.5

Usikkerhet i ROS-analysen
ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende
grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer, skisseprosjekt, og forslag til regulering. ROSanalysen er gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange opp alle variabler og
detaljer som framkommer på et seinere tidspunkt i prosjektet. Dersom forutsetningene endres i
etterkant eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS-analysen revideres.
Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for
og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad
av usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger.
Dette er en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger.
Det er ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risiki som
endres som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og gjennomføringen
av prosjektet.
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ANALYSE AV RISIKO
Dette kapitlet inneholder metodens tre deler i detalj: (2) Identifisering av uønskede hendelser,
og (3) vurdering av risiko og sårbarhet og (4) identifisering av mulige tiltak for hvert enkelt av de
identifiserte tema.
Oppsummering av sårbarhetsbilde og evaluering av tiltak er gitt i kapittel 4 og utgjør metodens
4. del.

3.1

Sammenfattende skjema for identifisering av uønskede hendelser

Konsekvens

Risiko [liv/helse økonomi - stabilitet]

J/N

Sannsynlighet

Hendelser/situasjoner

Aktuelt?

I denne analysen brukes et sammenfattende skjema for å identifisere aktuelle uønskede
hendelser og gi en oppsummering av risiko- og sårbarhetsbildet. De ulike temaene vurderes med
aktualitet for tre risikokategorier, med J/N i skjema og identifiseres (i kolonnen for Risiko) med
aktualitet for liv og helse (LH), Stabilitet (S) og Økonomi (Ø). Sannsynlighet vurderes med
grad Lav til Høy og konsekvens med grad - små til store. Videre identifiseres risikokategori etter
tabell 4, basert på vurderingene til hvert enkelt av de aktuelle temaene gjennom egne skjema i
kap. 3.2.

Høy
Middels
Lav

Store
Middels
Små

[farge]
LH/
ØK/S

Kommentar
[Kort beskrivelse med referanse
til videre vurdering eller kilde]

TRINN 3 (med ref. kap. 3.2)
TRINN 2
NATUR-, KLIMA OG MILJØFORHOLD.
Er området utsatt for, eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
1.
a) Vind (vindutsatt område,
evt. sikringstiltak for sterk
vind, hensyn for lokalklima)

J

Høy

Middels

ØK

Tomta er vindutsatt for økonomisk
skade. Se vurdering vind/ekstremvær.
Konsekvens vil reduseres til lav ved
gjennomtenkt og god bygningsmessig
utførelse.

b) Store nedbørsmengder
(styrtregn, store
snømengder,
følgevirkninger)

N

Middels

Små

ØK

Økte nedbørsmengder må påregnes.

c)

N

Andre forhold/ værfenomener (lynnedslag,
bølgepåvirkning)

Vann dreneres lett bort.

2. Flom
a) Flom i sjø og vassdrag
(flomsoner, NVE)

N

Planområdet berøres ikke av
flomsoner.
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Høy
Store
[farge]
Middels
Middels
LH/
Lav
Små
ØK/S
TRINN 3 (med ref. kap. 3.2)

Kommentar
[Kort beskrivelse med referanse
til videre vurdering eller kilde]

b) Urban flom/overvann
(lokale forhold)
c) Stormflo (tidevann og
havnivåstigning)
3. Skred

N

a) Kvikkleire, løsmasseskred

N

Fjelltomt.

b) Steinsprang, steinras

N

Ref. /1/ miljostatus.no

Isras og snøskred
N
(skrednett.no)
4. Naturmiljø (miljostatus.no)

Ref. /1/ miljostatus.no

c)

N

a) Planter, fugler, dyr, fisk

J

b) Andre registrerte
naturverdier
c) Vannkvalitet (drikke-,
bade-, grunn- og fiskevann)

N

Middels

Små

S

Registrert noen sårbare arter i/ved
planområdet. Se vurdering.

Høy

Store

LH

Fjellskrenter mot sør og mot vest.

N

5. Kulturmiljø
a) Automatisk fredede
kulturminner/ registrerte
kulturminner (Askeladden)
b) SEFRAK-registrerte bygg
(evt. nyere tids
kulturminner i kommunale
register)

N

c)

N

Marinarkeologi

d) Krigsminner

N

N

6. Ferdsel
a) Fallfare ved naturlige
terrengformasjoner, gruver,
sjakter el.l.

J

b) Damanlegg (usikker
is/varierende vannstand)

N

c)

J

Klatrefare i master, evt.
ekstremsport

Se vurdering.
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Kommentar

Høy
Store
[farge]
Middels
Middels
LH/
Lav
Små
ØK/S
TRINN 3 (med ref. kap. 3.2)

[Kort beskrivelse med referanse
til videre vurdering eller kilde]

Lav

Registrert «usikker» til «lav/moderat»
aktsomhet. Ivaretas gjennom TEK.

b) Forurenset grunn (ngu.no)

N

c)

N

Stabilitet i byggegrunn

Grunnfjell

SÅRBARHET KNYTTET TIL INFRASTRUKTUR
Er planområdet med omgivelser utsatt for, eller kan tiltak i planen medføre risiko/ virkninger for:
8. Infrastruktur (hendelser på)
a) Vei, bru, tunnel,
knutepunkt

N

b) Havn, kaianlegg, farled

N

c)

Jernbane, trikk, metro

N

d) Hendelser i luften,
flyaktivitet
e) Kraft- og teleforsyning

N

f)

Vannforsyning og
brannslukkevann

N

Opplyst å ha god nok kapasitet

g) Avløpsnett (kapasitet)

N

Eksisterende avløp har god nok

h) Forsvarsområde

N

N

kapasitet.

9. Ulykker på transportnett
a) Ulykker med farlig gods
(vei, bane, sjø)

N

b) Ulykker på veg til/fra/ved
J
Lav
Middels
planområdet (av- og
påkjørsler)
c) Ulykker med gående og
J
Lav
Store
syklende, inkl. uønska
snarveier
10. Sosial infrastruktur, samfunnssikkerhet
a) Sykehus/omsorgsinstitusjon

N

b) Skoler og barnehager

N

c)

N

Rekreasjonsområde

Middels

Små

LH

Lav trafikk, fartsgrense 60, få
avkjørsler.

LH

Fv 755 er skolevei med gang/sykkelvei. En kryssing, men sted er ikke
definert.

Utbyggingen berører ikke-opparbeidet
friområde uten turstier. Området har
kvaliteter, men er meget lite.

Ramboll

38

J/N

TRINN 2
d) Tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy

Risiko [liv/helse økonomi - stabilitet]

Konsekvens

Sannsynlighet

Hendelser/situasjoner

ROS-ANALYSE

Aktuelt?

12 (24)

Høy
Store
[farge]
Middels
Middels
LH/
Lav
Små
ØK/S
TRINN 3 (med ref. kap. 3.2)

N

Kommentar
[Kort beskrivelse med referanse
til videre vurdering eller kilde]
God tilgjengelighet for utrykningskjøretøyer fra hovedveinettet.

VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET
Kan eksisterende forhold eller tiltak i planen få virkninger for:
11. Forurensninger og utslipp
a) Akutt forurensning - utslipp
av farlige stoffer til luft,
grunn og vann
b) Risikofylt virksomhet og
avfallsbehandling (kjemi,
eksplosiver, olje, gass,
radioaktivitet)
c)

N

N

Høyspentlinje,
N
elektromagnetisk stråling
12. Støy og støv (inkl. partikler, røyk og lukt)

a) Fra industri/virksomhet

N

b) Fra veitrafikk

J

c)

Fra bane

N

d) Fra flytrafikk

J

Lav

Lav

LH

Se vurdering 12b, d.

Middels

Middels

LH

Lav overflygning med F 35.

Store

LH

Arbeidsulykker, se vurdering

13. Gjennomføring og byggeprosess
a) Støy og støv

N

b) Ulykker i anleggsperioden

J

c)

N

Trinnvis utbygging og mulig
risiko

d) Trafikksikkerhet i
anleggsperioden

N

e) Farer for utglidning av
byggegrunn/

N

Lav

ANDRE HENDELSER
Kan eksisterende forhold eller tiltak i planen få virkninger for:
14. Ulykker og hendelser
a) Terrorisme/sabotasje

N

b) Brann- og eksplosjonsfare
(bebyggelse og
virksomheter)

N
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Høy
Store
[farge]
Middels
Middels
LH/
Lav
Små
ØK/S
TRINN 3 (med ref. kap. 3.2)

Kommentar
[Kort beskrivelse med referanse
til videre vurdering eller kilde]

15. Naturfenomener og -katastrofer
a) Skog- og vegetasjonsbrann

J

Lav

Små

ØK/LH

Lite vegetasjon i aktuelle
vindretninger.

b) Jordskjelv

N

c)

N

Annet
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Vurderinger av aktuelle tema
I dette kapitlet kommenteres de overnevnte farene og hendelsene ved skjema for
risikovurdering, gitt i DSBs veileder /1/.
3.2.1
Nr. 1a

Vind
NAVN UØNSKET HENDELSE

Vind

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Ekstremvær som orkan, vindkast. Materielle skader på eiendom ved orkan. Liten potensiell
personskade.
Om naturpåkjenninger
(TEK 17)

Sikkerhetsklasse flom/skred

Forklaring

ÅRSAKER
Tomta er generelt vindutsatt. Lite vegetasjon.
Fylkesvis klimaprofil sier at vindforholdene sannsynligvis ikke vil øke betydelig som følge av
klimaendringer.
EKSISTERENDE BARRIERER
Ingen skjerming imot viktigste vindretninger, øst til vest.
SÅRBARHETSVURDERING
Høy.
SANNSYNLIGHET

HØY
x

MIDDELS

LAV

FORKLARING
>1 gang i løpet av 10 år.

Det er middels sannsynlighet for at høye vindstyrker påvirker planområdet i forhold til
Liv/helse/stabilitet/materielle verdier. Scenario ekstremvær en gang mellom 50-100 år, Ref
/10/
KONSEKVENSVURDERING
KONSKEKVENSTYPER
Liv og helse

HØY

MIDDELS

SMÅ

IR
x

x
x

Stabilitet
Materielle verdier

FORKLARING

Mindre skader

Samlet begrunnelse av konsekvens
Konsekvensene av kun vindpåvirkning vurderes å være små. For ekstremvær kan
konsekvenser bli et fåtall alvorlige personskader, og stabilitetsmessig uro ved bortfall av
strøm, tilgang til rent vann, mat og medisiner.
USIKKERHET
BEGRUNNELSE
Høy usikkerhet for
Ref. Klimaprofil Sør-Trøndelag. /4/
framskrivninger av
vindforhold.
FORSLAG TIL MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN O.A.
TILTAK
Byggsikkerhet, bygningsformer, bebyggelsesstruktur og uteoppholdsareal.

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
TEK 17 sikrer at bygg oppføres i henhold til vindlast.
Planleggingen tar hensyn til vindforhold i utforming av
uteoppholdsområder. Skjermet lekeplass.
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Store nedbørsmengder
NAVN UØNSKET HENDELSE

Store nedbørsmengder

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Påkjenning på bygningsmassen, terrasser, i kombinasjon med sterk vind
Sikkerhetsklasse
Om naturpåkjenninger
Forklaring
flom/skred
(TEK 10)
Bolig: F2, 1/200 år
ÅRSAKER
Årsnedbøren i Sør-Trøndelag er beregnet å øke med ca. 20 %. Det er forventet at episoder
med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle årstider.
Vannet dreneres godt boirt. Påkjenningen vil være på bygninger.
EKSISTERENDE BARRIERER
Ingen forventet.
SÅRBARHETSVURDERING
Stor andel takterrasser.
SANNSYNLIGHET

HØY

MIDDELS

LAV

x

FORKLARING
1 gang i løpet av 10 år

KONSEKVENSVURDERING
Bygggskader
KONSKEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

Liv og helse
Stabilitet

SMÅ

IR

FORKLARING

x
x

Materielle verdier
Samlet begrunnelse av konsekvens

x

Skade på veg
Moderat materiell skade

Det vurderes å være små konsekvenser knyttet til skade på eiendom. Internveger anlegges i
stor grad på grunnfjell.
USIKKERHET
BEGRUNNELSE
Økt sannsynlighet for
Ref. Klimaprofil Sør-Trøndelag.
kraftig nedbør
FORSLAG TIL MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN O.A.
TILTAK
TEK17 skal være nok.

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Presisering av tetthetskrav i planbeskrivelsen
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3.2.3

Naturmangfold

Området ble gjennomgått av Miljøfaglig Utredning AS, i 2012, som vurderer at det dels er det
snakk om forholdsvis vanlige rødlistede arter som gulspurv og dels opplagte tilfeldige individ som
myrhauk og snøugle. Det er ikke gjort spesielle funn av arter her i nyere tid som indikerer
særlige naturverdier. Vurderingen en er gjengitt i slutten av dette kapitlet.
4.a

NAVN UØNSKET HENDELSE

Naturmangfold

Beskrivelse av uønsket hendelse
Påvirkning og nedbygging av leveområder for truede arter. Påkjørsel av hjortevilt.
Sikkerhetsklasse flom/skred
Om naturpåkjenninger
Forklaring
(TEK 10)
ÅRSAKER
Utbygging (byggeormåder og veier) forringer habitatet til rødlistede arter.
EKSISTERENDE BARRIERER
SÅRBARHETSVURDERING
Observasjoner av rødlistearter er ikke gjort. Det fins en sårbarhet for påkjørsler.
SANNSYNLIGHET

HØY

MIDDELS

LAV

FORKLARING

..for at tiltaket påvirker
x
Ikke funn av
habitatet for rødlistearter
rødlistearter.
KONSEKVENSVURDERING
Utsprengning vil fjerne et areal med normalt forekommende, skrinn skogsbunn.
KONSKEKVENSTYPER

STORE

MIDDELS

SMÅ

IR

Liv og helse
Stabilitet

x

Materielle verdier

x

FORKLARING
Reduksjon i naturområdets utstrekning.

Samlet begrunnelse av konsekvens
Tiltaket vil ikke gi reduksjon i leveområder for rødlistearter. Stabiliteten i habitatet må tilpasse
seg ny situasjon, det vurderes at det vil være kort restitusjonstid. Tiltaket har ingen betydning
for fare for påkjørsler av vilt.
USIKKERHET

BEGRUNNELSE

Få observasjoner, ikke
verifiserte opplysninger fra
naboer.

Vurderingen er basert på opplysninger fra Artsdatabanken.

FORSLAG TIL MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN O.A.
TILTAK
Avgrensning av inngrepsområdet til umiddelbart utenfor
areal hvor behov for inngrep dokumenteres.
•
•

Oppfølging gjennom planverktøy,
etc.
Bestemmelser

I 2015 ble to rådyr nedkjørt av bil på rettstrekninga vest for planområdet.
Det er noe platanlønn og hagelupin langs fylkesvegen, som er fremmedarter.
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Fallfare ved terrengformasjoner

Nr 6.a

NAVN UØNSKET HENDELSE

Fallfare ved terrengformasjoner

Beskrivelse av uønsket hendelse
Fall utfor skrenter i naturlig terreng, som fører til skade på liv og helse.
Sikkerhetsklasse flom/skred
Om naturpåkjenninger
Forklaring
(TEK 10)
ÅRSAKER
Fjellskrent vest for planområdet, og fjellrygg med økende fall mot sjøen i sør, vi utgjøre farer
for ferdsel og lek i planområdet.
EKSISTERENDE BARRIERER
Ingen.
SÅRBARHETSVURDERING
Fallfare ved barns lek vil påvirkes av boligers nærhet til fjellskrenter, deres helningsgrad og
manglende oversikt.
HØY
MIDDELS
SANNSYNLIGHET
LAV
FORKLARING
x
Oftere enn en gang i
løpet av 10 år
KONSEKVENSVURDERING
Terrenget kan gjøre det vanskelig å oppdage forulykkede raskt.
STORE
MIDDELS SMÅ
KONSKEKVENSTYPER
IR
x
x
Liv og helse

FORKLARING
Små til alvorlige
personskader

Samlet begrunnelse av konsekvens
Langs sørvestre kant avsluttes tomteområdet i en 150m lang forkastning i terrenget – en
loddrett skrent på ca. 10m høyde langs planområdet. Mot sør faller terrenget, for det meste
bart fjell, gradvis brattere ned mot fjorden. Underveis er det ingen hyller, eller på annet vis i
særlig grad bremsende formasjoner. Det er ingen strandflate over vannlinja.
USIKKERHET
Reell fare etter
gjennomføring.

BEGRUNNELSE
Vurderingen er gjort på bakgrunn av dagens natursituasjon, ikke
av gjennomført planforslag, hvor avbøtende tiltak er innarbeidet.

FORSLAG TIL MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN O.A.
TILTAK
Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Sikring og tilrettelegging
Regulering med hensynssone/ bestemmelsesområde.

Rekkefølgebestemmelse for kartfesting og gjennomføring av
sikringstiltak.
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SÅRBARHET KNYTTET TIL INFRASTRUKTUR

3.2.5

Trafikkulykker på vei

Nr. 9b, c

NAVN UØNSKET HENDELSE

Trafikkulykker på vei

Beskrivelse av uønsket hendelse
9b,c: Trafikkulykker med kjørende, gående og syklende, gårdstrafikk.
- ulykker med farlig gods på overordna veier, fv 755.
- ulykker på veg til/fra planområdet, avkjørsler
- ulykker med gående og syklende, langs skolevei fv 755 og ved kryssing.
Sikkerhetsklasse flom/skred
Om naturpåkjenninger
Forklaring
(TEK 10)
ÅRSAKER
Planområdet har adkomst via fylkesvei 755 med 790 ÅDT i 2018, med 11% tunge kjøretøy.
Det er få uoversiktlige utkjørsler for eksisterende boliger langs fylkesvegen. Det er dårlig sikt
på bare korte parti øst for planområdet. Fv. har i dag opparbeidet gang- og sykkelvei. Vilttråkk
over fv. Er ikke registrert. Det er registrert 2 viltpåkjørsler. Fv 755 er skolevei. Elever må
krysse fv., men det er ikke definert et klart og avmerket krysningspunkt.
EKSISTERENDE BARRIERER
Ingen
SÅRBARHETSVURDERING
Myke trafikanter langs vei, etablering av boligområde for barnefamilier, skolevei, barnehagevei
uten gang- og sykkeltilbud og tilstrekkelige fartsreduserende tiltak.
HØY
MIDDELS
SANNSYNLIGHET
LAV
FORKLARING
Farlig gods
Ulykke i inn/utkjørsel

x
x

<1 gang per 10-100 år
<1 gang per 10-100 år

Ulykke med myke
trafikanter *)

x

<1 gang per 10-100 år

Det er lav sannsynlighet for at det kan inntreffe ulykker på vei.
KONSEKVENSVURDERING
KONSKEKVENSTYPER

STORE

Liv og helse
Materielle verdier

x

MIDDELS

SMÅ
x

IR

FORKLARING
Alvorlig personskade/død
Skade på biler/vei

Samlet begrunnelse av konsekvens
Fv 755 er skolevei med eget tilbud for g/s. Det er ved kryssing at skade med gående vil kunne
skje. Kollisjoner mellom biler eller bil/syklist vil kunne skje i lite oversiktlige svinger.
USIKKERHET
BEGRUNNELSE
Lite statistikk

Ny situasjon med potensielt mye mer trafikk av gående og
syklende.
FORSLAG TIL MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN O.A.
TILTAK
Fartsreduserende tiltak.
Fartsgrense 30-40 km/t.
Etablering merket gangfelt
og evt. fartshump.

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Tiltakene faller utenom reguleringssaken.
Beste krysningspunkt vil være ved avkjørsel Vanvikveien, men
skoleveien vil da måtte gå gjennom tunet på Klostre. Alternativt:
gangadkomsten til Stranda kirke.

*) I 2015 ble to rådyr nedkjørt av bil på rettstrekninga vest for planområdet.
Dette tilsier kanskje 1 uykke pr 5. år.
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VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET

3.2.6
Nr. 12.b, d.

Støy og støv fra trafikk, flytrafikk og i anleggsperioden
NAVN UØNSKET HENDELSE

Støy og støv …

Beskrivelse av uønsket hendelse
- mulig støypåvirkning fra veitrafikk over grenseverdier for nye og eksisterende boliger
- støypåvirkning fra flytrafikk over grenseverdier for nye og eksisterende boliger
- mulig støy- og støvpåvirkning fra veitrafikk i anleggsperioden over grenseverdier for
eksisterende boliger
Sikkerhetsklasse flom/skred
Om naturpåkjenninger
Forklaring
(TEK 10)
ÅRSAKER
Eksisterende biltrafikk, generert biltrafikk, biltrafikk i bygge- og anleggsperiode og flytrafikk.
EKSISTERENDE BARRIERER
SÅRBARHETSVURDERING
Boliger og uteområder for langvarig opphold.
HØY
MIDDELS
SANNSYNLIGHET
x

LAV

FORKLARING

IR

FORKLARING

KONSEKVENSVURDERING
KONSKEKVENSTYPER
Liv og helse

STORE

MIDDELS

Stabilitet
Materielle verdier

SMÅ
x

x
x

Samlet begrunnelse av konsekvens
Det er lav ÅDT på fv. Dokumentert av støyvurdering i forbindelse med plansaken.
Flystøy kan gi varig og kronisk skade, og er vurdert i forbindelse med utbygging av Ørlandet
flybase med ny F 35. Overflygninger er (middels) sannynlige, dvs. over tid sporadisk.
USIKKERHET
middels

BEGRUNNELSE
Det er ikke utført egen vurdering av flystøy

FORSLAG TIL MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN O.A.
TILTAK
Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Støyskjerming er ikke
mulig i plan.
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3.2.7
NR. 13.b

Gjennomføring og byggeprosess
NAVN UØNSKET HENDELSE

Gjennomføring og byggeprosess

Beskrivelse av uønsket hendelse
Fall av personer og tap av utstyr, pga brattlende.
Steinsprang i fb. sprengning.
Sikkerhetsklasse flom/skred
Om naturpåkjenninger
(TEK 10)
-

Forklaring
-

ÅRSAKER
Stup og skrenter tett på byggeområdet.
EKSISTERENDE BARRIERER
Ingen
SÅRBARHETSVURDERING
Fall og tap av utstyr. Steinsprang over på naboers eiendom.
SANNSYNLIGHET

HØY

MIDDELS
x

LAV

FORKLARING
Vanlig beredskap.

KONSEKVENSVURDERING
Lav fare for liv og helse. Voksne personer med arbeidstøy vil ha gode muligheter for å gjøre
konsekvensene små ved fall. Profesjonell sprengning vil holde risikoen lav for steinsprang.
STORE
MIDDELS SMÅ
KONSKEKVENSTYPER
IR
FORKLARING
x
Liv og helse
Små personskader
Stabilitet
Materielle verdier

x
x

Maskiner, stillas etc.

Samlet begrunnelse av konsekvens
Selv uten spesielle sikringstiltak vil en moderne byggeplass ha faste rutiner for sikring og
aktsomhet. Utstyr som mistes mot sjøen, kan være tapt om det ikke stanser underveis.
USIKKERHET

BEGRUNNELSE

Høy usikkerhet
Uvisst hvordan byggeprosjektet blir gjennomført.
FORSLAG TIL MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN O.A.
TILTAK
Sikring av byggeplass.

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Ikke relevant i plansaken.
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Skog- og vegetasjonsbrann
NAVN UØNSKET HENDELSE

Skog- og vegetasjonsbrann

Beskrivelse av uønsket hendelse
Lyng- og vegetasjonsbrann.
Om naturpåkjenninger
(TEK 10)
-

Sikkerhetsklasse flom/skred

Forklaring

-

-

ÅRSAKER
Tørt vær over lengre periode, kombinert med ugunstige vindforhold og uforsiktig omgang med
ild.
EKSISTERENDE BARRIERER
Ingen.
SÅRBARHETSVURDERING
Boliger kan ha høy sårbarhet, men avhengig av byggemateriale.
SANNSYNLIGHET

HØY

MIDDELS

LAV

FORKLARING

x
En gang hvert 10-100 år
I framherskende vindretninger er det lite brennbart, bare få dekar småskog.
KONSEKVENSVURDERING
KONSKEKVENSTYPER
Liv og helse
Stabilitet
Materielle verdier

STORE

MIDDELS

SMÅ

IR
x

FORKLARING

x
x

Brann i hus

Samlet begrunnelse av konsekvens
En vegetasjonbrann kan ha store økonomiske konsekvenser dersom den spres til bebyggelse.
Konsekvensene øker ved nybygging i området. De tørre arealene er imidlertid små.
USIKKERHET

BEGRUNNELSE

Bruken av Arnfjæra

Bålbrenning i Arnfjæra kan spre gnistregn i vindretninga og treffe
planområdet.

FORSLAG TIL MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN O.A.
TILTAK
Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Slukkekapasitet i vannledningsnettet.

Vedrører ikke plansaken.
VA-plan tilknyttet byggesaken må omfatte kapasitet for
slukkevann.
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4.

EVALUERING AV RISIKO

4.1

Risikomatrise
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens sammenstilles i en
risikomatrise. Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og
sårbarhetsanalysen, og bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.
Tabell 4 Risikomatrise

Konsekvens

1 Små konsekvenser

Sannsynlighet
A Høy sannsynlighet
B Middels sannsynlighet
C Lav sannsynlighet

2 Middels
konsekvenser

1a.
1b, 4a, 10c.

12d.

12b, 15a.

9b.

3 Store konsekvenser

6a.
9c, 13b.

Risikoområder som faller inn under grønn risikoklasse regnes som akseptable, mens
risikoområder i rød kategori i utgangspunktet innebærer en uakseptabel risiko der det må
gjennomføres tiltak. For risikoområder i gul kategori må det vurderes mulige tiltak for å redusere
risiko til akseptabelt nivå. Dette innebærer gjerne også en kostnadsvurdering.

4.2

Risikoreduserende tiltak
Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes
innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet:
Nr.
1a

Hendelse/fare
Vind

1b

Store nedbørsmengder
-styrtregn

4a

Degradering av
naturmiljø
Fallfare

6a
9b
9c

12b
12d
13b
15a

Ulykker på vei
til/fra/ved planområdet
Ulykker med gående og
syklende
Støy/støv fra veitrafikk
Støy/støv fra flytrafikk
Ulykker i
anleggsperioden
Skog- og
vegetasjonsbrann

Beskrivelse av tiltak
Lekeplass legges på mest skjermet sted. Utomhusplan
utformes med hensyn på skjerming (krav i bestemmelsene)
Ingen spesielle tiltak, men krav til tetthet og særlig gode
bygningsdetaljer presiseres i planbeskrivelsen. Formelt er
TEK 17 tilstrekkelig.
Nøye avgrensning av inngrepsområdet er et krav i
bestemmelsene.
Rekkefølgebestemmelse for kartfesting og gjennomføring av
sikring, i form av gjerder eller tilsv. mot uforvarende fall.
Ingen tiltak
Tiltak faller utenom reguleringssaken. Det bør oppmerkes og
skiltes et krysningspunkt i Vanvikbakkan. Mulige punkt vil
være ved avkjørsel Vanvikveien, og gangadkomsten til
Stranda kirke.
Støykjerming i yttervegg og vinduer for vegg i gul sone.
Ingen tiltak
Krav til gjennomføringsplan ved søknad om tiltak
VA-plan tilknytta byggesaken må vise slukkekapasitet.

Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket
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Evaluering
Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene
eller farene i forhold til eksisterende situasjon. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak
gjennomføres som beskrevet i foregående kapittel. Tabellen baserer seg på følgende skala. (-)
angir at risikoen ikke er relevant for den aktuelle fasen.
Redusert risiko
Nr.

Hendelse/fare

1a
1b
4a

Uendret risiko

Økt risiko

Vind
Store nedbørsmengder -styrtregn
Naturmiljø

Endring i risiko
Anleggsfase
Uendret risiko 1)
Uendret risiko 2)
Økt risiko

Endring i risiko
Permanent
Uendret risiko 1)
Uendret risiko 2)
Økt risiko

6a
9b

Fallfare
Ulykker på vei til/fra/ved planområdet

Redusert risiko
Uendret risiko

Redusert risiko
Uendret risiko 3)

9c
12b

Ulykker med gående og syklende
Støy/støv fra veitrafikk

Uendret risiko
Uendret risiko

Uendret risiko
Økt risiko

12d
13b

Støy/støv fra flytrafikk
Ulykker i anleggsperioden

Uendret risiko
Uendret risiko

Økt risiko

15a

Skog- og vegetasjonsbrann

Uendret risiko

Uendret risiko

1) Forutsetter at utomhusplan utformes med sikte på å eliminere risiko.
2) Forutsetter at forskrift og veiledning følges opp med sikte på å eliminere risiko.
3) Forutsetter tilrettelagt krysningspunkt for gående i Vanvikbakkan.
Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av planforslaget.

5.

KONKLUSJON
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 10 aktuelle hendelser som har betydning for
vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen.
Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede
hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller
reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av
planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres eller er uendret i
den permanente situasjonen, unntatt for faktorer som er en nødvendig følge av at det i det hele
tatt oppføres boliger på stedet.

Ramboll

50

24 (24)

6.

ROS-ANALYSE

KILDER
Forslag til regulering med vedlegg (Rambøll):
0 Planbeskrivelse
1 Plankart
2 Bestemmelser
3 Illustrasjonsmateriale
Karttjenester og veiledere
/1/ Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i
planleggingen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2017
/2/ Miljostatus www.miljostatus.no/kart
/3/ Kommunens kartløsning: https://kommunekart.com/
/4/ Klimaprofil Sør-Trøndelag
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler/
klimaprofil-sor-trondelag
/5/ Arealis nettsted (Statens kartverk) http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
/6/ NVE http://atlas.nve.no
/7/ Vegkart, Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/vegkart
/8/ Kulturminner www.kulturminnesok.no
/9/ Hjorteviltregistreret, fallvilt https://www.hjorteviltregisteret.no/FallviltInnsyn
Planverk og rapporter
/11/ ROS – Trøndelag ‘Varmar – våtar -villar eller tørrar?’, 2014

Rambøll

51

Oppdragsgiver

Berit Wanvik
Rapporttype

Støyutredning
09.01.2020

HØGTE, VANVIKAN
STØYUTREDNING

52

2-(17)

STØYUTREDNING

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dokument nr.:
Filnavn:

1350020447
Boligfelt i Vanvikan
C-rap-001
C-rap-001 Høgte, Vanvikan.docx

Revisjon

0

Dato

09.01.2020

Utarbeidet av

Gard Hokland Gjelstad

Kontrollert av

Simon Johansson

Godkjent av

Simon Johansson

Beskrivelse

Støyutredning

Revisjonsoversikt
Revisjon

Dato

Revisjonen gjelder

Rambøll
Kobbes gate 2
Pb 9420 Torgarden
NO-7493 Trondheim
T +47 73 84 10 00
www.ramboll.no

Rambøll

53

STØYUTREDNING

3 (17)

INNHOLD

1.

SAMMENDRAG ...................................................................... 4

2.

INNLEDNING ........................................................................ 4

3.

DEFINISJONER ..................................................................... 6

4.
4.1

MYNDIGHETSKRAV ............................................................... 7
Planbestemmelser og retningslinjer ............................................ 9

5.
5.1
5.2

BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG .................................. 10
Trafikkdata vei ....................................................................... 10
Kartgrunnlag og terrengmodell ................................................. 10

6.
6.1
6.2

RESULTATER....................................................................... 12
Støysonekart 2035 ................................................................. 12
Nivåtabeller for utsatte fasader 2035 ......................................... 14

7.

OPPSUMMERING ................................................................. 15

8.
8.1
8.2

APPENDIKS A ..................................................................... 16
Miljø..................................................................................... 16
Støy – en kort innføring ........................................................... 16

FIGUROVERSIKT
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Nåværende område for nytt boligfelt.. .......................................... 4
Kunngjort plangrenser for boligfelt Høgte i Vanvikan....................... 5
Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder.................... 7
Støysonekart 2035, beregningshøyde 4 m. .................................. 12
Støysonekart 2035, beregningshøyde 1,5 m................................. 13
Nivåtabeller for utsatte fasader 2035. ......................................... 14

TABELLOVERSIKT
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Definisjoner brukt i rapporten. ................................................... 6
Kriterier for soneinndeling. Alle verdier i dB, frittfeltsverdier. .......... 8
Høyeste grenseverdi på uteareal for dag-kveld-natt lydnivå. ........... 8
Høyeste grenseverdier for innendørs lydtrykknivå Lp,AeqT og Lp,AFmax. . 9
Trafikkdata for veiene benyttet i beregningsgrunnlaget. ................ 10
Inngangsparametre i beregningsgrunnlaget. ............................... 11
Endring i lydnivå og opplevd effekt. ........................................... 16

Rambøll

54

4-(17)

1.

STØYUTREDNING

SAMMENDRAG
Rambøll er engasjert av Berit Wanvik for å gjøre en støyutredning for et område i Vanvikan i
Indre Fosen kommune, der det skal bygget et nytt boligfelt.
Beregninger av støysonekart viser at boliger mot nordlig vei vil ha fasader i gul støysone. De
resterende byggene vil ha alle fasader i hvit støysone. Støysonekartene viser også at alle boliger
vil ha tilgang til uteoppholdsareal i hvit støysone.
Det er gjort fasadeberegninger på fasader utsatt for gul støysone ut ifra støysonekartene. Den
mest utsatte fasaden i boligfeltet vil ha et ekvivalent lydnivå på 56 dB. En vurdering av innendørs
lydnivå bør gjøres når endelig planløsning foreligger.

2.

INNLEDNING
Rambøll er engasjert av Berit Wanvik for å utrede støyforholdene på et område i Vanvikan i Indre
Fosen kommune, i forbindelse med planlagt utbygging av nye boliger. Området består i dag av
noen boliger og mye vegetasjon. Rapporten er utarbeidet i samsvar med gjeldende retningslinjer
for støy beskrevet i arealdelen av Indre Fosen kommune sin gjeldende kommuneplan,
Planbestemmelser og retningslinjer Kommuneplandel Vanvikan, og miljøverndepartementets
retningslinjer T-1442/2016. Figur 1 viser dagens situasjon og Figur 2 viser tenkt framtidig
situasjon.

Figur 1: Nåværende område for nytt boligfelt. Hentet fra kart.finn.no, 03.01.2020.
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Figur 2: Kunngjort plangrenser for boligfelt Høgte i Vanvikan.
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STØYUTREDNING

DEFINISJONER
Tabell 1: Definisjoner brukt i rapporten.

Lden

A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med
5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed
hensyn til varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir
produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt gir høyere bidrag
til totalnivå enn på dagtid. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet
beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støybelastning
over et år. Lden skal alltid beregnes som frittfeltverdier.

Lp,Aeq,T

Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd over
en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutter, 8 timer, 24 timer.
Krav til innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, altså et
gjennomsnittlig lydnivå over døgnet.

L5AF

A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms og
som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt
periode.

L5AS

A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant ”Slow” på 1 s og som
overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt
periode.

Frittfelt

Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik
at den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l.

Støyfølsom bebyggelse

Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig.

A-veid

Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de
frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges
forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor
hørselen har lav følsomhet.

ÅDT

Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt veistrekning per år
delt på 365 døgn.
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MYNDIGHETSKRAV
I «Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven» (utg. 2017) er det gitt funksjonskrav med
hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til
akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger
- Lydklassifisering av ulike bygningstyper» (lydklassestandarden). Klasse C i standarden regnes
for å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak.
Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging» (T-1442/2016). Retningslinjen har sin veileder «Veileder til
støyretningslinjen» (M-128) som gir en utfyllende beskrivelse av flere aktuelle problemstillinger
vedrørende utendørs støykilder. Når det gjelder innendørs støynivå henvises det videre til
grenseverdier gitt i norsk standard NS 8175:2012.

LOVVERK

Plan- og
bygningsloven

FORSKRIFT

VEILEDERE

STANDARDER

ER
TEK
Teknisk forskrift
[TEK07, TEK10, TEK17]

Veiledning til
teknisk forskrift
RETNINGSLINJE

NS 8175

Kap. 13 Inneklima og

Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike

helse

bygningstyper

T-1442
Retningslinje for
behandling av støy i
arealplanlegging

M-128
Veileder til
Miljøverndepartementets
retningslinje

Figur 3: Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder.

T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til
plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå
rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone:
•
•

Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 2.
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Tabell 2: Kriterier for soneinndeling. Alle verdier i dB, frittfeltsverdier.

Støysone
Gul sone
Støykilde

Vei

Utendørs støynivå

Rød sone

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå

i nattperioden kl.

i nattperioden kl.

23 - 07

23 - 07

55 Lden

70 L5AF

65 Lden

85 L5AF

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.
Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien.

Tabell 3 er hentet fra NS 8175, og angir krav til lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra
utendørs lydkilder.
Tabell 3: Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi på uteareal for dag-kveld-natt lydnivå.

Type brukerområde

Målestørrelse

Klasse C

Lden, Lp,AFmax,95,
Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra andre utendørs

Lp,Asmax,95, Lp,Aimax,

Nedre grenseverdi

lydkilder

Ln (dB)

for gul sone

for støysone

Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk
menes blant annet soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved
mest støyutsatte fasade. Det er plasseringen av rom til støyfølsom bruk som vil være
avgjørende. Støygrensene gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for
rekreasjon. Det vil si balkong, hage (enten hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde
til bygning som er avsatt til oppholds- og rekreasjonsformål.
Støygrensene gitt i T-1442 er alene ikke juridisk bindende. Siden det av økonomiske og praktiske
grunner ikke alltid vil være mulig å oppfylle disse målene. Grenseverdiene kan fravikes dersom
støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig
tiltakseffekt og lignende. I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt
kollektivknutepunkter, er det i tillegg aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet
areal- og transportplanlegging. Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i gul og rød sone
bør likevel følgende forhold innfris:
•
•

Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig utredning
for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides.
Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal
med tilfredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune.

NS 8175 angir ulike krav til lydnivå på inne-areal som følge av utendørs lydkilder for ulike
bygninger med ulike bruksformål. Siden det i dette tilfellet er boligbygg som skal bygges, er det
kravene for boliger som må oppfylles. Tabell 4 er hentet fra NS 8175 og angir krav til innendørs
lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger.
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Tabell 4: Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent og maksimalt
lydtrykknivå Lp,AeqT og Lp,AFmax.

Type brukerområde

Målestørrelse

I oppholds- og soverom fra utendørs støykilder

Lp,Aeq,24h (dB)

30

I soverom fra utendørs støykilder

Lp,AFmax (dB)

45

natt, kl. 23-07

Klasse C

Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer.
Lp,AFmax er maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over
grenseverdien.

4.1

Planbestemmelser og retningslinjer
Krav til støy i boliger er omtalt slik i Planbestemmelser og retningslinjer Kommuneplandel
Vanvikan, sluttbehandlet i Indre Fosen kommunestyre den 06.06.2019:

I retningslinjer er støy i uteoppholdsarealet er omtalt slikt:

…
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5.

BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG

5.1

Trafikkdata vei
Ved støyberegninger oppgis det nøkkeltall som beskriver trafikksituasjonen for aktuelle veier,
disse nøkkeltallene er:
•
•
•
•

ÅDT (årsdøgntrafikk)
Prosentvis fordeling av veitrafikk for dag/kveld/natt
Andel tungtrafikk
Skiltet hastighet på veistrekningene

I henhold til retningslinjene skal det beregnes støy for prognosesituasjon 10-20 år frem i tid. For
beregningene i denne rapporten er prognoseåret satt til 2035. Verdiene som er lagt til grunn for
beregningene i denne rapporten er gjengitt i Tabell 5.Trafikkgrunnlag er hentet fra Nasjonal

vegdatabank utarbeidet av Statens Vegvesen. Grunnlaget er så prognosert frem i tid basert på
rapporter fra Transportøkonomisk institutt for persontrafikk og godstrafikk (TØI rapport 1554/2017 og
155/2017).
Tabell 5: Trafikkdata for veiene benyttet i beregningsgrunnlaget.

Vei

5.2

ÅDT år 2035

Andel tung

Hastighet

trafikk [%]

[km/t]

Vanvikbakkan vest

1000

11

60

Vanvikbakkan øst

1000

11

50

Kartgrunnlag og terrengmodell
Vår terrengmodell er basert på mottatt 3D kartgrunnlag. Alle veilinjer med høyde og bredde for
de ulike traseene er modellert i separate modeller. For bebyggelse er det skilt mellom støyfølsom
bebyggelse og andre bygninger. Beregningsmetode og inngangsparametere
Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy. 1 Denne
metoden tar hensyn til følgende forhold:
•
•
•
•
•
•

Andel tunge og lette kjøretøy
Trafikkfordeling over døgnet
Veibanens stigningsgrad
Hastighet
Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, skjermer og skjæringer i terreng
Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra mark

Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker.
Retningslinjene setter støygrenser som frittfeltslydnivå. Med frittfelt menes det at refleksjoner fra
fasade på bygningene som støyforholdene vurderes for, ikke tas med. Øvrige refleksjonsbidrag,
altså refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer, medregnes. For støysonekartene er alle 1.
ordens refleksjoner tatt med, mens lydnivå på bygningsfasader er frittfeltsverdier.
1

Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, 1996. Håndbok V716 Statens vegvesen, 2014.
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Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk.
Beregningene er utført med SoundPLAN v. 8.1. De viktigste inngangsparametere for
beregningene er vist i
Tabell 6.
Tabell 6: Inngangsparametre i beregningsgrunnlaget.

Egenskap

Verdi

Refleksjoner, støysonekart

1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)

Refleksjoner, punktberegninger

3. ordens

Markabsorpsjon

Generelt: 1 («myk» mark, dvs. helt lydabsorberende).
Vann, veier og andre harde overflater: 0
(reflekterende)

Refleksjonstap bygninger,
støyskjermer

1 dB

Søkeavstand

2000 m for støysonekart og fasadenivåer

Beregningshøyde, støysonekart

4 m og 1,5 m

Oppløsning, støysonekart

5x5m

Beregningshøyder, bygninger

1,8 meter over etasjehøyde.
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RESULTATER
Det er gjennomført støyberegninger med basis i trafikkgrunnlag og beskrivelser over.
Soneinndelingen i støykartene er slik som angitt i T-1442 (hvit, gul og rød
sone).Støysonekartene viser støy fra vei. Fasadenivåene er vist i tabellform, og alle
ekvivalentnivåer er beregnet uten fasaderefleksjoner. Støysonekartene er også vedlagt denne
rapporten for bedre lesbarhet.
Som vist i Tabell 3, anbefales det at støynivå på uteplass og utenfor vinduer i rom til støyfølsom
bruk ikke overskrider nedre grenseverdi for gul sone, Lden = 55 dB. Da endelig planløsning for
byggene ikke foreligger, kan ikke lydnivå i støyfølsomme rom beregnes.
Det nye boligfeltet er modellert etter kunngjort plangrense. Boligen er modellert på nåværende
kotegrunnlag.

6.1

Støysonekart 2035
Det er gjort beregninger av støysonekart, med beregningshøyde 4 m og 1,5 m, av aktuelt
område for fremtidig situasjon. Beregningshøyde 1,5 m over terrenget er standard ved vurdering
av uteoppholdsareal. Nåværende bebyggelse er markert med oransje, mens ny bebyggelse er
markert med blått. Resultatet er vist i Figur 4 og Figur 5. Figurene viser at alle boliger vil ha
tilgang på stille side, samt tilgang til uteoppholdsareal i hvit støysone.Bbyggene nærmest veien i
nord vil ha fasader i gul støysone

Figur 4: Støysonekart 2035, beregningshøyde 4 m.
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Figur 5: Støysonekart 2035, beregningshøyde 1,5 m.

Figur 5 viser at alle boliger vil ha tilgang på uteoppholdsareal i hvit støysone.
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Nivåtabeller for utsatte fasader 2035
Figur 6 viser nivåtabeller for utsatte fasader med beregningsår 2035. Resultatene er oppgitt med
rekkefølge: etasjenummer, Lden, Leq, Lmax.

Figur 6: Nivåtabeller (etasjenummer, L den, Leq, Lmax) for utsatte fasader 2035.

Nivåtabellene viser at ekvivalent lydnivå for mest utsatt fasade er 56 dB. Når endelig planløsning
foreligger, bør det gjøres en vurdering av innendørs lydnivåer for å sikre at kravene for
støyfølsomme rom i NS 8175 er overholdt.
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OPPSUMMERING
Det er gjort en støyutredning for et område i Vanvikan i Indre Fosen kommune, der det skal
bygges et nytt boligfelt.
Beregninger av støysonekart viser at fasader mot nord, nærmest vei, vil ha lydnivåer tilsvarende
gul støysone. De resterende byggene vil ha alle fasader i hvit støysone. Støysonekartene viser
også at alle boliger vil ha tilgang til uteoppholdsareal i hvit støysone.
Det er gjort fasadeberegninger på fasader i gul støysone ut ifra støysonekartene. Det meste
utsatte fasaden i boligfeltet vil ha et ekvivalent lydnivå på 56 dB. En vurdering av innendørs
lydnivå bør gjøres når endelig planløsning foreligger.
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8.

APPENDIKS A

8.1

Miljø
Ifølge Miljødirektoratet er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest
personer i Norge2. I Norge er veitrafikk den vanligste støykilden og står for om lag 80 % av
støyplagene. Langvarig eksponering for støy kan føre til stress som igjen kan føre til fysiske
lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig å ta vare på og
opprettholde stille soner, særlig i frilufts- og rekreasjonsområder der forventningen til støyfrie
omgivelser er stor. Ved å sørge for akseptable støyforhold hos berørte naboer og i stille områder
vil man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne.

8.2

Støy – en kort innføring
Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i
hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra veitrafikk oppfattes av folk flest som støy. Lydtrykknivået
måles ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et
ungt menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000
Hz). Ved ca 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk
smerte i ørene.
Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En
endring på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en
fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre
faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.
For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået
øke eller minske med ca. 10 dB. De relative forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i
Tabell 7. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst subjektiv opplevelse, og
det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det
også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av støy.
Tabell 7: Endring i lydnivå og opplevd effekt.

2

Endring

Forbedring

1 dB

Lite merkbar

2-3 dB

Merkbar

4-5 dB

Godt merkbar

5-6 dB

Vesentlig

8-10 dB

Oppfattes som en halvering av opplevd lydnivå

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/
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VEDLEGG
VEDLEGG 2: STØYSONEKART 2035, BEREGNINGHØYDE 4 M
VEDLEGG 3: STØYSONEKART 2035, BEREGNINGHØYDE 1,5 M
VEDLEGG 4: NIVÅTABELLER FOR UTSATTE FASADER, 2035
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Vedlegg 2: Høgte, Vanvikan
Dato: 08.01.2020
Oppdragsnummer: 1350020447

Støysonekart 2035, Lden, beregningshøyde 4 m

Egenskap

Verdi

Refleksjoner:
Støysonekart

1
3

Punktberegninger
Refleksjonstap

1 dB (bygninger)

Beregningshøyde

4m

Oppløsning

5x5m

Etasjehøyde

3m

Støykilde

vei
2035

Beregningsår

Lden dB(A)
55 <=
65 <=

< 65

Tegn og symboler
Eksisterende bebyggelse
Ny bebyggelse
Vei
Ny vei og parkering

Målestokk 1:600

69

0

3

6

12

18

24

30
m

Vedlegg 3: Høgte, Vanvikan
Dato: 08.01.2020
Oppdragsnummer: 1350020447

Støysonekart 2035, Lden, beregningshøyde 1,5 m

Egenskap

Verdi

Refleksjoner:
Støysonekart

1
3

Punktberegninger
Refleksjonstap

1 dB (bygninger)

Beregningshøyde

1,5 m

Oppløsning

5x5m

Etasjehøyde

3m

Støykilde

vei
2035

Beregningsår

Lden dB(A)
55 <=
65 <=

< 65

Tegn og symboler
Eksisterende bebyggelse
Ny bebyggelse
Vei
Ny vei og parkering

Målestokk 1:600

70

0

3

6

12

18

24

30
m

Vedlegg 4: Høgte, Vanvikan
Dato: 08.01.2020
Oppdragsnummer: 1350020447

Nivåtabeller for utsatte fasader, 2035

1 59 55 81
2 59 55 81
1 60 56 82
2 59 56 82
1 60 56 83

1 56 52 77
2 56 52 76
-1 53 49 77

2 58 54 79 2 57 53 77
1 58 54 80 1 57 53 78
-1 57 54 80 -1 50 46 71
1 55 52 79

Egenskap

Verdi

Refleksjoner:
Støysonekart

1
3

Punktberegninger
Refleksjonstap

1 52 48 77
-1 49 45 76
2 52 48 75
1 51 47 75
-1 48 45 75

2 59 56 82
1 60 56 83

1 dB (bygninger)

Beregningshøyde

1,8 m

Oppløsning

5x5m

Etasjehøyde

3m

Støykilde

vei
2035

Beregningsår

Lden dB(A)
55 <=
65 <=

< 65

Tegn og symboler

2 55 52 81
1 54 50 79

Eksisterende bebyggelse
Ny bebyggelse
Vei
Ny vei og parkering

2 50 46 71
1 51 47 74
-1 49 45 73

2 55 51 78
2 50 47 73
2 52 49 78

1 56 52 76

1 51 47 74
-1 45 41 69
2 54 50 75
1 52 49 76

3 59 52
2 58 51
1 57 50

Nivåtabell (Lden, Leq, Lmax)

2 52 49 74
1 51 47 74
-1 49 45 74
2 56 52 76
1 56 52 78
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Høringsinnspill – kommentarer
1. Statens vegvesen, 12.06.2020
Ber om at avkjørselsproblematikken ses i sammenheng med Vanvikan barnehage og
diskuteres nærmere med Trøndelag fylkeskommune.
Kommentar
Tas til etterretning. Kommunen har jobbet for å få til et samarbeid mellom de to prosjektene.
2. Trøndelag brann- og rednings-tjeneste, 25.06.20
Det må legges til rette for at brann- og redningstjenesten kan utføre effektiv rednings- og
slokkeinnsats uansett årstid, også i anleggsperioder. Brannsikkerheten skal være i hht
forskriftskravene. TBRT peker videre på flere forhold som må vurderes og prosjekteres av
foretak med tilstrekkelig kunnskap og godkjenning.
Kommentar
Innspillet tas til etterretning. Gjeldende forskrifter og retningslinjer vil bli lagt til grunn.
3. Mattilsynet, 26.06.20
Ber om at det tas en vurdering om Vanvikan vannverk har leveringskapasitet til den planlagte
boligbebyggelsen, om det er behov for drikkevannsbasseng og om tiltaket får konsekvenser
for distribusjonsnettet for vann
Kommentar
Kommunalteknikk ved Indre Fosen kommune vurderer at leveringskapasiteten fra vannverket
er god nok til også å takle den planlagte boligbebyggelsen. Det kommunale vannverket i
Vanvikan har i dag to høydebasseng med stor nok kapasitet til å takle boligbebyggelsen på
Høgte, uten behov oppgraderinger. Tiltaket vil ikke ha noen konsekvenser på
distribusjonsnettet ut over at en må legge fram ledningsnett fram til regulert område.
Utbygger må selv ta kostnad på utbygging av infrastruktur i innenfor eget område.
4. Fylkesmannen i Trøndelag, 07.07.20
Landbruk. Reindrift. Barn og unge. Samfunnssikkerhet: Ingen merknad.
Klima og miljø: Hensynet til friluftsområdet mot Ratvika og allmennhetens mulighet for
friluftsliv i strandsonen ivaretas.
Kommentar
Tas til etterretning. Det er ikke naturlig å gå gjennom planområdet for å nå ned til
strandsonen, ettersom at det er svært bratt fra det regulerte området til sjøen. Se blant annet
illustrasjon på side 7 i planbeskrivelsen. Reguleringsplanen ligger godt trukket tilbake fra
viktige friluftslivsområder, og allmennhetens mulighet for friluftsliv anses å være ivaretatt.
Klima og miljø og Helse og omsorg: Støyfaglig utredning viser at planområdet ligger delvis i
gul støysone. Deler av planlagt uteoppholdsareal – lekeplass, og fasader har støynivå over
anbefalinger i retningslinje T-1442/2016. Tilfredsstillende støynivå skal ivaretas gjennom
reguleringsbestemmelser og evt. avbøtende tiltak bør synliggjøres i plankartet. I tillegg må
alle boliger vil ha kvalitetskrav for stille side, samt uteoppholdsareal i hvit støysone.
Med hjemmel i T-1442/16 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging fremmes
det innsigelse til planforslaget inntil:
1. Det må tas inn bestemmelser i planen som setter krav til utforming av boligbebyggelse og
lekeplass som ligger i gul støysone. Bestemmelsene må sikre at alle boenheter får en stille
side og utearealer med tilfredsstillende støynivåer.
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2. Det må vises i planen og/eller presiseres i bestemmelsene hvilke støydempende tiltak det
stilles krav om.
Kommentar
Tas til følge. Det er foreslått endringer og tilføyelser til bestemmelsene, punkt 3.6.1, 3.6.2,
3.9, samt rekkefølgebestemmelse 8.3. Se for øvrig siste vedlegg i «Høringsinnspill samlet jf.
høring og off. ettersyn»
Innsigelsen er imøtekommet og planforslaget kan egengodkjennes av kommunestyret.
5. Trøndelag fylkeskommune, 23.07.20
Fylkeskommunen har følgende faglige råd til reguleringsplanen:
Krav til universell utforming bør tas in i reguleringsbestemmelsene. Fylkeskommunen mener
også det må legges til rette for tilstrekkelig med sykkelparkering i området, og at krav til
sykkelparkering bør gjenspeiles i bestemmelsene.
Kommentar
Tas delvis til følge. Planforslaget utreder forholdet til universell utforming. På grunn av
utfordrende terreng er mulighetene for universell tilgjengelighet på ett plan små. For 5 av
boligene i nederste plan mot sørvest er dette mulig. Det er innført bestemmelser 3.6.1 som
sikrer at dette skal gjennomføres for disse boenhetene.
God tilgang til gang-/sykkelveg betyr godt tilrettelagte muligheter for sykling. På grunn av
utfordrende terreng og høy utnyttelsesgrad, vil kommunen overlate til utbygger å legge til
rette for sykkelparkering for hver enkelt boenhet.
Forholdet til fv. 755: Fylkesveg 755 er i vegkategori B, noe som medfører svært begrensede
antall avkjørsler. En avkjørsel til dette planområdet må ses i sammenheng med
reguleringsplan på naboeiendommen, slik at disse får felles avkjørsel. Vi legger til grunn at
avkjørsel blir utformet etter vegnormalene med tanke på sikt og stigningsforhold, og forventer
nærmere dialog rundt adkomst til området/avkjøring fra fylkesveg.
Plankartet skisserer at det mellom byggegrensen og ytterkant av fv. 755 vil komme en
sprengt fjellskrent. Denne må sikres med rekkverk, for å unngå at kjørende, syklende og
gående havner utfor kanten.
Kommentar
Tas delvis til følge. Det er samsvar mellom kommunens innstilling og den faglige tilrådningen
fra fylkeskommunen om felles avkjørsel for barnehagen, boligområdet øst for barnehagen og
Høgte. Kommunen har vært i dialog med utbygger som har utformet et eget notat
vedrørende sammenslåing av kjøreadkomster til nytt boligfelt på Høgte og ny barnehage (se
vedlegg 7 i saken).
Notatet redegjør for problematikk med bratt terreng og vanskeligheter med utfylling hvis
Høgte-området skal koble seg yil avkjørselen slik den er prosjektert for den fremtidige
barnehagen. En påkobling vil medføre store fyllinger og samtidig gi et krevende
kjøremønster for lastebil. Notatet utforsker også muligheter for alternativt koblingspunkt,
samt mulighetene for at Vanvikan barnehage kan koble seg til avkjørselen fra Høgte. Det
siste alternativet synes å kunne være det beste, men gir også svært store terrenginngrep,
anstrengt kjøremønster og svære fyllingsutslag.
Indre Fosen kommune anser utredelsen som grundig, og den viser at en samling av
avkjørslene vil bli uforholdsmessig krevende. Fylkeskommunens råd om å utrede
mulighetene for å samle avkjørslene til de to planene anses derfor som oppfylt.

73

Kravet om sikring knyttes til utomhusplan, som bl.a. redegjør for gjerder og stakitt, murer osv.
Viser for øvrig til planbeskrivelsen avsnitt 5 e) Boligmiljø, bokvalitet.
Kulturminner: Det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk fredete
kulturminner, og har derfor ingen særskilte merknader til planforslaget. Vi minner imidlertid
om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven og ber om at en
tekst blir tatt inn i bestemmelsene.
Kommentar
Tas til følge. Foreslåtte tekst er tatt inn i reguleringsbestemmelsene 2.1 e.
6. Sametinget, 03.08.2020
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske
kulturminner i tiltaksområdet og har ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til
planforslaget. Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten som bør nevnes i
reguleringsbestemmelsene. Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller
eldre er automatisk freda, og at det ikke er tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne,
eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet.
Kommentar
Tas til følge. Tilsvarende ordlyd til foreslåtte tekst er tatt inn i bestemmelsene 2.1 e.
7. Fylkesmannen, 15.09.20
Kommunen har foreslått reviderte bestemmelser til reguleringsplanen. De reviderte
bestemmelsene kommunen har oversendt i e-post av 14.9.20, vil etter vår oppfatning sikre
tilfredsstillende støyforhold både for boligene og uteområdene i tråd med T-1442/16.
Fylkesmannen kan derfor frafalle innsigelsen.
Kommentar
Tas til etterretning.
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INDRE FOSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Transport og samfunn

Jan-Kristian Janson / 90412554

20/4476-4

2019/9461

12.06.2020

Fylkesveg 755 i Indre Fosen kommune - Tilbakemelding på høring og
offentlig ettersyn av reguleringsplan for Høgte - planid. 50542018004 Vanvikan
Viser til deres brev av 02.06.2020.

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss
videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport.
Statens vegvesen ber om at avkjørselsproblematikken ses i sammenheng med Vanvikan
barnehage og diskuteres nærmere med Trøndelag fylkeskommune.
Vurderinger av trafikksikkerhet og framkommelighet knyttet til fylkesveg er fra årsskiftet
Trøndelag fylkeskommunes ansvarsområde, jf. vårt brev til kommunene av 9. desember i fjor

Opphør av sams vegadministrasjon – viktig informasjon til våre samarbeidspartnere. Statens
vegvesen vil imidlertid fortsatt kunne bistå kommunene med vår kompetanse i lys av vårt
sektoransvar for vegtrafikk.

Transportforvaltning midt 1
Med hilsen

June Stubmo
seksjonsleder

Postadresse

Jan-Kristian Janson

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Prinsensgate 1

Statens vegvesen

7013 TRONDHEIM

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Kopi
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG, Postboks 2600, 7734 STEINKJER
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER
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Trøndelag brann- og redningstjenesteIKS

Indre Fosenkommune
Plan-og næringsavdelingen
Postboks23
7101 RISSA

Vår saksbehandler
JoarØlmheim

Vår ref.
20/14000-2(25578/20)
oppgisved alle henv.

Deresref.
ToneWokstrøm
2019/9481

Dato
25.06.2020

Reguleringsplan for Høgte, Vanvikan -Høringsuttalelse
Trøndelagbrann-og redningstjeneste
IKS viser til ovennevntesak.
Hensiktenmed planarbeideter å leggetil rettefor boligbyggingmedbedreutnytting enn i gjeldende
plan. Dettegjelderbådekvalitet på feltet og antall boliger. Terrengeter krevendefor utbygging.Det
antaså kunnebygge15-20boliger (avhengigav størrelse)som frittliggende hus,lavblokk og
kjededeeneboliger,i ei tett grend.
Brann-og redningstjenestenminner om følgende:
• Det må leggestil rette for at brann-og redningstjenesten
skal kunneutføre effektiv
rednings-og slokkeinnsats,uansettårstid,ogsåi anleggsperioden.
Detteinnbefatterogsåen
hensiktsmessig
plasseringav og nødvendigantall brannkummer,samtivaretakelseav
forskriftsmessigslokkevannskapasitet.
Dersomdet skal benyttesautomatisksprinkleranlegg
i bygningene,må det ogsåtashensyntil detteved vurderingav slokkevannskapasiteten.
Disseforutsetningenemå væreavklart og i henholdtil krav i lover og forskrifter, for at
prosjektetskal kunnegjennomføres.Det visesblant annettil plan- og bygningsloven§ 27-1
og byggtekniskforskrift (TEK 17) §§ 11-1, 11-17og 15-7 med veiledning.
• Det påpekesat tilgjengelighetfor innsatsmannskapene
skal væretilfredsstillendenår
bygget/byggenetasi bruk (blant annetskal brannkummer,vannkapasitet,adkomstveierog
oppstillingsplasserfor bygget/byggeneværetilfredsstillendefra dettetidspunktet).
• Underog etteranleggsperioder
skal ogsåtilgjengelighetfor innsatsmannskaper
til
omkringliggendebygningeropprettholdes.Det må sikresat sprinkleranleggog
slokkevannsforsyningen
fungerersom forutsatt.Dersomvanntilførselenikke er tilstrekkelig
i periodermå det etablereskompenserende
tiltak som minimum gir tilsvarendesikkerhet.
• Trøndelagbrann-og redningstjeneste
IKS disponererikke maskinelthøyderedskap
i Indre
Fosenkommune.
• I Indre Fosenkommuneer det innsatsmannskaper
fordelt på 5 brannstasjoner.
BareRissa
brannstasjonhar dreiendevaktordning.De øvrigebrannstasjonene;
Stjørna,Stadsbygd,
Leksvik og Vanvikanhar ikke vaktordning.Dettemå hensyntasi planleggingen.
Postadresse:
Trøndelagbrann-og redningstjeneste
IKS
Sluppenvegen18
7037TRONDHEIM

Besøksadresse:
Sluppenvegen18

Telefon:
+47 72547600

Organisasjonsnummer:
NO 992 047 364
E-postadresse:
postmottak@tbrt.no
Internettadresse:
www.tbrt.no

25578/20
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Side2
Trøndelag brann-og redningstjenesteIKS
Forebyggendeavdeling

•

•
•
•
•
•

Vår referanse
20/14000-2(25578/20)

Vår dato
25.06.2020

Avstandenmellom bygningenemå ivaretasfor å forebyggeat en eventuellbranni området
ikke får urimelig stor konsekvens.Avstandenskal væreminst 8 metermed mindredet er
iverksattandretiltak som hindrerbrannspredning
mellom byggverkene,jf. TEK 17 § 11-6.
Brannsikkerheteni bygningeneskal værei henholdtil forskriftskravene.
Dersomdet tilretteleggesfor lading av fremkomstmidler(som el-syklerog el-biler) i
innvendigparkering,må brannsikkerheten
ivaretas.
Brannfarliggassskal ikke oppbevaresi kjellereller på loft. Det visestil forskrift om
håndteringav farlig stoff.
Dersomdet skal benyttessolcelleenergi,må det tashensyntil tilgjengelighetenfor
innsatsmannskap.
Dersomdet er planerom å benyttestoff somkommerinn underforskrift om håndteringav
farlig stoff, som for eksempelboliggass,må lagring, bruk og arealmessige
begrensninger
rundt utstyr og anleggfastsettespå bakgrunnav en risikovurdering.

Disseforholdenemå vurderesog prosjekteresav foretakmed tilstrekkelig kunnskapog
godkjenning.
Trøndelagbrann-og redningstjeneste
IKS viser videretil retningslinjervedrørendeTilrettelegging
for rednings-og slokkemannskap
i TBRT´skommuner.Dissebeskriverblant annetveiensminste
kjørebredde,maksimalstigning,minstefri kjørehøyde,svingradiusog akseltrykk.Det visesogsåtil
TEK 17§ 11-17Tilretteleggingfor rednings-og slokkemannskapmed
veiledning.

Med hilsen
TRØNDELAG BRANN-OG REDNINGSTJENESTEIKS

Hilde Sivertsen
avdelingsingeniør

JoarØlmheim
brannmester

Elektroniskdokumentertgodkjenninguten underskrift

Kopi:
Tone Wikstrøm,Indre Fosenkommune,e-post:tone.wikstrom@indrefosen.kommune.no
SverreAndersHafeld, TBRT, e-post:
sverre-anders.hafeld@tbrt.no

25578/20
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INDRE FOSEN KOMMUNE
Postboks 23
7101 RISSA

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

2020/109732
26.06.2020
985 399 077

UTTALELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV
REGULERINGSPLAN FOR HØGTE, VANVIKAN. PLANID 50542018004
Mattilsynet mottok Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanen for Høgte, Vanvikan, planid
50542018004 til uttalelse. Frist for å gi svar er satt til 25.07.2020.
Saken gjelder
Det planlegges utbygging av ca. 20 boliger i et område i Vanvikan (Høgte) ned mot sjøen.
Den planlagte bebyggelsen beskrives som tett småhusbebyggelse. Det opplyses at det er krav om
vann- og avløpsplan (VA-plan) for tiltaket. Denne planen skal godkjennes av kommunen.
Det er etablert en ROS analyse til tiltaket.
Mattilsynet vurdering
Mattilsynet ber om at det her tas en vurdering om følgende forhold:
 Vurder om Vanvikan vannverk har nok leveringskapasitet til den planlagte
boligbebyggelsen
 Vurder om det er behov for drikkevannsbasseng
 Vurder om tiltaket for konsekvenser for distribusjonsnettet
Utover dette ingen merknader.
Med hilsen

Tove Marie Hervik
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Kopi til FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

Mattilsynet
Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og
Fosen

Postboks 2600

Saksbehandler: Tove Marie Hervik
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)
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7734

STEINKJER

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Vår dato:

Vår ref:

07.07.2020

2020/6737

Deres dato:

Deres ref:

04.06.2020

2019/9461

Saksbehandler, innvalgstelefon

Tor Sæther, 73 19 92 82

Høringsuttalelse til reguleringsplan for Høgte - Vanvikan - Indre Fosen
kommune
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen
på Fylkesmannens ulike fagområder:
Landbruk
Ingen merknad.
Reindrift
Ingen merknad.
Klima og miljø
Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med utbyggingsområdet avsatt i gjeldende KDP for Vanvikan.
Hensynet til friluftsområde mot Ratvika ivaretas gjennom byggegrenser i planen. Det er mulig å
ivareta hensynet til allmennhetens mulighet for friluftsliv i strandsonen.
Barn og unge
Ingen merknad.
Klima og miljø og Helse og omsorg
Støyfaglig utredning i saken viser at planområdet ligger delvis i gul støysone. Deler av planlagt
uteoppholdsareal – lekeplass, og fasader har støynivå over anbefalinger i retningslinje T-1442/2016.
Gul sone er ifølge retningslinjene en vurderingssone hvor det kan tillates etablering av støyfølsom
bebyggelse gitt at det gjennomføres tiltak som gjør at man kommer under grenseverdiene for gul
sone. Utendørs støy er ifølge retningslinjene et plantema, og skal være avklart før byggesak.
Når støyfaglig utredning dokumenterer at støynivå er over grenser, skal disse ivaretas gjennom
reguleringsbestemmelser med klare, juridisk bindende krav, og evt. avbøtende tiltak bør synliggjøres
i plankartet.

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim
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Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350

Side: 2/3

I støyfaglig utredning og i planbeskrivelsen vises det til at alle boliger vil ha tilgang til stille side, samt
tilgang til uteoppholdsareal i hvit støysone. Det er positivt, men det er ikke satt inn kvalitetskrav som
sikrer dette i bestemmelsene. Ut fra plankart ser det ut som areal avsatt til lekeplass delvis ligger i
gul støysone. Dette er ikke omtalt i vedlagte støyvurdering og det er ikke satt inn kvalitetskrav eller
vist eventuelle avbøtende tiltak for å sikre at man kommer under grenseverdiene.
Fylkesmannen som støymyndighet vil med grunnlag i T-1442/16 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging og T-2/16 Nasjonale og vesentlig regionale interesser på miljøområdet fremme innsigelse
til framlagte planforslag da den ikke ivaretar kravene til støy på en tilfredsstillende måte.
- Det må tas inn bestemmelser i planen som setter krav til utforming av boligbebyggelse og
lekeplass som ligger i gul støysone. Bestemmelsene må sikre at alle boenheter får en stille side og
utearealer med tilfredsstillende støynivåer.
- Det må vises i planen og/eller presiseres i bestemmelsene hvilke støydempende tiltak det stilles
krav om.
Samfunnssikkerhet
Ingen merknad.

Fylkesmannens konklusjon
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen:
Med hjemmel i T-1442/16 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging fremmes det
innsigelse til planforslaget inntil:


Det er tatt inn bestemmelser i planen som setter krav til utforming av
boligbebyggelse og lekeplass som ligger i gul støysone. Bestemmelsene må sikre
at alle boenheter får en stille side og utearealer med tilfredsstillende støynivåer.



Det må vises i planen og/eller presiseres i bestemmelsene hvilke støydempende
tiltak det stilles krav om.

Med hilsen
Frank Jenssen
fylkesmann

Kjetil Ollestad
fung. direktør
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Klima og miljø: John Haugen – 71 16 81 95
Landbruk: Laila Marie Sorte – 73 19 92 87
Samfunnssikkerhet: Lars Petter Løkken – 74 16 81 76
Oppvekst og velferd: Knut Dypvik – 74 16 83 74
Helse og omsorg: Inger Lise Helgesen – 74 16 82 22
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kommunal
INDRE FOSEN KOMMUNE
Postboks 23
7101 RISSA

Vår dato:
Deres dato:

23.07.2020

Vår referanse:

201959000-6

Deres referanse:

2019/9461

Vår saksbehandler:
Heidi Beate Flatås

Fylkeskommunens uttalelse til høring og offentlig ettersyn av
reguleringsplan for Høgte, Vanvikan, planid. 50542018004. Indre
Fosen kommune
Vi viser til deres oversendelse datert 2.juni 2020, og vårt brev til varsel om oppstart
datert 16.januar 2020.
Området ligger i Vanvikan, Indre Fosen kommune. Planområdet omfatter eiendommene
gnr./bnr. 314/65, 314/108, og mindre deler av 314/1 og 315/1. Hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for boligbygging med bedre utnytting enn hva gjeldende
plan viser. Dette gjelder både kvalitet på feltet og antall boliger. Terrenget er krevende
for utbygging. Det er foretatt en analyse av området som viser at det kan økes noe i
omfang og få betydelig høyere utnytting.
Planbeskrivelsen tar for seg sentrale tema som belyser forslagets virkninger på miljø og
samfunn, bl.a. sol/lokalklima, kulturminner/-miljø, naturmangfold, rekreasjon,
trafikkforhold, støy, forurensning, universell utforming og landskap, samt risiko- og
sårbarhet. Planforslaget fremstår som gjennomarbeidet, og viktige tema er godt belyst
Universell utforming er en nasjonal strategi som har som mål å gjøre samfunnet best
mulig tilrettelagt og tilgjengelig for alle, uansett livsfase eller fysiske forutsetninger.
Prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og
bygningsloven og skal ivaretas i planleggingen og i det enkelte byggetiltak.
Krav til universell utforming bør tas in i reguleringsbestemmelsene.
Fylkeskommunen mener det må legges til rette for tilstrekkelig med sykkelparkering i
området, og at krav til sykkelparkering gjenspeiles i bestemmelsene.
Forholdet til fv. 755
Planområdet grenser til fv. 755, som i Trøndelag fylkeskommunes planstrategi er angitt
som en veg i kategori B. Dette angir en byggegrense på 50 meter. Reguleringsplanen
utfordrer dette, og har en byggegrense på ca 15 meter fra midten av fylkesvegen, noe vi
kan godta.
En veg i kategori B skal også ha svært begrenset antall avkjørsler. Trøndelag
fylkeskommune mener en avkjørsel til dette planområdet må kunne ses i sammenheng
med reguleringsplan på naboeiendommen, slik at disse får felles avkjørsel. Vi legger til
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kommunal
grunn at avkjørsel blir utformet etter vegnormalene med tanke på sikt og
stigningsforhold.
Plankartet skisserer at det mellom byggegrensen og ytterkant av fv. 755 vil komme en
sprengt fjellskrent. Denne må sikres med rekkverk, for å unngå at kjørende, syklende og
gående havner utfor kanten.
Fylkeskommunen vil råde kommunen til å se på muligheten for å samordne avkjørsel
med reguleringsplan for Vanvikan barnehage, planid. 50542019007. Vi forventer
nærmere dialog rundt adkomst til området/avkjøring fra fylkesveg
Kulturminner
Vi viser til vårt brev av 16.januar 2020. Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil
komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner, og har derfor ingen særskilte
merknader til planforslaget.
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i
kulturminneloven. Dersom man i løpet av arbeidets gang oppdager noe som kan være et
automatisk fredet kulturminne (f.eks. gjenstander, ansamlinger av sot/kull eller stein),
skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.
Vi foreslår at følgende tekst settes inn i reguleringsplanens generelle bestemmelser:
Dersom man i løpet av bygge- og anleggsarbeid i marka oppdager gjenstander eller
andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
fylkeskommunen og/eller Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (kml) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette
pålegget videreformidles til dem som skal utføre selve arbeidet.
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner og viser til
egen uttalelse fra Sametinget.
Kommentarene over er å oppfatte som faglige råd til planen. Fylkeskommunen har ingen
innsigelser i saken. Imidlertid forutsetter vi en nærmere dialog rundt adkomst til
området/avkjøring fra fylkesveg. Dette sett i sammenheng med reguleringsplan for
Vanvikan barnehage.

Med vennlig hilsen
Anne Caroline Haugan
Seksjonsleder

Heidi Beate Flatås
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
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Påastesijjie/adresse

Tel: 78 47 40 00

Postboks 3

Org.nr: 974 760 347

9735 Kárášjohka/Karasjok

samediggi@samediggi.no

Aamhtsreerije

Harald Bugge Midthjell

saksbehandler
Tel:

+47 78 47 40 33

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 RISSA

AAMHTESE/SAK

MIJ VUESUEHT./VÅR REF.

DIJ VUESIEHT./DERES REF.

BIEJJIE/DATO

20/2452 - 2

20/19559

2019/9461

03.08.2020

Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Høgte i
Vanvikan, Indre Fosen kommune
Vi viser til deres brev av 02.06.2020.
Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår
reindrift forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt.
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske
kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til
planforslaget.
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene.
Vi foreslår følgende tekst:

•

Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle mistenke funn av
kulturminner, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og
fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8
annet ledd. Dette må videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket.

Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge
kml. § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet.
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse fra
Trøndelag fylkeskommune.
Heelsegh/Med hilsen

Andreas Stångberg
fágajođiheaddji/fagleder

Harald Bugge Midthjell
Raeriestæjja/Rådgiver

Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Åejviedåastoje / Hovedmottaker:
Indre Fosen kommune
Kopiija / Kopi til:
Trøndelag Fylkeskommune
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Steinkjer

Vår dato:

Vår ref:

15.09.2020

2020/6737

Deres dato:

Deres ref:

14.09.2020
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Saksbehandler, innvalgstelefon

Thomas Møller, 74 16 81 26

Tilbakemelding på om innsigelse er imøtekommet - reguleringsplan for
Høgte - Vanvikan - Indre Fosen kommune
Det vises til deres henvendelser av 14.09.2020 der det vises til endringer i planbestemmelsene. Dette
for å imøtekomme innsigelser fremmet i Fylkesmannen i Trøndelag sin høringsuttalelse av 07.07.20.
Endringene er forelagt de Klima- og miljøavdelingen som har følgende merknader:
Klima og miljø
Kommunen har foreslått følgende reviderte bestemmelser til reguleringsplan for Høgte i e-post av
14.9.20:
§ 3 Bebyggelse og anlegg
3.6.1 Generelle krav til hus
(…)
Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot
stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.
Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig
solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes.
3.6.2 Terrasser og balkonger
(…)
Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt.
3.9
Områder for lek (BLK)
Området f_BLK skal benyttes til felles lekeområde for B1 og B2. Plassen skal være
opparbeidet minimum med sandlek, og med gjerde mot fylkesveien. Støynivå på
lekeområdet må ikke overgå grense for støynivå på uteoppholdsareal i tabell 3 i T1442/16; Lden 55 dB. Støytiltak kan etableres i et gjerde.
§ 8 Rekkefølgebestemmelser:
8.3
Felles lekeplass
Felles lekeplass skal være ferdigstilt før første bolig tas i bruk. Det må være gjennomført
støytiltak som sikrer at lekeplassen f_BLK ligger under støygrensen for gul støysone i tabell
3 i T-1442/1 (Lden 55 dB).

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim
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Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350

Side: 2/2

De reviderte bestemmelsene kommunen har oversendt i siste e-post av 14.9.20, vil etter vår
oppfatning sikre tilfredsstillende støyforhold både for boligene og uteområdene i tråd med T1442/16. Vi kan derfor frafalle innsigelsen.

Med hilsen
Trude Mathisen (e.f.)
seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

Thomas Møller
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent
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NOTAT
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 Rissa

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2
Pb. 9420 Torgarden
N-7493 TRONDHEIM
T +47 73 84 10 00
https://no.ramboll.com

postmottak@indrefosen.kommune.no

Vår ref.: SRNTRH

Til:

Telefon 951 51 989
Dato: 20.10. 2020

Sammenslåing av kjøreadkomstene til nytt boligfelt Høgte og til ny
Vanvikan barnehage, Vanvikan.
Trøndelag fylkeskommune har i høringsuttalelse til reguleringsplanforslaget for Høgte boligfelt bedt om
at avkjørselen til boligfeltet og til planlagte Vanvikan barnehage blir slått sammen til én.
Vi har kunngjort planendring for forslaget til reguleringsplan for Høgte, for å få dette til.
Det er tatt utgangspunkt i at ny veiforbindelse fra Høgte boligfelt skal kobles til atkomst til banehagen i
det punkt hvor illustrasjonsplanen har lagt opp til dette. Høyde på tilkoblingspunkt er lagt til kote +46.
Terrenget er delvis svært bratt og det fører delvis til svært store fyllingsutslag eller høye murer. Det er i
veimodellen satt av rekkverksrom over fylling/mur.
På det meste er det en høyde på ca. 8 m å ta opp fra veikant til eks. terreng. Det kreves en stor fylling
eller 6-8 meter høy mur, evt. fordelt på to murer som vist i illustrasjonsplan for barnehagen, eller en
kombinasjon av murer og fylling. Figuren viser fylling. Fyllinga er modellert med så bratt skråning som vi
kan tillate, som er 1:1,5. Dette er for bratt for en overdekning av løsmasse/jorddekke – som det her må

Figur 1 Modell av forlenget atkomstveg til Høgte. Brunt område viser fylling
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forutsettes lagt oppå en sprengsteinsfylling – som må legges opp 1:2. Fyllinga vil altså få et større utslag
enn vist.
Oker linje er ca. plangrense for Høgte. Det kreves store fyllmasser og de geotekniske forholdene må
undersøkes i forhold til den vekt fyllinga innebærer.
Vi har gjort sporing med aktuelle kjøretøy (lastebil) for å se om påkoblingspunktet kan legges mer
mot nord, for å redusere høydeforskjellene. Dette er vurdert i forhold til Vegvesenets «kjøremåter».
(Kjøremåter finnes på side 98 og 99 her: https://www.vegvesen.no/_attachment/61414).

Figur 2 Høgte-veien koblet til atkomst til barnehagenstore fyllinger og krevende kjøremønster for lastebil

Figur 3 Alternativ der koblingspunktet er flyttet nordover

Det har vist seg at en ikke engang med kjøremåte C i avkjørsel mot fylkesveien vil kunne redusere
avstanden mellom påkoblingspunktet og fylkesveien.
Det er også gjort forsøk på å presse traseen
nærmere fylkesveien. Her får man en litt bedre
situasjon, men effekten er begrensa fordi den
store svanken i terrenget er rett ved
tilkoblingspunktet. Fylling går 20-25 m ut i
horisontalplan. For begge vil sporingen gå bra, gitt
at det uansett ikke er plass for kjøremåte A.
Forlengelse av atkomstvegen til Høgte har
konsekvenser for Høgte-planen, som ikke er
studert nærmere nå.

Vi har videre vurdert muligheten for å koble de to atkomstene til et felles avkjøringspunkt der det ligger
i Høgte-planen. Fortsatt vil en få betydelige fyllingsutslag, men kjøremønsteret i avkjørselen fra Fv 755
synes å kunne bli noe bedre enn i alternativt avkjørselspunkt ved barnehagen.
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Figur 4 Samling til en avkjørsel. Her med avkjørsel fra Fv755 mot øst. Brun områder viser fylling.

Vi mener det på prinsipielt grunnlag er fordelaktig å samle avkjørslene. Vår konklusjon er likevel at en
samling om den aktuelle avkjørselen vil være svært anstrengt, og kostbar. Forslaget til felles
avkjørselspunkt er ikke lagt på et gunstig sted for en felles løsning. Vi vil derfor anbefale at de to
planene får hver sin adkomst.
Et tilleggsmoment er muligheten for et nytt boligfelt mellom disse to planene. Dette vil kreve en
kjøreadkomst som kanskje vil være mindre vanskelig å få til når mulige traseer ikke blir blokkert av store
murer/fyllinger.
Dersom en likevel ønsker å gå videre med en samling, bør alternativet med kobling til Høgte-avkjørselen
vurderes nærmere.

Vennlig hilsen
Eirik Lind
Seksjonsleder Plan og Byutvikling
Rambøll
Eirik.lind@ramboll.no
Tlf 90638584

Svein Rasmussen
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Saksframlegg
Saksnr

Møtedato

Utvalg

16/20

Oppvekstutvalget

16.12.2020

111/20

Kommunestyret

16.12.2020

Saksbehandler: Vigdis Bolås
Arkivsak: 2020/8464
Dato: 09.12.2020

Vanvikan barnehage - størrelse, utforming, kostnader
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Vanvikan barnehage bygges for 72 ekvivalenter.
2. Kalkylene for nybygg Vanvikan barnehage er innenfor rammen på kr 41 mill. og
arbeidet videreføres innenfor konseptets rammer.

Sakens bakgrunn:
I sak 74/2020 Totalplan for Indre Fosen kommune – en bærekraftig kommune, behandlet i
kommunestyret 14.10.2020, ble vedtaket i punkt 25 følgende:
«Størrelse og kostnad på Vanvikan barnehage vurderes på nytt.»
Kommunestyret behandlet 07.04.2020 sak 16/2020 Ny Vanvikan barnehage – avklaringer –
bl.a. tomtegrense og entrepriseform, og vedtok følgende i punkt 3 og punkt 7:
1. Vanvikan barnehage skal bygges for 72 ekvivalenter.
7. Kostnad og vedlikehold med veien til barnehagen i Vanvikan fordeles mellom
barnehagen og tomteeierne i det planlagte tilstøtende boligfelt.
I sak 16/2020 ble 8 punkter vedtatt. Planleggingen har pågått ut fra dette vedtaket. Kalkylen
for Vanvikan barnehage ble i første omgang mye høyere enn den vedtatte økonomiske
rammen. Styringsgruppen for Vanvikan barnehage bad om at konseptet måtte reduseres til
rammen på ca. kr 41 mill. inkl. mva. som er den vedtatte rammen i tidligere budsjett og
økonomi- og handlingsplaner. Kommunestyret ble tidligere i høst orientert om at rammen er
på kr 35 mill., men det viser seg at ca. kr 6 mill. har ligget i planer i tidligere Leksvik
kommune og skal inkluderes i totalrammen for prosjektet.
Vedtaket i kommunestyret fra april 2020 er at Vanvikan barnehage skal ha 72 ekvivalenter.
Dersom man f.eks. reduserer antall ekvivalenter ned til 60 ekvivalenter, vil kostnadene
reduseres noe. Basert på vedlagt kalkyle, vil en reduksjon i antall ekvivalenter til 60, forutsatt
en reduksjon fra 4 til 3 avdelinger, gi en reduksjon i kostnader på ca. kr 3,1 mill. inkl. mva.
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Beregningen om reduksjon fra 72 ekvivalenter til 60, viser at kostnaden pr barnehageplass
med 72 ekvivalenter er på kr 575.500, og kostnaden pr barnehageplass med 60 ekvivalenter
er på kr 633.300.
Det viser seg at det er interesse for utbygging av boligfeltet i Arnfjæra. Interessenter har tatt
kontakt med kommunen, og det er interesse for å dele på kostnader når det gjelder
veitilførsel og infrastruktur med bl.a. vann, avløp, strøm og fiber. Dette er også i tråd med
kommunestyrets vedtak i punkt 7 i sak 16/2020.
Det er et betydelig potensial for befolkningsutvikling i Vanvikan og omegn når det gjelder
boligutbygging, videregående skole og næringsutvikling. Beliggenheten er god i forhold til
arbeidsmarkedet i Trondheim.
Vanvikan barnehage har i dag godkjenning for 72 ekvivalenter. Administrasjonen anbefaler
at antall ekvivalenter i nye Vanvikan barnehage videreføres på dagens nivå.

Vedlegg:

1. Vanvikan barnehage - videreutvikling av konseptet
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VIDEREUTVIKLING
AV KONSEPT

fire små

(Illustrasjon av konkurranseforslaget)
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1. INNLEDNING
Bakgrunn og tomtesituasjon

BAKGRUNN
I ndre Fose n kommune s kal bygge nye Vanvi kan bar nehage. Bar nehagen s kal
pla nle gge s for fire a v del i nger m ed 36 pl as s er for bar n 3 – 6 år, og 18 pl as s er
for ba r n 0 – 3 å r. De t s kal i ti l l egg pl anl egges for 16 ans atte i 13 hel s ti l l i nger
sa mt spe sia lpe da gog er og l ærl i nger. A ntal l ans atte, i ul i ke s ti l l i nger og
st illingsgr a de r, v il v a ri ere noe fra år ti l år.
Va nv ika n ba r ne ha ge l egger vekt på natur, kul tur og s ang i l ek og
unde r v isning. Pla nle ggi ng av areal er både i nne og ute m å ha dette s om
ut ga ngspunkt .
I ndre Fose n kommune øns ker å føre en bærekrafti g og l angs i kti g m i l j ø-,
klima - og e ne r gipolit ikk.

TOMTESITUASJON
Va nv ika n ba r ne ha ge l i gger i kort avs tand fra Vanvi kan s entrum . Tom ta er
pla sse r t innt il fy lke svei 755 i nord og m ed fantas ti s k uts i kt m ot A r nfj æra og
Trondhe imsfjorde n i s ørøs t. Nærom rådet har et m i ndre bol i gfel t på overs i den
a v fy lke sv e i 755 og det er pl anl agt et s tørre bol i gfel t øs t for tom ten. Om rådet
e r pre ge t a v st ore gr øntareal og en bevari ngs verdi g edel l øvs kog. D et går
også e n lit e n be kk gjennom l ands kapet.
De n øv e r st e de le n a v tom ta har et noks å bratt parti før den går over ti l en
fla t e re blomst e re ng ned m ot fj æra. Tom ta har gode s ol forhol d og er s vært
godt e gne t for ma ngf ol d i l ek og naturoppl evel s er.
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2. UTOMHUS
På barnas premisser

Vanvikan bar nehage bygges på bar nas premisser. Utearealet byr på
et variert utbud av aktiviteter med flere små elementer som danner
kriker, og kroker med innhold som trigger fantasien. Alle skal få plass
for varierte aktivit eter som kan foregå samtidig: rollespill, samspill
alenetid.
Samtidig som bar na skal trives skal personalet ha en god og
oversiktlig arbeidsplass.

Vegetasjonen en viktig kvalitet i bar nehagen, utearealene består
hovedsakelig av naturmark. Alle plantene i utearealene skal brukes
aktivt i lek og læring.

OFFENTLIG TILGJENGELIGHET
Etter bar nehagens stengetid kan nabolaget bruke bar nehagens
oppholdsarealer og ta seg ned til Ar nfjæra. Det er ikke behov for
spesielle tiltak for tilrettelegging for offentlig bruk utover at boder og
lager lukkes og låses. Enkelte steder kan det monteres vennlige skilt,
for eksempel at porter skal holdes stengt og at kjøkkenhagen kun er
for bar nehagebar na.
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K O N S E P T:

TERRENGFORHOLD

Øvre halvdel av tomten er terrassert med ulike horisontale og
skrånende plan. Bar nehagen ligger som en del av hyllelandskapet.
Nedre del av tomte n er stort sett urørt, med skogen og enga som
danner en roligere skråning ut mot Ar nfjæra.

For å få best utnyttelse av tomten er infrastrukturen plassert
nærmest fylkesveien. Bygget er plassert i for hold til funksjoner
innendørs og for å oppnå best mulig kontakt med utearealene.
Kravene til driftskjøretøy, universell utforming og ønsker om gode
utearealer er kombinert i den slyngende gangveien.

Det er lagt opp til f lerbruksfunksjoner, slik at et område kan brukes
til ulike formål til ulike tider uten konflikter.

Småbarnsavdelingene:
Småbar na er plassert i andre etasje med kortest gangvei fra
parkeringsplassen. Begge småbar nsavdelingene har egne utearealer
utenfor inngangspartiene. Mellom avdelingene ligger vognboden, med
rolige aktiviteter foran. Trapper og universelt utformet gangvei kopler
småbar nsavdelingen til utearealene lenger unna bygget. Store bar n
oppholder seg ikke på småbar nsterrassen.

Storbarnsavdelingene:
Store bar n er plassert i første etasje. Begge avdelingene har et
lite samlingsareal ved utgangene. Foran bygget ligger et flatt areal
med sitteplasser. Fra denne flaten er alle aktivitetsarealer lett
tilgjengelige.
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3. BYGG OG ARKITEKTUR
Hovedkonsept

I o rgan is e r in gen a v a n l e g g e t h a r b a r n s b e h o v og pe r spe kt iv st å t t i se nt r um.

V i ha r prosje kt e r t e t åpent og trans parent hus , m ed gode dags l ys forhol d og

To og to avdel i nger knyttet s am m en m ed al l rom m e t . H er t enk er v i o g s å

god v isue ll kont a kt inter nt og m el l om areal er i nne og ute.

kj økken og anas tte vas kerom og B. K.

d an n in g. B ar n e h a ge n s k a l f o r mi d l e v e rd i e r o g kult ur, gi rom for ba r ns e ge n

Hov e dinnga nge n ligger i nord og benyttes av bes økende ti l bar nehagen, s om

Fel l es kj økken s kal være et s ted hvor bar na kan del t a i mat l ag i ng en. D el er

kulturs k ap in g og b idr a t i l a t a l l e b a r n f å r o p p l e v e gle de og me st r ing i e t

pe r sona linnga ng og ved varel everi ng/ avfal l s håndteri ng. Hovedi nngangen

av kj økkenbenken er derfor form et m ed uttrekkbar s o k k el , s l i k at d e når o p p

sosialt og k u ltu relt f e l l e ssk a p » .

e kspone re s v e d hje lp av bru fra bi l - og s ykkel parkeri ng. S ki l t m ed

ti l benken. A l ter nati vt kan benken s enkes for å op p nå s amme f unk s j o n. D et

ba r ne ha ge ns na v n plas s eres ved i nngangen. I ti l l egg bør det s ki l tes ved

er kj øl ehj ør ne, m i cro-ovn, s tekeovn, kokepl ater, va s k ek um, v as k emas k i n

innkjør se l fr a fy lke sv ei en.

og et høys kap for tørrm at. Fel l es tørrvarel ager og f ry s ero m l ø s es i s k ap p å

«Bar ne h a ge n s fy s is k e r a m m e r sk a l st ø t t e o p p unde r le k, læ r ing, omsor g og

Det sk a l væ re let t fo r b a r n a å o r i e n t e re s e g o g føle t ilhør ighe t t il sit t omr å de ,
og d et s k a l væ re enk e l t å b e n y t t e se g a v a re a l e r inne og ut e . Fore ldre ska l

kj økken.

op p lev e en god logi st i k k i h v e rd a g e n , me d o v e r sikt ov e r ba r na s opple v e lse r

Hv e r e nhe t i ba r ne ha gen har egen i nngang og dette er m ed på å gi trygghet

og n æ r k on ta k t m e d d e a n s a t t e . P e r s o n a l e t s a rbe idsmiljø ska l iv a re t a s me d

og t ilhør ighe t for ba r na. Inngangene nås vi a gangs ti er/ trapper i uteareal et

A l l rom m et er det s entral e fel l es areal et, hj erterom met , i b ar nehag en - en

alle n ød ve n d ige fas i l i t e t e r, s a m t i d i g s o m o r g a nise r inge n a v by gge t gjør a t

fr a øst og v e st e lle r uni vers el t fra vei i øs t.

vi kti g s os i al arena. Her kan avdel i ngene m øtes ti l f el l es s aml i ng s s t und er,

p erson a lres s u r s en e k a n b r u k e s p å b e st m u l i g m å t e .

I grov ga rde robe ne e r det renhol ds m atte i hel e areal et s om hi ndrer vann

fores ti l l i nger/ kons erter el l er akti vi teter på tvers av b ar neg rup p ene.
A l l rom m et har dobbel rom høyde m ed m es s ani n, og s t o re g l as s f el t g i r

Bar n eh agen e r la gt t i l d e t n o rd ø s t l i g e h j ø r n e t på t omt a , opp mot fy lke sv e i

og skit t i å dr a s inn i bygget, m an kan gå på di s s e uten å bl i våt da

755 og m ed a d k om s t / p a r k e r i n g a re a l i u m i d d e l ba r næ r he t . De t t e gir e t

fukt a bsor be re s i ma ttene. Rett i nnenfor i nngangs døren ti l den enkel te

stø rst m u lig s a m m e n h e n g e n d e u t e a re a l i sø r ø st , og gir også kor t e st mulig

grov ga rde robe ligge r wc og vas kerenne l ett ti l gj engel i g, s l i k at di s s e

gan g-/ tilk jør in gs v e g t i l a n l e g g e t . By g g e t re i se r se g som e n skje r m mot

ka n be ny t t e s v e d le k ute. A l l e ungene har egen pl as s i grovgarderoben

p arker in gs arealet og d a n n e r e t f l o t t l e k o mr å d e mot sol og sjø. B a r na få r fine

for oppbe v a r ing a v y ttertøy og s ko. D et er m ul i ghet for tørk av

op p h old s s on e r i n æ r h e t e n a v b a r n e h a g e n , m e n også r ike lig a nle dning t il å

ut st y r i t ør ke ska p, på s koknagger og på vottehyl l er. D et er i nns yn ti l

Mes s ani nen er pri m ært tenk for bar n s om øns ker å d el t a i ul i k e f el l es

d ra p å s p e n n e n d e e k s k u r s j o n e r t i l sk o g o g f j ære .

oppholdsromme t fr a g rovgarderoben (ved vas kerennen), her kan bar na s e l i tt

oppl egg, m en i m i ndre grupper. D et er pl as s for fl ere l ang b o rd t i l b ruk

a v da ge ns a kt iv it e t e r m ed en gang de ankom m er.

ved s tørre arrangem enter i bar nehagen, f eks s om merav s l ut ni ng o g

Bar n eh agen s p las s e r i n g p å t o mt e n g j ø r a t d e n pla nla gt i t re e t a sje r for å
op p n å en god og e ff e k t i v n ær h e t m e l l o m d e u l i ke e nhe t e ne , fe lle sa re a le ne

Fr a grov ga rde robe ne kom m er m an i nn i ti l hørende fi ngarderobe. En wc-

og u te a realen e. F lere e t a s j e r g i r o g s å e n e k st ra kv a lit e t me d romlighe t og

kje r ne e r la gt som e n naturl i g barri ere m el l om s ki tten og ren s one.

d ob b e lth øy t rom i f. e k s f e l l e s a l l ro m sa m t i d i g s om ma n fr igjør v e rdifullt a re a l
p å b ak k ep lan .

I finga rde robe n e r de t gul vpl as s for bar n s om kl er på s eg s el v og for
pe r sona le t som hje lper ti l ved påkl edni ng. Rom m ene bl i r i ti l l egg et attrakti vt

godt m ed dags l ys . Rom m et gi r m ul i ghet for andre t y p er ak t i v i t et er enn
på enhetene. Her er det god pl as s for fys i s ke utfo l d el s e, d et k an l ag es
hi nderl øype, det kan brukes ti l bal l ek, og det er m ul i g het f o r en eg en
kl atrevegg el l er ri bbevegger.

forel drem øter. En dør fra al l rom m et ut ti l terreng g i r mul i g het f o r å s p i s e el l er
j obbe m ed pros j ekter ute på en fi nværs dag.
Ved utl ei e kan avdel i ngene på pl an 1 s tenges av, s amt i d i g s o m man har
ti l gang ti l kj økkenfas i l i teter, vas kerom og hcwc.

I ø vers te et a s je ( p la n 3 , p å s a m m e n i v å s o m p ar ke r ingspla sse n) , ligge r

st e d for le k, I små ba r ns avdel i ngen s tår arbei ds bordet ved et s tort vi ndu s om

A dkom s t ti l al l rom m et fra pl an 2 og 3, og ved utl e i e t i l ek s t er ne, s k j er v i a

ad minis t r as jon e n m e d s y n l i g t i l g a n g t i l h e i s-/ t r a ppe kje r ne for e nke l int e r n

v e nde r mot sov e boden, s l i k at ogs å akti vi teten i s oveboden kan overvåkes .

trapp og hei s , pl as s ert hel t i nnti l rom m et.

ko mmu n ik as jon .

De t e r dire kt e a dga ng fra hver fi ngarderobe ti l fel l es vognbod og s ovebod.

På pla n 2 ligge r s m å b a r n s a v d e l i n g e n e m e d t i l h øre nde fa silit e t e r, og på pla n

I a lle a v de linge r ligger fi ngarderoben i di rekte ti l knytni ng ti l opphol ds areal et,

1 ligger s tor b ar n s av d e l i n g e n e me d si n e a re a l e r, i t ille gg t il a llromme t .V å r

som be st å r a v e t hov edrom og grupperom . Hovedrom m et har pl as s ti l l ek

gru n n h old n in g i u t fo r m i n g a v b y g g o g u t e a n l e g g e r a t a lle de le r a v a nle gge t

på gulv, t il å by gge med s tore s toffkuber og ti l å s pi s e/ arbei de ved et fel l es

skal ku n n e b r u k es a v a l l e , a t i n g e n d i sk r i m i n e res e lle r blir hindre t fr a å de lt a

bord. La gr ing e r pla nl agt i l ås bare s kap m ed hyl l er og s kuffer for både

i aktivite te r. B y gge t o g u t o m h u s a n l e g g e t e r p l a nla gt me d univ e r se ll ut for ming

ma t e r ia le r /ut st y r og bar nas egne tegni nger/ pros j ekter.

p å alle p la n og h a r k l a re i n t e r n e t r a f i k k l i n j e r. P rosje kt e t s or ga nise r ing
av fors k jellige fu n k sj o n e r /e n h e t e r r u n d t s e n t r a l e fe lle sa re a le r gjør a t a lle
fun ksjo n er op p leve s å l i g g e n ær t o g l e t t t i l g j e nge lig. Hov e dinnga ng, me d
trapp og h eis , e r p la sse r t se n t r a l t i b y g g e t . I n nga nge r t il e nhe t e ne e r fr a
b ar neh a ge n s u te a re a l . P å d e t t e n i v å e t e r a l l e f r a mkomme lighe t she nsy n og
krav ti l or ie n te r b ar h e t i v a re t a t t .

12

Mobile møble r e lle r lagri ngs enheter fungerer s om rom del ere, s l i k at bar na
ka n le ke / jobbe a le ne el l er i s tørre og m i ndre grupper. I hovedrom m et er det
e n v a ske re nne me d t ørkehyl l e for m al earbei der og annet.
G r uppe romme ne e r ul i kt utform et avhengi g av avdel i ng.

104

Adg an g til vogn b od e n /s o v e b o d s k j e r u t e n f r a o g nå e s fr a finga rde robe ne . De t
er ko rt avs t a n d t il s t e l l e ro m o g wc . I v o g n b o d e n ka n v ogne r oppbe v a re s fa st ,
og d et er h ylle r ov e r v o g n e n e f o r o p p b e v a r i n g a v v ognpose r og a nne t ut st y r.
Den n e er h alvk lim at i se r t .
Admin is tr as jon e n lig g e r s a m l e t p å p l a n 3 . He r e r e t t møt e rom. E t lit e kjøkke n
med o p p b e v a r in g i k j ø l e sk a p , m i c ro -o v n , k a ff e t r a kt e r og v a nnkoke r e r
p lasse r t ve d in n gang e n t i l ro m m e t . Ro mme t h a r fr a nsk ba lkong.
Både per s on alrom o g a r b e i d s ro m h a r st o re g l a ssfla t e r som slippe r
in n my e d a gs lys , og so m g i r e n u n i k u t s i k t o v e r bå de ut e a re a le r og
Tro n d h e im s fjord e n .
Kon to r for led els e s a m t a r b e i d sro m l i g g e r v e d side n a v hv e r a ndre for e nke l
ko mmu n ik as jon , m e d k o p i ro m /re k v i si t a l a g e r i umidde lba r næ r he t .
Perso n algard e rob e f o r d a m e r l i g g e r l i k e v e d i n nga nge n. He r re r ha r ska p inne
p å R WC .
Renh old s s e n tr al e r p å p l a n 1 n ær h e i s. R o m m et ha r pla ss t il ut sla gsv a sk,
u like typ e r v a s k em a sk i n e r, v a sk e u t s t y r, l o k a sse og la gr ing a v moppe r,
vaskem id ler, toa le ttp a p i r o s v.
Tekn is k e rom VVS e r d e s e n t r a l i s e r o g l i g g e r p å hv e r e t a sje . Ta v le rom ligge r
p å p lan 3. Va r m e s ent r a l e r p l a s se r t sa m m e n me d re nholdse nt r a l.

Illustrasjon av konkurranseforslaget
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PLAN 1

wc ans

wc ans
lavt wc

3 m2

14 m2

Kjølelager
3 m2

35 m

ren sone

kjøl/frys

renholdsmatte

NATURFAG

stoﬀkuber

Hvil/lek
10 m2
mobil
oppbev

bilteppe

Grupperom
10 m2
mobil
oppbev

arbeidbord/lekebenk

Terrasse
utstilling leker/bøker

1:100 //
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vannuttak
sluk

lager i skap

utkikk

Verksted/spes rom

stoﬀkuber

36 m2
benk

vottehylle
vaskerenne
sluk

mobil
oppbev

vaskemaskin
kokeplate
vifte

ergo
krakk

ovn
micro

20 m

ergo
krakk

speil?

ribbevegg/klatrevegg

2 m2

støvelknagger

15 m2

2

ergo
krakk

16 m2

wc b

ergo
krakk

disse/huske

Terrasse

Felles kjøk

disse/huske

ergo
krakk

arb bord solo
hyller

10 m2

mobil
oppbev

lav benk med
skuﬀer
lego, puslespill

mobil
oppbev

Grupperom

2

arb bord solo
hyller

lager i skap

bilteppe

lerret

taktilsk
veggspill

10 m2

utstilling leker/bøker

tralle

lekehus

puﬀ

tørkehylle
vaskerenne

Opphold m/ lager

matbord/arbeidsbord

60 m2

vindu i dør

lager i skap

Allrom

skitten sone

stoﬀkuber

lager i skap

stoﬀkuber

vindu i dør

utstilling

mini-dør

innkikk

matbord/arbeidsbord

vannuttak
sluk

sofa/lesekrok

26 m2

Hvil/lek

utkikk

Gang

35 m2

lager i skap

2 m2

tralle

vindu i dør

Opphold m/ lager
ergo
krakk

wc b

lavt wc

matbord/arbeidsbord

støvelknagger

tørkehylle
vaskerenne

benk

renholdsmatte

vottehylle
vaskerenne
sluk

ergo
krakk

lager i skap

utstilling

hyller/skap over

tralle

9 m2

sofa/lesekrok

vindu i dør

Utebod leker

Minigard. ans

lager i skap

hule under trappa

2 m2

knagger + skohylle

3 m2

2 m2

hyller over

wc b

uttrekkbar sokkel

tørk

2 m2

Stellerom/HCWC

tørkehylle
vaskerenne

wc b

vindu i dør

lav vask

tørk

info

Heis
lavt wc

dyp vask
+ hånddusj
h/s stellebenk
sluk

taktilsk
veggspill

2 m2

3 m2

utstilling
lekemøbel

tørk

mobil scene mm

tørk

21 m

20 m2

lav benk med
skuﬀer
lego, puslespill

12 m

2

lagring i skap/ utstilling

Minigard. ans

2

Grovgard stor

19 m2

vindu i dør

9 m2

lekemøbel

Renholdssentral/Felles lager

info

tørkehylle
vaskerenne

knagger + skohylle

benk

utstilling

Tørrlager

gardhyller for barn + benk

info

19 m2

gardhyller for barn + benk

Fingard stor

lav vask

20 m2

sluk

benk

Fingard stor

hyller over
reoler/låsbare skap

Grovgard stor

reoler/låsbare skap

gardhyller for barn + benk

gardhyller for barn + benk

Utebod leker

moppetørk

Tidligere 1. etasjeplan
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PLAN 1
Ny 1. etasjeplan

AVDELINGER // ENDRINGER

FELLESAREAL // ENDRINGER

• 1 gr uppe rom mindre

• Verks ted utgår

• WC a nsa t t e fly t t e t ti l fel l es areal

• Kj økken s tørre

• St e lle rom på hv e r avdel i ng

• Kj øl og tørrl ager s om del av kj økkeni nnredni ng

• Miniga rde robe a nsatte utgår. Ny l øs ni ng m ed knagger på vegg

• Vegg m ot al l rom fj er net
• Renhol ds l ager m i ni m al i s ert
• R WC l agt ti l
• Fel l es vas k og l ager renhol d s om ni s j er

Snitt D

Snitt C

• S tel l erom pl as s ert avdel i ngs vi s

lavt wc

1 m2

19 m2

lav vask

Lager

Tekn VVS

Heis

6 m2

3 m2

2

2m

Felles vask

El/tele

Lager renh.

1 brettebenk
m2

1 m2

wc ans

1 m2 hyller

2 m2

hyller over

lavt wc

-3,2 m2
LOA

gardhyller for barn + benk

INFO

utstilling/tegnevegg

h/s stellebenk

-3,2 m2
LOA

2
vindu i dør

wc b

Grovgard stor

13 m2

hyller over

utstilling/tegnevegg

gardhyller for barn + benk

knagger ansatte

Snitt A

hcwc/stell

Fingard stor
gardhyller for barn + benk

hyller over

lavt wc

7m
vindu i dør

kjøl

6 m2

LOA
4,0 m2

Nilﬁsk
SC401

Gang
INFO

Nilﬁsk
SC250

700
kjøl

458

bord

gardhyller for barn + benk

knagger ansatte

425

puﬀ

1 180

14 m2

gardhyller for barn + benk

lego
gardhyller for barn + benk

Renholdssentral inkl varmesentral

5 m2

13 m

19 m

vask
720

h/s stellebenk

Rwc

630

LOA
2
4,0 mbord

2

2

Rengj.vogn

570

Fingard stor

Grovgard stor

sluk

hyller over

Rengj.vogn

puﬀ

hyller over

vindu i dør

hcwc/stell
7 m2

lavt wc

For varmesentral: 4,4 m

gardhyller for barn + benk

637

gardhyller for barn + benk

vask
595

690

lokasse

2

681

735

skap over for lagring

lego

wc b

Snitt A

vindu i dør

1 m2
lav vask

vask/ tørk under
høyt vindu

tralle

2

39 m
utstilling
skap på hjul
som romdeler

tørk

-1,8 m2
LOApuﬀ

2

-3,6 m
LOA

bord

puﬀ

LOA
52,0 m2

Gruppe (LOA 8)
9 m2

speil?

lav benk med
skuﬀer
lego, puslespill

utstilling leker/bøker

ergo
krakk

Snitt D

Snitt C

ribbevegg/klatrevegg

lav benk med
skuﬀer
lego, puslespill

Snitt B

sofa/lesekrok

lager i skap

vaskemaskin

utstilling leker/bøker

støvelknagger

vannuttak
sluk

tørk

lav benk med
skuﬀer
lego, puslespill

ovn
micro

lager i skap

66 m2

lagring
under benk

Allrom (LOA 52)
ergo
krakk

-3,6 m2
LOA

taktilsk
veggspill

uttrekkbar sokkel

mobil
oppbev

10 m2

lager i skap

lerret

bord

Gruppe (LOA 8)

25 m2

lager i skap

puﬀ

-1,8 m
LOA

2

benk

matbord/arbeidsbord

sofa/lesekrok

lager i skap

Felles kjøk

lav benk med
skuﬀer
lego, puslespill

vannuttak
sluk

Snitt B

tørk

ergo
krakk

kjølehjørne

mobil
oppbev

tralle

LOA
6,2 m2

ergo
krakk

benk

40 m2

matbord/arbeidsbord

Opphold m/ lager (LOA 33)

tørk

tørkehylle
vaskerenne

Opphold m/ lager (LOA 32)

tørkehylle
vaskerenne

vottehylle
vaskerenne
sluk

tralle

støvelknagger

benk

høyt vindu

utstilling

vottehylle
vaskerenne
sluk

benk

1:100 //
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PLAN 2
Tidligere 2.etasjeplan

Felles sovebod
40 m2

arb bord

gardhyller for barn + benk

arb bord

gardhyller for barn + benk

Grovgard små

Fingard stor

20 m2

21 m2

gardhyller for barn + benk

Vognbu
36 m2

gardhyller for barn + benk

Fingard stor

Grovgard små

21 m2

20 m2

lekemøbel

BOLTRE

bord

vannuttak
sluk

lager i skap
stoﬀkuber
bord

Hvil/lek

utkikk

lager i skap

Verksted/spes rom

støvelknagger

10 m2
mobil
oppbev

puﬀ

stoﬀkuber

puﬀ

puﬀ

daybed/tjukkas

bord

bord

Grupperom
puﬀ

10 m2

sittemøbel
bord

Balkong

Balkong

11 m2

11 m2

mini-amﬁ/klatring
dyp vinduspost

1:100 //
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sittebenk

tørk
renholdsmatte

ergo
krakk

tralle

sittemøbel

mini-amﬁ/klatring

tørk

hyller over
vindu i dør

tørkehylle
vaskerenne

kartteppe

bord

dyp vinduspost

vottehylle
vaskerenne
sluk

mobil
oppbev

puﬀ

ergo
krakk

ren sone

Grupperom

mobil
oppbev

mobil
oppbev

stoﬀkuber
bilteppe

15 m2

20 m2

2 m2

ergo
krakk

benk

Felles kjøk

ovn
micro

glass i åpning

benk

bord

35 m2

lekehus

puﬀ
bord

vaskemaskin

skitten sone

13 m2

kjøl/frys

puﬀ

Allrom

tørkehylle
vaskerenne

Opphold m/ lager

lagring i skap/ utstilling

ergo
krakk

puﬀ

kokeplate
vifte

bilteppe

vindu i dør

wc b

tralle

utstilling

ribbevegg
klatrevegg

stoﬀkuber

2 m2
vindu i dør

sofa/lesekrok

24 m2

wc ans

lavt wc

lager i skap

35 m2

10 m

lager i skap

vindu i dør

Gang

2

10 m2

lager i skap

Opphold m/ lager

taktilsk
veggspill

bord

3m

mini-dør

matbord/arbeidsbord

stoﬀkuber

Hvil/lek

utkikk

vannuttak
sluk

lager i skap
sofa/lesekrok

tørkehylle
vaskerenne
ergo
krakk

støvelknagger

2

utstilling

lager i skap

renholdsmatte

vottehylle
vaskerenne
sluk

ergo
krakk

Felles vaskerom

hyller/skap over

tralle

3 m2

14 m2

hyller over
brettebenk

2 m2

vasketårn

wc ans

arb bord solo
hyller

arb bord solo
hyller

2 m2

lav vask

tørk

wc b

Stellerom/HCWC

Minigard. ans

info

3 m2

lavt wc

uttrekkbar sokkel

info

Heis

dyp vask
+ hånddusj
h/s stellebenk
sluk

knagger + skohylle

lav vask

lavt wc

arb bord solo
hyller

3 m2

vindu i dør

benk

lekemøbel

matbord/arbeidsbord

evt lading rullestol

lekemøbel

liten rutsjebane

Minigard. ans

tørk

sittebenk

utstilling
benk

kroker+bakker

utstilling
knagger + skohylle
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PLAN 2
Ny 2. etasjeplan

AVDELINGER // ENDRINGER

FELLESAREAL // ENDRINGER

• Ny innga ngssit ua sjo n fra Nord (s e pl an 1 - s am m e teks t)

• Vogn- og s ovebod s l ått s am m en

• 1 gr uppe rom mindre

• S tørre kj økken pga l ager tatt i nn i i nnredni ng

• WC a nsa t t e fly t t e t ti l fel l es areal

• WC ans atte

• St e lle rom på hv e r avdel i ng

• B. K. pl as s ert

• Miniga rde robe a nsatte utgår. Ny l øs ni ng m ed knagger på vegg

• Vegg m ot al l rom fj er net

• La ge r ov e r ga rde rober/ toal etter (s e s ni tt)
Nå s v ia luke i himling - 80 cm s ti ge

turtriller

turtriller

turtriller
arb bord

arb bord
turvogn

vottehylle
vaskerenne
sluk

13 m

16 m2

turvogn

Fingard små

Vognbu/Sovebu

2

Fingard små

30 m2

Luke 80x120 cm
nedfellbar stige
lagring på loft

bord

puﬀ

Grovgard små

gardhyller for barn + benk

gardhyller for barn + benk

16 m2

LOA
7,3 m2

vottehylle
vaskerenne
sluk

Grovgard små

vannuttak
sluk

benk

benk

støvelknagger

støvelknagger

vannuttak
sluk

Snitt D

Snitt C

Bru over

hylle over

LOA
7,4 m2puﬀ

lader rullestol

13 m2

Luke 80x120 cm
nedfellbar stige
lagring på loft

bord

knagger ansatte

tørk

tørk

knagger ansatte

lav vask

lavt wc

1 m2

tørk

lavt wc

3 m2

2 m2

wc b
vindu i dør

vindu i dør

vindu i dør

hcwc/stell
El/tele
1 m2

hyller over

tørkehylle
vaskerenne

hylle over

7 m2

wc ans

BK

2 m2

1 m2

knagger ansatte

7 m2

Heis

-3,2 m2
LOA

gardhyller for barn + benk

4 m2

hyller over

hcwc/stell

Gang

Tekn VVS

h/s stellebenk

lavt wc

1 m2

-3,2 m2
LOA

lavt wc

h/s stellebenk

tørk
gardhyller for barn + benk

vindu i dør

knagger ansatte

Snitt A

lav vask

wc b

hyller over

utstilling

Snitt A

tørkehylle
vaskerenne

Allrom (LOA 13)

Opphold m/ lager (LOA 32)

27 m2

Opphold m/ lager (LOA 33)

39 m2

2

40 m

ovn
micro

-3,6 m2
LOA

mobil
oppbev

benk

matbord/arbeidsbord

lager i skap

25 m2

lager i skap

taktilsk
veggspill

tralle

ergo
krakk

kjølehjørne

Felles kjøk

lagring
under benk

12 m2

puﬀ

uttrekkbar sokkel

-3,6 m2
LOA

Gruppe (LOA 9)

tralle

LOA
6,2 m2

ergo
krakk

Snitt B

puﬀ
bord

LOA
13,1 m2

lager i skap

-2,8 m
LOA

benk

2

matbord/arbeidsbord

ergo
krakk

mobil
oppbev

lager i skap

utstilling
lager i skap

-2,8 m2
LOA

puﬀ
bord

Snitt B
Gruppe (LOA 9)
12 m2

vaskemaskin
hvilebenk

Snitt D

Snitt C

hvilebenk

1:100 //
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PLAN 3
Tidligere 3.etasjeplan

6 stk skap enkel

Adkomstsituasjon
55 m2

hcwc/dusj

Gard damer

6 m2

20 m2

sluk

posthylle

inng gard
- kun ansatte

benk vente

Wc
2

2m

Gard menn

ﬂyttbar vegg

mulig
vannuttak
sluk

8 stk skap enkel

sittebenk/frasetting

BTA plan 3: 191,8 m2

8 stk skap enkel

9 m2
6 stk skap enkel

barnehagens navn/logo
kontorskap

Heis
3 m2

arb stol
h/s arb bord

reol over

multikopi

Kopi

Lederkontor

4 m2

18 m2

reol over
brettebenk/skriver/skanner
møtebord

benk/vente

TV

Møte

møtebord

Gang

9 m2

20 m2
TV

kjøl/frys

utstilling/info

mobil
oppbev
mulig
foldevegg

høyskap

Arbeidsrom
31 m2
h/s arb bord

25 m2

arb stol

Personalrom

hyller over

12 m

møtebord

2

vaskemaskin

TV

Møte

kaﬀekoker

ovn
micro

TV

bordskjerm

møtebord

hyller/skap over

sofabord

servering/bardisk

puﬀ

sofa

høy
krakk

Balkong
spisebord

benk

19 m2

1:100 //

18

110

0

1

20

PLAN 3

PERSONAL // ENDRINGER
• A dkom s tpl as s en ers tattet av l i tt bredere bro

Ny 3. etasjeplan

• 1 m i ndre m øterom
• Mi ndre l ederkontor
• Bal kong utgår - frans k bal kong ers tatter denne
• Garderobe m i ndre
• Garderobes kap herre i nn på R WC
• Lager over trapp/ m øterom / l ederkontor - nåes vi a l uk e

Snitt D

Snitt C

• Etabl eri ng av tekni s ke rom

Adkomstsituasjon
43 m2

barnehagens navn/logo
benk

sluk

benk
benk
10 stk skap enkel

Garderobe

hcwc/dusj

13 m2

Gang

BK

hylle over

6 m2

12 m2
10 stk skap enkel

1 m2

Heis
Tavlerom

2 m2

5 m2

Snitt A

Luke 80x120 cm
nedfellbar stige
lagring på loft

2

møtebord

1m

Kopi/ lager
multikopi

El/tele

Snitt A

4 m2

Tekn VVS
2 m2

reol

13 m2
TV

Snitt B

Gang

kontorskap

bordskjerm

arb stol

hyller over

Møterom

h/s arb bord

mobilt
møtebord

Arbeidsrom

Snitt B

30 m2

8 m2

Lederkontor
10 m2

arb stol
h/s arb bord

kjøl/frys

hyller/skap over

ovn
micro

kaﬀekoker

Personalrom
22 m2

posthylle

vaskemaskin

puﬀ

sofabord

PLAN 4 // ENDRINGER

fransk balkong

Snitt D

Snitt C

sofa

• Tekn. etas j e ers tattet av des entral i s erte tekn. rom

1:100 //
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SNITT

1 900

Av videreutviklet konsept

Fjernlager loft

2 975
3 520

3 520

1 900

2 876

600

trapperom

ikt/el

kopi/lager

tavlerom

trapperom

+40,50
3. Etasje

Fjernlager loft

2 700

Fjernlager loft

Fingarderobe småbarn

trapperom

Stellerom småbarn

ikt/el

bk

wc ansatte

Stellerom småbarn

Fingarderobe småbarn

+36,70
2. Etasje

trapperom

Fingarderobe storbarn

wc

Stellerom storbarn

trapperom

ikt/el

lager renh.

wc ansatte

Stellerom storbarn

wc

Fingarderobe storbarn

+32,90
1. Etasje

Snitt A
Snitt A

Mulig fjernlager

Kontor styrer

Gruppe

Oppholdsrom småbarn

Gruppe

Oppholdsrom storbarn

Gang

Arbeidsrom

Kjøkken småbarn

Oppholdsrom småbarn

Gruppe

Kjøkken storbarn

Oppholdsrom storbarn

Gruppe

Allrom

Snitt B

Snitt // 1:200 //

Snitt B
20

112

0

1

10

Parkering
Adkomstvei

fjernlager lav del

Fingard.
småbarn

stell

Oppholdsrom småbarn

Fingard.
storbarn

stell

Oppholdsrom storbarn

Snitt C
Snitt C

Fylkesvei

301

VANVIKAN

GA 707081

Adkomstvei

Fjernlager
lav del

Parkering

Gang

Adkomst

Gang

Personalrom

40,50

Vognbu

Gang

Altan

36,70

Tekn

Allrom

Gang

32,90

Snitt D

Snitt // 1:200 //

Snitt D
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FASASDER

B a r ne ha ge ns pla nløsni ng er gj ort s å ras j onel l s om m ul i g m ed tanke på
t e r re nge t s ut fordr inger. For å unngå et for kom pakt uttrykk i vol um og
fa sa de r e r by gge t de l t i fi re farges atte enheter. D e to l aves te enheter
inne holde r a v de linge ne og de to høyere i m i dten i nnehol der hovedi nngang,
a dminist r a sjon og fe lles areal er s om al l rom . Vol um oppdel i ngen og val g
a v sa lt a k gjør a t ba r nehagen kan m i nne om s m å hus i rekke, en l i ten
B a kkby gre nd, e lle r sj øhus ene s om s tår l angs den vakre kys ten vår. S tørrel s e
og fa r ge r på v indusflater og om ram m i nger er m ed på å angi hvi l ken funks j on
som be finne r se g ba k fas aden. A l l rom m et, byggets hj erte, har dobbel t høy
gla ssfa sa de i romme ts bredde. Fors l aget vi s er åpenhet m ot fj ord og uts i kt,
og minima lt me d v induer m ot nord, hvor garderober og boder er pl as s ert.
B a r ne ha ge ns fa sa de r har trekl edni ng bei s et i ul i ke farger. En utvi det
fa r ge pa le t t ska pe r identi tet og l i v i fas aden og kan gj øre det l ettere for bar na
og or ie nt e re se g og fø l e ti l høri ghet ti l egne areal er. Farger og kl edni ng kan
de lv is for t se t t e inn i bygget og gi et gj enkj ennende el em ent ogs å i nnvendi g.
Hv is de t e r ønske lig m ed et m er vedl i kehol ds fri tt m ateri al e kan en forpati nert
kle dning be ny t t e s. Denne type kl edni ng får en j evn, grå farge fra s tart, s om
også ka n pa sse godt ti l bygget.

22

114

Inspirasjon: Uttrykk

115

23

Tidligere fasader

Fasade nord

Parkering

Fasader // 1:200 //

Fasade vest
24

116

0

1

10

Nye fasader

Fasade nord

Fasade nord

Parkering

Fasader // 1:200 //

Fasade vest

117

0

1

10

25

Tidligere fasader

Utebod / sykkel / renovasjon

Parkering

Brygge

Epletrehage

Fasade Sør

Parkering

Fasader // 1:200 //

Fasade øst
26

Adkomstvei

118

0

1

10

Nye fasader

+40,50
3. Etasje

+40,50
3. Etasje

+36,70
2. Etasje

+36,70
2. Etasje

+32,90
1. Etasje

+32,90
1. Etasje

Fasade sør

Fasade Sør

Parkering

Fasader // 1:200 //

Fasade øst

119

0

1

10
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ROMPROGRAM

Romprogram VANVIKAN BARNEHAGE - Indre Fosen kommune
4 avdelinger

PROGRAMMERT
antall

Småbarnsavdelinger

2 avedlinger med 9 barn pr

Inngangspartiet

Inngangsparti

Grovgarderobe
Fingarderobe

avd

netto
areal

2

PROSJEKTERT KONKURRANSE

sum

sum

259

283

kommentar

237

0

0

0

Grovgard. med egen

1

35

35

46

inngang

Fingarderobe

2

18

36

42

27

Felles vaskerom

1

4

4

3

1

Felles steller.

1

15

15

14

14

en på hver avd

hcwc

Felles wc for barn

2

3

6

4

Felles wc for ansatte

1

3

3

4

Soveboder

Felles sovebod

1

40

40

40

Avdelingene

Oppholdsrom

2

25

50

70

79

Grupperom

2

10

20

20

24

Hvile/lek

2

10

20

20

Felles Lager/lagerskap

1

10

10

Felles kjøkken

1

20

20

Storbarnsavdelinger

-1

2

-2

-4

2

-2

-1

30

-10

-10

65 LOA

9

29

18 LOA

4

4

0

utgår

-20

-20

1

også del av oppholdsrom

1

-9

7 LOA

5

5

-31

-16

0

0

inklusive allrom plan 2

240

209

0

0

0

Grovgarderobe med
egen inngang
Fingarderobe

1

40

40

46

2

20

40

38

26

Felles stellerom
m/hcwc
Felles wc for barn

1

10

10

14

14

en på hver avd

0

4

4

3

12

8

2

en på hver avd ved siden av stell

-6

-10

Felles wc for ansatte

1

3

3

4

2

Oppholdsrom

2

25

50

70

Grupperom

2

10

20

Hvile/lek

2

10

20

Felles Lager/lagerskap

1

10

10

Felles kjøkken

1

20

20

avd

40

inkl minigard pers

8 LOA

-6

0

-12

-14

en felles for storbarn

-2

-1

79

65 LOA

9

29

20

20

16 LOA

0

0

20

0

utgår

-20

-20

1

også del av oppholdsrom

1

-9

7 LOA

5

5

-25

-12

1 stk pr avd
inkl lager

del av oppholdsrom

20

25
148

Fellesareal

105

118

Allrom, lek og opphold

1

60

60

73

60 + 13 mesanin

kjøl- og tørrvarelager

1

15

15

15

2 delt

Verksted/spesialrom

2

15

30

Lederkontor

1

15

Arbeidsrom

1

Kopirom/lager

inklusive allrom plan 1

93
93

66 plan 1 + 27 plan 2

20

33

0

71LOA (55storavd 16 småavd)
Del av felles kjøkken

-15

-15

30

0

utgår

-30

-30

124
15

136
18

98
10

-38

-26

30

30

31

30

-1

0

1

4

4

4

4

0

0

Møterom

1

8

8

9

0

-9

-8

Møterom

1

15

15

12

13

1

-2

Personalrom

1

25

25

25

22

-3

-3

Personalgard.damer

1

15

15

13

-18

-2

Personalgard. menn

1

5

5

0

-5

Gard. hcwc og dusj

1

7

7

6

6

0

-1

Teknisk rom
Felles lager
Renholdssentral

1
1
1

40
10
12

62
40
10
12

54
33

40
20
9
11

-14
-13
-12
11

-22
-20
-1
-1

775

831

-154

-98

1,35

1,38
1.29

1046

1073

-221

-194

-40
-20

-40
-20

0

0

SUM NETTOAREAL

B/N FAKTOR
BRUTTOAREAL

-3

0

25

LOA storbarn (18x4) x 2= 144

Lager, renhold og
teknisk rom

-9

-2

225

Grovgarderobe

Adm. og pers.rom

-15

0

Inngangsparti

Avdelingene

15 LOA
på plan 1

1

2 avedlinger med 18 barn pr

Inngangspartiet
Fingarderobe

-22
0

118
2

-46

-3

del av oppholdsrom

20

Dif.
Programert

-14

1 stk pr avd

inkl lager

Dif.
løsning
Konk.

0

32

inkl minigard pers

LOA småbarn (9x6) x 2= 108

28

SAMSPILL
sum

1

m/wc/

0

kommentar

Under programmert: antatt B/N faktor på 1,35.
Under prosjektert: Målt bruttoareal pr plan

31

3 delt: gard d og h samt wc

0

over del av admin.

21

-8

utgår

skap inn på gard hcwc

inkl bk plan 3

677
Prosj. Brutto/Programmert
nettoareal Prosj. Brutto/Prosjekt
nettoareal
Plan 1: 440

Plan 2: 392

Plan 3:192

Plan tekn :49

1,26

852

Vognbu
Utebod for drift

1
1

40
20

40
20

40
20

se utomhusplan
se utomhusplan

0
0

Utebod for leker/utstyr

2

15

30

30

2 storb.,1 småb.

30

120

-5

Plan 1: 366

Plan 2: 323

Plan 3:163
utgår
utgår
frittstående bygg utenfor
bygningskroppen

4. KALKYLE
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Vanvikan Barnehage, Indre Fosen kommune

Kostnader NS 3453 - Tosifret spesifisering
Post Tekst

0 Marginer / reserver

Delsum

Sum

01 Prisstigning 2,0%

0,020

516 025

02 Uforutsette kostnader 5,0%

0,050

1 530 063

Sum pkt. 0 - Marginer og reserver
1 Felleskostnader

11 Sammensatte kapitalytelser
0,025

579 386

13 Drift av byggeplass 7,5%

0,075

1 738 157

14 Bygn hjelpearb for tekn fag 2,0%

0,020

308 277

15 Riving

0

19 Diverse kostnader

0

22 Bæresystemer

0

64 Sammensatte enheter

0

65 Avfall og støvsuging

0

66 Piper

0

69 Diverse annet

0
300 000

Huskostnad (0-6)
7 Utendørs

1 200 000

20 085 758

71 Terrengbehandling

780 000

0

72 Konstruksjoner

0

73 Utendørs VVS

2 523 000

74 Utendørs elkraft

2 098 600

75 Utendørs tele- og automatisering

25 Dekker

2 327 000

76 Veier og plasser

2 903 080

26 Yttertak

1 277 500

77 Park og hage (LARK)

1 885 500

27 Fast inventar

328 000

28 Trapper balkonger mm.

382 500

430 000

32 Varme

610 000

33 Brannslokking

0

34 Gass og trykkluft

0

38 Vannbehandling

0

39 RIVA, bergvarme

0

41 Generelle anlegg
42 Høyspenning

740 000
0

49 Diverse annet

0

Sum pkt. 4 - Elkraft
51 Generelle anlegg
52 Datakommunikasjon
53 Telefon

56 Automatisering

420 000

59 Diverse annet

4 800 000

Byggekostnad (0-8)
9 Spesielle

32 647 338

91 Inventar og utstyr

kostnader

500 000

92 Tomtekostnader

0

93 Finansieringskostnader

0

94 Salgskostnader

0

95 Merverdiavgift inn

0

96 Merverdiavgift ut

8 286 834

97 Investeringsavgift

0

98 Utestående

0

99 Andre spesielle kostnader

0

Sum pkt. 9 - Spesielle kostn.

8 786 834

Prosjektkostnad (0-9)
Antall etasjer

0
100 000

0

Sum pkt. 8 - Generelle kostn.

115 000
300 000

400 000

89 Andre generelle kostnader

50 000

55 Lyd og bilde

0

85 Forsikring, gebyrer, garantier

1 440 000

54 Alarm og signalanlegg

900 000

84 Bikostnader, kopiering, reiser, mm.

20 000

46 Driftstekniske anlegg

3 500 000

83 Administrasjon, byggeledelse

0

44 Lysanlegg

27 847 338
0

82 Prosjektering

100 000
580 000

45 Elvarme

kostnader

2 100 000

43 Fordeling

7 761 580

81 Utredning for byggeprogram

0
0

0

Entreprisekostnad (0-7)
8 Generelle

1 060 000

37 Luftkjøling

0

Sum pkt. 7 - Utendørs arbeider
10 588 850

31 Sanitær

450 000

78 Diverse annet

0

Sum pkt. 3 - VVS

3

Bruttoareal m 2 BTA
Kostnad pr. m 2

41 434 172
861
48 123

0

Sum pkt. 5 - Tele og automatisering

985 000
overføres til s. 2

(side 1 kalkyle)

63 Rulletrapper, rørpost mm.

2 195 250

36 Luftbehandling

automatisering

300 000

24 Innervegger

35 Kulde

5 Tele og

19 785 758

Sum pkt. 6 - Andre installasjoner
2 625 820

Sum pkt. 2 - bygning

4 Elkraft

overført fra s. 1

23 Yttervegger

29 Diverse annet
3 VVS

01.12.2020

0

62 Heiser

0

12 Rigg 2,5%

21 Grunn, betong, fundamenter

61 Reservekraft

2 046 088

Sum pkt. 1 - felleskostnader
2 Bygning

6 Andre installasjoner

Kostnadsoverslag

19 785 758
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(side 2 kalkyle)

29

(Illustrasjon av konkurranseforslaget)
30

122

Saksframlegg
Saksnr

Møtedato

Utvalg

17/20

Oppvekstutvalget

16.12.2020

112/20

Kommunestyret

16.12.2020

Saksbehandler: Dagrun Fissum Solli
Arkivsak: 2020/8451
Dato: 09.12.2020

Borgly barnehage - antall ekvivalenter
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Antall ekvivalenter i Borgly barnehage holdes på dagens nivå, med 31 ekvivalenter.

Oppsummering:
24.04.2018 vedtok kommunestyret at Borgly barnehage skulle gis en økning i antall
ekvivalenter fra 31 til 42 ekvivalenter1 med bakgrunn i behov for investering i nytt
barnehagebygg.
07.04.2020 vedtok kommunestyret at nye Vanvikan barnehage skulle bygges for 72
ekvivalenter.
Disse to vedtakene innebærer at det totale barnehagetilbudet i Vanvikan krets vil være på
114 ekvivalenter. Dette er langt over det behovet prognosene viser fram mot 2040.
Med dagens tilbud, der det er 31 ekvivalenter i Borgly barnehage og 72 ekvivalenter i
Vanvikan barnehage, vil barnehagetilbudet i Vanvikan krets være bedre tilpasset
etterspørselen. Etterspørselen etter barnehageplass er størst i Vanvikan sentrum og omegn.
Det anbefales derfor at antall ekvivalenter i Borgly barnehage holdes på dagens nivå.

Sakens bakgrunn
Borgly barnehage, som er en privat barnehage, skal flytte ut av det bygget som de nå
leier på Amborneset. De har planer om å bygge nytt på Seter.
Kommunestyret vedtok 24.04.2018 i sak 24/2018 Borgly barnehage – søknad om økning av
antall ekvivalenter følgende:
1. Det er relativt stor ledig kapasitet i de to barnehagene i Vanvikan krets i dag.
2. Prognosen for befolkningsutviklingen i Vanvikan krets 2018-2040 viser en kraftig nedgang
i aldersgruppa 0-5 år fram mot 2022. Ifølge prognosen kommer barnetallet ikke tilbake til
utgangspunktet i 2017 i løpet av perioden 2018-2040.
3. Med bakgrunn i behov for investering i nytt barnehagebygg, gis Borgly barnehage en
økning i antall ekvivalenter fra 31 til 42.
1

Barn under 3 år utgjør 2 ekvivalenter. Fra høsten det året barna fyller 3 år, tilsvarer hvert barn 1 ekvivalent

1
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4. Økning av antall ekvivalenter gis under forutsetning at det inngås en langsiktig avtale om
at barnehagen ikke tar inn barn uten rett på plass, med mindre de blir bedt om det av
barnehagemyndigheten.
5. Ny kommunal barnehage i Vanvikan planlegges med et redusert antall ekvivalenter i
forhold til dagens antall. Antall ekvivalenter tilpasses prognosen for
befolkningsutviklingen i Vanvikan krets 2018-2040, og ant ekvivalenter hos Borgly
barnehage.
6. Avklaring i forhold til tomtevalg/plassering bør avklares så snart som mulig. Dette for ikke
å forsinke planleggingen av ny barnehage i Vanvikan.
7. Utvidelse av antall ekvivalenter trer i kraft når nytt barnehagebygg er ferdigstilt.
Kommunestyret vedtok 07.04.2020 i sak 16/2020 Ny Vanvikan barnehage følgende i punkt 3:
3. Vanvikan barnehage skal bygges for 72 ekvivalenter.
Dette siste vedtaket opphever punkt 5 i sak 24/2018.

Dialog
Det ble 17.11.2020 gjennomført et dialogmøte mellom Borgly barnehage, representert ved
barnehagestyrer og styreleder, og kommunen representert ved ordfører, kommunedirektør
og enhetsleder barnehage. I møtet ble det gitt en innføring i barnehagens planer framover.
Barnehagen leier i dag lokaler på Amborneset. Barnehagen må ut av lokalene i løpet av et
års tid. Planen er ombygging av en garasje på tomten til styrer for barnehagen. Barnehagens
styre ønsker å bygge for 42 ekvivalenter. Representantene fra kommunen signaliserte at
barnehagetilbudet i Vanvikan krets må tilpasses etterspørselen og befolkningsprognosen.
Styret i Borgly barnehage kom 09.12.2020 med skriftlig innspill til saken om antall
ekvivalenter i Borgly barnehage. Barnehagen ønsket å kjøpe lokalene de holder til i nå da
Leksvik kommune la bygget ut for salg, sammen med resten av eiendommen på
Amborneset. Det ble ikke inngått en langsiktig leieavtale med ny eier, så Borgly barnehage
må flytte virksomheten. Barnehagen signaliserer at planleggings- og byggefasen vil bli
økonomisk krevende.
Styret i Borgly barnehage sier at de har gjort beregninger som baserer seg på erfaringstall
fra sine 15 år med drift og at beregningene viser at det blir svært krevende å drive forsvarlig i
nye lokaler med 31 ekvivalenter. Barnehagen har lønnsansvar for 10 ansatte, og driftsansvar
ovenfor sine barn og deres foreldre. De har ansvar for drift av en god barnehage, og mener
at det ikke er forsvarlig å «prøve og se om dette går».
Barnehagen peker også på at det er særledes vanskelig å få bemanningskabalen til å gå opp
med 31 ekvivalenter. Bemanningsnormen og pedagognorm oppfylles med 42 ekvivalenter,
og dette gjør at det er det beste antallet. Hvis 42 ekvivalenter ikke er mulig, ber de om at de
om å få 36 ekvivalenter.
Styret i Borgly barnehage sier videre at de har drevet etter kommunale retningslinjer og i tett
samarbeid med kommunen i alle de 15 årene de har drevet. For at et slikt samarbeid skal
fungerer, er Borgly barnehage opptatt av at samarbeidet går begge veier, og at samarbeidet
skal fortsette slik det har fungert til nå så Borgly barnehage kan drive en god og forsvarlig
barnehage i årene fremover.
Innspillet fra Borgly barnehage er kommentert under punktet bemannings- og pedagognorm
nedenfor.
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Vurdering
Et mangfoldig barnehagetilbud med både private og kommunale barnehager er positivt for
Indre Fosen kommune. Men det er viktig å tilpasse antall ekvivalenter etter behov. Det
legges opp til at ny Vanvikan barnehage skal ha 72 ekvivalenter.
Dersom Borgly barnehage utvider til 42 ekvivalenter, vil det, sammen med de 72
ekvivalentene i Vanvikan barnehage, bli stor overkapasitet av barnehageplasser i Vanvikan
krets.

Barnehagedekning
Per i dag er det god barnehagedekning i Vanvikan krets. Både Vanvikan barnehage og
Borgly barnehage har ledig kapasitet i forhold til det antall barn de er godkjent for.



Borgly barnehage har fylt opp med 28,7 av de 31 ekvivalentene den godkjent for
Vanvikan barnehage har fylt opp 57,2 av de 72 ekvivalentene den er godkjent for

Av de 103 ekvivalentene barnehagene er godkjent for, er 86 ekvivalenter (fordelt på 66 barn)
i bruk i dag. Det betyr at det er 17 ledige ekvivalenter.

Befolkningstall/ prognoser Vanvikan krets barn 0 – 5 år
Tabellen under viser barnetallet for barn i alderen 0 – 5 år i perioden 2019-2040. For 2020
inneholder tallet fødte til nå i år, og barn som er forventet født før nyttår. Resten av tabellen
er befolkningsprognoser for barn i førskolealder fram til 2040. Vi kan se en nedgang fram
mot 2025, før det stabiliserer seg på mellom 71 og 76 fram mot 2040.
År

2019

2020

78

73

202
1
70

202
2
67

202
3
68

202
4
68

2025
71

202
6
72

202
7
72

202
8
73

203
0
74

203
2
74

203
4
74

203
6
74

203
8
74

Tabellen over viser antall barn i aldergruppen 0 – 5 år i Vanvikan krets per 1.1. Tallene for 2019 og
2020 er reelle tall, resterende tall er prognoser for perioden 2021 – 2040. Tallene er hentet fra
Statistisk sentralbyrå og befolkningsstatistikk for Trondheimsregionen.

Ut fra befolkningsprognoser for barn i alderen 0 – 5 år i Vanvikan krets, vil dagens
barnehagetilbud med 31 ekvivalenter i Borgly barnehage og 72 ekvivalenter i Vanvikan
barnehage være tilstrekkelig framover.
Det er lite som tyder på at det er behov for å øke den totale barnehagekapasiteten i
Vanvikan krets. Med dagens tilbud vil det også være rom for å gi barnehageplass til ev.
tilflyttere.

Fordeling av barn mellom Borgly og Vanvikan barnehager
I Vanvikan krets er det størst befolkning i og rundt Vanvikan sentrum. Det er lagt til rette for
betydelig utbygging i området. Kommunen mener derfor at behovet for barnehageplasser vil
være størst i Vanvikan sentrum og omegn.
I Lov om barnehager § 8 andre ledd står det at utbyggingsmønsteret for barnehagene skal
tilpasses lokale forhold og behov.
I vedtekter for barnehagene i Indre Fosen kommune punkt 10.2 Reiseavstand, står det
følgende:
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204
0
76

Barn har rett til plass i barnehage i kommunen der det er bosatt. For at retten skal
være oppfylt, må reiseavstanden til barnehagen der de får tilbud om plass, ikke være
urimelig lang.
Reiseavstand fra Vanvikan til Seter, hvor Borgly barnehage planlegger sin nye barnehage,
blir ca. 10 km en vei.
Det vil være mest i tråd med barnehageloven, kommunens barnehagevedtekter og
bosettingsmønster, at det tilbys flest barnehageplasser i Vanvikan sentrum.
Kommunen har som barnehagemyndighet plikt til å gi tilbud til alle barna som ved
hovedopptaket har rett til barnehageplass. Det er derfor viktig at det gis tilbud om
barnehageplass både i Vanvikan barnehage og Borgly barnehage. Med plass til 72
ekvivalenter i Vanvikan barnehage og 31 ekvivalenter i Borgly barnehage, vil det være god
kapasitet i Vanvikan krets.
Det er svært positivt for Vanvikan krets at det er barnehager både i Vanvikan sentrum og på
Seter.

Bemannings- og pedagognorm
I Lov om barnehager § 18 andre ledd gjelder følgende bemanningsnorm:
Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én
ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år
fra og med august det året de fyller tre år.
I Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 1 andre ledd står
følgende om pedagognorm:
Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én
pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny
fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med
august det året de fyller tre år.
I forhold til norm for pedagogisk bemanning kan hele barnehagen sees under ett.
Borgly barnehage henviser til at det vil være utfordrende å bemanne riktig i forhold til
bemannings- og pedagognorm med 31 ekvivalenter. Det vil uansett være vanskelig å forutse
barnegruppens sammensetning og antall barn fra år til år, og hvordan behovet blir
bemanningsmessig. Dette gjelder uansett hvor mange ekvivalenter barnehagen har
godkjenning for.
Ifølge befolkningsprognosene for barn i alderen 0 – 5 år i Vanvikan krets framover mot 2040,
vil det være lite sannsynlig at Borgly vil få fylt opp med 36 eller 42 ekvivalenter i perioden
med tanke på bosettingsmønsteret i Vanvikan krets.
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Næringskraft og bolyst - treårig handlingsprogram
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Handlingsprogrammet for en treårig satsing på næringskraft og bolyst vedtas som
fremlagt.
2. Gjennomføringen forutsetter midler fra Investeringsbudsjettet, med kr 1 500 000 til
tiltak i 2021, det samme i 2022 og kr 1 000 000 i 2023.
3. Det søkes om kr 300 000 fra Omstillingsprogrammet til markedsføring i 2021-2022.
Saksprotokoll i Formannskap - 26.11.2020

Behandling:

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets forslag til vedtak:

4. Handlingsprogrammet for en treårig satsing på næringskraft og bolyst vedtas som
fremlagt.
5. Gjennomføringen forutsetter midler fra Investeringsbudsjettet, med kr 1 500 000 til
tiltak i 2021, det samme i 2022 og kr 1 000 000 i 2023.
6. Det søkes om kr 300 000 fra Omstillingsprogrammet til markedsføring i 2021-2022.

Oppsummering
Indre Fosen har flere samfunnsutfordringer som distriktskommune. Følgelig bør det
gjennomføres en særlig satsing på Næringskraft og bolyst.
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Hensikten er å snu utviklingen slik at det blir:
o Bærekraftig folketall, med større andel barn, unge og voksne innbyggere
o Attraktivt næringsliv, med flere interessante arbeidsplasser, bredere bransjeprofil,
økende lokal foredling og flere nyetableringer
o Attraktive bosteder, med et levende kommunesenter og egenartede steder med
opplevelser, som folk ønsker å flytte til og bo i
Kommuner som ønsker å være tiltrekkende, legger forholdene til rette for dette.
I forprosjektet til Næringskraft og bolyst, ble det gjennomført en vurdering av lokalt
næringsliv, to spørreundersøkelser, pluss mange gruppedialoger. Med ett unntak har alle
politiske utvalg, nærings- og innbyggerforeninger, tillitsvalgte og ledergrupper fått muligheten
til å synliggjøre sine personlige vurderinger. Det ble blant annet spurt om hva som kan gjøre
stedene og kommunen mer attraktivt. Svarene fra omlag 350-400 personer, hvorav mange er
unge og voksne samt noen seniorer, ligger til grunn for satsingen.
Hele materialet ligger på kommunens hjemmeside. Det er et faktagrunnlag for
samfunnsutvikling, en oppsummering av innspill, en medvirkningslogg og tre eksterne
analyser. Følg lenken her: https://www.indrefosen.kommune.no/bo-i-indre-fosen/forprosjektnaringskraft-og-bolyst/

Saksutredning
Bakgrunn for saken
I sak 81/2018 Etablering av bolystprosjekt i Indre Fosen kommune, behandlet av
kommunestyret 11.12.2018, ble følgende vedtatt:
1. Indre Fosen kommune, som prosjekteier, søker midler til igangsetting av et
bolystprosjekt. Forprosjektet skal innhente informasjon og erfaringer fra lignende
prosjekt, og videre skissere hvordan man bør gjennomføre et bolystprosjekt i Indre
Fosen Kommune.
2. Følgende prosjektmandat vedtas: «Det er et overordnet mål for Indre Fosen
kommune å øke antall innbyggere. I løpet av en 5 års periode er målet at 10 500
mennesker skal være bosatt i kommunen. Gjennom et forprosjekt skal det vurderes
hvordan gjennomføring av et hovedprosjekt er formålstjenlig. I arbeidet med
forprosjektet vil alle kommunale sektorer involveres: oppvekst, kultur, helse og
omsorg, areal, næring, økonomi, personal og kommunikasjon og Fosen IKT.»
3. Indre Fosen kommune er prosjekteier.
4. Rådmann Vigdis Bolås er prosjektansvarlig.
5. Sissel Grimsrud er prosjektleder.
6. Boliggruppa i formannskapet utgjør prosjektets styringsgruppe: Knut Ola Vang (AP)
Bjørn Vangen (H) Camilla Sollie Finsmyr (SP) Maria Husby Gjølgali (AP).

Konsekvenser
Handlingsprogrammet vil innebære en positiv utvikling av kommunen på flere vis. Det synes
ikke å ha noen negative konsekvenser. Verken for samfunnets helhet, næringsliv, steder
eller innbyggere.

Lover og forskrifter
Satsingen bygger på formålene i Kommuneloven samt Plan og bygningsloven.
Kommunelovens § 1-1. Lovens formål:
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Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og
legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret
og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.
Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og
drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for
kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal
loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og
bærekraftige.

Plan- og bygningslovens § 1-1. Lovens formål:
o Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner.
o Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.
o Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.
o Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle
berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og
konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.
o Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det
enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og
estetisk utforming av omgivelsene.

Vedlegg
1

Næringskraft og bolyst - treårig handlingsprogram, beskrivelse

2

Næringskraft og bolyst - treårig handlingsprogram, oppsummering innspill
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Næringskraft og bolyst
Et treårig handlingsprogram for 2021-2023
18.11.2020

Bilde: Spasertur i området ved Kystens Arv på Stadsbygd, tatt av Kari Klepp

Planforslaget har flere vedlegg som ligger på kommunes hjemmeside:
o Oppsummering av innspill, november 2020
o Faktagrunnlag for samfunnsutvikling i Indre Fosen kommune, november 2020
o Logg med referater fra medvirkning i planprosessen, 2019-2020
o Regional analyse av Indre Fosen, 2019, fra Telemarksforskning
o Utviklingsanalyse av Indre Fosen, 2019, fra BDO
o Fastlandsforbindelse for Indre Fosen, fra Møreforskning 2018
Følg lenken for å kikke på vedleggene:
https://www.indrefosen.kommune.no/bo-i-indre-fosen/forprosjekt-naringskraft-og-bolyst/
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Bakgrunn
Indre Fosen har flere samfunnsutfordringer som distriktskommune. Følgelig skal det
gjennomføres en særlig satsing på Næringskraft og bolyst.
Hensikten er å snu utviklingen slik at det blir:
o Bærekraftig folketall, med større andel barn, unge og voksne innbyggere
o Attraktivt næringsliv, med flere interessante arbeidsplasser, bredere bransjeprofil,
økende lokal foredling og flere nyetableringer
o Attraktive bosteder, med et levende kommunesenter og egenartede steder med
opplevelser, som folk ønsker å flytte til og bo i
Kommuner som ønsker å være tiltrekkende, legger forholdene til rette for dette.
I forprosjektet til Næringskraft og bolyst, ble det gjennomført en vurdering av lokalt
næringsliv, to spørreundersøkelser, pluss mange gruppedialoger. Med ett unntak har alle
politiske utvalg, nærings- og innbyggerforeninger, tillitsvalgte og ledergrupper fått muligheten
til å synliggjøre sine personlige vurderinger. Det ble blant annet spurt om hva som kan gjøre
stedene og kommunen mer attraktivt. Svarene fra omlag 350-400 personer, hvorav mange er
unge og voksne samt noen seniorer, ligger som grunnlag for det foreliggende
hovedprogrammet. Undersøkelsene står i Faktagrunnlaget for samfunnsutvikling, 2020.

Inspirasjon
Ifølge Distriktssenteret forsøker mange distriktskommuner å utvikle sin befolkning, sitt
næringsliv og sine bosteder. Noen lykkes med å skape gode prosesser for næringskraft og
bolyst, mens andre ikke får det helt til. Enkelte forsknings- og kunnskapsbaserte miljøer
hevder at det ikke fins en samlet oppskrift for å skape gode nærings- og bostedskommuner.
Andre sier at det fins holdepunkter som fremmer positiv samfunnsutvikling.
Vi velger å bruke boka «Hvorfor vokser steder?», som Telemarksforskning utgav i 2018, som
veileder for en mer helhetlig, systematisk og målrettet innsats. Bokens modell kan oppleves
som komplisert, følgelig forenkles den her.
Attraktivitetsmodellen består av flere elementer:
o Samfunnets faste strukturer - med beliggenhet, avstand til regionalt arbeidsmarked
og eventuelle barrierer, som sjø uten bru.
o Påvirkbare næringsforhold - med bransjesammensetning, bedrifter i vekst eller
nedgang, tilgang på større og mindre markeder, næringspolitikk (statlig, regionalt og
lokalt), næringstomter og lokaler, samt antall gründere.
o Påvirkbare bostedsforhold - med utforming av tettsteder, tilbud og tjenester, samt
attraksjoner (som tiltrekker besøkende og skaper vekst i besøksnæringer).
o Befolkningens tilstand - med størrelse, sammensetning og kulturelle holdninger.
o Lokale handlingsrom - med dagens utfordringer, kvaliteter og muligheter.
Vi har tolket modellen slik at om ikke alle faste forhold er like gunstige, så kan allikevel noen
påvirkbare forhold rigges for utvikling. Følgelig er tilstanden i Indre Fosen vurdert og
handlingsrommet konkretisert. Ved å styrke kvalitetene på næring og bosteder, kan
befolkningen økes. Når så er sagt, er nok bru det viktigste tiltaket for å moderere effekten av
vår geografisk plassering, og klargjøre grunnen for gunstig samfunnsutvikling.
Telemarksforskning har vurdert forprosjektet og sendt et skriftlig notat. Kommunen har i
hovedsak tatt alle forslagene inn i det foreliggende hovedprosjektet. Tilbakemeldingen står i
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oppsummeringen av 34 innspill til handlingsplanen, som også inneholder alle innkomne
merknader og forslag. Flesteparten av innspillene har på et eller flere vis hatt betydning for
det foreliggende handlingsprogrammet.

Ressurser
Det trengs mange typer ressurser for å styre samfunnets utvikling i riktig retning. Sentralt er
flerfaglig kompetanse, kommunikasjon, ledelse, organisering, mandat, økonomi og tid.
Den flerfaglige kompetansen består av det ulike aktører bringer inn i satsingen:
o Næringsaktører og bedrifter
o Foreninger, innbyggere og ildsjeler
o Kommunen, politikere, ledere og medarbeidere
o Regionale myndigheter og instanser
o Forskningsbaserte miljøer
o Kommunikasjonsrådgiver
o Markedsfører
Mange tar kommunikasjon som en selvfølge. Slik er det nok ikke. Det er mange måter å
kommunisere på. Når flere skal skape noe sammen, trengs gjensidig og balansert
kommunikasjon, likeverd og forståelse av felles mål. Når alle bringer til torgs sin bagasje og
verdsettes for det, lager vi samtidig et grunnlag for fellesskap.
All satsing trenger en dedikert ledelse som skaper oversikt, engasjement og resultater.
Organisering av arbeidsoppgaver er grunnleggende. Næringskraft og bolyst berører hele
nærings- og arbeidslivet, mange større og mindre steder samt flesteparten av innbyggerne.
Vi må ha et styringssystem som håndterer alle forløp, hendelser, gjøremål og beslutninger.
Satsingens bærebjelker er slik:
o Stedlige foreninger og innbyggere foreslår lokale handlingsplaner med tiltak
o Administrasjon likebehandler forslagene og tilrettelegger for enkel saksgang
o Næringsråd og formannskap prioriterer mellom tiltakene og tildeler midler
Det legges opp til at Næringsrådet håndterer alle generelle tiltak innenfor attraktivt næringsog arbeidsliv. Formannskapet bør ta ansvar for både generelle tiltak innen attraktivt
kommunesenter og steder, samt generelle tiltak innen attraktiv befolkning. Formannskapet
bør også håndtere de stedlige handlingsplanene. Det er ukjent hvor mange steder som blir
aktivt med i satsingen, men det kan bli 8 steder.
Satsingens styringslinjer er sånn:
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Formannskap

Næringsråd
Prosjektgruppe

Rissa Leksvik

Stadsbygd Vanvikan

Stjørna Råkvåg

Hasselvika Skaugdalen
Fevåg

SeterHindrem

Prosjektgruppen deles i fire elementer:
o Arbeidsgruppe med prosessleder, omstillingsprogrammets leder, arealplanlegger og
kommunikasjonsrådgiver (4)
o Innleide fagpersoner som markedsfører, med videre (1+)
o Politisk bolyst- og næringsgruppe (3)
o Organisasjonsgruppe med en representant fra hver stedlig organisasjon (8).
Det er en forutsetning i prosessen at hvert sted har en organisasjon med mål om å
videreutvikle stedet.
Arbeidsgruppens funksjon er sammensatt:
o Være sekretariat for Næringsråd og Formannskap
o Tilrettelegge for gjensidig informasjon, samlinger og samskaping
o Veilede aktører, drive prosesser og koordinere innsats
o Ha oversikt over det som er gjort og det som bør gjøres
Arbeidsgruppen trekker inn ressurser etter behov, og leder prosjektgruppens samlinger.
Næringskraft og bolyst fordrer økonomiske muskler. Det avsettes forhåpentligvis midler til
påkostning av anlegg/infrastruktur i kommunens investeringsbudsjett, med kr 1 500 000 til
tiltak i 2021, det samme i 2022 og kr 1 000 000 i 2023. Trolig kan Omstillingsprogrammet
bevilge kr 300 000 til markedsføring. Det blir ikke avsatt egne midler til prosessledelse.
Det forventes at alle de forannevnte aktørene aksepterer mandatet.
I tillegg må aktørene:
(a) Delta i satsingen og utføre oppdraget som beskrevet
(b) Bidra med å gjennomføre tiltak som gir positive effekter
Innovasjon Norge deler inn mål i resultatmål og effektmål.
Ett relevant resultatmål kan være:
o Gjennomføring av utvalgte tiltak vil fremme attraktivitet i nærings- og arbeidsliv samt i
kommunesenter og steder.
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Ett relevant effektmål kan være:
o Sterkere attraktivitet i nærings- og arbeidsliv samt i kommunesenter og steder vil øke
befolkningen.
I resten av dokumentet forholder vi oss kun til ett hovedmål. Det kommer noe senere.
Næringskraft og bolyst var opprinnelig tenkt som 2-årig satsing. Etter en grundig vurdering er
en kommet til at handlingsprogrammet bør følge kommunestyreperioden til 2023. En bra
tidshorisont er vesentlig for å gjennomføre tiltak med positive effekter for samfunnsutvikling.
Mye av det som gjøres i 2021 - 2023, kan få umiddelbare fine effekter. Allikevel er det også
slik at mye kan få gode langsiktige effekter om 5 - 15 år. Følgelig må vi være
handlingsrettede og tålmodige.
Svært mange aktører og mennesker blir involvert i forbedringsarbeidet. Det er av vesentlig
betydning at alle ser sine oppgaver og tidsfrister. Følgelig har vi laget tidsoppsettet under.
Aktører
Næringsråd

Formannskap

2021
1.halvår:
Lage prioriterte
handlingsplaner for
flere aktører innen
næringsattraktivitet

Lage prioriterte
handlingsplaner innen
stedsattraktivitet og
innbyggeraktivitet.
Vurdere stedenes
handlingsplaner og
fordele midler

Stedlige
organisasjoner

Lage prioriterte
handlingsplaner hvert
sted, sammen med
innbyggere

2.halvår:
Realisere
tiltak
Justert
årsplan for
2022 og
underveisevaluering

2022

2023

Realisere
tiltak

Realisere tiltak

Justert
årsplan
for 2023
og underveisevaluering

Sluttevaluering;
- Hvordan ble prosessene
gjennomført?
- Hva ble oppnådd med
tiltakene?

Realisere
tiltak
Justert
årsplan for
2022 og
underveisevaluering
Realisere
tiltak
Justert
årsplan for
2022 og
underveisevaluering

De stedlige prosessene bør trolig iverksettes trinnvis. Stadsbygd og Vanvikan kan være først
ut, så Stjørna – Råkvåg og Hasselvika – Fevåg, så Rissa og Leksvik, og til slutt Skaugdalen
og Seter – Hindrem.
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Bilde: Bildet viser Pelgær’n utenfor Kroa-området i Leksvik, tatt av Ivar Røstad i november 2020

Felles handlingsprogram for Indre Fosen
Målbilder
Hovedmål:
Indre Fosen er et utviklingsorientert og klimarobust samfunn, med nærings- og
bostedsattraktivitet og økt tilflytting.
Foreløpig delmål:
A. Næringslivets bransjer og bedrifter er i kraftig utvikling. Det satses på kompetanse,
rekruttering og markedsføring. Antall sysselsatte økes fra ca. 4212 i 2019 til 4250 i
2023 og 4406 i 2035.
B. Kommunesenterets utforming forbedres/forskjønnes og handelsvirksomheten
forsterkes.
C. Kvalitetene ved større og mindre steder utvikles med særpreg, attraksjoner,
møtesteder og tilbud. Det er god infrastruktur med fiber, tomter, vei, vann og avløp i
hele kommunen.
D. Kommunen oppleves som tiltrekkende for innbyggere, besøkende og innflyttere.
Innbyggertallet økes fra ca. 10 084 i 2020 til 10 274 i 2023, 10 547 eller 10 802 i
2035.
Indre Fosens tjenester inngår ikke i målbildet – de omfattes av andre planprosesser.
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Folketallet på ca. 10 084 i 2020 endrer seg trolig i takt med tilgjengelige ressurser:
1. En ordinær samfunnsinnsats som i dag kan redusere folketallet til 9 989. Om SSBs
mellomprognose er rett blir det 95 færre innbyggere om 15 år, dvs. i 2035.
2. Fjerning av bompenger på fergen Flakk-Rørvik og ved Krinsvatnet i 2027, kan
muligens gi en årlig vekst på 0,3 % og en samlet vekst på 5 % til 10 274 om 8 år. Det
vil si 190 flere innbyggere i 2035.
3. En ekstraordinær samfunnsinnsats via handlingsprogrammet for næringskraft og
bolyst, kan muligens gi en årlig vekst på 0,3 % og en samlet vekst på 5 % til 10 547
om 15 år. Det vil si 463 flere innbyggere i 2035.
4. Etablering av bru over Trondheimsfjorden i 2027, kan trolig gi en årlig vekst på 1 % og
en samlet vekst på 8 % til 10 833 om 8 år. Det vil si 807 flere innbyggere i 2035.
Det første alternativet er beregnet av Statistisk Sentralbyrå i 2020 og det fjerde av
Møreforskning i 2018. Alternativ to og tre er anslag fra kommunen ved
Omstillingsprogrammet. Se figurene lenger ned.
Foreløpig strategi:
A. Handlingsprogrammet ledes av formannskapet - sammen med administrasjonen,
næringsaktører, organisasjoner og innbyggere.
B. Utvikling av næringsattraktivitet med konkrete tiltak ledes av Næringsrådet (i samråd
med Omstillingsprogrammet, NIT avdeling Indre Fosen, Fremtidens Industri (FI) og
andre).
C. Utvikling av stedsattraktivitet med konkrete tiltak ledes av prosessleder – i samråd
med administrasjonen, organisasjoner og innbyggere.
D. Behovene forsøkes imøtekommet innenfor bærekraftige rammer.
E. Fremdriften er synlig, inkluderende og med avtalte frister.
F. Satsingen avhenger av toveis-kommunikasjon med utvalgte interessegrupper og
markedsføring mot konkrete målgrupper.
G. Saksbehandlingen er effektiv.
Offentlige tjenester er ikke en vesentlig del av strategiene.
Betydningen av en ekstraordinær samfunnsinnsats - for folketallet
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Betydningen av å fjerne bompengene - for folketallet

Attraktivt nærings- og arbeidsliv
Utfordringsbilde:
Indre Fosen har hatt nedgang i antall arbeidsplasser i næringslivet, med unntak av de siste
3-4 årene. Dersom vi skal få vekst i folketallet, er det nødvendig å skape vekst i næringslivet.
En del av forklaringen til nedgangen i næringslivet er at det har vært vanskelige forhold for
bransjene det er mest av i kommunen. Vi må bygge på eksisterende bedrifter, legge
forholdene til rette og stimulere til vekst. Kanskje også få bedrifter til å flytte til kommunen.
Mål:
En tiltrekkende næringskommune.
Strategi:
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A. Næringslivets bransjer og bedrifter satser på kompetanse, rekruttering og
markedsføring.
B. Utvikling av næringsattraktivitet med konkrete tiltak ledes av Næringsrådet (sammen
med Omstillingsprogrammet, NIT avdeling Indre Fosen, Fremtidens Industri (FI) og
andre).
Idebanken under bør ordnes i tiltaksgrupper for oppfølging. Noen tiltak inngår i virkemiddelapparat (til aktørene som er nevnt under strategien), noen vil være investeringer, og noen
tiltak vil bestå av politisk arbeid overfor sentrale instanser. Uansett, så er det sentralt med
samhandling mellom næringslivet og kommunen.
Tiltak kan også grupperes økonomisk, omtrent slik:
o Tiltak som er enkle og kan iverksettes i driften - merkes grønt.
o Tiltak som forutsetter midler - merkes gult.
Før handlingsprogrammet starter, anslås kostnaden bare ved ett markedsføringstiltak
– merkes grått.
o Tiltak med store kostnader, som gjerne trenger mer utredning i offentlige og private
planprosesser, og bør inn i investeringsbudsjettet. Enkelte fordrer godkjenning og
samarbeid med regionale instanser. De kan merkes oransje.
o Tiltak utenfor lokale beslutningsorganer - merkes lilla.
I oversikten under er dette gjort som ett forslag, ikke som en absolutt fasit.
Forkortelser:
o OP = Omstillingsprogrammet
o NIT = Næringsforeningen i Trondheimsregionen – avdeling Indre Fosen
o FI = Fremtidens Industribedrifter
o IFK = Indre Fosen kommune
o AU = Arealutvalg
o LK = Landbrukskontor
o JBVS = Johan Bojer videregående skole
o KPA = Kommuneplanens arealdel
Noen av aktørene deltar i Næringsrådet.
Næringsrådet bør omgruppere tiltakene under, i klynger for oppfølging. Medlemmene i rådet
bør også prioritere mellom tiltak, og notere ansvar, kostnad og år for gjennomføring.

Idebank for næringsattraktivitet
Nr.
Næringstiltak
Diverse fellestiltak
Inngå samarbeid med markedsfører for
etablering av helhetlig opplegg, opplæringskurs,
opprettelse av landingsside, bruk av sosiale
medier, Finn.no, og så videre.
Stedlig attraktivitet skal også markedsføres.
Markedsføre nærings-, arbeids- og
skolemuligheter overfor ønskede målgrupper i
og utenfor kommunen. Særlig overfor
Trondheims-kanaler, i tradisjonelle og sosiale
medier.
Arbeide for lavere arbeidsgiveravgift.
Tilrettelegge for økt fiberutbygging der det er
grunnlag.
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Ansvar

Kostnad

År

OP/NIT/FI/
IFK

300 000

20212022

OP/NIT/FI/IFK
Markedsfører
Kommunikasj.
rådgiver

Se tiltak
1

20212022

Formannskap
Næringskonsulent

Drift
Drift

11
Nr.

Næringstiltak

Ansvar

Justere kapasiteten ved eksisterende
næringsarealer, og klargjøre sjønære og
bransjerettede områder etter behov.
Etablere kultur for læring, næring og
entreprenørskap i skoler, bedrifter og
lokalsamfunn.
Oppfordre eksisterende bedrifter i alle bransjer til
å utvide og styrke sine produktporteføljer.
Oppfordre nye bedrifter til å etablere seg.

Arealplanlegger

20212022

Virksomhetsledere

Løpende

OP/NIT/FI/
IFK
OP/NIT/FI/
IFK
?

Løpende

OP/NIT/FI/
IFK
Skoler og
arbeidsgivere
JBVS

Løpende

Skoler og
arbeidsgivere

Løpende

Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og
vannforsyning, særlig i Rissa. Energi og
vannforsyning er kritiske faktorer både for
industri og bosetting i mange bygder.
Henstille bedrifter til å bli medlem i Trondheimsregionens næringsforening – avd. Indre Fosen.
Motivere grunnskole- og videregående elever til
å ta fagbrev og arbeid lokalt.
Oppfordre fylkeskommunen til å ha så
fullverdige fagtilbud ved Johan Bojer
videregående skole, at elevene kan fullføre de
fleste tilbud lokalt.
Ha tett samarbeid mellom grunnskoler,
folkehøyskolen, videregående skole samt
nærings- og arbeidslivet, slik at elevene ser
lokale arbeidsmuligheter.
Bedrifter og arbeidssteder må selge seg inn
overfor mulige arbeidstakere og innflyttere.
Motivere seniorer til å ha en tilpasset
stillingsprosent eller tilknytning til virksomheter
med behov for arbeidskraft.
Anmode større virksomheter om å tilrettelegge
arbeidsoppgaver for uføre og flyktninger.
Tilrettelegge språkopplæring for utenlands
arbeidskraft med familier, for å beholde
kompetanse og inkludere innbyggere. Tilbudet
bør være både på dag- og kveldstid.
Vurdere å samkjøre undersøkelser og oppdrag,
isteden for å ha enkeltstående oppdrag.
Ha næringslokaler for små virksomheter som
kan leie kontor.

Arbeidsgivere
Arbeidsgivere

NIT/OP/FI/IFK

Virksomhetsledere
OP/NIT/FI/
IFK

Fellestiltak på samferdsel
Utvikle en målrettet samferdselsstrategi i Indre
Fosen, Fosen, Trondheim og
Trondheimsregionen.
Det dreier seg om følgende:
o Gi aktiv støtte til Fosen-bruprosjektet.
o Fremskynde arbeidet med Stjørna- og
Trondheimsbrua.
o Forberede reguleringsplaner (for bruhoder,
bosetting).
o Kjenne veistandard, tillatt aksellast og
alternative tiltak.
o Utbedre veier, særlig skogsveien KråkmoLeksvik, kystveien Rissa-Hasselvika-Fevåg,
strekningen Rissa-Rørvik, samt veien
mellom Vanvikan og Leksvik ved Hestdalen.
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Trøndelag fylke
Kommunen
Formannskap
Fosenbrua
Andre
+
OP/NIT/FI

Kostnad

År

Løpende
?

Løpende
20212023

Se tiltak
1

20212022
Løpende

20212023

12
Nr.

Næringstiltak
o
o
o
o
o

Ansvar

Kostnad

År

Vurdere å gjeninnføre hurtigbåtanløp ved
Kvithyll.
Utvide kollektivtilbudet med hurtigbåt og
buss, på kveld og helg.
Få lavere kostnad til ferge og bom.
Ta ansvar for samferdselsstrategien, både
politisk og administrativt i kommunen.
Etablere hurtigladere for el-biler.

Bra at ferjesambandet er åpent hele døgnet.

Fellestiltak på rekruttering
Følge opp programfag og høyere yrkesfaglig
utdanning (fagskole) ved Johan Bojer
videregående skole, slik at de treffer næringsog arbeidslivets behov.
Formalisere kontakt mellom grunnskole og
næringsliv. Det er viktig for elevenes
utdanningsvalg å kjenne til lokalt nærings- og
arbeidsliv og praktiske yrker.
Vurdere muligheten for å etablere et
høyskoletilbud.

Fylkeskommune/
JBVS/OP/NIT/FI/
IFK

Løpende

Rektorer og
bedriftsledere

Løpende

JBVS/OP/NIT/FI/
IFK

Fellestiltak på kompetanse
Vurdere å opprette et teknologi- og
kompetansesenter ved ny videregående skole.
TAF (Teknisk- allmennfaglig utdanning) er spilt
inn som tilbud ved ny vgs. Dvs. at man får både
generell studie-kompetanse og yrkesfaglig
utdannelse inklusive lærlingetid.

Fylkeskommune/
JBVS/OP/NIT/FI/
IFK
Fylkeskommune/
JBVS/NIT

Bransjetiltak i industri og teknologi
Tilrettelegge kvalifiserende kurs for personer i
alle aldersgrupper, som er tilpasset
kompetansekrav ved større industri- og
teknologibedrifter.

OP/NIT/FI/
IFK

Bransjetiltak i bygg og anlegg
Løfte kompetansen om anbud, fag, bærekraft, i
både bygg- og anleggsbransjen og kommunen.
Utvikle samarbeid mellom leverandører for å ta
større kontrakter.
Etablere samhandlingsstruktur via NIT – Indre
Fosen.
Ha kontakt mellom bygg/anlegg og
grunnskole/barnehage.

OP/NIT/IFK
OP/NIT/IFK
OP/NIT/IFK
Virksomhetsledere

Bransjetiltak i fiskeri og havbruk
Kartlegge muligheter knyttet til
Trondheimsfjorden.
Undersøke potensialet for underleverandørindustri.
Tilrettelegge for sjøbasert oppdrett av ulike arter.

Bransjetiltak i handel og service
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?
?
?

Løpende

13
Nr.

Næringstiltak

Ansvar

Heve kompetansen på ulike områder, blant
annet på salg, service og styrets ansvar.
Vurdere behovet for å opprette eget bransjeråd
innen NIT - Indre Fosen.

OP/NIT/IFK

Kostnad

År

NIT

Bransjetiltak i transport
Sørge for bedre veistandard og redusert
bomavgift.

Trøndelag fylke
Formannskap

Løpende

Bransjetiltak i jordbruk
Tilpasse produksjon til ny kunnskap og
markedets behov.

Arealutvalg
Landbrukskontor
Gårdbrukere

Det kan dreie seg om å;
• Opprettholde melk- og kjøttvolum
• Opprettholde mengde korn og gras
• Øke produksjon av grønnsaker, frukt og
bær
• Styrke forvaltning av skog og utmark
Vurdere å styrke småskalajordbruk, for å
tiltrekke nye innbyggere. Gjøres ved å la
gårdstun bevare noe jord i fradelings-saker.
Oppfordre gårdbrukere til økt lokal foredling og
større satsing på grønnsaker, frukt og bær.
Oppfordre til investering i nye driftsbygninger,
der det er forsvarlig.
Tilrettelegge for samhandling mellom landbruk
og nærturisme.
Legge til rette for økt kompetanse, etter- og
videreutdanning.

Landbrukskontor
+ gårdbrukere
Landbrukskontor
+ gårdbrukere
Landbrukskontor
+ gårdbrukere
Landbrukskontor
+ gårdbrukere

Bransjetiltak i reiseliv og lokalmat
Styrke forbindelsen mellom landbruk,
nærturisme og opplevelser, blant annet gjennom
lokal mat og drikke.
Skape flere opplevelsespakker og turer.
Benytte allerede etablerte utsalg og kanaler for
lokalmat, før det etableres nye.
Tilrettelegge bedre for turisme, blant annet med
campingplasser, bobilparkering og teltplasser.

OP, NIT, Perler
på en snor

Løpende

OP, NIT, Perler
på en snor
OP, IFK,
etablerere
OP, IFK,
etablerere

Fellestiltak i kommunal virksomhet – ulike sektorer
Stille med bredt, positivt næringsapparat for de
som vil satse. Mye kan gjøres med små
virkemidler og kanskje gjenbrukt utstyr.
Tilby opplæring i grunnleggende markedsføring til politikere, ledere og medarbeidere.
Bruke ulike verktøy for å fremme næringsliv
aktivt.
Det dreier seg om dialog om;
o Kommuneplanens arealdel
o Reguleringsplaner
o Planprosesser
o Næringsareal og næringsbygg
o Markedsføring
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OP/FI

Drift

Se tiltak 1

20212022
Drift

Nærings og areal

14
Nr.

Næringstiltak

Ansvar

Kostnad

År

o

Bistand til grunneiere for å regulere/selge
boligtomter?
o Det ligger mange tomter ute for salg.
Kanskje leie en fagperson til å
eksemplifisere hvordan enkelte tomter blir
med hus, og så invitere til visning?
Gjennomføre næringsvennlig kommune med
ekstern prosessleder. Hensikten er å undersøke
næringsvennlighet i alle sektorer og bidra til
toveis kommunikasjon.
Tilrettelegge for tidsriktig kompetanse blant
medarbeidere og ledere i alle sektorer, også
etter- og videreutdanning.
Vurdere å erstatte innleie med faste ansatte, for
å sikre kompetanse, skatteinntekter og
overføringer.
Fremme tilbakeflytting, tilflytting og pendling i
rekruttering, og vise til fordelene med å bosette
seg.
Vurdere ekstraordinære lønns- og
arbeidsbetingelser for å rekruttere og beholde
mangelpersonell, innen ikt, areal, medisin,
sykepleie, helsesykepleie, med mer.
Tilrettelegge for desentralisert
sykepleierutdanning.

Omstillingsprogram

20202021
Igang

Sektorsjefer og
avdelingsledere

Drift

Kommunedirektør

Drift

Se tiltak 1

20212023

Sektor- og
avdelingsledere

Drift

?

Bilde: Matbord fra Mevassetra i Leksvik, tatt av Kjersti Lerstad i 2020
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Attraktivt kommunesenter og steder
Utfordringsbilde:
Indre Fosen har spredt struktur med mange steder. Infrastrukturen, tilbudet og kulturen har
varierende kvaliteter. Noen steder har sviktende tiltrekning. Vi må få hvert enkelt sted til å bli
attraktive bosteder, som folk ønsker å flytte til og bo i.
Mål:
En tiltrekkende bostedskommune.
Strategi:
A. Kommunens sentrum og steder satser på infrastruktur, opplevelser og markedsføring.
B. Utvikling av stedsattraktivitet med konkrete tiltak ledes av Formannskapet (sammen
med næringsforeninger, innbyggerorganisasjoner, ildsjeler, forskningsmiljøer og
andre).
Tiltak kan grupperes økonomisk, omtrent slik:
o Tiltak som er enkle og kan iverksettes i driften - merkes grønt.
o Tiltak som forutsetter midler - merkes gult.
Før handlingsprogrammet starter, anslås kostnaden ved ett markedsføringstiltak –
merkes grått.
o Tiltak med store kostnader, som gjerne trenger mer utredning i offentlige og private
planprosesser, og bør inn i investeringsbudsjettet. Enkelte fordrer godkjenning og
samarbeid med regionale instanser. De kan merkes oransje.
o Tiltak utenfor lokale beslutningsorganer - merkes lilla.
Oversikten under er laget som ett forslag, ikke som en absolutt fasit.
Forkortelser:
o OP = Omstillingsprogrammet
o NIT = Næringsforeningen i Trondheimsregionen – avdeling Indre Fosen
o FI = Fremtidens Industribedrifter
o IFK = Indre Fosen kommune
Formannskapet bør prioritere mellom tiltakene, og notere ansvar, kostnad og år for
gjennomføring.

Idebank for stedsattraktivitet
Nr.

Stedstiltak

Ansvar

Kostnad

År

Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter
overfor ønskede målgrupper utenfor kommunen.

OP/NIT/FI/
IFK

Se tiltak 1
attraktiv
næring

20212022

Kommunen
Kommunikasj.
rådgiver
Markedsfører

Se tiltak 1
attraktiv
næring

2021

Kanskje jobbe systematisk for at personer som
googler «småbruk», «Fosen», «Bo på landet» og
«Bolig Trondheim» får opp annonser fra kommunen
eller Fosen?
Kanskje bruke bankenes eiendomsmeglere?
Kanskje legge ut boligtomter på Finn.no?
Vurdere å la hvert sted få eget område på
kommunens hjemmeside, som en ansattrepresentant med tilhørighet til stedet kan få
redaktørtilgang til.
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16
Nr.

Stedstiltak
Alternativet er at hvert sted lager egen hjemmeside,
som kan lenkes til samlesiden for
Indrefosen.kommune.no.
Etablere/fornye informasjonsskilt om Indre Fosen,
særlig på Flakk og Brattøra, Rørvik og Vanvikan.
Kanskje med qr-koder med informasjon om bo- og
jobbmuligheter?
Vurdere å etablere en kunstinstallasjon på Flakk,
som et kjennetegn på at du er kommet til Fosen
Lage en uteroms-veileder.
Hensikten er å kunne vurdere utearealer,
konkretisere retningslinjer for møteplasser og
aktivitetsområder, samt bidra til bedre visuelle,
fysiske og funksjonelle kvaliteter. Arbeidet er
tverrfaglig og gjøres i samråd med
landskapsarkitekt.
Ivareta kommunale og private uteområder ved å
renovere bygg, fortau, beplanting, med videre.
Vurdere steders identitet. Konkretisere kulturminner
med potensiale for økt attraktivitet og bidra til
nærings- og stedsutvikling med bevaring og
fornyelse.
Gjøres i samråd med arkeolog eller tilsvarende.
Etablere kommunale/private forsamlingsplasser,
møteplasser og aktivitetsområder for alle
aldersgrupper.
Etablere gang- og sykkelstier i større sentrum og
omkring skolene.
Etablere hurtigladere på større og mindre steder.
Vurdere å la gatebelysning være på hele året.
Vurdere etablering av tilpassede ungdomsklubber
på steder med tilstrekkelig grunnlag.
Oppfordre kjøpesentre og butikker til å tilrettelegge
for innbydende sitte- og prateområder. Skape
særlige opplevelser for familier med barn, som for
eksempel innendørs akvarium, minihage,
sandstrand, med mer.
Oppmuntre seniorer til å vurdere salg av eneboliger
og etablere seg i lettstelte sentrumsnære boliger.
Etablere god boligkapasitet i samarbeid med
grunneiere og entreprenører. Det bør alltid være
mer enn 10 tiltrekkende botilbud, innen 1 km fra
midtpunkt i større steder. Kapasiteten bør omfatte
både byggeklare tomter, pluss små rimelige og
større påkostede leiligheter.
I tillegg planlegge for godt boligpotensial alle
steder, særlig innenfor sentrum.
Justere kapasitet og potensial i overensstemmelse
med behov og attraktivitet.
Styrke boligattraktivitet med enheter som:
o ligger nært handel, tilbud, tjenester og andre
innbyggere
o har kort avstand til større arbeidsplasser
o har nær tilgang til offentlig transport
o ligger nært sjø/natur
o har utsikt
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Ansvar

Kostnad

År

Kommunen
Kommunikasj.
rådgiver
Markedsfører

Se tiltak 1
attraktiv
næring

20212022

Arealutvalg
Næring og
areal
Arealplanlegger

Høsten
2020

Lokale aktører

?

Næring og
areal

?

20212023
?

Næring og
areal

?

?

Fylke
Kommune

?

?

?
?

?
?

?

?

?

?

Kommunalteknikk
Kommune
Frivillighet
Senterledere
butikksjefer

?

?

Grunneiere
Entre-prenører
Kommuneplan
ens arealdel
Arealplanlegger
Boligkoordinator

Drift

Grunneiere
Entreprenører
Kommuneplan
ens arealdel
Arealplanlegger

Drift

17
Nr.

Stedstiltak

Ansvar

Dette fremmer trafikksikker gange og sykling.

Boligkoordinator

Kostnad

Utvikle stedstilpassede enheter, med energieffektiviserende teknologi og arkitektur, ikke bare
ferdighus.
Tilrettelegge for bruk av nye smarte energisystemer
og ha fokus på samlet livssyklus og klimaavtrykk i
materialbruk og transport.
Utforme arkitektur i samsvar med byggets funksjon.
Arkitektur må også ha en god estetisk utforming.
Det innebærer at arkitekturen må tilpasses stedets
landskap, særpreg og identitet gjennom form, farge
og materialitet, samt moderne løsninger, former og
materialbruk.
Kanskje kan mikro-hus være aktuelt?
Ha nøkkelklare leiligheter på større steder.
Tilrettelegge for fradeling av større tomter i
grendene, uten forringelse av matjord.
Arbeide for bedre offentlige transporttilbud med:
o Buss mellom større steder tur-retur, også på
kveldstid, inklusive Rissa, Leksvik, Stadsbygd,
Vanvikan og Råkvåg.
o Buss mellom kommunene, som Rissa og
Brekstad.
o Bussavgang fra Trondheim til Åfjord via Kråkmo
på fredager kl. 16.30.
o Buss mellom Råkvåg, Bjugn og Åfjord.
o Buss til Trondheim og buss på begge sider,
med hyppigere og rimeligere tilbud, også kveld
og helg.
o Hurtigbåt tur-retur Vanvikan-Trondheim lørdag
kveld.
o Overgang for buss og båt i Hasselvika og
Vanvikan.
o Hurtigbåt fra Kvithyll.
Øvrige kommentarer:
o Det har kommet flere anløp på hurtigbåten
Trondheim-Hasselvika-Brekstad ila. våren
2020.
o Hurtigbåtene bør være store, miljøvennlige og
ha gode anløp.
o Det synes umulig å ha en helhetlig oversikt
over bussrutetilbudet. Det fremstår som
utilgjengelig og fragmentert.
o Rutetilbudet bør bli bedre kjent.
o Om fylket ikke aksepterer forslagene til
forbedring av ruter mellom stedene, bør
kommunen utrede kostnaden med ulike typer
av transporttilbud mellom stedene.
.
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?
Arealutvalg
Fylke
Interkommunalt råd
for Fosenkommunene
Formannskap

?

År

18

Bilde: Sopp i hånd, ukjent fotograf

Attraktiv befolkning
Utfordringsbilde:
Indre Fosen har hatt nedgang i folketallet de siste fem årene. En del av årsaken er at
kommunen har et fødselsunderskudd på grunn av aldersfordelingen. Vi trenger netto
tilflytting til kommunen for at folketallet skal øke.
Mål:
En bærekraftig befolkning.
Strategi:
A. Kommunen satser på inkludering, felles aktiviteter og markedsføring.
B. Utvikling av innbyggerattraktivitet med konkrete tiltak ledes av Formannskapet
(sammen med næringsforeninger, innbyggerorganisasjoner, ildsjeler,
forskningsmiljøer og andre).
Tiltak kan grupperes økonomisk, omtrent slik:
o Tiltak som er enkle og kan iverksettes i driften - merkes grønt.
o Tiltak som forutsetter midler - merkes gult.
Før handlingsprogrammet starter, anslås kostnaden ved ett markedsføringstiltak –
merkes grått.
o Tiltak med store kostnader, som gjerne trenger mer utredning i offentlige og private
planprosesser, og bør inn i investeringsbudsjettet. Enkelte fordrer godkjenning og
samarbeid med regionale instanser. De kan merkes oransje.
o Tiltak utenfor lokale beslutningsorganer - merkes lilla.
Oversikten under er laget som ett forslag, ikke som en absolutt fasit.
Formannskapet bør prioritere mellom tiltakene, og notere ansvar, kostnad og år for
gjennomføring.
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Idebank for innbyggerattraktivitet
Nr.

OBS

Innbyggertiltak

Ansvar

Bruke eksisterende stedlige organisasjoner, eventuelt
revitalisere eller opprette lokale organisasjoner som
har mål om stedlig utvikling.
Undersøke årsaker til at tilflyttere bosatte seg i
kommunen og klarlegge hvilke forhold som er
avgjørende for at de blir boende. Dette kan gjøres via
spørreskjema og/eller gruppedialog. Det bør skilles
mellom ulike steder.
Klarlegge hvilke eksterne målgrupper som trolig vil
finne hvert sted aktuelt for bosetting.

Hvert sted

Snarest

Kommune
Omstillingsprogram

?

Innbyggere
Hvert sted
Prosjektgruppen

Våren
2021

Kommune

Drift

Kommunen
Stedene
Alle

Drift

Alle

Løpende

Alle

Løpende

Kommune
Hvert sted
Innbygger
Hvert sted
Foreninger
Innbyggere
Alle

20212023

Alle

Løpende

Aktuelle målgrupper er;
- Utflyttede unge og voksne
- Høyt utdannede norske og utenlandske personer
med interesse for natur og klima
- Elever ved folkehøyskolen
- Interesserte i friluft med jakt og fiske
- Personer som ønsker småbruk
- Personer som ønsker å bo i små samfunn
- Innpendlere
- Sesongarbeidere
- Andre?

Kostnad

År

Lage strategier for å markedsføre kommunens
samlede og stedlige nærings- og bostedskvaliteter
overfor forskjellige målgrupper.
Forskning sier at generell markedsføring ikke
fungerer.
Sende velkomstbrev fra ordføreren til nye innflyttere,
med generell og stedlig informasjon, blant annet om
tjenester, friluftsliv og kultur, pluss boken «Historier fra
«Indre Fosen».
Gi tilflyttere tilbud om lokal «ambassadør» den første
tiden.
Tilrettelegge for at alle innbyggere trives og blir
værende.
Skape hverdagslig positivitet innbyggere imellom, ved
å bruke nettverk, møteplasser og anledninger.
Anmode innbyggere om samkjøring og bruk av
kollektive tilbud.

Løpende

Tiltak for innflyttere med annet språk og kultur
Gi nye innvandrere, flyktninger og sesongarbeidere
tilbud om individuell veileder. Hensikten er å styrke
tilknytningen til lokal skole, arbeid og fritid.
Innlemme norske innflyttere, innvandrere, flyktninger
og sesongarbeidere i vennegrupper og foreninger,
både digitalt og analogt.
Oppfordre lokale unge, voksne og seniorer til å delta
ved språkkafeer, slik at fremmedspråklige får kontakt
med personer i egne aldersgrupper.

Løpende

Løpende

Tiltak for barn og unge
Satse på allsidige og inkluderende opplevelser for
barn og unge, slik at de blir boende og kommer tilbake
etter utdanning.
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Nr.

Innbyggertiltak

Ansvar

Tilrettelegge fritidsaktiviteter og kontaktpunkter for
barn og unge, slik at de i større grad blir kjent med
barn og ungdom fra andre steder.
Motivere ungdom til å ta videregående skole med
studieforberedende og/eller fagbrev lokalt.
Legge til rette for årlige treff for unge som tar
videregående skole eller studier utenfor kommunen,
gjerne i tilknytning til jul- eller sommerferie.

Alle

Kostnad

År

Alle

Løpende

?

?

Kommune

?

Kommune

?

Alle

Løpende

Alle

Løpende

?

?

Alle

Løpende

Alle
Alle
Kommune

Løpende
Løpende
?

Tiltak for barnefamilier
Oppfordre par til å få flere barn og premiere foreldre
for barn nr. 3 og 4, med gratis barnehageplass og
andre goder.
Vurdere å gi innflyttede familier en tilbudspakke, med
arbeid, skole og barnehage. Barn bør få løpende
plass i barnehager.

Tiltak for aleneboende voksne
Være imøtekommende og inkluderende overfor
aleneboende i samfunns-, arbeids- og fritidsliv.
Ved bekymring for personers ensomhet og helse,
oppfordres det til personlig samtale og/eller kontakt
med helse- og omsorgstjenester, frivilligsentraler eller
kirke.

Tiltak for seniorer
Tilrettelegge for digital mestring, med bruk av nye
kommunikasjonsformer, sosiale medier, programmer
og apper.
Oppmuntre til deltagelse i frivillighet, lag og
foreninger.
Oppfordre til bruk av restarbeidsevne.
Stimulere til medvirkning og samskaping.
Vurdere igangsettelse av relevante livsstilsgrupper.

Idebanken foran inneholder et mylder av tiltak. Det er i hovedsak ikke vurdert hva hvert tiltak
koster. Det bør kunne gjøres av de aktørene som foreslår realisering av konkrete tiltak. Det
vil si av næringsliv og næringsaktører, innbyggergrupper og organisasjoner, og kommunen.
Tiltak under overskriften Attraktivt nærings- og arbeidsliv, ivaretas av NIT – Indre Fosen,
Framtidens Industri, Omstillingsprogrammet, bransjer og bedrifter, næringsråd og
formannskap, samt kommunale sektorer. Mange tiltak er underveis, andre er lobbet i årevis
uten suksess, mens noen er nye og må vurderes.
Tiltak under overskriften Attraktiv stedsutvikling, berører private grunneiere,
byggentreprenører, andre næringer, organisasjoner og kommunale sektorer. Næringsråd og
formannskap har også ansvar her.
Tiltak under overskriften Attraktiv befolkning, ivaretas mest av offentlige aktører, særlig
kommunen, frivilligsentraler og kirken. Noen tiltak avhenger av innbyggere.
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Bilde: Salat på tallerken, tatt av Kari Klepp

Stedlig utviklingsarbeid i Indre Fosen
Samskaping dreier seg om samarbeid mellom likeverdige parter for å skape gode løsninger.
Det betyr at kommunen, næringsaktører og virksomheter, innbyggerorganisasjoner og
ildsjeler, kommuniserer om stedlige utfordringer, målbilder, strategier og tiltak for å forbedre
situasjonen på enkeltsteder.
Hensikten med arbeidet er å styrke folketallet, antallet tilflyttere og besøkende samt å senke
antallet utflyttere. Kommunen mener løsningene ligger i å utvikle sterkere attraktivitet i
nærings- og arbeidsliv, stedlig utforming og i befolkningen.
Innbyggere på hvert sted bør samle seg om et knippe av tiltak som kan øke attraktiviteten.
Det står mange interessante tiltak i den generelle tiltaksbanken foran. Noen av disse kan
komplettere eller erstatte de stedlige tiltaksforslagene som allerede er mottatt.
Kommunen tror at en innbyggerorganisasjon kan være pådriver for næringskraft og bolyst.
Det bør imidlertid avklares om lokale innbyggere slutter opp om foreningene; Leksvik Vettu,
Vanvikan i sentrum, Stjørna kultur- og næringsforum, Hasselvika Aktivum samt Fevåg
Aktivum, og gir disse pådriveransvar. Alternativt kan andre lokale organisasjoner ta
pådriveransvaret, eventuelt kommunen. Når dette er avklart, kan kommunen og
organisasjonens styre invitere til stedlige folkemøter. Ulempen er at verken Rissa eller
Stadsbygd har en innbyggerdrevet organisasjon med mål om å utvikle stedet. Det kan de
sannsynligvis få.
Det anbefales at innbyggere på hvert sted svarer på disse spørsmålene:
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A. Hvilken organisasjon/aktør kan/bør være lokal pådriver for næringskraft og bolyst?
Avklaringen noteres her.

B. Hvilke særegne kvaliteter har stedet nå?
Kvalitetene noteres her.

C. Hvilke lokale utfordringer har stedet som reduserer folketall, innflytting og
besøkende?
Utfordringene noteres her.

D. Hvilke lokale mål-bilder / fremtidsscenarioer leder til befolkningsøkning, med flere
innflyttere og besøkende samt færre utflyttere?
Utfordringene noteres her.

E. Hvilke eksterne målgrupper vil trolig finne stedet aktuelt for bosetting?
Skriv strategien for hvilke målgrupper som trolig vil finne stedet attraktivt her.
Aktuelle målgrupper kan være;
- Utflyttede unge og voksne
- Høyt utdannede norske og utenlandske personer med interesse for natur og klima
- Elever ved folkehøgskolen
- Interesserte i friluft med jakt og fiske
- Personer som ønsker småbruk
- Personer som ønsker å bo i små samfunn
- Innpendlere
- Sesongarbeidere
- Andre?
Hensikten med strategien er å bosette flere barn, unge og voksne innbyggere.

F. Hvilken markedsføring bør gjøres for stedet?
Skriv strategien for å markedsføre stedets nærings-, bosteds- og fritidskvaliteter overfor ønskede
målgrupper her.
Husk at forskning sier at generell markedsføring ikke fungerer.

G. Hvilken stedlig informasjon bør stå i velkomstbrevet til nye innbyggere?
Noter stedlig informasjon her.

H. Hvilke innbyggere tilbyr seg å være ambassadører for tilflyttere den første tiden?
Noter navn her.

I.

Hvilke tiltak bør gjennomføres for å heve den lokale attraktiviteten – for næringslivet,
stedet og innbyggerne?

Tiltakene settes inn i de stedlige oversiktene som står lengre bak i dokumentet.

151

23

Rissa

Bilder:
Fosen Yard med utsikt mot Trondheimsfjorden, tatt av Sissel Grimsrud i april 2020
Areal ved rådhuset i Indre Fosen kommune, tatt av Sissel Grimsrud i april 2020

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Rissa

Ansvar

Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter
overfor ønskede målgrupper i og utenfor kommunen.

Kostnad

År

Se tiltak 1
attraktiv
næring

Tilrettelegge for samferdsel, med utbedring av veier,
gang- og sykkelstier samt offentlige kommunikasjonstilbud.
Etablere fiber der det er grunnlag og behov.
Utvide eksisterende næringsarealer, og klargjøre
sjønære og bransjerettede områder etter behov.
Bistå etablerere med utvikling av attraktive
arbeidsplasser og interessante jobber.
Oppfordre eksisterende bedrifter i alle bransjer til å utvide
og styrke sine produktporteføljer.
Ivareta handelsstanden slik at det blir mange typer av
stedlige og internettbaserte tilbud, private tjenester,
spesialforretninger og helst noen særlige attraksjoner.
Oppfordre til etablering av flere butikker (for klær,
elektronisk og teknologisk utstyr, med mer).
Husk at det må være et forretningsmessig grunnlag.
Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og
vannforsyning. Begge er kritiske for industri og bosetting.
Vurdere å lage kontor- og næringshotell.
Oppfordre til etablering av lokalmat-marked.
Flere tiltak?

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Rissa
Vurdere opprettelse av eget område på kommunens
hjemmeside, som en ansatt-representant med tilhørighet
til stedet kan få redaktørtilgang til, versus lage egen
hjemmeside, som kan lenkes til en samleside for
Indrefosen.kommune.no.
Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter
overfor ønskede målgrupper utenfor kommunen.
Kanskje legge ut boligtomter på Finn.no?
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Ansvar

Kostnad

Se tiltak 1
attraktiv
næring

År

24
Utvikle og forskjønne sentrumets helhet og utforming,
blant annet med åpen parklignende møteplass og tilgang
til Botn, for folk i alle aldre med og uten funksjonsnedsettelser.
Gjøres via Områderegulering for Rissa sentrum samt en
uteromsveileder.
Samarbeide med grunneiere og entreprenører for å
utbedre boligkapasiteten innen 1 km fra sentrum.
Det bør alltid være mer enn 10 byggeklare tiltrekkende
tomter og noen innflyttingsklare leiligheter (både små og
rimelige samt større og påkostede).
Høgåsmyra er særlig aktuell, men Vangsåsen og
Sundsåsen er også nevnt.
Oppfordre til etablering av svømmehall med stupetårn.
Oppfordre til etablering av stadion (kombinert gressbane
og friidrettsanlegg).
Oppfordre til etablering av bowling.
Oppfordre til etablering av kino.
Oppfordre til utvidelse av kafetilbud på ettermiddag.
Sondere muligheten for å få styrket dab-signalene.
Bidra til mer aktiviteter og liv på kveld og helg.
Tilrettelegge for bobil og camping.
Lage gang- og sykkelsti fra Sund til Reinsalleen.
Vurdere mulighet for etablering av lokaltransport i
sentrumsområdet.
Tilrettelegge flere turstier, blant annet;
- fra Strømmen bru til Seilforeningens nye bygg
- rundt hele Botn
Forutsetningen er trolig en ildsjel med diplomatisk
væremåte og gjennomslagskraft. Arbeidet bør starte med
grunneiere som er positive.
Flere tiltak?

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Rissa

Ansvar

Kostnad

År

Husk at inkludering er nøkkelen for å unngå ensomhet.
Foreslå stedlig informasjon som bør stå i velkomstbrevet
til nye innbyggere.
Finne innbyggere som kan være «ambassadører» for
tilflyttere den første tiden.
Tilrettelegge fritidstilbud og kontaktpunkter for elever ved
folkehøgskolen, slik at de og innbyggerne blir bedre
kjent.
Flere tiltak?

-

Oversikten er ikke fullstendig – det betyr at tiltak kan endres, fjernes og legges til.
Det er kommet innspill om å beholde den videregående skolen i Rissa, men det er ikke satt
inn i oversikten siden kommunale tjenester behandles i separate planer.
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Leksvik

Bilde:
CNC Produkter i Leksvik, tatt av Kjersti Røstad i april 2020
Kroa-området i Leksvik, tatt av Ivar Røstad i november 2020

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Leksvik

Ansvar

Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter
overfor ønskede målgrupper i og utenfor kommunen.

Kostnad

År

Se tiltak 1
attraktiv
næring

Tilrettelegge for samferdsel, med utbedring av veier,
gang- og sykkelstier, samt offentlige kommunikasjonstilbud.
Etablere fiber der det er grunnlag og behov.
Utvide eksisterende næringsarealer, og klargjøre
sjønære og bransjerettede områder etter behov.
Bistå etablerere med utvikling av attraktive
arbeidsplasser og interessante jobber.
Oppfordre eksisterende bedrifter i alle bransjer til å utvide
og styrke sine produktporteføljer.
Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og
vannforsyning. Begge er kritiske for industri og bosetting.
Videreutvikle seterdrift som en allsidig attraksjon, med
natur og dyr, mat og drikke, tur og inkludering.
Tilrettelegge for Vinmonopol.
Imøtekomme etablering av flere butikker (klær med mer).
Husk at det må være et forretningsmessig grunnlag.
Flere tiltak?

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Leksvik
Vurdere opprettelse av eget område på kommunens
hjemmeside, som en ansatt-representant med tilhørighet
til stedet kan få redaktørtilgang til, versus lage egen
hjemmeside, som kan lenkes til en samleside for
Indrefosen.kommune.no.
Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter
overfor ønskede målgrupper utenfor kommunen.
Kanskje legge ut boligtomter på Finn.no?
Legge til rette for en parklignende møteplass for folk i alle
aldre med og uten funksjonsnedsettelser, også for
ungdom.
Samarbeide med grunneiere og entreprenører for å
utbedre boligkapasiteten innen 1 km fra sentrum.
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Ansvar

Kostnad

Se tiltak 1
attraktiv
næring

År

26
Det bør alltid være mer enn 10 byggeklare tiltrekkende
tomter og noen innflyttingsklare leiligheter (både små og
rimelige samt større og påkostede).
Ivareta og videreutvikle Kroaområdet ved å;
a) tilrettelegge for hensiktsmessige tiltak
b) kartlegge kulturhistoriske bygninger og miljøer
c) bidra med vedlikeholds- og utviklingsplaner
d) understøtte søknader om offentlige midler
Forlenge strandpromenaden langs sjøen, slik at det blir
mulig å spasere langs sjøkanten fra Kroa til Grandfjæra
(Lassøra).
Bygge inn scenen ved kommunehuset i Leksvik, slik at
det kan være små konserter og framføringer av ulike
slag, uansett årstid og vær.
La kulturskolen ha hyppigere fremføringer i grendene.
Ha faste salgsdager for folk i sentrumsområdet og
grendene. Kanskje det blir mer attraktivt å besøke
hverandres steder. (En slags minimartna - med
loppis/garasjesalg, matsalg, lodd, musikk, fremføringer,
og lignenede.)
Bidra til mer aktiviteter og liv på kveld og helg.
Oppfordre til etablering av treningssenter.
Oppfordre til etablering av bowling.
Oppfordre til etablering av sandvolleyball.
Oppfordre til etablering av Bil- og MC-senter.
Annet?

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Leksvik

Ansvar

Kostnad

Husk at inkludering er nøkkelen for å unngå ensomhet.
Foreslå stedlig informasjon som bør stå i velkomstbrevet
til nye innbyggere.
Finne innbyggere som kan være «ambassadører» for
tilflyttere den første tiden.
Flere tiltak?

-

Oversikten er ikke fullstendig – det betyr at tiltak kan endres, fjernes og legges til.

Stadsbygd

Bilder:
Idrettsbanen og Itab Industrier, tatt av Sissel Grimsrud i april 2020
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År
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Konsert i Prestegården, tatt av Elizabeth J. R. Brødreskift i september 2020

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Stadsbygd

Ansvar

Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter
overfor ønskede målgrupper i og utenfor kommunen.

Kostnad

År

Se tiltak 1
attraktiv
næring

Tilrettelegge for samferdsel med utbedring av veier,
gang- og sykkelstier samt offentlige kommunikasjonstilbud.
Etablere fiber der det er grunnlag og behov.
Utvide eksisterende næringsarealer, og klargjøre
sjønære og bransjerettede områder etter behov.
Bistå etablerere med utvikling av attraktive
arbeidsplasser og interessante jobber.
Oppfordre eksisterende bedrifter i alle bransjer til å utvide
og styrke sine produktporteføljer.
Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og
vannforsyning. Begge er kritiske for industri og bosetting.
Imøtekomme behov for etablering av flere butikker.
Husk at det må være et forretningsmessig grunnlag.
Bru over Trondheimsfjorden får betydning for
lokalsamfunnet. I tilknytning til reguleringsplan for
bruhodet, bør boligbehovet anslås.
Andre tiltak?

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Stadsbygd

Ansvar

Vurdere opprettelse av eget område på kommunens
hjemmeside, som en ansatt-representant med tilhørighet
til stedet kan få redaktørtilgang til, versus lage egen
hjemmeside, som kan lenkes til en samleside for
Indrefosen.kommune.no.
Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter
overfor ønskede målgrupper utenfor kommunen.
Kanskje legge ut boligtomter på Finn.no?
Fortette Stadsbygd.
Skape møteplass/aktivitetsområde for folk i alle aldre,
også ungdom, med og uten funksjonshemminger.
Samarbeide med grunneiere og entreprenører for å
utbedre boligkapasiteten innen 1 km fra sentrum.
Det bør alltid være minst 10 byggeklare og tiltrekkende
tomter samt noen innflyttingsklare leiligheter (både små
og rimelige samt større og påkostede).
Vurdere behovet for boligområder i tilknytning til
reguleringsplan for bruhode ved Trondheimsfjorden.
Lage gang og sykkelstier, blant annet fra sentrum til
kirken og Brødreskift.
Imøtekomme behov for etablering av flere spisesteder og
utsalg for lokalmat.
Husk at det må være et forretningsmessig grunnlag.
Få bedre tilgang til natur med stier, parkering, skilt og info
på nett.
Vurdere behovet for etablering av flere
butikker/kjøpesenter (med blant annet klær og
vinmonopol).
Andre tiltak?

Tiltak som innbyggerattraktivitet i Stadsbygd
Husk at inkludering er nøkkelen for å unngå ensomhet.
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Kostnad

År

Se tiltak 1
attraktiv
næring

Ansvar

Kostnad

År

28
Foreslå stedlig informasjon som bør stå i velkomstbrevet
til nye innbyggere.
Finne innbyggere som kan være «ambassadører» for
tilflyttere den første tiden.
Andre tiltak?

-

Oversikten er ikke fullstendig – det betyr at tiltak kan endres, fjernes og legges til.
Det er kommet innspill om en ny og bedre grunnskole på Stadsbygd, men det er ikke satt inn i
oversikten siden kommunale tjenester behandles i separate planer.

Vanvikan

Bilder:
CTM Lyng i Vanvikan, tatt av Sissel Grimsrud i april 2020
Areal ved Vertshuset i Vanvikan sentrum, tatt av Sissel Grimsrud i april 2020

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Vanvikan

Ansvar

Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter
overfor ønskede målgrupper i og utenfor kommunen.

Kostnad

År

Se tiltak 1
attraktiv
næring

Tilrettelegge for samferdsel med utbedring av veier,
gang- og sykkelstier samt offentlige kommunikasjonstilbud.
Etablere fiber der det er grunnlag og behov.
Utvide eksisterende næringsarealer, og klargjøre
sjønære og bransjerettede områder etter behov.
Bistå etablerere med utvikling av attraktive
arbeidsplasser og interessante jobber.
Oppfordre eksisterende bedrifter i alle bransjer til å utvide
og styrke sine produktporteføljer.
Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og
vannforsyning. Begge er kritiske for industri og bosetting.
Videreutvikle seterdrift som en allsidig attraksjon, med
natur og dyr, mat og drikke, tur og inkludering.
Imøtekomme behov for etablering av flere butikker.
Husk at det må være et forretningsmessig grunnlag.
Bygge en større og bedre videregående skole.
Andre tiltak?

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Vanvikan
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Ansvar

Kostnad

År

29
Vurdere opprettelse av eget område på kommunens
hjemmeside, som en ansatt-representant med tilhørighet
til stedet kan få redaktørtilgang til, versus lage egen
hjemmeside, som kan lenkes til en samleside for
Indrefosen.kommune.no.
Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter
overfor ønskede målgrupper utenfor kommunen.
Kanskje legge ut boligtomter på Finn.no?
Forbedre sentrum med møteplasser og beplantning, slik
at det er tilgjengelig for personer med og uten
funksjonsnedsettelser.
Vurdere realisering av elementer fra masteroppgavene
som studenter fra NTNU leverte som bolig-, steds- og
grøntprosjekter.
Samarbeide med grunneiere og entreprenører for å
utbedre boligkapasiteten innen 1 km fra sentrum.
Det bør alltid være mer enn 10 byggeklare tiltrekkende
tomter og noen innflyttingsklare leiligheter (både små og
rimelige samt større og påkostede).
Oppfordre til kafetilbud både på for- og ettermiddag.
Bidra til mer aktiviteter og liv på kveld og helg.
Andre tiltak?

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Vanvikan

Se tiltak 1
attraktiv
næring

Ansvar

Kostnad

År

Husk at inkludering er nøkkelen for å unngå ensomhet.
Foreslå stedlig informasjon som bør stå i velkomstbrevet
til nye innbyggere.
Finne innbyggere som kan være «ambassadører» for
tilflyttere den første tiden.
Andre tiltak?

-

Oversikten er ikke fullstendig – det betyr at tiltak kan endres, fjernes og legges til.
Det er kommet innspill om å medvirke til en ny og bedre videregående skole, samt en
ny/bedre grunnskole og barnehage, men de innspillene er ikke satt inn i oversikten siden
begge behandles i separate planprosesser.

Stjørna - Råkvåg

Bilder:
Aune Byggvare på Mælan, tatt av Sissel Grimsrud, 2020
Strand i Råkvåg, tatt av Kari Klepp, 2020
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Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Stjørna - Råkvåg

Ansvar

Kostnad

År

Ansvar

Kostnad

År

Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter
overfor ønskede målgrupper i og utenfor kommunen.
Utbedre veier, gang- og sykkelstier samt offentlige
kommunikasjonstilbud.
Etablere fiber der det er grunnlag og behov.
Klargjøre næringsområder etter behov.
Bistå etablerere i utvikling av attraktive arbeidsplasser.
Oppfordre bedrifter å styrke sine produktporteføljer.
Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og
vannforsyning. Begge er kritiske for industri og bosetting.
Tilrettelegge for mer turisme.
Andre tiltak?

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Stjørna - Råkvåg
Vurdere opprettelse av eget område på kommunens
hjemmeside, som en ansatt-representant med tilhørighet
til stedet kan få redaktørtilgang til, versus lage egen
hjemmeside, som kan lenkes til en samleside for
indre.fosen.no.
Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter
overfor ønskede målgrupper utenfor kommunen.
Kanskje legge ut boligtomter på finn.no?
Skape møteplass/aktivitetsområde for folk i alle aldre,
med og uten funksjonsnedsettelser.
Samarbeide med grunneiere og entreprenører for å
utbedre boligkapasiteten innen 1 km fra sentrum.
Det bør alltid være mer enn 10 byggeklare tiltrekkende
tomter og noen innflyttingsklare leiligheter (både små og
rimelige samt større og påkostede).
Vurdere anlegg med små leiligheter / rekkehus i kjede.
Oppfordre seniorer til å tilrettelegge for sine barn og
barnebarn, ved å selge husene rimelig til de, og selv
anskaffe seg mer sentrale leiligheter.
Oppfordre til etablering av hurtigmattilbud.
Andre tiltak?

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Stjørna - Råkvåg

Se tiltak 1
attraktiv
næring

Ansvar

Kostnad

Huske at inkludering er nøkkelen for å unngå ensomhet.
Foreslå stedlig informasjon som bør stå i velkomstbrevet
til nye innbyggere.
Finne innbyggere som kan være «ambassadører» for
tilflyttere den første tiden.
Andre tiltak?

-

Oversikten er ikke fullstendig – det betyr at tiltak kan endres, fjernes og legges til.

Hasselvika - Fevåg
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Hasselvika

Bilder:
Hysnes Helsfort fra lufta, tatt av Vidar Johansen
Hasselvika fra lufta, tatt av Ken Robin Sivertsvik

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Hasselvika

Ansvar

Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter
overfor ønskede målgrupper i og utenfor kommunen.

Kostnad

År

Se tiltak 1
attraktiv
næring

Utbedre veier, gang- og sykkelstier samt offentlige
kommunikasjonstilbud.
Etablere fiber der det er grunnlag og behov.
Klargjøre næringsområder etter behov.
Bistå etablerere i utvikling av attraktive arbeidsplasser.
Oppfordre bedrifter å styrke sine produktporteføljer.
Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og
vannforsyning. Begge er kritiske for industri og bosetting.
Andre tiltak?

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Hasselvika

Ansvar

Vurdere opprettelse av eget område på kommunens
hjemmeside, som en ansatt-representant med tilhørighet
til stedet kan få redaktørtilgang til, versus lage egen
hjemmeside, som kan lenkes til en samleside for
Indrefosen.kommune.no.
Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter
overfor ønskede målgrupper utenfor kommunen.
Kanskje legge ut boligtomter på Finn.no?
Skape møteplass/aktivitetsområde for folk i alle aldre,
med og uten funksjonsnedsettelser.
Andre tiltak?

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Hasselvika

Kostnad

Se tiltak 1
attraktiv
næring

Ansvar

Kostnad

Husk at inkludering er nøkkelen for å unngå ensomhet.
Foreslå stedlig informasjon som bør stå i velkomstbrevet
til nye innbyggere.
Finne innbyggere som kan være «ambassadører» for
tilflyttere den første tiden.
Andre tiltak?

-

Oversikten er ikke fullstendig – det betyr at tiltak kan endres, fjernes og legges til.
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-

Det er kommet innspill om å videreføre de offentlige tjenestene med barnehage og
skole, men de er ikke satt inn i oversikten siden tjenestene behandles i separate
planer.

Fevåg

Bilder:
Stranden gård i Fevåg, tilsendt av Beate Dahle
Utsikt i Fevåg, tatt av barnehagens ansatte i 2020

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Fevåg

Ansvar

Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter
overfor ønskede målgrupper i og utenfor kommunen.

Kostnad

År

Se tiltak 1
attraktiv
næring

Utbedre veier, gang- og sykkelstier samt offentlige
kommunikasjonstilbud.
Etablere fiber der det er grunnlag og behov.
Klargjøre næringsområder etter behov.
Bistå etablerere i utvikling av attraktive arbeidsplasser.
Oppfordre bedrifter å styrke sine produktporteføljer.
Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og
vannforsyning. Begge er kritiske for industri og bosetting.
Bru over Stjørnfjorden får betydning for lokalsamfunnet.
I tilknytning til reguleringsplan for bruhodet, bør
boligbehovet anslås.
Tilrettelegge for næring, fiskeutsalg, lokalmatutsalg
(REKO-ring) og opplevelsesturer.
Tilrettelegge for bobilparkering, teltplasser og
campingvogner.
Andre tiltak?

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Fevåg
Vurdere opprettelse av eget område på kommunens
hjemmeside, som en ansatt-representant med tilhørighet
til stedet kan få redaktørtilgang til, versus lage egen
hjemmeside, som kan lenkes til en samleside for
Indrefosen.kommune.no.
Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter
overfor ønskede målgrupper utenfor kommunen.
Kanskje legge ut boligtomter på Finn.no?
Foreslå stedlig informasjon som bør stå i velkomstbrevet
til nye innbyggere, og finne frem til innbyggere som kan
tilby seg å være veiledere for tilflyttere den første tiden.
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Ansvar

Kostnad

Se tiltak 1
attraktiv
næring

År

33
Videreutvikle område rundt COOP, med rasteplass og
infotavle.
Videreutvikle havneområde med sandvolleyballbane,
ballbinge, skotthyllbane, grillhus, ungdomshus, båthus
(med hjertestarter), skateboardrampe og lekeplass.
Finne en strategisk plassering for hurtiglader for el-bil.
Utvikle området på Vestvikan som offentlig badestrand
med toalettfasilitet, og skilte veien tydelig.
Andre tiltak?

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Fevåg

Ansvar

Kostnad

År

Husk at inkludering er nøkkelen for å unngå ensomhet.
Foreslå stedlig informasjon som bør stå i velkomstbrevet
til nye innbyggere.
Finne innbyggere som kan være «ambassadører» for
tilflyttere den første tiden.
Andre tiltak?

-

Oversikten er ikke fullstendig – det betyr at tiltak kan endres, fjernes og legges til.
Det er kommet innspill om å videreføre de offentlige tjenestene med barnehage og skole, men
de er ikke satt inn i oversikten siden tjenestene behandles i separate planer.

Skaugdalen

Bilder:
Uteområde ved Skaugdalen barnehage, tatt av Magni Rabben
Utsikt over Skaugdalen, tatt av familien Sagmo

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Skaugdalen
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Ansvar

Kostnad

År

34
Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter
overfor ønskede målgrupper i og utenfor kommunen.

Se tiltak 1
attraktiv
næring

Utbedre veier og offentlige kommunikasjonstilbud.
Etablere fiber der det er grunnlag og behov.
Klargjøre næringsområder etter behov.
Bistå etablerere i utvikling av attraktive arbeidsplasser.
Oppfordre bedrifter å styrke sine produktporteføljer.
Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og
vannforsyning. Begge er kritiske for industri og bosetting.
Andre tiltak?

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Skaugdalen

Ansvar

Vurdere opprettelse av eget område på kommunens
hjemmeside, som en ansatt-representant med tilhørighet
til stedet kan få redaktørtilgang til, versus lage egen
hjemmeside, som kan lenkes til en samleside for
Indrefosen.kommune.no.
Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter
overfor ønskede målgrupper utenfor kommunen.
Kanskje legge ut boligtomter på Finn.no?
Andre tiltak?

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Skaugdalen

Kostnad

År

Se tiltak 1
attraktiv
næring

Ansvar

Kostnad

År

Husk at inkludering er nøkkelen for å unngå ensomhet.
Foreslå stedlig informasjon som bør stå i velkomstbrevet
til nye innbyggere, og finne frem til innbyggere som kan
tilby seg å være veiledere for tilflyttere den første tiden.
Andre tiltak?

-

Oversikten er ikke fullstendig – det betyr at tiltak kan endres, fjernes og legges til.

Seter - Hindrem

Bilder:
Vamec AS, tatt av Arve Storsve
Mevssetra, tatt av Øyvind Blomstereng

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Seter - Hindrem
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Ansvar

Kostnad

År
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Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter
overfor ønskede målgrupper i og utenfor kommunen.

Se tiltak 1
attraktiv
næring

Utbedre veier og offentlige kommunikasjonstilbud.
Etablere fiber der det er grunnlag og behov.
Klargjøre næringsområder etter behov.
Bistå etablerere i utvikling av attraktive arbeidsplasser.
Oppfordre bedrifter å styrke sine produktporteføljer.
Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og
vannforsyning. Begge er kritiske for industri og bosetting.
Videreutvikle seterdrift som en allsidig attraksjon, med
natur og dyr, mat og drikke, tur og inkludering.
Andre tiltak?

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Seter - Hindrem

Ansvar

Vurdere opprettelse av eget område på kommunens
hjemmeside, som en ansatt-representant med tilhørighet
til stedet kan få redaktørtilgang til, versus lage egen
hjemmeside, som kan lenkes til en samleside for
Indrefosen.kommune.no.
Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter
overfor ønskede målgrupper utenfor kommunen.
Kanskje legge ut boligtomter på Finn.no?
Andre tiltak?

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Seter - Hindrem

Kostnad

Se tiltak 1
attraktiv
næring

Ansvar

Kostnad

Husk at inkludering er nøkkelen for å unngå ensomhet.
Foreslå stedlig informasjon som bør stå i velkomstbrevet
til nye innbyggere, og finne frem til innbyggere som kan
tilby seg å være veiledere for tilflyttere den første tiden.
Andre tiltak?

-

Oversikten er ikke fullstendig – det betyr at tiltak kan endres, fjernes og legges til.
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Bilde: Kajakkpadlere ved Hjellup Fjordbo i Leksvik, tatt av Merethe Dahl i juli 2020

Suksess
Hensikten med Næringskraft og bolyst kan realiseres ved følgende forhold:
o Tilgjengelige ressurser for å styre samfunnets utvikling
o Politisk og administrativ vilje til å gjennomføre tiltak i hovedprogrammet
o Næringsaktører og innbyggerorganisasjoner som bidrar aktivt
En samskapende prosess blir også en eksperimentell øvelse i lokaldemokrati.
Kommunestyret orienteres årlig om utvikling og gjennomføring av programmet.
Hovedprogrammet evalueres når det er ferdig i 2023, med to sentrale spørsmål:
o Hvordan ble prosessen gjennomført?
o Hva ble oppnådd med tiltakene?
Trolig blir Indre Fosen en tiltrekkende distriktskommune, som mange vil bo i og besøke.
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Bilde: Interiør i Redningsvesten Pub, som blir 10 år i 2022, tatt av Line Leira

Kilder
NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn
Omstillingsprogrammet – Handlingsplan 2020
Omstillingsplan for arbeids- og næringsliv 2020-2022, 2019
Omstillingsplan for arbeids- og næringsliv 2017- 2022, 2016
Omstillingsprogrammet – Kompetansekartlegging – undersøkelse, 2019
Stortingsmelding 5 (2019 – 2020) - Levende lokalsamfunn for fremtiden, Distriktsmeldingen
Plankontoret i Trondheim kommune – Befolkningsprognose for Trondheimsregionen 20192050, 2019
SINTEF – Nye muligheter for verdiskaping i Norge, 2019
Fylkesmannen i Trøndelag – Kommunebildet for Indre Fosen, 2019
Telemarksforskning – Regional analyse Indre Fosen, 2019 (TF-rapport 0)
Telemarksforskning – Næringsutvikling i distriktskommuner i 2030 (TF-notat nr.19/2019)
Telemarksforskning – Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor (TF-rapport
nr. 471, 2019)
Telemarksforskning – Regional analyse Indre Fosen, 2019 (En foreløpig rapport)
Telemarksforskning – Hvorfor vokser steder? (Knut Vareide, 2018)
Telemarksforskning – Suksessrike distriktskommuner, 2018 (TF-rapport nr. 442)
Telemarksforskning – Regional analyse Indre Fosen, 2018 (TF-rapport nr. 0)
Telemarksforskning – Urban Living Lab (TF-rapport nr. 393, 2017)
BDO – Utviklingsanalyse - Indre Fosen, 2019
BDO – Utviklingsanalyse - Indre Fosen, 2018
Impello-analysen, 2019
NHO - Næringslivets perspektivmelding, 2018
Møreforskning – Fastlandsforbindelse for Indre Fosen – Konsekvenser for befolkningen,
Notat juli 2018 ved Eivind Tveter
PwC Bærekraft 100 – Rapportering for framtiden, 2017
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Trøndelag Forskning og Utvikling – Hvordan brukes befolkningprognoser? (TFoU-rapport
2019:14)
Trøndelag Forskning og Utvikling - Strategisk utviklingsanalyse nye Indre Fosen kommune
(TFoU-rapport 2016:12)
Trøndelag Forskning og Utvikling - Konsekvensanalyse – bortfall av arbeidsplasser i Rissa
og Leksvik kommuner (TFoU-rapport 2016:11)
Ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA – Hurum som næringsvennlig kommune –
fagrapport fra gjennomført forstudie, 2016
Maximite – Næringsvennlig kommune – sluttrapport fra forstudie i Askvoll, 2012
Distriktssenteret – Kartlegging av prosjekta i bulyst-satsinga, Arbeidsnotat 2013 og 2018
NTNU - Det setter jo stedet på kartet: småskala stedsutviklingstiltaks betydning for forståelse
av sted: Hasselvika som case, masteroppgave av Britt Jorid Børset Foss
NTNU - Bygdebyen Rissa - en analyse av rurale og urbane kvaliteter, masteroppgave av
Linn Kristin Hassel, 2012

Bilde: Barn i åker på Stadsbygd, tatt av Stefan Hansen i 2020
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Forprosjektet næringskraft og bolyst, 30.10.2020

Oppsummering av 34 innspill til handlingsplanen
Dette er en oversikt over høringsuttalelsene fra regionale myndigheter og lokale
aktører/innbyggere. Alle er oppsummert og vurdert. Vurderingen dreier seg om tre forhold:
‘Tas til etterretning’ betyr at innspillet eller merknaden godtas og settes inn i
handlingsprogrammet. ‘Tas som orientering’ vil si at innspillet oppfattes som godt, men det
står allerede tilsvarende i handlingsprogrammet. ‘Tas ikke til følge’ brukes når merknaden
eller innspillet ikke passer inn i handlingsprogrammet, enten på grunn av avklaring i
prosjektbeskrivelsen eller fordi det oppfattes å basere seg på sviktende grunnlag. Samtlige
innspill er mottatt på kommunens kontaktskjema for uttalelser, epost og SMS.
1. Innbygger i Vanvikan 26.04.2020
A. Går det an å lage en type fortetting for bygda som ivaretar ønsket om landlig liv med
tilgang til hage og turterreng samtidig som man fortetter?
Går det an å ivareta terrenget med “teppebebyggelse”, felles garasjeanlegg, kanskje
en heis for universell utforming i terrenget, og så videre? Går det kanskje an å dele
heis og parkeringsplass med barnehagen?
B. Kan man i tilknytning til barnehage og nytt boligfelt knytte en bygdeåker som “utvider”
utomhus-arealet, men for fellesskapet? Felles potetåker, høns og drivhus?
Vurdering – innspillene er tatt til orientering og til etterretning
Forslagene hører egentlig til i sentrumsplan for Vanvikan, og er gitt videre til fagleder areal.
To tiltak tas allikevel til etterretning og ble satt inn i handlingsplanen, rett før den ble sendt til
formannskapet for å bli lagt på høring sommeren 2020.
Forslag A er satt inn som fellestiltak (fra den Boligpolitiske planen):
Styrke den stedlige boligattraktivitet med enheter som:
o ligger nært handel, tilbud, tjenester og mennesker
o har kort avstand til større arbeidsplasser
o har kort avstand til offentlig transport
o ligger nært sjø/natur
o har utsikt
I tillegg står følgende:
o Utvikle stedstilpassede enheter, med energi-effektiviserende teknologi og arkitektur,
ikke bare ferdighus.
o Tilrettelegge for bruk av nye smarte energisystemer og ha fokus på samlet livssyklus og
klimaavtrykk i materialbruk og transport.
o Utforme arkitektur i samsvar med byggets funksjon. Arkitektur må også ha en god
estetisk utforming. Det innebærer at arkitekturen må tilpasses stedets landskap,
særpreg og identitet gjennom form, farge og materialitet, samt moderne løsninger,
former og materialbruk.
o Kanskje kan mikro-hus være aktuelt på enkelte områder?
Forslag B er også allerede satt på Vanvikan med ordlyden:
o Vurdere igangsettelse av et bolig-, arkitektur- og grønt-prosjekt som masteroppgave i
regi av NTNU.
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2. Innbygger/politiker i Reinsgrenda 04.05.2020
«I nevnte plan er bygda Fevåg ikke nevnt, bare under benevningen Stjørna. Fevåg er ikke
Stjørna. Har fått mange henvendelser fra Fevåg. Husk at dette er ømme punkter for
bygdene, de er redde for å bli nedprioritert.»
Vurdering – innspillet er tatt til etterretning
I prosjektbeskrivelsen, som ble vedtatt for et år siden, står det at arbeidet i hovedsak vil dreie
seg om tettstedene. Forslaget er imidlertid svært fornuftig og handlingsplanen med
faktagrunnlaget justeres noe, slik at det også blir rom for mindre steder.
3. Kommunens innbyggerservice
Lage velkomstbrev som sendes alle tilflyttere.
Vurdering – innspillet tas til etterretning
Forslaget vil trolig oppleves som svært inviterende, og tas inn i handlingsprogrammet.
4. Innbygger i Rissa 05.06.2020
Gi bort bolig- og næringstomter som ikke er attraktive, til unge folk og næringsdrivende som
vil etablere seg.
Vurdering – innspillet tas ikke til følge
En slik praksis vil nok gradvis ødelegge markedsmekanismene, og skape ulikhet mellom folk.
5. Innbygger i Rissa 05.06.2020
Lage et aktivitetssenter med kino, bowling, gokart, lager, med mer. Det er særlig attraktivt for
unge innbyggere og kan fungere som en stimulans for å bli boende.
Vurdering – innspillet tas som orientering
Et slikt senter må etableres av private aktører. I handlingsprogrammet står det allerede
forslag om å etablere flere møteplasser ute og inne, særlig for unge. Det dreier seg om
ungdomsklubb, svømmehall, kino, fotballhall, med videre.
6. Innbygger i Rissa 05.06.2020
A. Tilrettelegge for flere boliger der det allerede bor folk, slik at det blir boliger også til barn
og barnebarn, det er i hvert fall behov i kommunesenteret.
B. Makeskifte hvor folkehøyskolens lokaler byttes mot bygg ved Hysnes. Folkehøyskolen
har nedslitte lokaler som kunne vært erstattet med attraktive leiligheter og eneboliger.
Mange yrkesgrupper fordrer attraktive boliger i nærheten av arbeidssted og
sentrumsfunksjoner.
C. Etablere et mer attraktivt kommunesenter i Rissa.
Vurdering – to innspill tas som orientering - ett tas ikke til følge
Forslag A og C ligger allerede i handlingsplanen. (For øvrig omhandler Kommuneplanens
arealdel, som er underveis, særlig boligtomter.)
Forslag B første del, om å flytte folkehøyskolen (som består av undervisningsbygg, internat,
leiligheter for ansatte og en gård) fra Rissa til Hasselvika, er vurdert for noen få år siden. Den
gang stemte personalet mot forslaget. Rektor tror ikke det er grunn til å anta at stemningen
for flytting er vesentlig endret nå.
Trolig er det slik at skolens drift og ungdommene som bor på skolen, nyter godt av å ha nær
tilgang på alle servicefunksjonene i Rissa. Det handler mye om Coop, Greitrå`n og
sportsbutikken pluss lett tilgang til seiling og bading i Botn.
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Trolig vil sentrum bli enda stusseligere uten elever fra folkehøyskolen, både på dag, kveld og
helg. For øvrig har skolen konkrete planer om oppgradering av flere bygninger.
Når det gjelder forslag B andre del, ligger det også an til at Rissa får mange flere
boligtomter innenfor 1 km fra sentrum. Formelt er det kommuneplanens arealdel som
behandler nye boligområder, men i Sentrumsplanen for Rissa legges det til rette for boliger
sør for Årnset. Derved blir ytterligere boligbehov i Rissa en del dempet.
7. Innbygger i Hasselvika 05.06.2020
Det savnes et brukbart svømmebasseng i Rissa. Folk, blant annet fra Hasselvika, kjører ikke
til Leksvik for å svømme. Kommunen ved skolene må ta mer ansvar for
svømmeopplæringen, som også gir god folkehelse.
Vurdering – innspillet tas som orientering
Forslaget om svømmebasseng er allerede i handlingsplanen. Det blir trolig bedre
svømmeferdigheter blant barn og unge når det er nær tilgang til svømmebasseng.
8. Utflyttet rissværing 05.06.2020
Har stor tro på tilflytting når det er kommet bru over Trondheimsfjorden, tunnel gjennom
Blåheia samt bru over Stjørnfjorden.
Vurdering – innspillene tas som orientering
Forslaget ligger allerede i handlingsplanen, med følgende tekst;
o Gi aktiv støtte til Fosen-bruprosjektet.
o Fremskynde arbeidet med Stjørna- og Trondheimsbrua.
o Forberede reguleringsplaner (for bruhoder, bosetting).
o Kjenne veistandard, tillatt aksellast og alternative tiltak.
o Utbedre veier, særlig skogsveien Kråkmo-Leksvik, kystveien Rissa-Hasselvika-Fevåg,
samt strekning Rissa-Rørvik.
9. Innbygger på Stadsbygd 06.06.2020
Har stor tro på tilflytting når det er kommet bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.
Vurdering – innspillene tas som orientering
Forslaget ligger allerede i handlingsplanen. Se svaret på forrige punkt.
10. Innbygger på Stadsbygd 06.06.2020
Forslag som fremmer bolyst og turisme:
A. Anlegge næringsparker i Rissa og Leksvik for småbedrifter.
B. Utbedre veiene, blant annet veien til Leksvik.
C. Senke eller fjerne bomtakstene.
D. Sondere muligheten for å få styrket DAB-signalene.
E. Gi grunneiere bistand til å regulere og selge boligtomter.
F. Anlegge bobil-/camping på attraktivt område.
Vurdering – Innspillene tas til orientering og etterretning
Forslag A står slik i handlingsplanen; Vurdere å lage kontor- og næringshotell i Rissa. For
øvrig har FI /Fremtidens Industri) i Vanvikan en næringspark.
Forslag B står slik i handlingsplanen; Sørge for bedre veistandard og redusert bomavgift.
Kjenne veistandard, tillatt aksellast og alternative tiltak. Utbedre veier, særlig skogsveien
Kråkmo-Leksvik, kystveien Rissa-Hasselvika-Fevåg, samt strekning Rissa-Rørvik. Skape nye
veitraseer, særlig mot Steinkjer, og vedlikeholde eksisterende.
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Forslag C står også i handlingsplanen; Få lavere kostnad til ferge og bom.
Forslag D settes inn i handlingsplanen som stedstiltak i Rissa; Sondere muligheten for å få
styrket DAB-signalene.
Forslag E står allerede som felles og individuelt stedstiltak i handlingsplanen; Samarbeide
med grunneiere og entreprenører for å utbedre boligkapasiteten innen 1 km fra sentrum i
Rissa, Leksvik og Stadsbygd. Det bør alltid være minst 10 byggeklare og tiltrekkende tomter
samt noen innflyttingsklare leiligheter.
I tillegg står det; Samarbeide med grunneiere og entreprenører om å fradele romslige tomter
på mindre steder.
Forslag F, anlegge bobil-/camping på attraktivt område, er satt inn som fellestiltak for
næringslivet i handlingsplanen; Tilrettelegge for mer turisme, blant annet med
campingplasser, og lignende.
11. Innbygger i Leksvik 07.06.2020
A. Gå inn for å få barnefamilier som tilflyttere.
B. Satse på Vanvikan, som har best potensiale av alle stedene, pga. hurtigbåten til
Trondheim.
C. Om man lykkes med strategien i Vanvikan, vil det etter hvert smitte over på de andre
stedene.
Vurdering – Innspillene tas til orientering
Forslag A med barnefamilier står allerede i handlingsplanen, som fellestiltak for
befolkningen, sammen med andre mulige tilflyttingsgrupper.
Forslag B med satsing på Vanvikan, står allerede i planen, men er foreløpig på linje med
foreslått satsing andre steder. Teksten er slik:
o Forskjønne sentrum med møteplasser og beplantning, slik at det er tilgjengelig for
personer med og uten funksjonsnedsettelser
o Vurdere igangsettelse av et bolig-, arkitektur- og grønt-prosjekt som masteroppgave i
regi av NTNU
o Oppfordre til etablering av flere butikker
o Medvirke til at det bygges ny videregående skole
o Bygge ny barnehage
o Oppfordre til kafetilbud både på for- og ettermiddag
o Bidra til mer aktiviteter og liv på kveld og helg
Forslag C - om først å lykkes med Vanvikan, kan absolutt være riktig. Ifølge to vedtatte
samfunnsdeler, for de tidligere kommunene, skal det satses på Rissa og Stadsbygd samt
Leksvik og Vanvikan. Disse planene gjelder inntil det foreligger en ny samfunnsdel for Indre
Fosen.
12. Innbygger på Stadsbygd 08.06.2020
(Teksten kom ikke med i sendingen. Har sendt beskjed, med oppfordring til å sende nytt
innspill, men det har ikke kommet svar.)
13. Innbygger i Rissa 08.06.2020
A. I rekruttering bør kommunen fronte tilbakeflytting og tilflytting, ikke pendling, samt
fordelene med å bosette seg her.
B. I oppdrag over flere år bør kommunen erstatte innleie med faste ansatte. Dette for å
sikre kompetanse i egen organisasjon, skatteinntekter og overføringer til kommunen.
C. Lokale politikere bør dempe egne interesser og følelser, og respektere
administrasjonens faglige vurderinger.
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D. Prognosen med aldrende befolkning bør vektlegge bolyst også for seniorer, blant annet
med korte avstander fra boliger til sosiale arenaer, helsetjenester og butikker.
Vurdering – Innspillene tas til etterretning og orientering
Forslag A, B og C – settes inn i planforslaget.
Forslag D – står allerede i planforslaget for alle aldersgrupper. Det er en nasjonal politikk å
fortette allerede eksisterende steder, og særlig steder med offentlig kommunikasjonstilbud.
14. Innbygger i Rissa 08.06.2020
Er sterkt imot utbygging utover Sundsåsen og Vangsåsen. Dette pga. av dyrenes behov for
leveområder og menneskers behov for rekreasjonsområder.
Vurdering – Innspillet tas til orientering
Det er kommuneplanens arealdel som behandler nye boligområder. I Sentrumsplanen for
Rissa legges det til rette for boliger sør for Årnset. Derved blir ytterligere boligbehov i Rissa
noe dempet.
15. Fylkesmannen i Trøndelag
Det foregår mye spennende og godt planarbeid i Indre Fosen. Det er positivt at hensynet til
klima og miljø skal ivaretas i kommunens strategiske utvikling. Arbeidet med å etablere
bruforbindelser over Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden vil styrke samfunnssikkerheten. Det
samme gjelder ønskene om å utbedre deler av veinettet.
For øvrig savnes følgende satsingsområder:
A. Bruke nullvisjon for omdisponering av jordbruksarealer, som står som forslag i den
lokale landbruksplanen.
B. Sette inn mer bransjerettede tiltak for landbruket.
C. Fremheve det nasjonale utfordringsbildet om bærekraftige og trygge samfunn – når
det gjelder velferd, økologi og befolkning.
D. Anvende FNs 17 bærekraftmål.
E. Bruke kommuneplanens samfunnsdel for å gi en strategisk retning til
samfunnsutviklingen.
F. Redusere utslipp av klimagasser og energiforbruk for å nå målet om
lavutslippssamfunn i 2050. Med tilhørende klare strategier for effektiv arealbruk og
god samordning med transportsystem.
G. Vektlegge aldrende befolkning og viktigheten av å planlegge for effektiv
tjenesteproduksjon, tilgjengelige boliger og transportløsninger som gir et
aldersvennlig samfunn.
Vurdering – noen innspill tas ikke til følge og noen tas til orientering
Forslag A og B – avvises i denne sammenhengen fordi prosjektskissen for denne planen,
fremhevet at landbruk omtales i egen landbruksplan. Sistnevnte ble politisk behandlet høsten
2020 og temaene ble adressert. For øvrig vurderes disponering av arealer i
kommuneplanens arealdel, som trolig ferdigstilles i 2021.
Forslag C, D og F – tas ikke til følge fordi utfordringene med bærekraftige samfunn, FNs
bærekraftmål og hensyn til klima håndteres i den kommunale planstrategien, som blir politisk
behandlet ila. høsten 2020.
Forslag E – tas til orientering siden kommuneplanens samfunnsdel kommer i 2021, med mål
og strategier for samfunnsutvikling.
Forslag G – tas ikke til følge i denne sammenhengen fordi aldrende befolkning og
tjenestebehov kommer i separate utredninger, Helse og omsorgsplanen samt
Oppvekstplanen. For øvrig vil kommunen tilrettelegge for alle aldersgrupper.
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16. Innbygger på Stadsbygd - 09.06.2020
Mener det er aksen Stadsbygd – Vanvikan som har størst potensial for vekst i Indre Fosen.
Viktig forutsetninger for bolyst og økt vekst:
A.
Tilrettelegge for boligtomter på Stadsbygd/Vanvikan. Tomten må være attraktiv, |med
både kveldssol og utsikt.
B.
Det må bygges ny barne- og ungdomsskole på Stadsbygd og i Vanvikan. Skole er
selvfølgelig svært viktig for en barnefamilie som vurderer å flytte til kommunen.
C.
Gangveier fra skole til boligområder. Trygg skolevei!
D.
Tilrettelegge for økt bolyst ved å opparbeide parker og lekeområder for barn.
E.
Tilrettelegge for kontorlokaler med bredbåndstilgang som pendlere fritt kan benytte
ved hjemmekontor.
F.
Selge kommunen utad. Reklamekampanjer.
Vurdering – innspillene tas hovedsakelig til orientering og ett til etterretning
Innspill A med boligtomter, C med gangveier og D med parker og aktivitetsområder står
allerede i planen.
Innspill B med ny skole på Stadsbygd håndteres av politikerne.
Innspill E med kontorlokaler som pendlere fritt kan benytte står delvis i planen, men om de
kan tilbys gratis vites ikke på nåværende tidspunkt.
Innspill F med å selge kommunen utad med reklamekampanjer, tas til orientering og må
videreutvikles.
17. Innbygger i Skaugdalen 13.06.2020
Fjern aldersgrensen på 8 år for ledsagerbevis. Urettferdig at foreldre må betale for
assistenter på ulike aktiviteter. Inkludering på alvor må ikke koste for mye.
Vurdering – innspillet tas til etterretning
Forslaget må først vurderes av rett fagperson, før det eventuelt kan settes inn i
handlingsprogrammet.
18. Innbygger i Leksvik 13.06.2020
Forslag til utbedrende tiltak:
A. Arbeidsplasser – tilflytting krever at minst en av et par må finne relevant/interessant
jobb lokalt.
B. Jobbannonser – alle utlysninger av lokale stillinger i privat og offentlig sektor samles
ett sted.
C. Pendling – (a) tilrettelegge ved å etablere bru eller utvidet hurtigbåtrute Leksvik –
Vanvikan – Frosta – Trondheim. (b) Tilrettelegge bedre for å hente barn i barnehage
og SFO.
D. Annonsering – kjør reklame for bygder og tettsteder på kino, aviser, med videre.
E. Etablering – vær synlig som den mest attraktive kommunen for personer som starter
ny virksomhet, f.eks. gratis kontorplass i 2 år ved FI-bygget i Vanvikan.
Vurdering – innspillene tas til orientering
Når det gjelder forslag A, tilgang på lokale jobber, er kommunens personal- og
næringspolitikk svært bevisst. Det jobbes også aktivt med forslag C med tilrettelegging for
pendlere og E være en attraktiv kommune for personer med etableringstanker.
Forslag B, med synliggjøring av alle lokale ledige stillinger, er mulig i dag ved bruk av NAVs
jobbsøkersystem. Se dette eksempelet;
www.nav.no/no/Person/arbeidsplassen.nav.no/stillinger?counties[]=TRØNDELAG&municipal
s[]=TRØNDELAG.INDRE%20FOSEN
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Forøvrig synliggjør kommunen alle sine utlyste stillinger godt via NAVs system, egen
hjemmeside og ulike sosiale medier.
Forslag D, med reklamering for bygder og tettsteder, anses som svært interessant og bør
videreutvikles.
19. Innbygger på Stadsbygd 14.06.2020
Har følgende viktige forutsetninger for bolyst:
A. Veier og logistikk så folk finner Indre Fosen
B. Arbeidsplasser
C. Skole og barnehager, fritidstilbud
D. Kommunale avgifter og eiendomsskatt så låg som mulig
E. Inkludering av innflyttere
F. Tilrettelegge strekningen Stadsbygd – Vanvikan; med boligtomter, nye barne- og
ungdomsskoler, gangveier mellom skoler og boligområder, opparbeide parker og
aktivitetsområder, etablere kontorlokaler med bredbåndstilgang for pendlere, samt
markedsføre kommunen
Vurdering – innspillene tas i hovedsak til orientering og ett til etterretning
Forslag A - E tas til orientering. Både samferdsel, arbeidsplasser og inkludering er godt
prioritert i handlingsprogrammet. Skole, barnehager og fritidsaktiviteter er ønsket av mange
innbyggere. Det er imidlertid opp til politikere å avgjøre tilstedeværelsen av barne- og
ungdomsskoler samt om de skal renoveres eller bygges nye. Nivået på kommunale avgifter
og spørsmålet om eiendomsskatt avgjøres også av politikere. Det knytter seg usikkerhet
rundt dette når kommunens økonomi svekkes.
Forslag F – tas til etterretning. Det er logisk at Stadsbygd og Vanvikan har ekstra kraft for
tilflytting pga. sin nærhet til Trondheim. Når områdeplanen for Stadsbygd starter vil det
tilrettelegges og videreutvikles på mange områder i lokalsamfunnet. Når reguleringsplanene
for bruhodene starter opp, er det logisk å vurdere boligområder i tilknytning til dette.
20. Utflytter fra Leksvik 14.06.2020
Under er flere utsnitt fra den innsendte uttalelsen:
Kroflata i Leksvika er for lenge siden politisk besluttet å være et kulturminneområde. Der i
gjennom er det et visst vern og byggesøknader som skal gå via Fylkeskonservatoren for
uttalelse. Området har stort potensial og kan bli en lokal perle.
For å bygge noe solid bør et godt fundament ligge til grunn. Ifølge opplysninger fått fra
ansatte i kommunen har det lenge vært besluttet å selge diverse kommunale eiendommer.
Kroflata 6 og Kroflata 20 har ifølge utsagn vært blant disse. I tillegg er det nevnt at området
skulle vært regulert.
Søknadsprosess og dialog med Fylkeskonservator har gått veldig bra. Honnør til
saksbehandlere for dette. Det som er litt skuffende, er at kommunen ikke ville gå inn og
regulere området. Det er to eiendommer i denne klyngen som har dårlig eller ingen formell
adkomst. Grensemerker mangler og i flg. Kartverket, har området en feilmargin på inntil 2
meter. Saksbehandlere og ordfører har vært på befaring og var enige i at noe burde gjøres,
og skulle vært gjort for lenge siden. Fylkeskonservatoren har også i sin uttalelse påpekt
behovet for regulering. Det er her poenget med et godt fundament kommer inn. Et godt
fundament er en god investering både for det offentlige og beboere. Kommunal eiendom kan
oppnå høyere pris/verdi. Nå er det enkelte elementer som lager støy som fører til ekstra
belastning på både administrasjon og politisk.
Politikere i areal/plan samt teknisk sjef er kjent med dette. Da trenger vi gode
handlingsplaner. Med økt bolyst vil fellesskapsfølelsen øke og dugnadsånden styrkes.
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Det er interessant å engasjere seg i området ut over egen eiendom, men det betinger at det
legges til rette for en positiv utvikling.
Vurdering – innspillet tas til orientering og etterretning
Forslaget om bedre ivaretagelse med tilretteleggende og utviklende tiltak står allerede i
planforslaget, under overskriften Tiltrekkende kommunesenter og steder.
Ordlyden er slik:
• Identifisere steders identitet, konkretisere kulturminner med potensiale for økt
attraktivitet og bidra til nærings- og stedsutvikling med bevaring og fornyelse.
I tillegg har kommuneplanens samfunnsdel for Leksvik for 2015-2026 disse tekstene:
• Kartlegge kulturhistoriske minner, bygninger og miljøer, med tilhørende vedlikeholdsog utviklingsplan. (For øvrig kan kommunen sende søknad til NT-FK om midler til
kartlegging.)
• Sette av faglige ressurser for å koordinere kulturhistoriske minner, bygninger og
miljøer, også med ansvar for å søke midler til vedlikehold og utvikling.
For øvrig er følgende tiltak satt inn i planen, på Stedstiltak for Leksvik:
• Ivareta og videreutvikle Kroaområdet ved å;
o tilrettelegge for hensiktsmessige tiltak i området
o kartlegge kulturhistoriske bygninger og miljøer
o bidra med vedlikeholds- og utviklingsplaner
o understøtte søknader om offentlige midler
Den 05.10.2020 ble innspillet videresendt til nærings- og arealsjefen samt fagleder areal, for
nærmere vurdering.
21. Utflyttet leksværing 14.06.2020
Har følgende forslag til utbedring:
A. Reparere veien mellom Vanvik og Leksvik ved Hestdalen.
B. Oppgradere veien fra Leksvik over Kråkmo med asfalt.
C. Forlenge strandpromenaden langs sjøen, slik at man kan spasere langs sjøkanten fra
Kroa til Grandfjæra (Lassøra).
D. Åpne opp for at Lassøra i Leksvik kan reguleres om til hytteområde, for å dra hyttefolk
innover til Leksvika. Det vil gi økt verdiskaping og flere jobber i Leksvik.
Vurdering – innspillene tas til etterretning og orientering
Forslag A, om å reparere veien mellom Vanvik og Leksvik ved Hestdalen, er satt inn i
planen, under Attraktivt nærings- og arbeidsliv som Fellestiltak på samferdsel.
Forslag B, om å oppgradere veien fra Leksvik over Kråkmo med asfalt, står allerede i
planen, på samme sted som tiltaket over.
Tiltak C, om å forlenge strandpromenaden langs sjøen, slik at man kan spasere langs
sjøkanten fra Kroa til Grandfjæra (Lassøra), er satt inn i planen, under Tiltrekkende
kommunesenter og steder / Stedstiltak i Leksvik.
Det sto også et tilsvarende tiltak i kommuneplanens samfunnsdel for Leksvik for 2015-2026.
Forslag D, om å åpne opp for at Lassøra i Leksvik kan reguleres om til hytteområde, for å
dra hyttefolk innover til Leksvika, er videresendt til prosjektleder for Kommuneplanens
arealdel den 05.10.2020.
22. Innbygger/politiker i Fevåg 14.06.2020
Har følgende kommentarer:
A. Fevåg / Hasselvika bør være et eget satsingsområde på lik linje med Stjørna
Råkvågen.
B. Videregående skole bør ligge i kommunens sentrum.
C. Infrastruktur (veg, buss, mobil/bredbånd) må utbygges i mye større hastighet
enn i dag.
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D. Bolyst betinger barnehage og 1 - 7 årlig skole der skolene og barnehagene ligger i
dag.
E. Næringstomter i alle bygder er svært viktig for å sikre nye etableringer og
Arbeidsplasser.
F. Følgende er feil i infoen som ligger ute (bruhode over Stjørnfjorden ligger ikke i
Stjørna, men i Fevåg).
Vurdering – to innspill tas til etterretning, to til orientering og to tas ikke til følge
Forslag A, med Hasselvika – Fevåg som eget sted, settes inn i både faktadelen og i
handlingsprogrammet.
Forslag F, med bruhode over Stjørnfjorden vil ligge i Fevåg og ikke i Stjørna, rettes opp.
Forslag C med satsing på samferdsel og næringstomter i hele kommunen og forslag E med
næringstomter i alle steder, står allerede i beskrivelsen. I tillegg settes det inn på alle
stedene..
Forslag B om videregående skole bør ligge i sentrum, samt forslag D om barnehage og
skole bør bli liggende der de er, tas ikke til følge. Disse forholdene behandles i egne politiske
prosesser, og tas ikke inn i handlingsprogrammet.
23. Innbygger i Rissa 14.06.2020
Økt innbyggertall vil komme som følge av flere forhold:
A. Sterkt sentrum med gode tjenestetilbud, spesielt barnehager, skoler og annet
støttende apparat. (Slutte å bygge ned kommunesenteret med f.eks. flytting av
videregående skole.)
B. Legge til rette for etablering gjennom gode tilskudds-løsninger, ikke bare i
kommunens regi, men også næringslivet må bidra.
C. Samferdsel er også viktig. Trondheimsfjordbrua må realiseres. Pluss ny vei
Trondheim - Flakk. Stjørnfjordbrua er også av interesse pga. pendling på Fosen.
Videre må kommunen jobbe aktivt overfor fylkeskommunen med vedlikehold og
bygging av veier og godt kollektivtilbud.
D. Det må legges til rette for tilskuddsordninger for næringslivet, både nyetablering og
videreutvikling, for å ivareta arbeidsplasser.
Vurdering – innspillene tas som orientering
Forslag A – D står allerede i planforslaget.
24. Fevåg aktivum 14.06.2020
Vi ser at det er lagt ned et grundig arbeid i denne rapporten, og at mange områder er belyst.
Vi har følgene innspill:
A. Ikke nedgrader Hasselvika og Fevåg til to grender, her er det vekst på flere vis.
B. Ha folkemøter i tillegg til spørreskjema, for å få bedre beslutningsgrunnlag.
C. Videreføre de offentlige tjenestene med barnehage og skole, med tanke på bolyst og
fremtidig tilflytting.
D. Satse mer på turisme;
o Tilrettelegge for næring, fiskeutsalg, lokalmat utsalg (REKO-ring) og
opplevelsesturer.
o Tilrettelegge ved å gi unge etableringslån til husbygging når de vil bygge i
utkantene.
o Tilrettelegge for bobilparkering, teltplasser og campingvogner.
o Finne en strategisk plassering for hurtiglader for el-bil.
o Utvikle området på Vestvikan som offentlig badestrand med toalettfasiliteter,
og skilte tydeligere hvordan man kommer seg dit.
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E. Videreutvikle havneområdet, med sandvolleyballbane, ballbinge, skotthyllbane, grill
hus, ungdomshus, båthus (med hjertestarter), skateboardrampe og lekeplass.
F. Videreutvikle området rundt COOP, med rasteplass og infotavle om hva Fevåg har å
tilby.
G. Etablering av bru over Stjørnfjorden vil få betydning for lokalsamfunnet.
Vurdering – to innspill tas til etterretning, to til orientering og ett tas ikke til følge
Innspill A om å innlemme mindre steder i planutkastet og innspill D om å satse mer på
turisme, tas til etterretning og settes inn i planen.
Innspill B med folkemøter tas til orientering, og vil komme senere.
Innspill C om å videreføre barnehage i Fevåg og skole i Hasselvika tas ikke til følge. Dette
fordi de offentlige tjenestene behandles i egne prosesser.
Innspill E med etablering av bru over Stjørnfjorden vil få betydning for lokalsamfunnet, tas
dels til orientering og dels til etterretning. Brua står allerede i planprogrammet.
25. Innbygger på Stadsbygd 16.06.2020
Generelle innspill:
A. Oppfordre til mer samkjøring/sambruk av biler.
B. Utvikle flere jobber.
C. Etablere flere boliger.
D. Skape godt omdømme via tverrfaglige tjenester med kvalitet og individuell tilpassing.
E. Gjøre en brukerundersøkelse om hva innbyggerne savner av fysiske butikker.
Innspill som gjelder Stadsbygd:
F. Forbedre offentlig kommunikasjon med;
o busstilbud til/fra Vanvikan – Rørvik - Stadsbygd
o busslinje Flakk – Trondheim
G. Fortette Stadsbygd.
H. Etablere gang- og sykkelvei mellom sentrum – kirka - Brødreskift.
I. Krav om enkel restaurant ved Museet Kystens Arv.
Innspill som gjelder Rissa:
J. Forbedre Rissa sentrum (butikkene ligger rart plassert, og svært mange kjører bil
imellom "sentrene").
Vurdering – innspillene tas dels til etterretning og orientering, mens ett avvises
Forslag A om mer samkjøring, B om bedre omdømme, H om gang- og sykkelsti, og I med
krav om enkel restaurant ved Kystens Arv, er tatt til etterretning og satt inn i programmet.
Forslag B om flere jobber, C om flere boliger, E om hva folk ønsker av butikker, F om
offentlig kommunikasjon, og G fortette Stadsbygd, står allerede i programmet og tas som
orientering.
Forslag J om brukerundersøkelse for å finne ut hva folk ønsker av butikker, tas ikke til følge.
Dette fordi det er utført en tilsvarende, men bredere undersøkelse i 2019. Den gjaldt for
ungdom, tilflyttere, styremedlemmer i nærings- og innbyggerforeninger, medlemmer i
ungdomsråd, samt kommunale ledere, hovedtillitsvalgte og politikere. Se faktagrunnlag for
samfunnsutvikling, 2020.
26. Innbygger i Fevåg 16.06.2020
Innspill til en bedre utredning:
A. Som innbygger i bygda Fevåg føles det ikke som kommunen er like interessert i de
kvaliteter og tilbud som finnes her, og heller ikke er så interessert i å videreutvikle
bolyst for fastboende her; annet enn å merke området som et område for
hyttebygging.
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B. Bare det faktum at man benevner Fevåg (og en del andre geografiske områder i
kommunen) som ei grend; og ikke bygd; vitner jo de facto om dette.
C. Et annet indisium på at kommunen ikke tar bygda Fevåg på alvor, er de stadige
diskusjoner om nedleggelse av barneskolen. Både nedleggelse av skolen, eller andre
krumspring (som for eksempel opprettelse av et såkalt oppvekstsenter) vil være en
fallitterklæring for kommunen, og begge alternativ vil føre til lange bussreiser for
mange av de små barna.
D. Jeg vil henstille til kommunen og til utreder å heller prøve å se alle de kvaliteter og
potensialer som ligger i små bygdesamfunn, kommunisere med folk som bor her;
slutte å bruke taktiske benevnelser som grend i stedet for bygd; dvs. heller snakke
opp fremfor å snakke ned, de fantastiske samfunnene som faktisk finnes rundt om i
kommunen. Indre Fosen er en kommune som har mange muligheter i seg, og de er
slettes ikke lokalisert kun til de store sentra.
Vurdering – to innspill tas til etterretning, ett til orientering og ett tas ikke til følge
Forslag A, med at kommunen ikke virker like interessert i mindre steder som i større, og
forslag D, med å se kvaliteter og potensial alle steder, tas til etterretning. Det betyr at både
større og mindre steder vil inngå i handlingsprogrammet. Følgelig settes Hasselvika-Fevåg,
Skaugdalen og Seter-Hindrem inn i faktagrunnlaget for samfunnsutvikling og i planforslaget.
Verrabotn står også fordi det er et nytt område for kommunen, som må huskes på.
Forslag B om å bruke benevnelsen ‘grend’ for å nedgradere steder, tas til orientering. En
noe løs omgang med begrepene ‘bygd’ og ‘grend’ får lastes prosessleder og ikke
kommunen.
Indre Fosen har mange større og mindre steder. Innbyggere bruker ulike ord for å omtale
‘steder’, som det står følgende om i Wikipedia: I geografisk sammenheng er et ‘sted’ en del
av et landskap, enten det er naturlig eller menneskeskapt. Et sted er et avgrenset område og
har et navn. Betegnelsen kan brukes om en by, en bydel, ei bygd, en gård, et enkelthus en
øy, en eng, osv.
De mest vanlige betegnelsene blant innbyggerne i Indre Fosen er trolig ‘bygd’ og ‘grend’.
Ifølge Wikipedia er ‘bygd’ gjerne et spredtbygd område med en viss geografisk utstrekning,
der ofte bondegårdsbebyggelse har vært grunnlaget for samfunnet. ‘Grend’ er gjerne en
samling med gårder, hus eller hytter.
Noen innbyggere bruker begrepet ‘tettsted’, som forskjellig fra ‘bygd’ og ‘grend’.
For kommunen er det ikke av avgjørende betydning, hvilke ord som brukes om ‘steder’. I
hovedsak bør det være aksept for språklig mangfold. Kommunale utredere og prosessledere
bør allikevel ha en korrekt språkbruk, eventuelt bruke mer nøytrale begreper.
I databanken til Statistisk Sentralbyrå (SSB) finnes både definisjoner, statistikk og prognoser
for norske kommuner.
SSBs definisjon av ‘tettsted’ er slik: «En hus-samling skal registreres som tettsted dersom
det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50
meter, men for noen arealkrevende bygningstyper – som boligblokker, industribygg,
kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv. – kan avstanden øke til 200 meter. Tilgrensende
bebygde og opparbeidede områder, som parker, idrettsanlegg og industriområder, skal være
en del av tettstedet. Husklynger med minst 5 næringsbygninger eller 5 boligbygninger tas
med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.»
I SSBs database står Indre Fosen kommune oppført med 6 tettsteder:
o 6561 Råkvågen med 234 innbyggere
o 6562 Årnset med 1202 innbyggere (som får navnet Rissa fra 01.01.2021 ifølge e-mail
fra SSB 22.09.2020)
o 6563 Askjem med 296 innbyggere (som får navnet Stadsbygd fra samme dato)
o 6565 Vangsåsen med 255 innbyggere (som også ligger i plansonen Stadsbygd)
o 7041 Leksvik med 850 innbyggere
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o 7042 Vanvikan med 707 innbyggere
Se denne lenken: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett
Summen av disse tallene er 3 544. Om vi regner prosent av det totale innbyggertallet 9 988,
blir resultatet at 65 % bor spredtbygd og ca. 35 % tettbygd.
I kommunens faktagrunnlag for samfunnsutvikling vises befolkningsstatistikk og prognoser i
hovedsak på ‘plansoner’. Da får vi med alle innbyggere og alt areal i kommunen.
Plankontoret i Trondheimregionen, som tilrettelegger ulike tall for kommunene, bruker den
inndelingen. Fordelen er at tallene kan sammenlignes fra det ene året/tiåret, til det neste.
Plansonene heter Rissa, Leksvik, Stadsbygd, Vanvikan, Råkvåg, Hasselvika, Skaugdalen og
Hindrem. Verrabotn er lagt til Rissa plansone. Alle plansonene har sentrum (med flerfaglige
funksjoner) eller sentrumslignende områder (med for eksempel en skole, barnehage og/eller
butikk). Kun Rissa er definert som kommunesenter.
Forslag C, om nedleggelse av barneskole og opprettelse av oppvekstsenter som
fallitterklæringer, tas ikke til følge. De kommunale tjenestene håndteres i andre prosesser,
som behandles av politikere. De kommunale tjenestene er ikke en eksplisitt del av satsingen
på Næringskraft og bolyst. Kommunen forstår allikevel at slike gjentagende vurderinger, fra
den ene kommunestyreperioden til den neste, forstyrrer innbyggernes engasjement og
lokalsamfunnets utvikling.
27. Innbygger i Leksvik 17.06.2020
A. Flere attraktive arbeidsplasser og interessante jobber.
Bedre tilrettelegging for kollektivtilbud for pendlere, med buss fra Leksvik til Vanvikan
med overgang til 8-båten, overgang fra 17-båten i Vanvikan til Leksvik, pluss sen båt
lørdager. Da er det lettere å velge kollektivt - attraktivt å jobbe i byen og bo på bygda.
B. Fiber og stabilt nett til hjemmekontor. Markedsføre oss som en hjemmekontorkommune.
C. Levende sentrum med gode, trygge møtesteder for ungdom. Gjør at de unge lettere
framsnakker bygdene og større sjanse for at de ønsker å komme tilbake etter
utdannelse.
D. Bygge inn scenen ved kommunehuset i Leksvik, slik at det kan være små konserter
og framføringer av ulike slag, uansett årstid og vær.
E. Kulturskolen kan ha oftere fremføringer i grendene.
F. Fast salgsdag for folk i sentrumsområdene. Ulik dag per grend. Kanskje kan dette
gjøre det mer attraktivt å besøke andre grender. Loppis/garasjesalg, matsalg, lodd,
musikk, fremføringer, osv. (En type minimartna.).
Vurdering – innspillene tas til etterretning og orientering
Innspill D med å bygge inn scenen ved kommunehuset, innspill E med hyppigere
opptreden av kulturskolen i grendene og innspill F med faste salgsdager, tas til etterretning.
Tiltakene settes inn i handlingsprogrammet.
Innspill A med flere arbeidsplasser, innspill B med fiber og stabilt nett samt innspill C med
levende sentrum og møteplasser, tas til orientering. Tiltakene står allerede i
programforslaget.
28. Telemarksforskning 18.06.2020
Faktagrunnlaget har svært mye og detaljert informasjon, særlig i forbindelse med lokale
tettstedsanalyser og lokale spørreundersøkelser. Inntrykket er at det er gjort mye og grundig
arbeid i faktagrunnlaget.
Loggen med referater viser milepeler og beslutninger i prosessen. Her kan en følge arbeidets
historie og bakgrunn.
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Forprosjektrapporten oppsummerer arbeidet. Denne rapporten viser retning for det videre
arbeidet og er derfor lagt mest vekst på i denne i vurderingen.
Hovedmål i forprosjektrapporten er:
Indre Fosen er en ettertraktet nærings- og bostedskommune med godt klima.
De foreløpige delmålene er:
A. Næringslivets bransjer og bedrifter er i kraftig utvikling, med flerfaglig bistand fra
Trondheimsregionens næringsforening – avdeling Indre Fosen, Omstillingsprogram, Fosen
Innovasjon og kommunal sektor. Det satses på kompetanse, rekruttering og markedsføring.
B. Kommunesenterets utforming forskjønnes og handelsvirksomheten forsterkes.
Tettstedenes kvaliteter utvikles med særpreg, attraksjoner, møtesteder og tilbud. Mindre
bygder og grender ivaretar landlige kvaliteter med infrastruktur som fiber, tomter, vei, vann
og avløp.
C. Indre Fosen er tiltrekkende for innbyggere og besøkende og innflyttere, og folketallet
stiger fra 10 055 i 2020 til 10 500 i 2025.
Innspillene under kan øke kvaliteten på programmet:
Forslag A:
Delmål C er her mest konkret i det at den ønskede utviklingen av folketallet er tallfestet til en
vekst opp til 10 500 innbyggere i 2025. Dette målet synes å være urealistisk høyt. Jeg vil her
vise til den regionale analysen for Indre Fosen. I scenariene fra 2018 hadde det mest
optimistiske scenariet (med høy og positiv attraktivitet for både bosetting og næringsliv) en
vekst opp til 10 547 innbyggere i 2040. For å få en vekst opp til 10 500 allerede i 2025 må
veksten bli mye brattere. Både Telemarksforsking og SSB kommer med nye framskrivinger i
løpet av sommeren 2020. Disse vil etter all sannsynlighet vise lavere vekstkurver for hele
landet og også for Indre Fosen. Det vil være utfordrende for Indre Fosen å ha vekst i
folketallet i det hele tatt. En målsetting om at folketallet stiger vil dermed være ambisiøs
alene. Jeg foreslår at målet om befolkningsvekst dempes, siden det er urealistisk å nå en
vekst til 10 500 innbyggere i 2025.
Delmål A virker langt og omstendelig i forhold til delmål C. Hele avsnittet etter første komma
er egentlig strategi og kan flyttes til beskrivelse av strategien for å nå målet. Siden
befolkningsveksten er tallfestet, vil det vært like naturlig å tallfeste utviklingen i antall
arbeidsplasser i næringslivet. Det er nokså opplagt at dersom Indre Fosen skal oppnå
tilstrekkelig innflytting for å få befolkningsvekst, så må det også bli vekst i antall
arbeidsplasser i kommunen. Jeg foreslår at det fastsettes et konkret mål for veksten i antall
arbeidsplasser i næringslivet i kommunen.
Delmål B handler om utvikling av kvaliteter i tettsteder og bygder i kommunen. Kvaliteten i
tettstedene har opplagt betydning for både innflytting og næringsutvikling og har også en
egenverdi.
Forslag B:
I handlingsprogrammet er det gitt noen kortfattede oppsummeringer om utfordringsbildet til
de to delene attraktivt nærings- og arbeidsliv og tiltrekkende kommunesenter, tettsteder og
grender.
Utfordringsbildet for attraktivt nærings- og arbeidsliv:
Lite utviklet bransjestruktur, lav lønnsomhet, svak markedstilpasning, høye
transportkostnader, varierende veistandard, lite bransjesamarbeid, variabel fiberutvikling,
investeringsbehov, kapasitetsvansker pga. aldrende befolkning (lav tilgang på faglært
arbeidskraft og økt pensjonering).
Utfordringsbilde for tiltrekkende kommunesenter, tettsteder og grender:
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Noen steder har lite attraktiv sentrumsutforming, uforutsigbar boligkapasitet, få helhetlige
attraksjoner, mangel på tilbud og lite utbygd transportstruktur.
Det er en god idé å ha kortfattede tekster om utfordringsbilde som legger opp til
målsettingene. Her synes jeg at bildene blir litt for kortfattede, i den forstand at det ikke er lett
å forstå hva som menes. Jeg har tillatt meg å foreslå alternative tekster til utfordringsbildene:
Attraktivt nærings- og arbeidsliv:
Indre Fosen har hatt nedgang i antall arbeidsplasser i næringslivet de siste årene. Dersom vi
skal nå målet om vekst i folketallet, er det nødvendig å skape vekst i næringslivet. En del av
forklaringen til nedgangen i næringslivet er at det har vært vanskelige tider for de bransjene
det er mest av i kommunen. Vi må imidlertid bygge på de bedriftene vi har og legge til rette
og stimulere til at disse kan vokse og kanskje også få bedrifter til å flytte til kommunen.
Utfordringsbilde for tiltrekkende kommunesenter, tettsteder og grender:
Indre Fosen har hatt nedgang i folketallet de siste fem årene. En del av årsaken er at
kommunen har et fødselsunderskudd på grunn av aldersfordelingen. Vi trenger dermed netto
tilflytting til kommunen hvis folketallet skal øke. Kommunen må derfor være attraktiv å bo i og
flytte til. Indre Fosen har en spredt struktur med flere tettsteder og grender. Vi må få hvert
enkelt sted til å bli attraktive bosteder som folk ønsker å flytte til og bo i.
Forslag C:
Det er listet opp et stort antall mulige tiltak for hver av områdene. Siden tiltakene er listet opp
skjematisk, er det vanskelig å vurdere tiltakene enkeltvis da det ikke alltid er like lett å se det
konkrete innholdet. Noen tiltak synes å være på idéstadiet mens andre virker å være klare
for realisering. Tiltakene må få en konkret plan, finansieres og gjennomføres. Det vil være et
gigantisk arbeid å få realisert alle tiltakene på en god måte. Listene med tiltak må etterhvert
prioriteres, organiseres, planlegges og gjennomføres enkeltvis. Det er i hvert fall ikke mangel
på idéer til tiltak. Listen kan ses på som en stor idébank som hovedprosjektet kan ta tak i
oppstarten.
Forslag D:
Nøkkelfaktoren er om en kan skape en form for organisering som får realisert alle de gode
tiltakene og skape en kreativ grobunn for utvikling av nye tiltak. I denne sammenhengen er
det svært viktig at en kan skape en organisering som mobiliserer alle aktører som skal være
med på dugnaden. I dette ligger også å få etablert mål som alle, eller flest mulig, identifiserer
seg med.
Det er åpenbart at kommunen må være en sentral aktør i denne sammenhengen, antakelig
også den aktøren som tar på seg ledelsen. Gjennomføringen må også legges tett opp til den
nye samfunnsplanen som den nye kommunen skal utarbeide. En bør se for seg at
hovedprosjektet og realiseringen av den nye samfunnsplanen til den nye kommunen ses i
ett.
Skal en lykkes med å skape befolkningsvekst i Indre Fosen, må innsatsen som legges ned
for å skape attraktivitet for næringsliv og bosetting være langt sterkere enn det som
kommuner normalt legger ned i et slik arbeid. Omtrent alle kommuner ønsker å være
attraktive, men bare noen vil stikke seg ut gjennom å bli attraktive i praksis i fremtiden. Skal
hovedprosjektet lykkes (og Indre Fosen lykkes), må en påregne at dette vil kreve mye
ressurser både i rene penger, innsats fra kommunens ansatte og ledelse og oppmerksomhet
fra lokalpolitikerne. Dette må før eller siden, helst før, komme klart frem slik at kommunens
bidrag står i stil med målsettingene til prosjektet.
En bør velge en organisering og bemanning som ivaretar følgende forhold:
o Tett integrasjon med kommunens samfunnsplanlegging
o God forankring i kommunens ledelse
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o
o
o
o

Utadvendt aktivitet og tett kommunikasjon med alle som kan bidra
Høy synlighet og tillit
Langsiktighet
Dedikert prosjektledelse

Vurdering – innspillene tas til etterretning og orientering
Innspill A - C hensyntas. Teksten om mål, utfordringer og tiltaksmengde justeres noe.
Innspill D om organisering tas til orientering. Alle planprosesser forsøkes rigget med
forbindelse til overordnede planer, forankring i ledelsen, utadvendt kommunikasjon og
engasjert prosjektledelse. I denne prosessen må det sannsynligvis legges ekstra vekt på høy
synlighet og tillit samt en meget lang tidshorisont. Viktig å erkjenne at næringskraft og bolyst
berører alle innbyggere. Satsingen har en vanskelighetsgrad som forutsetter iherdig arbeid i
lang tid.
29. Innbygger/politiker i Hasselvika 29.06.2020
Innspill om Hasselvika-Fevåg:
A. Folketallet øker, trolig pga. flere arbeidsplasser og bedre kommunikasjonstilbud.
B. Flere innflytterfamilier og barnetallet øker.
C. Hasselvika-Fevåg har godt fritidstilbud, med fotball, ski, barnelag og skolekorps. Det
må med i faktagrunnlaget.
D. Vi har også skole og barnehage.
E. Selnes hører til Fevåg-Hasselvika, ikke til Stjørna-Råkvåg. Følgelig må tallene i
faktagrunnlaget rettes opp. Førstnevnte sted har flere innbyggere enn sistnevnte.
F. Vi opplever at administrasjonen fratar oss vår identitet ved å kalle oss en grend.
Administrasjonen må bruke korrekt benevnelse.
G. Istedenfor å utrede Hasselvika med et oppvekstsenter med barnehage og skole, har
administrasjonen valgt å anbefale skolen nedlagt. Dette har kostet kommunen tapt
tilflyttere og statlige overføringer. Potensielle innflyttere vektlegger skole og
barnehage.
H. Bru over Stjørnfjorden gjør Hasselvika-Fevåg svært sentralt. Kanskje er dette
området som har størst potensiale for bolyst i kommunen?
Vurdering – tre innspill tas til etterretning, tre til orientering og to tas ikke til følge
Innspill A med økt folketall, innspill B med økt tilflytting og barnetall og innspill D med lokal
skole og barnehage, tas til orientering. Informasjonen står allerede i faktagrunnlaget for
samfunnsutvikling.
Innspill C med fritidstilbud og organisasjoner, tas til etterretning og settes inn i
faktagrunnlaget.
Innspill E med at Selnes hører til Fevåg-Hasselvika er rett når det gjelder postnummering,
men, ikke riktig når det gjelder metoden for beregning av innbyggerstatistikk og
befolkningsprognose. Det vil si SSBs delområder med grunnkretser, Trondheimregionens
plansoner og kommunens skolekretser. I disse hører Selnes til i Stjørna-Råkvåg.
SSBs befolkningsstatistikk bygges på delområder med grunnkretser:
Delområde – er navn på en statistisk inndeling innenfor kommunene. Norges kommuner
deles offisielt inn i delområder, som videre deles inn i grunnkretser. Ved utarbeidelse av
delområder ble det lagt vekt på at områdene kommunikasjonsmessig hørte naturlig sammen,
og delområdet burde helst være en naturlig enhet.[1] Hvert delområde har en sekssifret
tallkode, der de fire første sifrene utgjør kommunenummeret. Norges kommuner er inndelt i
ca. 1 550 delområder, som igjen er inndelt i rundt 14 000 grunnkretser.
Grunnkrets er en mindre geografisk enhet som brukes for å arbeide med og presentere
regionalstatistikk. Begrepet er brukt av Statistisk sentralbyrå for å lage statistisk grunnlag for
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kommunal og regional analyse, forvaltning og planlegging. Det er rundt 14 000 grunnkretser i
Norge.[1]
Grunnkretser skal være stabile i en rimelig periode, de skal bestå av geografisk
sammenhengende områder, de bør også være mest mulig ensartet når det gjelder natur og
næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og bygningsmessig struktur. Delområder ligger
mellom kommune og grunnkretsene, slik at data som blir for detaljert på grunnkretsnivå kan
løftes opp et nivå. Det er lagt vekt på at delområder hører naturlig sammen
kommunikasjonsmessig og gjerne er en naturlig enhet.
I SSB database har Indre Fosen 6 delområder med grunnkretser:
• Delområde Stjørna med grunnkretsene (5054.0101-5054.0106) = Råkvåg vest, Råkvåg
øst, Aune, Mælan, Husby og Selnes/Fiksdal
• Delområde Hasselvika/Fevåg = Frengen, Fevåg, Hassel, Bue og Nebb
• Delområde Rissa = Modalen, Sørbotn, Reinsgrenda, Kvithyll, Krognes, Langsæter,
Sund, Årnseth, Leira, Sunde, Skaug, Skalmerås, Finli og Verrabotn
• Delområde Stadsbygd = Gafset, Kårli, Hammer, Vemundstad, Hårsaker, Rein,
Grønning og Fagerlia
• Delområde Leksvik = Sollia, Tronvik, Landsem, Aune, Rosvold, Røstad, Vinnan,
Grande, Myran og Hoven
• Delområde Stranda = Hindrem, Vanvikan, Roten og Kråkmo
Se lenken:
https://www.ssb.no/statbank/table/04317/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10041618&time
Type=item
I Trondheimregionens statistikk og prognose har Indre Fosen 8 plansoner:
Plansonene oppsto trolig som en måte å ordne fysiske mapper på, i et skap fordelt på
geografiske områder. Fordelen med bruk av plansonene er at alle innbyggere og alt areal i
kommunen medregnes. Plankontoret i Trondheimregionen, som tilrettelegger ulike tall for
kommunene, bruker denne inndelingen. Dette fordi det sannsynligvis ble gitt beskjed om det
da Rissa og Leksvik ble med i Trondheimsregionen.
Plansonene i Indre Fosen heter:
• Rissa
• Leksvik
• Stadsbygd
• Vanvikan
• Stjørna-Råkvåg
• Hasselvika
• Skaugdalen
• Hindrem
Verrabotn er blitt lagt til Rissa plansone.
Oppvekstsektoren i Indre Fosen bruker 6 skolekretser:
Skolekretsene bygger på at det er en offentlig skole i hver krets. De heter Stadsbygd, Åsly,
Fevåg/Hasselvika, Mælan, Leksvik og Vanvikan. Skolekretsene følger de offentlige
barneskolene, og avgjøres av kommunestyret, pga. barns rett til å gå på nærskolen.
Dagens statistikk-situasjon fremstår som noe vanskelig og bør forenkles. Plansoner er ikke
knyttet til rettigheter. Det er kun en måte å beregne statistikk og prognose på. Om
Skaugdalen inngår i Rissa og Hindrem i Vanvikan, blir plansonene lik både skolekretsene og
delområdene med grunnkretsene. Det en fordel for alle berørte parter, inklusive innbyggere
som gjerne bruker SSB database.
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Innspill F med bruk av korrekte benevnelser på steder tas til etterretning. Viser her til
teksten som er laget til innspill 26. Innbygger i Fevåg 16.06.2020
Innspill G med forslag om nedleggelse av skole med videre, tas ikke til følge. Dette fordi
offentlige tjenester behandles i egne prosesser, og er ikke en vesentlig del av satsingen på
næringskraft og bolyst.
Innspill H med bru over Stjørnfjorden gjør Hasselvika-Fevåg svært sentralt, tas dels til
orientering og etterretning. Stjørnfjordbrua står allerede i planprogrammet. Hasselvika-Fevåg
settes inn i faktagrunnlaget og handlingsprogrammet.
30. Innbygger i Hasselvika, 30.06.2020
«Ta vare på oss innbyggere som allerede bor i kommunen vår. Sannsynligheten for å
komme tilbake er stor når man har gode oppvekstvilkår, slik som nærskole og
fritidsaktiviteter i heimbygda. Alle innbyggere er like mye verdt uavhengig av postnummer. La
barna gå på nærskolen, og bli knyttet til heimbygda si og naturen rundt seg.»
Vurdering – innspillet er tatt til etterretning
Hasselvika-Fevåg er satt inn i faktagrunnlaget og handlingsprogrammet.
31. Innbygger i Leksvik 30.06.2020
«For Kroflata 3 planlegges mulighet for attraktive leiligheter ved fjorden på Kroaflata
(Leksvik). Et fireetasjers leilighetskompleks med 20 leiligheter. Utfylling mot fjorden, samt
molo og en liten småbåthavn.»
«For Kroflata 1 planlegges næringsbygg / motell med tanke på turisme.»
Vurdering – Innspillet er kanskje feilsendt, og videresendes til arealplanlegger som
arbeider med kommuneplanens arealdel
32. Innbygger/politisk parti 30.06.2020
«Kommunelista erkjenner absolutt viktigheten av å ta bolyst og næringskraft på alvor i
kommunen. Derfor er det viktig at denne planen blir grundig behandlet og godt
gjennomarbeidet slik at det kan bli et reelt styringsdokument og en klar retningsgiver for
kommunens videre planarbeid.»
Innspill til en bedre plan:
A. Formuler målene tydeligere og beskriv tiltakene klarere. Fjern selvfølgeligheter.
B. Sats mer på kommunesenterets betydning for utvikling av en konkurransedyktig
kommune. Indre Fosen har det minst utviklede kommunesentret av sammenlignbare
naboer på Fosen. Rissa er blitt klart svekket ved at Johan Boyer Videregående Skole
skal flyttes til Vanvikan, og ved at Smia ble bygd i Leksvik med kulturhus og
svømmehall. Utflyttingen av institusjoner og funksjoner fra Rissa må stanses.
•
•

•

Et konkurransedyktig og attraktivt kommunesentrum bør inneholde:
Offentlige tjenester:
o Kommuneadministrasjon
o Politi, brann, ambulanse
Helse og omsorg:
o Legevakt og primærhelsetjeneste
o Tannlege
o Sykehjem
o Omsorgsboliger
Oppvekst, Skole og utdanning:
o Barnehager
o Grunnskole (Sentral ungdomsskole)
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o Videregående skole
o Folkehøgskole
o Alternative høyskoletilbud
• Handel, service og reiseliv:
o Et bredt spekter av detalj varehandel
o Et bredt spekter av privat tjenesteyting
o Bygg og entreprenør-relaterte tjenester
o Overnattingstilbud / Hotell
o Spisesteder
o Lokalmat-marked
• Idrett og kulturaktiviteter:
o Idrettshall med alternative aktiviteter
o Lekeplasser, ballbinger mm.
o Treningssentre
o Fotball/kunstgressbane
o Stadion (kombinert gressbane og friidrettsanlegg)
o Tilknyttede tur/trim og jogge-stier
o Svømmehall
o Bibliotek
o Kino
o Konsertsal/ kulturhus
o Bowling etc.
• Boligtilbud (bredt spekter):
o Leilighets hus (blokker, rekkehus mm,) for utleie og eie.
o Eneboliger og rekkehus for eie.
• Transporttilbud:
o Regelmessige bussruter til Trondheim og de andre regionale tettstedene
o Bussruter til hurtigbåtanløpene
o Bussruter til/fra kretsene (lokalsentrene) i kommunen og industriarbeidsplassene.
o Lokaltransport i sentrumsområdet
Kommunens sentrumsplaner bør være regulert og tilrettelagt for alle tjenestetypene.
C. Klarlegg hva forskningen sier om faktorer som utløser innflytting til kommunen, og
legg konkrete strategier på det grunnlaget.
D. Fremhev viktigheten av broforbindelse over Trondheimsfjorden til Trondheim og over
Stjørnfjorden til Ørland, som viktige tiltak for bolyst og næringsattraktivitet, og start
planleggingen for det.
E. Start planlegging og realisering av kapasitetsutvidelse både for el-forsyning og
vannforsyning, særlig i Rissa. Energi og vannforsyning er kritiske faktorer både for
bosetning og for industrien. Kapasitet og infrastruktur for energiforsyning har svært
lite å gå på i det meste av kommunen. Kapasiteten til vannforsyningen er kritisk i flere
bygder.
F. Tilrettelegg for at de 7 kretsene minst har et lokalt sentrum med 7 funksjoner:
o Småskole, barnehage eller oppvekstsenter
o Omsorgsboliger
o Idrettsplass
o Forsamlingshus
o Nærbutikk
OBS min tekst:
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Skolekretsene bygger på at det er en offentlig skole i hver krets. De heter Stadsbygd, Åsly,
Fevåg/Hasselvika, Mælan, Leksvik og Vanvikan. Skolekretsene følger de offentlige
barneskolene, og avgjøres av kommunestyret, pga. barns rett til å gå på nærskolen.
G. Innlem tiltak for forskjønnelse som en vesentlig del av reguleringsplanen for Rissa
sentrum. Kommunens sentrum i Rissa er lokalisert beliggende i et vakkert
kulturlandskap med både sjø, åser og fjell i rimelig nærhet. Spesielt er nærheten til
sjø (Botn og Strømmen). Denne nærheten burde ha vært langt bedre utnyttet både
for identitetsbygging, forskjønnelse og ikke minst attraktiv for bo og fritidsaktiviteter.
Tidligere planer om å åpne sentrum tettere mot sjøen bør tas fram igjen og legges til
grunn for reguleringsarbeidet i den nye sentrumsplanen.
Vurdering – innspillene tas til etterretning, orientering og ikke til følge
Innspill A tas i hovedsak til etterretning. Det blir klarere formulering av målene, slik
Telemarksforskning har foreslått. Tiltakene vil bli noe mer foredlet, men siden de inngår i en
stor databank vil første fase i hovedprosjektet brukes til ytterligere konkretisering. Det anses
som viktig at medvirkende aktører (som næringsforeninger, innbyggergrupper, og andre) er
med i utvelgelsen av og reformuleringen av tiltak. Alle tiltakene kommer fra noen. Det kan
være innbyggere, politikere, ledere/tillitsvalgte/ansatte, organisasjoner eller råd. Det som en
oppfatter som en selvfølgelighet, kan være meningsbærende for en annen. Følgelig er det
ikke bare å kutte vekk. Administrasjonen forsøker allikevel å «vaske» tiltaksoversiktene mer.
Innspill B tas i hovedsak til orientering. Det er lagt opp til en satsing på kommunesenteret
for å utvikle en konkurransedyktig kommune. Administrasjonen forsøker å håndtere
kommunesenteret, som er noe forskjellig fra de øvrige større og mindre stedene. Denne
øvelsen fordrer imidlertid politisk støtte, for å bli gjort på en god måte.
Kommunesenteret i dag har de fleste offentlige tjenestene, som ramses opp. Unntakene er
legevakt på kveld og helg og en felles ungdomsskole. De kommunale tjenestene behandles
for øvrig i egne prosesser, ikke i denne. Når det gjelder lokalisering av videregående skole,
så foreligger det både lokale og fylkeskommunale vedtak. Følgelig håndteres ikke temaet
her. Forslaget om å tilrettelegge for et høyskoletilbud, er selvsagt interessant. Det settes inn i
handlingsprogrammet, på næringsliv som et felles kompetansetiltak. Når det gjelder
lokalmat-marked, så har flere butikker i kommunesenteret og i kommunen noen lokale
produkter. Langt fra alle produkter som utvikles kommunen, finnes i Rissa eller andre steder.
Det er ikke etablert et eget sted eller område kun for det formålet. I handlingsprogrammet
står det et tilsvarende tiltak for næringsliv, under bransjerettet tiltak i reiseliv og lokalmat. Det
settes inn tiltak om oppfordring til å etablere et lokalmat-marked i Rissa. Når det gjelder
ønsket om stadion (kombinert gressbane og friidrettsanlegg), svømmehall, kino og bowling,
så står disse forslagene allerede i handlingsprogrammet. Når det gjelder boligtilbud, så
dekker handlingsprogrammet noenlunde det brede spekteret av boliger som nevnes. Det
meste av transport-forslagene, står også i handlingsprogrammet, med unntak av
lokaltransport i sentrumsområdet. Det er nå satt inn for Rissa.
Innspill C om å klarlegge hva forskning sier om faktorer som utløser innflytting til
kommunen, og legge konkrete strategier på det grunnlaget, tas til orientering og etterretning.
Et nytt tiltak settes inn i handlingsprogrammet under fellestiltak for livskraftig befolkning.
Det lyder slik: Undersøke årsaker til at tilflyttere bosetter seg i kommunen og hvilke forhold
som er avgjørende for at de blir boende. Dette kan gjøres via spørreskjema og/eller
gruppedialog. Det bør skilles mellom ulike steder.
Et eksisterende tiltak endres slik: Lage strategier for forskjellige målgrupper, som finner ulike
steder i kommunen attraktive som nærings- og bosted.
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Det er et faktum at antall innflyttere i Indre Fosen synker fra 2014 til 2018. I 2016 kom det
164 voksne (30-69 år), 97 unge (20-29 år). 41 barn og ungdom (0-19 år) samt 16 seniorer
(+70). Det er altså mest voksne og unge som bosetter seg her. I samme periode var antallet
utflyttere større enn antallet innflyttere. Nettotilflyttingen er altså negativ.
Telemarksforskning viser til at befolkningsvekst er særlig knyttet til attraktivitet, når det
gjelder nærings- og arbeidslivet med økende antall arbeidsplasser og stillinger samt
tiltrekkende og levende steder med varierte tilbud.
Distriktssenteret skriver følgende i notatet: «Tilflyttings- og rekrutteringsarbeid i distriktene –
en oppsummering av kunnskap», fra Distriktssenteret i april 2020.
«Lokalt utviklings- og tilflyttingsarbeid er bare én av flere faktorer som kan påvirke personers
og husholds flyttebeslutninger og flyttehandlinger. En serie strukturelle (eksogene) forhold
påvirker handlingsrommet for lokal samfunnsutvikling, og samme tiltak vil ikke ha samme
effekt på ulike steder (jf. også bl.a. Damvad, 2015). Lokalt tilflyttingsarbeid virker i det små.
Effekten av det lokale tilflyttingsarbeidet kan variere mellom å være avgjørende/utløsende for
flytting til et bestemt sted (fåtallet), et ekstra lodd i en skål som allerede bikket mot innflytting,
en framskyndelse av en allerede planlagt flytting, eller det kan forhindre at en ønsket flytting
ikke strander på grunn av praktiske hindringer (Grimsrud og Aure, 2013). Det største
handlings- og mulighetsrommet lokalt og regionalt ligger i tilrettelegging for å styrke
bosettingsgrunnlaget. Forutsetninger for at det skal gi effekter, er at arbeidet bygger på
analyser og kunnskap om flytteprosesser, om hva som får folk til å bli boende, og om lokale
utfordringer og ressurser. Arbeid er den viktigste årsaken til at folk flytter, men kvaliteter ved
stedet, familie og nettverk har i tillegg betydning for både flyttebeslutninger og beslutninger
om å bli boende (Sørlie, Aure og Langset, 2012). Utgangspunktet bør være at tilflyttere skal
ha en jobb i bo- og arbeidsmarkedsregionen og et lokalsamfunn de trives med.
Tilflyttingsarbeidet må derfor bygge på analyser og kunnskap om eget sted og regionen sitt
behov for arbeidskraft. Tilflyttingsarbeid kan være nyttig når arbeidet blir gjort for å dekke
reelle behov i lokalsamfunnet og når det henger sammen med annet utviklingsarbeid.
Kommunen alene kan ikke gjøre jobben - de som lykkes samarbeider med næringsliv,
frivillighet og innbyggere. De involverer målgruppen (tilflyttere) og jobber på tvers av sektorer
og organisasjoner. For tilflyttere med svak stedstilhørighet er det ekstra viktig å jobbe for at
de skal få nettverk og bli en del av lokalsamfunnet. Tilhørighet og medvirkning kan bidra til at
ungdom ønsker å bo i distriktskommuner i framtida. Kommunene bør involvere barn og unge,
slik at de får en reell mulighet til å påvirke lokalsamfunnets utvikling. Tilflyttingsarbeid som
baserer seg på kampanjer med bilder av flott natur, avslapping og at du skal komme til et
sted «uten karrierejag» har liten effekt.»
Teksten foran viser til at det er flere forhold av betydning for tilflytting og beslutning om å bli
boende: Det er særlig jobb, men også kvaliteter ved lokalsamfunn, nettverk, tilhørighet,
medvirkning og inkludering.
Innspill D med å fremheve viktigheten av broforbindelse over Trondheimsfjorden til
Trondheim og over Stjørnfjorden til Ørland, som viktige tiltak for bolyst og
næringsattraktivitet, og starte planleggingen, står allerede i handlingsprogrammet, under
fellestiltak på samferdsel. Innspillet tas dels til orientering og dels til etterretning. I tillegg er
det satt inn tekst i Stadsbygd og Hasselvika-Fevåg, omtrent slik: Bru over
Trondheims/Stjørnfjorden får betydning for lokalsamfunnet. I tilknytning til reguleringsplanene
for bruhodene, bør boligbehovene anslås.
Innspill E med planlegging og realisering av kapasitetsutvidelse både for el-forsyning og
vannforsyning, særlig i Rissa, tas til etterretning. Tiltaket er satt inn i den generelle delen av
handlingsprogrammet, samt på alle stedene.
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Innspill F med å tilrettelegg for at 7 kretser minst har et lokalt sentrum med 7 funksjoner:
(dvs. småskole, barnehage eller oppvekstsenter, omsorgsboliger, idrettsplass,
forsamlingshus og nærbutikk, tas dels til orientering og ikke tilfølge.
De offentlige tjenestene er ikke en vesentlig del av denne planprosessen. Fordelingen av
tjenester er tema i Totalplanen.
For øvrig har Indre Fosen i dag 6 skolekretser, men 8 plansoner. Trolig tenkes det her at de
7 kretsene er Rissa, Leksvik, Stadsbygd, Vanvikan, Stjørna-Råkvåg, Hasselvika-Fevåg og
Skaugdalen. Av disse har vel de fem første stedene, alle tilbudene. Det er kun sistnevnte
sted, Skaugdalen, som ikke har alt. Nå er det vel ikke slik at kommunen kan styre utviklingen
alle steder. Kommunen kan tilrettelegge for fremtidig utvikling, men den faktiske utviklingen
formes både av frivillige med dugnad og private næringsdrivende. Det må være et
forretningsmessig grunnlag for at et sted skal kunne blomstre med tilbud.
33. Rissa Kraftlag ved daglig leder 01.07.2020
«Det er bra kommunen setter trykk på disse viktige temaene. Vi er alle avhengig av at Indre
Fosen blir enda mer attraktiv både for de som skal få lyst til å bo her og de som ønsker å
drive forretning her. Vi har i vår visjon satt oss som mål å være en Generator i
lokalsamfunnet og brenner for alt som kan skape bolyst & næringsutvikling.»
Forslag som kan forbedre programmet:
A. Konkretiser og prioriter tiltakene.
B. Definer ressursbehov og pådrivere.
C. Dyrk frem lokalt engasjement.
D. Prioriter disse tiltaksforslagene høyt:
o Arbeide for lavere arbeidsgiveravgift.
o Tilrettelegge for økt fiberutbygging.
o Ha sjønære og bransjerettede næringsarealer.
o Jobbe for god samferdsel, internt i kommunen og inn til kommunen.
o Stille med et bredt og positivt næringsapparat for de som vil satse som kan
samspille godt sammen med bl.a. NIT Indre Fosen. Mye kan også gjøres med
små virkemidler og kanskje gjenbrukt utstyr.
o Undersøke og fremme næringsvennlighet i alle relevante sektorer.
E. Forslag til nye tiltak:
o Fellestiltak på kompetanse: Styrekompetanse.
«Begrunnelse: Mange bedrifter i Indre Fosen har styrer som ofte består av
nær familie og venner. Bruk av eksterne styremedlemmer kan være et
virkemiddel som bidrar til positiv utvikling for bedriftene. For å få til dette bør
det satses på utvikling av lokal styrekompetanse og en ressursbase med
kompetanse som kan anbefales lokale bedrifter. Dette kan også føre til mer
samarbeid i næringslivet på tvers av geografi og bransjer.»
o Fellestiltak i kommunal sektor/ Bransjespesifikke tiltak bygg og anlegg: Intern
anbuds- og utbyggingskompetanse.
«Begrunnelse: Åfjord kommune har ved de siste kommunale utbyggingene
(f.eks. aktivitetshuset) i anbudsfasen delt inn anbudene slik at lokale (små)
aktører enkelt kan gi anbud på sin leveransene i anbudene, f.eks. VVS, el
osv. Dette har ført til at lokale tilbydere enklere har fått mulighet til å delta i
anbudene og da etter hvert bli tildelt prosjekter. For å få dette til må man
internt i kommunen inneha aktuell kompetanse for å håndtere en oppdelt
anbudsprosess og for håndtering av dette i utbyggingsfase som byggherre.
Dette kan bidra til sikring av lokal verdiskaping i lokale prosjekt.»
F. Kommentarer til eksisterende tiltaksforslag:
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Næringstiltak for mindre bygder og grender (…): Bidra til å legge fiber med
stabil internettdekning / Tiltak for mindre bygder og grender (…): Forbedre
infrastruktur på fiber (…)
«Kommentar: Utbygging av fiber i sentrum av de bygdene/grendene som
er nevnt her er enten utført eller igangsatt, men for å muliggjøre
fiberutbygging i mer spredtbygde grender er konseptet Bygdefiber en
viktig forutsetning. Dette gjelder både for næringsliv og for private.
Kommersiell utbygging er krevende i slike områder, slik at tilgang på støtte er
avgjørende for utbygging av stamnett. Fasilitering av bygdefiber fra
kommunen vil bidra til økt utbyggingstakt og større utbredelse.»
o Fellestiltak forskjønne og forbedre steder: Styrke den stedlige
boligattraktiviteten (…) energieffektiviserende teknologi (…). Tilrettelegge for
bruk av nye smarte energisystemer …).
«Kommentar: Rissa Kraftlag ønsker å være en bidragsyter i arbeidet med
energieffektiviserende teknologi og tilrettelegge for bruk av smarte
energisystemer gjennom å bruke vår kompetanse, erfaring, kontaktnett
og tilgang på relevante produkter og tjenester.»
o

Vurdering – innspillene tas til orientering og etterretning,
Innspill A tas i hovedsak til etterretning. Det blir klarere formulering av målene, slik
Telemarksforskning har foreslått. Tiltakene vil bli noe mer foredlet, men siden de inngår i en
stor databank vil første fase i hovedprosjektet brukes til ytterligere konkretisering. Det anses
som viktig at medvirkende aktører (som næringsforeninger, innbyggergrupper, og andre) er
med i utvelgelsen av og reformuleringen av tiltak.
Innspill B - D tas i hovedsak til orientering. I handlingsprogrammet blir det laget oversikt
over felles og stedlige ressursbehov, pådrivere og engasjement. De nevnte tiltaksforslagene,
som Rissa Kraftlag nevner, er allerede høyt prioritert.
34. NIT Indre Fosen ved daglig leder 01.07.2020
«Vi har fått tilsendt rapporten med handlingsplan for Næringskraft og bo‐lyst. NiT Indre
Fosen har ikke konkrete tilbakemeldinger på foreslåtte tiltak, men vi vil gjerne være med
videre i prosessen, og i oppfølging av handlingsplanen.
Vi ser at flere av tiltakene naturlig inngår som en del av vår jobb som næringsforening. NiT
Indre Fosen sine satsingsområder er å:
o Jobbe for redusert arbeidsgiveravgift
o Sikre hensiktsmessige næringsareal og boligutvikling, og bidra til god sentrums‐ og
tettstedsutvikling
o Være en pådriver for god samferdselsutvikling ‐ vei og bruforbindelser
o Bidra til å rekruttere og beholde kompetanse
Alle punktene i satsingsområdene til NiT Indre Fosen inngår også som tiltak i
handlingsplanen, og det er positivt at de er sammenfallende.
Videre kan vi trekke fram et par moment:
o Å utarbeide en samferdselsstrategi for Indre Fosen er nyttig for å jobbe strategisk på
dette feltet både fra politisk og næringslivets side.
o Å definere og sette av næringsareal, særlig i nærhet til sjø, vil være sentralt for å
være rigget for potensielle etablerere.»
Vurdering – Tilbakemeldingen tas til orientering
NIT - Indre Fosen vil trolig være en av flere aktører i Næringsrådet, som trolig vil delta i
prioritering og styring av arbeidet med fellestiltak og bransjerettede tiltak for næringslivet.
Trolig vil de også ha en viss innflytelse på stedlige og befolkningsmessige tiltak.
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Trondheim Havn IKS - Endring av selskapsstruktur
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Indre Fosen kommune gir sin tilslutning til Rammeavtale med vedlegg som framlagt,
jmf. Trondheim Havns representantskaps behandling og anbefaling i sak 8/20 om
utdeling av eiendommer fra Trondheim Havn IKS for etablering av eiendomsselskap i
tråd med nevnte Rammeavtale med vedlegg.
2. Kommunestyret gir sin representant i representantskapet til Trondheim Havn fullmakt
til å stemme for utdeling, og for den beskrevne modellen for utdeling, av respektive
eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn for etablering av nytt eiendomsselskap
med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg. Kommuenstyret gir ordfører
fullmakt til, på vegne av kommunen, å signere de nødvendige dokumenter for
gjennomføring av modellen fra utdelingen og til etableringen av nytt eiendomsselskap
med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg. Fullmakten omfatter
myndighet til å overføre aksjer til Trondheim Havn IKS som forutsatt i Rammeavtalen
med vedlegg.
3. Det legges til grunn at utfallet av innhentet bindende forhåndsuttalelse fra
Skatteetaten ikke vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning.
4. Ovennevnte fullmakter gis under forutsetningen av at representantskapet i samme
møte som behandler denne saken, også enes om en modell for korrigering av
deltakerkommunenes andel i Trondheim Havn IKS etter at utdelingen er gjennomført
og nytt eiendomsselskap er etablert med eierskap som forutsatt i Rammeavtalen med
vedlegg.

Saksopplysninger:
Representantskapet i Trondheim Havn IKS ga i sitt møte den 31. august 2020 tilslutning til
styret i Trondheim Havn IKS sitt vedtak om videre behandling av fisjonsprosessen, hvor
respektive eiendommer og areal på Nyhavna og Vestre Kanalhavn fisjoneres ut fra
Trondheim Havn IKS og inn i et nyopprettet eiendomsselskap.
Havnestyret behandlet denne saken i sitt møte 24. september og det ble fattet et enstemmig
vedtak i representantskapet 2. oktober.
Med denne saken oppfordres kommunestyret i Indre Fosen kommune til å gi fullmakt til sin
representant i representantskapet i Trondheim Havn, til å stemme for utdeling og den
1
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beskrevne modellen for fisjon av respektive eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn.
Likeså omdanning av det fisjonerte eiendomsselskapet fra IKS til et AS der Trondheim
kommune skal eie 67 % og Trondheim Havn IKS 33 % av aksjene.
Saken blir behandlet parallelt i Indre Fosen kommune, Trondheim Bystyre og i samtlige
øvrige av eierkommunenes kommunestyrer, der det kreves likelydende positive vedtak i
kommunestyrene for at de foreslåtte endringer skal kunne gjennomføres.

Bakgrunn og fakta
Kommunedelplan for Nyhavna-området ble vedtatt av Bystyret 28. april 2016 og
kommunedelplanen legger føringer for videre fremtidig arealbruk og planlegging av bydelen,
og hvilket areal som skal benyttes til videre havnevirksomhet på Nyhavna. I tillegg til
eiendommer avsatt til byutviklingsformål i kommuneplanen omhandler denne saken også
eiendommer på Vestre kanalhavn som i dag eies av Trondheim Havn IKS (Trondheim Havn)
og som inngår i den delen av Trondheim Havns eiendommer i Trondheim som foreslås
benyttet til byutviklingsformål. Trondheim Havn har i samråd med Trondheim kommune
utarbeidet en plan for å overdra aktuelle eiendommer til et nytt selskap som skal eies av
Trondheim kommune og Trondheim Havn med en eierandel på 67 prosent til Trondheim
kommune og 33 prosent til Trondheim Havn. Prosessen gjennomføres i tråd med tidligere
vedtak i havneselskapets representantskap innenfor den såkalte Hjort Model 3, samt
innenfor rammene av IKS-lovens og havne- og farvannslovens regler om utdeling fra
selskapet til eierne, og ivaretar skatte- og avgiftsmessige hensyn. Prosessen må
gjennomføres slik at både den framtidige havnevirksomheten, eiernes interesser, og
hensynet til en hensiktsmessig byutvikling ivaretas.
Havnedirektøren og kommunedirektøren i Trondheim har utarbeidet en redegjørelse som
fulgte saken da representantskapet i Trondheim Havn ga sin enstemmige tilslutning til å gå
videre i prosessen i møte den 2.10.2020. Redegjørelsen følger som vedlegg til denne saken.
I denne redegjøres det for de ulike faglige vurderingene som er gjort frem mot den foreslåtte
løsningen. Dette innebærer vurdering av hvordan kravene i ny havne- og farvannslov skal
ivaretas, herunder hvordan sikre kapital for havneselskapet, skattemessige og
avgiftsmessige konsekvenser, selskapsrettslige vurderinger, forretningsplan, risikoanalyse,
det økonomiske utviklingspotensialet og endelig den foreslåtte modellen og avtaleverket som
skal sikre alle disse hensynene.
Omorganiseringen innebærer en rekke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger. I den
forbindelse ble det i 2019 sendt inn en forespørsel om bindende forhåndsuttalelse (BFU) til
skattemyndighetene. Siden da har faktum i saken endret seg noe og det er derfor satt i gang
et arbeid med å sende inn forespørsel om en ny BFU. Det legges til grunn at utfallet av BFU
ikke vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning.
Representantskapet i Trondheim Havn IKS sluttet seg enstemmig til følgende innstilling fra
havnestyret i sitt møte 2.10.2020:
«Representantskapet gir sin tilslutning til styrets vedtak i sak 19/20 og ber om at saken
sendes eierkommunene med representantskapets anbefaling om tilslutning til Avtaleverket.
Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i Avtaleverket før slik utsending.
Representantskapet tar til etterretning den tidsplan som er lagt for prosessen videre.
I dette arbeidet har det, blant annet ved rådgiving fra Advokatfirmaet Hjort, blitt utarbeidet et
helhetlig avtaleverk. Avtaleverket består av en omdanningsplan, rammeavtale, delingsavtale,
aksjeeieravtale, selskapsavtale for det nye IKS-et, og utkast til stiftelsesdokument og
vedtekter til det nye AS-et. Dette avtaleverket skal sikre forutsigbarhet for Trondheim Havn
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IKS og eierkommunene. Dette med tanke på videre havnevirksomhet for Trondheim Havn
IKS og med tanke på å sikre gjennomføring av den planlagte byutviklingsprosessen. Et
vesentlig punkt som avklares i aksjeeieravtalen mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim
kommune, er at utbyttet fra det nyetablerte eiendomsselskapet skal utdeles til de to eierne
med 50 % på hver, til tross for at eierandelen er anbefalt til 67 % til Trondheim kommune og
33 % til Trondheim havn IKS.
Alle avtaledokumenter følger saken nå når Indre Fosen kommune, Bystyret i Trondheim
kommune og de andre respektive kommunestyrene behandler saken. Det vil parallelt gjøres
et arbeid for å forberede stiftelse av eiendomsselskapet og forberedelse av arbeid med
nødvendig fradeling og klarlegging av eiendommer før overdragelse gjennomføres. Dette vil
være klart før representantskapsmøtet i Trondheim Havn IKS i desember 2020.
Ny fordeling av eierandelene i Trondheim Havn IKS
Fisjonen innebærer at en vesentlig del av de verdier Trondheim kommune brakte inn i
Trondheim Havn IKS ved stiftelsen av selskapet nå fisjoneres ut. Dette faktum krever i seg
selv en korrigering av eiernes andel i det gjenværende havneselskapet Trondheim Havn IKS.
I den forbindelse vedtok representantskapet i sitt møte av 22. juni å nedsette en
kommunedirektørgruppe som består av kommunedirektørene i Verdal, Orkland og
Trondheim. Gruppen ble gitt i oppdrag å se nærmere på eierfordelingen i havneselskapet
både etter utfisjonering av eiendommene i Nyhavna og Vestre Kanalhavn og hensyntatt
andre relevante forhold. I representantskapsmøtet den 2.10.20 understreket flere av
representantene forutsetningen om at det innen endelig behandling i
representantskapsmøtet i desember må foreligge en omforent løsning på eierandelen i det
fremtidige havneselskapet. Arbeidet pågår, og resultatet i form av en modell for beregning av
respektive eierandeler fremlegges representantskapet i desember.
Den foreslåtte modellen er utarbeidet basert på prinsippet om likedeling av utbytte mellom de
to eierne Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS, og balanserer havneselskapets og
kommunens behov for finansiering av hhv havneinvesteringer og finansiering av
infrastrukturtiltak som ihht plan- og bygningsloven ikke kan pålegges eiendomsselskap eller
utbygger.
Vurdering:
Kommunedirektøren mener den foreslåtte løsningen er balansert og at løsningen gagner
både utviklingen av havneselskapet og byutviklingen av området. Det er utarbeidet et
helhetlig forslag til løsning som er vurdert å imøtekomme fremtidig sikring av kapital til drift,
vedlikehold og investeringer for Trondheim Havn IKS, samtidig som den sikrer Trondheim
kommunes interesser knyttet til byutviklingen av området. Vurderingen er derfor at den
foreslåtte løsningen ivaretar alle parters interesser på en balansert måte. Videre legger den
til rette for et godt partnerskap i den langsiktige utviklingsprosessen.
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret gir sin tilslutning til Rammeavtale med
vedlegg som framlagt, jmf. Trondheim Havns representantskaps behandling og anbefaling i
sak 8/20 om utdeling av eiendommer fra Trondheim Havn IKS for etablering av
eiendomsselskap i tråd med nevnte Rammeavtale med vedlegg. Likeså at kommunestyret gir
sine representanter i representantskapet til Trondheim Havn fullmakt til å stemme for
utdeling, og for den beskrevne modellen for utdeling, av respektive eiendommer på Nyhavna
og Vestre kanalhavn for etablering av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i
Rammeavtalen med vedlegg.
Det anbefales at kommunestyret gir fullmakt til kommunens representant i
representantskapet, som er ordfører, på vegne av kommunen, for å stemme for utdeling, og
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for den beskreven modellen for utdeling av respektive eiendommer på Nyhavna og Vestre
kanalhavn for etablering av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen
med vedlegg. Kommunestyret bør også gi ordfører fullmakt til, på vegne av kommunen, å
signere de nødvendige dokumenter for gjennomføring av modellen fra utdelingen til
etableringen av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen med
vedlegg. Fullmakten omfatter myndighet til å overføre aksjer til Trondheim Havn IKS som
forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg.

Vedlegg
1 Protokoll fra representantskapets møte 02.10.2020
2 Redegjørelse utarbeidet av havnedirektøren og kommunedirektøren i Trondheim
kommune
3 Anmodning til eierkommunene
4 Omdanningsplan (plan for gjennomføring av prosessen)
5 Rammeavtale med vedlegg
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20/00062-18
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3

8/20

20/00121-25

Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre
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Trondheim Havn IKS og etablering av
eiendomsselskap

3

Orienteringssaker

Trondheim, 02.10.2020

møteleder
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Godkjenning av innkalling
Ingen innvendinger til innkalling og saksliste
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
Saker til behandling

7/20 Protokoll fra møte 31.08.20
Behandlet av
1 Representantskap 2019-2023

Møtedato
02.10.2020

Saknr
7/20

Vedtak

«Protokoll fra møte 31.08.20 godkjennes»

8/20 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn:
Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering
av eiendomsselskap
Behandlet av
1 Representantskap 2019-2023
tebehandlin

Møtedato
02.10.2020

Saknr
8/20

Vedtak

«Representantskapet gir sin tilslutning til styrets vedtak i sak 19/20 og ber om at saken
sendes eierkommunene med representantskapets anbefaling om tilslutning til Avtaleverket
med følgende endringer:
Punkt 3.1 endres til:
Selskapet skal forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av Eiendommene. Det skal
utarbeides en forretningsplan for Selskapet som regulerer en bærekraftig utvikling av
området med langsiktige verdier for byen, havnen og selskapet. Forretningsplanen skal
balansere TH sitt behov for tilstrekkelig midler til forsvarlig havnedrift med behovet for å
finansiere Selskapets arbeid med å realisere bydelen.
Selskapets virksomhet skal fullt ut baseres på forretningsmessige prinsipper, med særlig
fokus på lønnsomhet på kort og lang sikt og bærekraftig byutvikling gjennom at kvalitet,
klimavennlige løsninger og helhet sikres bedre enn slik det er pålagt gjennom plan- og
bygningsloven.
Punkt 5.2 endres til:
Selskapet skal ha et styre bestående av 6 personer. Partene er enige om at det skal velges
styremedlemmer som gjør at styret er komplementært med hensyn til faglig kompetanse og
særlig egnet til å forvalte selskapet på en profesjonell måte, basert på forretningsmessige
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prinsipper og med særlig fokus på bærekraftig byutvikling og lønnsomhet, jf punkt 3.1
ovenfor.

Valgkomiteen består av ordføreren i Trondheim, en representant for opposisjonen og
styreleder i Trondheim Havn, og innstiller til generalforsamlingen. A-aksjene og Baksjene har rett til å utpeke 1 medlem hver til styret. Styrets leder velges av
generalforsamlingen med alminnelig flertall.
Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i Avtaleverket før slik
utsending. Representantskapet tar til etterretning den tidsplan som er lagt for
prosessen
videre.»
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1 Sammendrag

Nyhavna og Vestre Kanalhavn er sentrumsnære områder som skal utvikles til
sentrumsformål, slik det blant annet er vedtatt av bystyret i Trondheim kommune gjennom
kommunedelplan for Nyhavna.
Eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn eies av Trondheim Havn IKS , og målet med
denne redegjørelsen er å vise hvordan eiendommene kan fisjoneres ut i et eiendomsselskap
eid av Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune.
Det er gjennom denne prosessen utarbeidet flere analyser og utredninger blant annet
knyttet til
●
●
●
●
●

ny havne- og farvannslov
mulig økonomisk utviklingspotensiale for Nyhavna og Vestre Kanalhavn
havnekapital, selskapsmodell og skatt
kapitaloverdragelse og konsekvenser for Trondheim Havn IKS
forretningsplan og risikoanalyse for eiendomsselskapet

Trondheim Havn IKS har i forbindelse med denne utredningen anmodet
skattemyndighetene om en bindende forhåndsuttalelse med hjemmel i
skatteforvaltningsloven kapittel 6.
Det nye eiendomsselskapet er i dette arbeidet omtalt som Eiendom AS, som er et
arbeidsnavn for selskapet. Stiftelse av selskapet blir gjennomført når alle nødvendige
formelle vedtak er fattet.
Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune på vegne av Eiendom AS har i forlengelsen av
denne utredningen gjennomført fisjonsforhandlinger hvor eierandeler, utbytte, forvaltning
av eiendommer og eierskap til Trondheim Maritime Senter (TMS) med tilliggende arealer er
diskutert.
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2 Bakgrunn

Denne redegjørelsen er utarbeidet etter følgende vedtak i representantskapet i Trondheim
Havn IKS den 18. juni 2018:
1. Trondheim havn IKS skal benytte Modell 3, slik den er beskrevet i notatet fra
advokatfirmaet Hjort 15.05.2018, som eiermodell ved videre utvikling av
havnearealene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn med tilliggende områder.

2. Trondheim Havn IKS skal opprette kontakt med Samferdselsdepartementet og
sammen med representanter for Trondheim kommune redegjøre for, og søke å skape
aksept i departementet for, en eiermodell som beskrevet i Modell 3, med mål om å få
godkjenning til utvikling av havneareal på Nyhavna og Vestre Kanalhavn med
tilliggende områder i tråd med forslaget i Modell 3.
3. Trondheim Havn IKS skal sammen med representanter for Trondheim kommune
iverksette gjennomføringsmodellen som beskrevet i notatet fra advokatfirmaet Hjort
av 15.05.2018.
4. I den grad det oppstår problemstillinger som representantskapet bør få
opplysninger om og eventuelt fatte beslutninger rundt, i forbindelse med
gjennomføringen av Modell 3, bringes dette tilbake til representantskapet av
selskapets administrasjon og styre på vanlig måte.»
Modell 3 er beskrevet på side 24 i redegjørelsen. I henhold til den nye havne- og
farvannsloven kan det ikke deles ut verdier fra Trondheim Havn IKS med mindre det er
avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havnevirksomheten og tilhørende
fremtidige investeringsforpliktelser. Dette innebærer at en ved å benytte modell 3 for
omstrukturering av virksomhet, må ivareta at Trondheim Havn IKS får sikret fremtidig
finansiering og at det legges til rette for at videre utvikling av havnearealene på Nyhavna og
Vestre Kanalhavn med tilliggende områder kan igangsettes.
Med utgangspunkt i vedtakspunkt 3 ble det i 2019 etablert et arbeidsutvalg med
representanter fra Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune. Arbeidsutvalget har i
fellesskap utarbeidet denne redegjørelsen, som overleveres til styringsgruppen for
arbeidsutvalget. Styringsgruppen har bestått av havnedirektøren i Trondheim Havn IKS og
kommunedirektøren i Trondheim kommune. Styringsgruppen formidler videre
redegjørelsen til styret i Trondheim Havn IKS for behandling i henholdsvis styret og
representantskapet i Trondheim Havn IKS, samt eierkommunenens kommunestyrer.
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3 Innledning

Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune ønsker å utvikle havneareal på Nyhavna og
Vestre Kanalhavn til sentrumsformål.

Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune har på denne bakgrunn i fellesskap utarbeidet
denne redegjørelsen som vurderer om og hvordan arealene på Nyhavna og Vestre
Kanalhavn i Trondheim kommune kan utvikles. I redegjørelsen beskrives det hvordan
utviklingen skal gjennomføres i praksis gjennom en utfisjonering av eiendommer fra
Trondheim Havn IKS til et nytt aksjeselskap med Trondheim Havn IKS og Trondheim
kommune som eiere.
Målet med redegjørelsen er å vise hvordan havnearealene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn
eventuelt kan skilles ut i et eget aksjeselskap, hvilke muligheter og utfordringer dette kan
medføre, samt hvordan dette vil påvirke Trondheim Havn IKS som selskap.
Redegjørelsen er utarbeidet med utgangspunkt i vedtak i formannskapet i Trondheim
kommune den 20. desember 2016 og den 3. oktober 2017, og i Trondheim Havn IKS sitt
representantskap den 18. juni 2018.
Arbeidsutvalget har innhentet rådgivningstjenester fra:
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● Advokatfirmaet Hjort DA (Hjort) for vurderinger av hvordan et eiendomsselskap kan
organiseres, herunder en vurdering av og forslag til hvilke avtaler som må inngås
● Deloitte Advokatfirma AS (Deloitte) for skatte - og avgiftsmessige vurderinger knyttet
til en fisjon fra IKS til AS
● OPAK AS (OPAK) som har gitt en verdivurdering av områdene på Nyhavna og Vestre
Kanalhavn.
● Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS som har utarbeidet forslag til forretningsplan og
vurdering av kommersielle og juridiske sider ved utviklingen av Nyhavna og Vestre
Kanalhavn
● Atkins Norge AS har utarbeidet en risikoanalyse for Nyhavna og Vestre Kanalhavn

Trondheim Havn IKS har i tillegg innhentet verdivurderinger fra OPAK samt forslag til
investeringsanalyse fra PWC.
Ny havne- og farvannslov
Stortinget har behandlet og vedtatt ny lov om havner og farvann. Stortinget vedtok en
omstrukturering og forenkling av gjeldende lov, i tillegg til en rekke materielle endringer på
flere områder i eksisterende lov. Lovsaken ble sanksjonert i statsråd den 21.06.2019, med
ikrafttredelse 01.01.2020. Denne redegjørelsen er utarbeidet i samsvar med ny havne- og
farvannslov.
Konsekvenser for det fremtidige Trondheim Havn
Som ledd i en analyse av hvilken finansiell stilling det fremtidige havneselskapet vil befinne
seg i, er det blant annet innhentet en verdivurdering fra OPAK, samt utarbeidet en
investeringsanalyse for havneselskapet frem til 2030.
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4 Om Trondheim Havn IKS
Om selskapet

Trondheim Havn IKS eies av 13 kommuner i Trøndelag fylke. Disse kommunene er
Trondheim, Orkland, Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Skaun,
Indre Fosen, Namsos og Frøya. Trondheim kommune sin eierandel i Trondheim Havn IKS er
76,26 prosent. De øvrige 12 eierkommunene eier til sammen de resterende 23,74%.
Selskapets formål er å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet
innenfor samarbeidsområdet, og dermed skape forutsetninger for en effektiv og
konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge. I tillegg skal selskapet sørge for sikkerhet og
fremkommelighet i selskapets havner, samt i deltakerkommunenes sjøområder. Trondheim
Havn IKS skal også ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter lov
om havner- og farvann påligger kommunene, og håndheve de bestemmelser som etter
samme lov med tilhørende forskrifter gjelder innenfor kommunenes sjøområder.
Tabell 1 Nøkkeltall fra regnskap Trondheim Havn IKS. Tall i 1000 kroner
2015

2016

2017

2018

2019

135 200

142 014

155 978

152 436

155 006

Driftsresultat

12 043

11 361

24 555

8 728

11 344

Årsresultat

14 723

14 464

26 282

7 052

16 432

Driftsinntekter

Historikk

Havnene ble underlagt kommunens ansvarsområde ved innføring av havneloven av 1933.
I forbindelse med ikrafttredelse av havne- og farvannsloven av 1984 ble havnevirksomheten
innlemmet som en egen del av kommunen. Samtidig ble det innført et tydelig skille mellom
kommunens alminnelige forvaltning og havnevirksomheten.
Havnevirksomheten i Trondheim kommune ble etter dette organisert i en egen kommunal
enhet kalt Trondheim havnevesen. I henhold til et vedtak av bystyret i 1987 skulle
eiendommer som lå i havnedistriktet i Trondheim kommune driftes og forvaltes av den
kommunale enheten Trondheim havnevesen. På begynnelsen av 90-tallet fikk havnevesenet
betegnelsen kommunal bedrift, med Trondheim Havn som navn.
Trondheim bystyre ble i 2003 forelagt en rapport som belyste mulige uklarheter i
eierskap/disposisjonsrett til eiendommene mellom bykasse og havnekasse. Med noen få
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unntak var rapportens konklusjoner i tråd med det som hittil var lagt til grunn, og bystyret
bekreftet dette ved behandling av saken.
Som en følge av at eiendommene frem til dette tidspunkt hadde tilhørt havnas balanse, ble
de formelle hjemmelsoverføringer med noen få unntak foretatt kort tid etter bystyrets
vedtak.
I 2003 etablerte Trondheim kommune et interkommunalt havnesamarbeid etter
kommunelovens § 27. De verdier som ved bystyrets vedtak var definert som tilhørende
havnekassen ble innlemmet i havnesamarbeidet med Orkdal.
I 2006 ble Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS etablert. I tillegg til Trondheim
kommune og Orkdal kommune deltok også Stjørdal kommune og Malvik kommune i dette
selskapet.
Dagens havneselskap, Trondheim Havn IKS, ble opprettet i 2013 gjennom en sammenslåing
av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS og Indre Trondheimsfjord Havnevesen.
Sistnevnte var et interkommunalt havnefellesskap etablert av kommunene Frosta, Inderøy,
Leksvik, Levanger, Steinkjer, Verdal og Verran. I praksis ble sammenslåingen gjennomført
ved at Indre Trondheimsfjord Havnevesen ble oppløst, og de berørte kommunene ble
inkludert som deltakere i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS, som samtidig
skiftet navn til Trondheim Havn IKS.
Med virkning fra 1. januar 2016 ble også Frøya og Namsos kommuner deltakere i Trondheim
Havn IKS, mens Skaun kommune sluttet seg til selskapet i 2020.
Fra 1. januar 2020 utgjør Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord kommune Orkland
kommune. Namsos, Namdalseid og Lund krets av Nærøy kommune ble fra 01.01.2020
sammenslått til nye Namsos kommune. Steinkjer og Verran kommuner ble slått sammen til
nye Steinkjer kommune, og Trondheim og Klæbu kommuner ble slått sammen til Trondheim
kommune fra 01.01.2020.

Eierandeler og havnekapital

Trondheim Havn IKS er i henhold til selskapsavtalen et eget rettssubjekt, jf. Selskapsavtalen
punkt 1-5.
Forholdet mellom eierne reguleres av selskapsavtalen. Eierandelene per 01.01.2020 fordeler
seg slik tabell 2 viser.
Tabell 2 Eierkommuner og eierandeler i Trondheim Havn IKS.
Kommune

Eierandel

Frosta kommune

0,01%

Inderøy kommune

0,01%

Malvik kommune

0,01%

Skaun kommune

0,01%
7
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Frøya kommune

0,09%

Indre Fosen kommune

0,30%

Stjørdal kommune

1,83%

Namsos kommune

1,96%

Steinkjer kommune

2,07%

Orkland kommune

4,16%

Levanger kommune

5,29%

Verdal kommune

8,00%

Trondheim kommune

76,26%

Sum

100,00%

Størrelsen på kommunenes eierandeler baserer seg på en omforent løsning mellom
eierkommunene blant annet hvor ingen skulle ha lavere eierandel enn 0,01 %, og bygger
ikke fullt ut på den verdsettelsen av kommunens innskudd som ble utført forut for
selskapssammenslutningen i 2013. Den enkelte kommunes innskuddsverdier følger av
vedlegg til selskapsavtalen. Denne viser også at samme verdsettelsesprinsipp skal anvendes
ved eventuell uttreden fra eller oppløsning av selskapet. Dette er også omtalt i
Selskapsavtalens punkt 10.
Bestemmelsene i Selskapsavtalen om sammensetningen av styre og representantskap i
Trondheim Havn IKS reflekterer ikke Trondheim kommunes dominerende eierandel.
Trondheim kommune har per d.d. 8 av 20 medlemmer i representantskapet.
Deltakerkommunene har ved etablering av Trondheim Havn IKS og inntreden overført hele
sin havnevirksomhet til selskapet.
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5 Status for Nyhavna og Vestre
Kanalhavn

Ny kommunedelplan for Nyhavna ble vedtatt den 28. april 2016. Formålet med planen er å
legge til rette for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert arealbruk, et finmasket
sykkel- og fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en
sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer.
Kommunedelplanen legger føringer for videre planlegging av bydelen, og fremtidig
arealbruk, herunder hvilket areal som skal benyttes til videre havnevirksomhet.
Formannskapet i Trondheim kommune har vedtatt at fremdrift i arbeidet med byomforming
av sentrumsnære havneområder som Nyhavna og Vestre Kanalhavn må prioriteres. Dette er
havneareal som kan avstås såfremt Trondheim Havn sikres nødvendige midler til fortsatt
virksomhet gjennom midler fra utviklingen av Nyhavna.
For Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS er det viktig å fortsatt ha operative
havnearealer sentralt i Trondheim i et langsiktig perspektiv. Samtidig skal målene i
byvekstavtalen som er inngått mellom Staten ved Samferdselsdepartementet og Kommunalog moderniseringsdepartementet, Trondheim kommune, Melhus kommune, Malvik
kommune, Stjørdal kommune og Trøndelag fylkeskommune for perioden 2019-2029,
sikres 1.

1

Byvekstavtale mellom kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal, Trøndelag
fylkeskommune og Staten v/Samferdselsdepartem
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Ny utvikling og arealbruk for Nyhavna og Vestre kanalhavn er vurdert opp mot behovet for
fremtidig sjøtransport og kaikapasitet som byen har behov for. Det må dermed påregnes
intensivert havneaktivitet innenfor eksisterende havneområder på Ila og Pir II, og det er
også avsatt et avgrenset areal til en fremtidig prosjekt- og beredskapshavn på Transittkaia.
Arealkrevende næringsaktivitet som ikke har behov for havn, skal lokaliseres til andre
egnede arealer innenfor Trondheim kommune, eller på arealer avsatt i Interkommunal
arealplan. Dette er i tråd med Trondheim Havns strategi med å skape konkurransedyktig
sjøtransport, samtidig som det utvikles en eiendomsstrategi tilpasset nye behov. Trondheim
Havn arbeider med å tydeliggjøre en samlet strategi for å fortette og effektivisere
havnearealene i Trondheim, samtidig som mulighetene for å relokalisere virksomheter
innenfor egne havneområder i regionen utredes. Trondheim Havn arbeider målrettet og
systematisk for å ivareta havnerelaterte arealer og utviklingsmuligheter innenfor selskapets
eierkommuner. Den største utfordringen i dag er at det ikke foreligger regulerte arealer å
flytte den sjøbaserte aktiviteten til. Derfor må det påregnes konsentrert og intensivert
havneaktivitet innenfor eksisterende havneområder på Ila og Pir II, for å realisere formålene
til kommunedelplanen for Nyhavna.

Kommunedelplan for Nyhavna

Bygningsrådet vedtok 16.09.2009 oppstart av kommunedelplanarbeid for Nyhavna.
Mandat for planarbeidet ble gitt slik: “Kommunedelplanen skal vise en framtidig byutvikling
av Nyhavna-området der samvirket mellom en byutvikling og havnefunksjoner må ivaretas i
henhold til framtidig utvikling av Trondheim Havn og Trondheim kommunes strategier for
byutvikling".
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Planen ble vedtatt av bystyret den 28. april 2016.

Den vedtatte planen gir en robust og fleksibel ramme for en utvikling som vil gå over lang
tid. Områdets egenart og identitet knyttet til havnevirksomhet, kulturnæring og bebyggelse
fra andre verdenskrig skal styrkes og videreføres i transformasjonen av Nyhavna.
Planen er utarbeidet av Trondheim kommune i samarbeid med Trondheim Havn IKS.
I Kommunedelplan for Nyhavna - bestemmelser og retningslinjer § 2 Plankrav, står det:
Tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 kan bare settes i gang når arealet inngår i
detaljreguleringsplan som er i tråd med kommunedelplanen. Det skal utarbeides en samlet
reguleringsplan for hvert av delområdene 1-10. Delområdene er vist i figur 1.
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Figur 1 Avsatte delområder i kommunedelplanen med krav om samlet reguleringsplan for hvert område

I § 10 i kommunedelplanen er det angitt rekkefølgekrav for offentlige friområder,
grønnstruktur, gater, gang- og sykkelveger, gang- og sykkelbruer og tekniske anlegg.
Overordnet plan for teknisk infrastrukturer er utarbeidet vinter 2019 basert på tradisjonelle
tekniske løsninger. Multiconsult har bistått i arbeidet med planen og med en supplerende
kostnadsvurdering av planlagte infrastrukturtiltak over og under bakken. Sistnevnte del av
arbeidet er nylig ferdigstilt og viser totale kostnader på ca. 1,1 milliard kroner eks. mva. Det
oppdaterte kostnadsbilde er i overenstemmelse med tidligere anslag. Finansiering og
gjennomføring av nødvendig tiltak må vurderes i videre prosess.
I følge planbestemmelsene skal tiltak som omfattes av rekkefølgekrav være ferdig
opparbeidet før det gis brukstillatelse. Hvordan dette håndteres i praksis er beskrevet i et
notat om gjennomføring som ligger som vedlegg til planen. Rekkefølgekravene er
nødvendige for at planen skal være gjennomførbar og ha god planfaglig kvalitet. At
nødvendig grå og grønn infrastruktur kommer på plass er også viktig for at området skal
være attraktivt for boligkjøpere og næringsdrivere.
Byutviklingen må påregnes å utløse behov både for likviditet og grunnfinansiering til
infrastrukturkostnader (rekkefølgekrav) som det ikke i et kortere eller lengre perspektiv er
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rimelig kan ivaretas gjennom utbyggingsavtaler med utbyggere i området. På samme måte
som byutviklingen utløser behov for finansiering, vil byutviklingen også skape verdier for
eierne av aksjeselskapet, Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS.

Bildet illustrerer rekkefølgekravene innenfor planområdet

I sak 7/19 Byutvikling på Nyhavna, orientering om status og videre arbeid som ble lagt frem
for formannskapet 15. januar 2019, beskrives status for arbeidet med kravene til
programmer og utredninger som er satt i kommunedelplanen for Nyhavna.
Arbeidet omhandler:
●
●
●
●
●
●

Reguleringsplan for hovedgate med kollektivtrasé
Kvalitetsprogram for offentlige rom
Miljøoppfølgingsprogram
Kulturminneprogram (gjelder områder innenfor hensynssone)
Kulturnæringsprogram
Overordnet plan for teknisk infrastruktur

I tillegg vurderes behovet for areal til offentlige tjenester og idrett. Konklusjonene fra
arbeidene over samles i ett dokument, Kvalitetsprogram for Nyhavna. Politiske vedtak som
gir føringer for utvikling av området innarbeides også i kvalitetsprogrammet. Forslag til
kvalitetsprogram ble behandlet i formannskapets møte 11.8.2020 og vedtatt sendt på
høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til 1.10.2020. Kvalitetsprogrammet
skal vedtas av bystyret og være førende for framtidige reguleringsplaner i området.Føringer
som gis i kvalitetsprogrammet vil kunne påvirke markedsprisen for arealene.
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Vestre Kanalhavn

Vestre Kanalhavn er ikke omfattet av kommunedelplanen for Nyhavna. Vestre kanalhavn
utgjør et areal på ca 18 daa. I kommuneplanens arealdel 2012 - 2024, er området avsatt til
sentrumsformål. Samtidig sier bestemmelsene til planen at Kommunedelplan for
havneområdene, vedtatt 28.06.01 skal gjelde sammen med kommuneplanens arealdel. En
transformasjon til et tett og urbant boligområde er sannsynlig og forventet. Utnyttelse,
struktur, boligsammensetning og høyder må avklares gjennom en egen reguleringsplan.
Forholdet til kulturminner og til Midtbyen vil være vesentlig.
Tidligere mulighetsstudier fra JST Arkitekter (Arealdisponeringsplan Trondheim Havn, 2014)
og arkitekt Ole Wiig (Trondheim 50/50, 2015) har begge angitt et utbyggingspotensiale på ca
700 nye boliger, noe som tilsvarer nesten 60 000 m2 BTA. Forslagene viser bebyggelse opp
mot henholdsvis 10 og 8 etasjer.

Mulighetsstudie Vestre kanalhavn, Arealdisponeringsplan Trondheim Havn, JST Arkitekter, 2014

Mulighetsstudie Vestre kanalhavn, Trondheim 50/50, Arkitekt Ole Wiig, 2015
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Relokalisering av virksomheter på Nyhavna.

Trondheim Havn IKS arbeider med en helhetlig plan for relokalisering av havnevirksomhet
på Nyhavna til alternative havneområder tilhørende selskapet. Prosjektets hovedmål er å
lage en overordnet plan for en omorganisering og effektivisering for bruk av havnas arealer,
tilrettelagt for virksomheter som må flyttes fra sine arealer på Nyhavna. Planen skal
synliggjøre overordnede økonomiske konsekvenser, redusere negative konsekvenser i størst
mulig grad, ivareta kundenes ønsker og behov, og bidra til at utvikling av Nyhavna blir
forutsigbar. I tillegg vil prosjektet beskrive kriterier som skal ligge til grunn for fremtidig
etablering av virksomheter i havneområdene i Trondheim.
Trondheim Havn IKS vektlegger kundenes medvirkning og vil ha løpende dialog med disse
frem mot ferdigstillelse av en relokaliseringsplan.

Fase 1 handler om forberedende tiltak for å relokalisere kjernevirksomheter på
Ladehammerkaia og Kullkranpiren, og fase 2 utreder relokalisering av virksomheter på
Transittkaia, i hovedsak stålbedrifter. Felles for aktørene som har virksomhet på disse
områdene er at de er arealkrevende og bidrar til betydelig tungtrafikk , noe som også vil
være gjeldende ved relokalisering. Enkelte av disse bedriftene har vært vurdert for
relokalisering i andre havneområder enn Trondheim, som Orkanger, Verdal osv, men det er
åpenbart at en omorganisering og effektivisering av havnearealene på Ila pir og Pir II vil
være påkrevd. Aktuelle bedrifter har sitt hovedmarked i Trondheim. Det vil derfor være
viktig, i et samfunnsøkonomisk og miljømessig perspektiv, at disse sjøbaserte virksomhetene
fortsatt får et tilbud om lokalisering i tilgjengelige havnearealer i Trondheim.
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Rapporten Prosjekt relokalisering – konsepter, datert 21.08.2020, er utarbeidet av
Norconsult og foreslår en relokalisering av aktuelle virksomheter på Nyhavna til Pir II eller Ila
pir.
Ved konsolidering av aktivitetene på Pir II og Ila pir legges det vekt på høy arealeffektivitet,
skjerming av støyende virksomhet og god visuell utforming av havnearealene.
Det tilrettelegges for ny virksomhet som naturlig hører sammen med sjøtransport og
betjening av byens behov for bærekraftig, effektiv og miljøvennlig vareforsyning.
Rapporten beskriver videre utforming av funksjoner, kostnader, tidsplan og tilhørende
usikkerheter.

6 Økonomisk utviklingspotensial

For å synliggjøre et mulig økonomisk utviklingspotensial for Nyhavna og Vestre Kanalhavn
ble OPAK engasjert til å utrede dette. Formålet med utredningen var å sannsynliggjøre den
overordnede økonomien i prosjektet. I tillegg ble Atkins og Føyen Torkildsen engasjert for å
skissere en forretningsplan og risikovurdering, som skal gi grunnlag for en vurdering av om
en utvikling av Nyhavna og Vestre Kanalhavn ivaretar nødvendig kapital i Trondheim Havn
IKS på en forsvarlig måte. Forretningsplan og risikovurderingen er omtalt i kap. 9.
Tabell 3 viser verdivurderinger for Nyhavna og Vestre Kanalhavn fra beregninger som OPAK
har gjennomført.
Tabell 3 Verdivurderinger Nyhavna og Vestre Kanalhavn
Salgsverdier beregnet av OPAK

Nyhavna, kr

Vestre Kanalhavn, kr

Sum, kr

Dagens salgsverdi, uregulert

1 105 000 000

120 000 000

1 225 000 000

Salgsverdi regulert

1 470 000 000

170 000 000

1 640 000 000

Salgsverdi ferdig utviklet

2 870 000 000

275 000 000

3 145 000 000

OPAK har i sin vurdering valgt å legge til grunn at områdene utvikles i takt med utløp av
festeavtalene. Festeavtalene har varierende lengde, med utløpsår som varierer fra 2021 til
2079.
Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til verdien av eiendommene på Nyhavna og
Vestre Kanalhavn. Dette gjelder tidsforløp på festekontrakter i områdene og potensielle
kostnader for å avslutte disse, samt ivaretakelse og eventuelt ny tilrettelegging for
sjøbaserte næringer som er lokalisert i Nyhavna i dag og flyttes til andre havner innenfor
selskapet. I tillegg er det knyttet usikkerheter til blant annet miljø/forurensning, vern og
forsterking av kaifronter.
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Økonomi Nyhavna

Gjeldende kommunedelplan fra 2016 ble lagt til grunn for utredningen Økonomisk
utviklingspotensiale for Nyhavna, datert 29.10.2019, OPAK. Til grunn for beregningene
forutsettes det at området utvikles i takt med at festeavtalene løper ut. For å starte en
forsvarlig utbygging med boliger må imidlertid enkelte sentrale bedrifter relokaliseres. Dette
kan være usikkerhetsfaktorer som kan få betydning for inntektspotensialet i prosjektet.
Verdiberegningene baseres på et utbyggingspotensialet for Nyhavna på ca 323 000 m2 BTA,
med en fordeling mellom bolig/næring (inkludert service, offentlige funksjoner) på 60/40. I
henhold til kommuneplanens beregningsregler om 70 kvm pr bolig, gir dette et potensial på
ca 2 215 nye boliger. Som en del av arbeidet med kvalitetsprogrammet har MAD arkitekter
våren 2020 gjennomført en areal- og klimaanalyse. Denne viser at OPAKs anslag gir et
realistisk bilde av utnyttingen av området.
I Bystyrets vedtak 28.4.2016 heter det at bystyret ønsker et langt høyere antall boliger enn
de 2500 rådmannen har lagt til grunn. I formannskapsvedtak 22.1.2019 understrekes det at
det må bli en bred sammensetning av boliger på Nyhavna, der også boliger for personer
med lav inntekt inkluderes, og at kommunale utleieboliger og kategoriboliger hører hjemme
på Nyhavna.
Ut fra det arbeidet som er gjort så langt, ser det vanskelig ut å bygge vesentlig mer enn det
som er lagt til grunn i kommunedelplanen uten at det går på bekostning av kvaliteten på
uterommene. Det er mer realistisk å endre fordelingen mellom bolig og næring i området.
Fra et økonomisk synspunkt kan en gå ut fra at dette vil være gunstig.
Verdiberegningene til OPAK legger til grunn at boliger selges til markedspris. Det er dermed
ikke tatt høyde for at boliger skal være tilgjengelige for personer med lav inntekt.
Beregninger som er gjort i forbindelse med boligpolitisk plan viser at utleie eller salg til
sterkt reduserte priser innebærer en betydelig kostnad.
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Eiendomsforhold

Feste- og leieforhold

Økonomi Vestre Kanalhavn

OPAK legger til grunn kommunedelplanens bestemmelser om høyder; maks 8 meter –
tilsvarende 2 – 3 etasjer. Videre beregner de en mulig tomteutnyttelse på TU=100%. OPAKs
beregninger gir dermed et utbyggingsareal på ca 18 000 m2 og 211 boliger. Dette kan synes
noe lavt, sammenlignet med tidligere mulighetsstudier. I kommuneplanens arealdel 2012 2024 er området avsatt til sentrumsformål, med en arealutnyttelse på minimum 10 boliger
pr dekar, dvs minimum 180 boliger. De ulike festekontraktene er nå eid av ett firma,
bortsett fra Vestre kanalhavn 20.

Eiendomsforhold

Festeforhold
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7 Havnekapital, selskapsmodell
og skatt

Eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn inngår som en del av anleggsmidlene i
balanseregnskapet til Trondheim Havn IKS. Dette har historisk inngått som en del av
havnekapitalen i selskapet. Havnekapitalen har tidligere vært underlagt snevre regler i
forhold til hvordan denne kunne disponeres. Dette ble endret i ny havne- og farvannslov
gjeldende fra 1. januar 2020.

Havne- og farvannsloven og utdeling av verdier

Kommunale havner utgjør samfunnsviktig infrastruktur som dekker lokale, regionale og
nasjonale transportbehov. Det er derfor fastsatt særlige regler om de verdiene som tilhører
kommunale havner. Styrende i denne sammenhengen er Havne- og farvannsloven.
Havnelovene av 1933, 1984 og 2009 har hatt det til felles at de har inneholdt bestemmelser
om begrensning i eiers rett til å disponere over havnenes verdier, den såkalte
havnekapitalen.
Havnekapitalbegrepet har omfattet havnenes inntekter, eiendommer, materielle og
eventuelt immaterielle rettigheter, og opparbeidet kapital. Lovene har også pålagt
kommunene (som i all hovedsak er eierne av norske havner) å holde havnas regnskaper
adskilt fra kommunens.
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Havnenes eiere (kommunene) har i all hovedsak vært avskåret fra å ta utbytte, og havnene
har ikke kunnet benytte kapitalen eller avkastning av denne til andre formål enn
havneformål. En slik begrensning i disposisjon over egne verdier har vært begrunnet i
nasjonale hensyn knyttet til nødvendigheten av å bygge en infrastruktur for sjøtransporten,
samt hensynet til at havnedriften som prinsipp har vært brukerfinansiert. Skulle havnene
ønske å disponere kapitalen i strid med lovens bestemmelser, inneholdt tidligere lov en
unntaksbestemmelse som etablerte en søknadsplikt til departementet.
Regjeringen Solberg igangsatte i 2016 et arbeid for å fremme en ny havne- og farvannslov.
Et oppnevnt lovutvalg leverte NOU 2018:4.
Foruten et ønske om å forenkle og modernisere bestemmelser i loven ønsket Regjeringen at
utvalget blant annet skulle:
● Tydeliggjøre lovens formålsbestemmelse
● Vurdere de særlige reglene for kommunal havnevirksomhet og kapitalen i
kommunale havner og utforme bestemmelser som legger til rette for
markedsorienterte havner. Videre var det et ønske om et regelverk som legger til
rette for at havnekapitalen og havnevirksomheten forvaltes på en mest mulig
effektiv og samfunnsøkonomisk lønnsom måte
Regjeringen la utvalgets utredning til grunn for det videre arbeid, og la sitt lovforslag frem
for Stortinget våren 2019. Ny havne- og farvannslov ble vedtatt av Stortinget i juni 2019.
Loven trådte i kraft 01.01.2020 og endrer og forenkler reglene for omdisponering av
havneområder. Istedenfor å måtte søke departementet, er det nå tilstrekkelig å gi melding
til departementet.
Betydningen av ny havne- og farvannslov for det pågående arbeid med omstrukturering
av eiendomsvirksomheten i Trondheim Havn
Den del av den nye loven som vil være mest relevant for dette arbeidet med
omstrukturering, er reglene om kapitalforvaltningen. Oppsummert vil utdeling av midler fra
et IKS som Trondheim Havn, kunne gjøres under følgende forutsetninger:
● Basert på en organisasjonsmessig frihet til å velge foretaksform er det tillatt etter
loven å utdele utbytte til eier(ne)
● Lovens formål skal iakttas
● Adgangen til uttak er begrenset etter lovens formulering i 32, 3.ledd.
● Det er ingen begrensninger i loven når det gjelder hva et eventuelt utbytte skal
anvendes til
● Ingen formell søknadsplikt til departementet
Det er ingen tvil om at det er et ønske om å bevege seg bort fra et rigid kapitalvernregime til
et mer moderne, markedsbasert regelverk som vil gjøre det lettere å se kommunenes behov
for omdisponering av bestående havnearealer til annen bruk, slik som byutviklingsformål,
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samt å imøtekomme kommunenes ønske om i større grad å ta del i fremtidig verdiutvikling
av disse arealene.
Man har også lagt til grunn at adgang til utbytte vil kunne stimulere til et mer aktivt eierskap
enn det som praktiseres under dagens regelverk, og understreket kommunenes rett til å
bestemme hvilke arealer i kommunene som er egnet for, og bør avsettes til havneformål
eller andre utbyggingsformål. Kommuner som eier av havner må også som hovedregel selv
avgjøre om havnen skal flyttes til et nytt område som reguleres for dette formålet. I dette
tilfellet er imidlertid kommunen medeier i havneselskapet sammen med 12 andre
eierkommuner.
Ny lov har i § 32, 3. ledd følgende formulering:
“Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er
avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til
investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og
passasjerhåndtering. Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte
eller indirekte kommer eieren til gode.”

Samtidig har loven en klart formulert formålsbestemmelse:
«Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv,
sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas
hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og
beredskapsinteresser.»

Formålsbestemmelsen setter/indikerer en retning for hvordan lovens ulike bestemmelser
skal kunne anvendes. Kort sagt skal lovens formål iakttas, og dette må gjelde også for
kapitalreglene.
Også loven som trådte i kraft i 2020 pålegger kommunene å holde inntekter og kapital i
havnevirksomheten adskilt fra kommunens øvrige virksomhet.
Liberaliseringen av havnekapitalen er en viktig endring i ny lov. Kommunene gis adgang til å
foreta utdeling fra havnekapitalen for bruk til andre formål enn havn, forutsatt at det er satt
av tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er
direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering.
Bestemmelsen om at inntekter og kapital i havnevirksomheten ikke kan brukes til andre
formål enn havnevirksomhet er ikke videreført i ny lov. Det kommunale selvstyret er
dermed i langt større grad enn tidligere førende for kommunens disposisjoner. Begrepet
"havnekapital" er heller ikke videreført, noe som tydeliggjør at bestemmelsen regulerer
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eierkommunens økonomiforvaltning av havnevirksomheten, og at det ikke eksisterer kapital
som havnene på selvstendig grunnlag eier eller rår over.
Hovedregelen etter ny lov er dermed at kommunen(e) som eier av havnen disponerer over
verdiene i havnevirksomheten, og at disse verdiene kan brukes slik kommunen(e) finner
ønskelig. Som hovedregel legges det dermed ikke begrensninger på hvilke investeringer eller
prosjekter kommunen kan benytte kapitalen i havnevirksomheten til. Loven hindrer
eksempelvis ikke at kommunen kan benytte kapitalen til eiendomsutviklingsprosjekter.
Dersom et eiendomsutviklingsprosjekt krever arealbruksendring og omregulering etter plan
og bygningsloven, kan staten benytte virkemidler i samme lov for å påvirke beslutningen.
Dette vil kunne være tilfelle dersom det foreligger nasjonale hensyn knyttet til havnen, og
dersom en eventuell omregulering vil få betydning for utøvelse av havnevirksomhet og
arealene i praksis ikke vil kunne benyttes til slik virksomhet på et senere tidspunkt.
Videre forutsetter loven at visse krav må være oppfylt før den kommunale havneeieren kan
dele ut verdier fra havnevirksomheten. Dette innebærer for eksempel at dersom havnen går
inn med kapital i prosjekter der avkastningen fra investeringen tilfaller kommunen for øvrig,
må slike disposisjoner defineres som utdeling til eierne. I disse tilfellene må kravene til
utdeling i § 32 følges. Dette er omtalt i Iverksettingsrundskriv N-2/2020 - Ny havne- og
farvannslov.
Ifølge § 32 tredje ledd kan det deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten
dersom det er avsatt "tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til
investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og
passasjerhåndtering". Stortinget foretok en viss skjerpelse av kravet til avsetning før det kan
foretas utdeling i forhold til lovforslaget fremmet i Prop. L 86 (2018-2019) (se Innst. 301 L
(2018-2019)).
Det vil dermed være nødvendig å dokumentere sannsynlighet for at havnekapitalen
gjennom en transformering av nevnte arealer, forvaltes i tråd med Havne- og farvannsloven,
i det ligger det at det må forvaltes forsvarlig. Dette innebærer at det ikke kan foretas
utdeling før det er avsatt "tilstrekkelige midler" til:
-

Drift og vedlikehold av havn.
- Med dette menes overholdelse av alminnelige krav til forsvarlig drift,
herunder operasjonelle, miljømessige og sikkerhetsmessige krav. Eksempelvis
vil bestemmelser fastsatt i generelt regelverk om krav til bygninger,
byggetekniske konstruksjoner, kaier, laste- og losseinnretniger, helse, miljø
og sikkerhet komme til anvendelse.
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-

Midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy,
gods og passasjerhåndtering
- Med dette menes investeringer som direkte knytter seg til den tradisjonelle
havnevirksomheten. Eksempler på tiltak som som faller innenfor
bestemmelsen er oppgraderinger og utskifting av utstyr og konstruksjoner
som nyttes for å tilby havnetjenester, slik som fortøyningsinnretninger,
kaianlegg, laste- og losseutstyr, passasjerrampe, lageranlegg for gods etc.
Investeringer i parkeringsanlegg faller utenfor bestemmelsen, selv om disse
genererer inntekter til havna. Tilsvarende vil gjelde for opprustning eller
oppføring av andre bygninger som ikke direkte knytter seg til tjenesteyting
rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering.

Videre vil lovens formålsbestemmelse være førende for hva som menes med "tilstrekkelig".
I følge formålsbestemmelsen skal loven fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv,
sikker og miljøvennlig drift av havn, samtidig som det skal tas hensyn til et
konkurransedyktig næringsliv. Havnene spiller en nøkkelrolle i maritim logistikk, og effektiv
drift av havnene vil ha stor betydning for målet om å fremme sjøtransport. Loven skal derfor
bidra til at havnene tilbyr konkurransedyktige tjenester som havnebrukere etterspør.
Formålsbestemmelsen skal med andre ord virke som en overordnet ramme, og må ligge til
grunn når en vurderer hva som er "tilstrekkelige midler". I slike vurderinger vil det være
viktig å ta hensyn til at investeringer som gir overkapasitet i havnene vil kunne virke like
negativt på sjøtransporten som manglende investeringer i havneinfrastruktur. Mens
overkapasitet ofte vil bli reflektert i høye havnevederlag, vil manglende investeringer
resultere i ineffektiv havnedrift og lang liggetid for skipene.
Loven setter ingen krav til at det må foretas avsetninger til fremtidig utvikling av havnen, det
vil si at det er eierne selv som bestemmer investeringsnivå og omfanget av
havnevirksomheten. Hva som skal regnes som "tilstrekkelige midler" vil derfor bero på en
skjønnsmessig vurdering av de konkrete forholdene i hver enkelt havn. Videre må
"tilstrekkelige midler" forstås som et nivåkrav til drift og vedlikehold av havnen, og som et
krav til kvalitet på eksempelvis laste- og losseutstyr, kaier og kaidekker samt annen relevant
infrastruktur som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og
passasjerhåndtering.
Med denne forståelsen vil bestemmelsen legge til rette for at havnetjenestene utøves så
effektivt som mulig med eksisterende utstyr og infrastruktur, samtidig som omfanget av
havnevirksomheten vil ligge innenfor rammen av det havnetilbudet eierne har bestemt seg
for å tilby brukerne.
Det følger videre av Stortingets innstilling Innst. 301 L (2018-2019) at kravet til egenkapital
skal gjelde slik det er presisert i særmerknaden til lovforslaget. Dette innebærer at føringene
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i særmerknaden til § 32 i Prop. 86 L (2018-2019) knyttet til kravet til egenkapital vil gjelde.
Det kan dermed bare deles ut verdier dersom gjenværende egenkapital er forsvarlig ut fra
risikoen ved og omfanget av havnevirksomheten. Det må blant annet foretas en særskilt
vurdering av om virksomhetens gjeld vil kunne overstige verdien av virksomhetens
eiendeler. I vurderingen må den virkelige verdien av gjeld, krav mot virksomheten og
eiendeler legges til grunn, og det må ses hen til virksomhetens situasjon og risikoprofil.
Hensikten er å bidra til sunn forretningsmessig drift og forsvarlig økonomisk styring av
havnevirksomheten. Dersom skillet mellom havnevirksomhetens økonomi og kommunens
økonomi her skal være reelt, må havnen kunne dekke sine forpliktelser til kreditor.
Kommunen skal derfor ikke gjennom utbytte sette havna i en posisjon der det økonomiske
skillet ikke lenger er reelt. Dette betyr at havnevirksomheten skal utøves innenfor rammen
av en sunn forretningsmessig drift og med god økonomisk styring.
I henhold til § 32 tredje ledd regnes enhver overføring av verdier som "direkte eller
indirekte" kommer eieren til gode som utdeling. Begrepet "direkte eller indirekte" tilsvarer
begrepet i aksjeloven § 3-6 (2). Det betyr at en utdeling fra selskapet ikke nødvendigvis
behøver å skje i form av kontanter. En utdeling kan også skje i form av overføring av
gjenstander, fordringer, immaterielle rettigheter, areal, bygninger og investeringsprosjekter
etc. som gagner andre kommunale formål enn havnevirksomhet.
Ny havne- og farvannslov regulerer ikke disposisjoner som verken kommer
havnevirksomheten eller kommunen for øvrig direkte eller indirekte til gode, for eksempel
dersom havnen gir en gave til en privat organisasjon. Det vil her være opp til kommunen
som eier å aktivt bruke sin eierstyring til å eventuelt å gripe inn dersom havnen styres på en
uhensiktsmessig måte.
Etter § 32 andre ledd skal kommunen holde inntekter og kapital i havnevirksomheten
regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. Havnens organisasjonsform
avgjør hvilke regnskapsregler som gjelder. For AS og IKS gjelder regnskapsloven. Er havnen
organisert som et foretak etter kommuneloven skal det utarbeides eget årsregnskap for
foretaket i henhold til kommunelovens regler.
En fisjon av eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn vil påvirke havnekapitalen i
Trondheim Havn IKS ved at deler av dagens havneareal og eiendommer fisjoneres ut til et
nytt eiendomsselskap.
Endringer i havne- og farvannsloven gjeldende fra 1.1.2020 medfører at uttak av overskudd
eller annen utdeling av midler fra kommunal havnevirksomhet organisert som aksjeselskap,
interkommunalt selskap eller kommunalt foretak kan besluttes av virksomhetens eierorgan
etter forslag fra styret. En fisjon av eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn omfattes
av dette.
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Valg av selskapsmodell - modell 3

Som en del av prosessen med å skille ut Nyhavna og Vestre Kanalhavn i et eget selskap
utredet Advokatfirmaet Hjort DA (Hjort) den 15. mai 2018 modeller for etablering og
organisering av et eiendomsselskap. I sin rapport mente Hjort at det var nødvendig å skille
ut eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn og legge disse i et separat
eiendomsselskap, eventuelt i flere eiendomsselskap, for å unngå risiko for øvrige deler av
havnekapitalen ved utvikling av Nyhavna og Vestre Kanalhavn.
Modellene til Hjort tok hensyn til at Trondheim Havn IKS i 2018 hadde 13 eiere, samtidig
med at Trondheim kommune ønsket økt grad av styring og kontroll med
eiendomsutviklingen på Nyhavna og Vestre Kanalhavn.
Hjort la frem tre ulike hovedmodeller for etablering og organisering av et eiendomsselskap,
og representantskapet i Trondheim Havn IKS vedtok i sitt møte den 11. juni 2018 at modell 3
skulle benyttes i det videre arbeidet med Nyhavna og Vestre Kanalhavn.
Figur 2 viser en skisse til Hjort sin modell 3.

Eierskap til eiendomsselskapet - modell 3
I Hjort sin modell 3 vil Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune eie eiendomsselskapet
som stiftes i fellesskap. Det vil medføre at Trondheim kommune får direkte eierskap til
eiendomsselskapet. De øvrige eierkommunene i Trondheim Havn IKS får ikke direkte
eierskap til eiendomsselskapet. Ved å ha direkte eierskap vil Trondheim kommune i
tilstrekkelig grad sikres styring og kontroll over eiendomsselskapet, samt en større andel av
verdiskapingen fra eiendommene. Modell 3 vil sikre at avtaleverk og styringsstruktur for
Trondheim Havn IKS vil ligge fast i denne prosessen. For å gjennomføre denne prosessen må
eiendommene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn fisjoneres ut fra Trondheim Havn IKS til et
nyopprettet IKS med samme eierskap som Trondheim Havn IKS. Det nye IKS’et omdannes så
til et aksjeselskap.
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Skattemessige, avgiftsmessige og selskapsrettslige
forhold - modell 3
Den nåværende skatte- og avgiftsmessige situasjonen

Trondheim Havn IKS er et selskap som er delvis skattepliktig etter skatteloven §2-32.
Skattemyndighetene har i brev datert 27. mars 2009 vurdert Trondheim Havn IKS til å være
et selskap med flere formål. Videre har de gitt uttrykk for at Trondheim Havn IKS etter
skatteloven §2-32 (1) dels driver skattefri virksomhet (havnevirksomheten), og etter § 2-32
(2) dels skattepliktig virksomhet (utleie av eiendom ikke tilknyttet havnevirksomheten samt
utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet). I 2017 utgjorde den skattepliktige
virksomheten 27,6 % av den totale virksomheten.
Trondheim Havn IKS er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for omsetning av rett til å
disponere kommunal havn mot havneavgifter, og for utleie av parkeringsplasser i
parkeringsvirksomhet. I tillegg er Trondheim Havn IKS frivillig registrert i
Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg og anlegg. Trondheim Havn IKS har, på den
eiendomsmasse som skal overdras til eiendomsselskapet, i løpet av de ti siste årene foretatt
ny-, på- eller ombygging for en netto anskaffelseskostnad på kr 400 000 eller mer.

Selskapsrett tilknyttet modell 3
IKS-loven har ingen regler for fisjon. En fisjon fra dagens IKS (Interkommunalt selskap) til et
nytt IKS kan ikke gjennomføres og meldes som en fisjon til Foretaksregisteret direkte.
Trondheim Havn IKS kan gjennomføre fisjonen ved at selskapet følger reglene om utdeling i
IKS-loven av de aktuelle eiendommene fra Trondheim Havn IKS og, at eierkommunene i
samme transaksjon benytter disse eiendelene som tingsinnskudd ved stiftelsen av et nytt
IKS. Dette er en fremgangsmåte som er kjent og benyttet på andre selskapsformer som for
eksempel ansvarlige selskap, regulert av selskapsloven.
IKS-loven har heller ingen regler knyttet til omdannelse til AS selv om skatteloven har dette.
En omdannelse av det utfisjonerte eiendomsselskapet til aksjeselskap, må gjennomføres ved
at eierkommunene sammen stifter et aksjeselskap med samme eierfordeling. Eiendommene
overføres fra eiendomsselskapet (IKSet) til det nystiftede aksjeselskapet. Eiendoms-IKSet blir
deretter oppløst i samsvar med oppløsningsreglene i IKS-loven. Til slutt gjøres det en
overføring av aksjene i det nystiftede aksjeselskapet fra kommunene til Trondheim Havn IKS
som et innskudd, og fordeles etter avtalt eierbrøk.
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Skatte- og avgiftsmessige forhold tilknyttet modell 3
En overdragelse av eiendom fra Trondheim Havn IKS til et eiendomsselskap, vil potensielt ha
en rekke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser. Deloitte ble tildelt oppdraget med å
utarbeide en redegjørelse av dette. Selskapets rapport er datert 2.5.2019. Kort oppsummert
er den sentrale problemstillingen som følger (hentet direkte fra Deloitte sin rapport fra
2.5.19):
Den sentrale problemstillingen er om skatteloven gir adgang for å fisjonere et IKS. Etter det
Deloitte kjenner til, eksisterer det ingen praksis på at et IKS har blitt fisjonert etter
skatteloven. Det er imidlertid gode grunner- både på bakgrunn av lovteksten og de reelle
hensynene bak bestemmelsen, for at en fisjon av IKS skal kunne gjennomføres med hjemmel
i skatteloven. De avgjørende vilkår er at fisjonen skjer mellom likeartede selskaper (her to
IKS) og at IKS vurderes som skattemessig likestilt som aksjeselskaper.
På bakgrunn av dette var Deloitte sin anbefaling at det var nødvendig med en rekke
avklaringer fra Skattemyndighetene gjennom en anmodning om bindende forhåndsuttalelse
(BFU), for å få klarhet i skatte- og avgiftsposisjonen til Trondheim Havn IKS og det nye
eiendomsselskapet.
Se avsnittet om BFU under for hvilke konkrete avklaringer det var snakk, svar fra
Skattemyndighetene på de respektive punktene og svar på påfølgende klage.
Basert på både opprinnelig svar fra skattemyndighetene, og svar på påfølgende klage, har
Deloitte vurdert at det mest fordelaktige skattemessig, vil være at fisjonen gjennomføres
som en skattepliktig fisjon. Dette vil innebære at de eiendeler som overføres fra Trondheim
Havn IKS blir skattepliktig i dette selskapet på det tidspunktet de realiseres. Gevinsten er
imidlertid begrenset til det beløp som tidligere er kommet til fradrag gjennom avskrivninger.
Dette følger av skatteloven § 2-32 (3). Trondheim havn har opplyst at summen av tidligere
skattemessige avskrivninger for de respektive eiendommene er estimert til å utgjøre ca kr
7,5 millioner. Dette vil da inngå i skattegrunnlaget og bruk av skattesats for fisjonsåret vil
benyttes. Hvis vi legger til grunn en skattesats lik 22 %, gir dette en skatteeffekt på kr 1,7
millioner. For eiendomsselskapet vil de skattemessige inngangsverdiene bli satt lik virkelig
verdi, noe som er fordelaktig for å minimere gevinstbeskatningen den dagen eiendommene
skal selges (realiseres).
Alternativt kunne fisjon blitt gjennomført skattefritt, men her ga ikke Skattemyndighetene
medhold på det punktet om at eiendomsselskapet kunne fastsette inngangsverdien (og
avskrivningsgrunnlag) til virkelig verdi på det tidspunkt de mottar eiendommene. Dette
betyr at inngangsverdiene ville blitt satt til kostpris. På tidspunktet eiendommene da skal
selges (realiseres), vil dette videre utløse en betydelige gevinstbeskatning. Denne
gevinstbeskatningen vil totalt sett være mye høyere enn for alternativet skattepliktig fisjon.
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Dokumentavgift tilknyttet modell 3
Når det gjelder konsekvenser for dokumentavgiften, vil spørsmålet være om det utfisjonerte
eiendomsselskapet kan omdannes til et aksjeselskap, uten beskatning og plikt til å betale
dokumentavgift. Skatteloven gir en direkte lovhjemmel for at slik omdanning kan skje. Det
er imidlertid et vilkår for skattefri omdanning at et selskap driver virksomhet i skattemessig
forstand. I dette tilfellet vil det gå svært kort tid fra selskapet er stiftet til det omdannes til et
aksjeselskap, og spørsmålet er om selskapet – på grunn av det korte tidsrommet før
omdanning – anses for å ha drevet virksomhet. Konklusjonen basert på svar fra
Skattemyndighetene er på dette punktet at fisjonen ikke utløser dokumentavgift. Dette er
begrunnet i at det utfisjonerte IKS eiendomsselskapet kan omdannes til aksjeselskap
skattefritt forutsatt at reglene om skattefri omdanning i FSFIN 11-20-1 flg følges. Det
fremgår videre at dette kan gjennomføres umiddelbart slik at omdanningen kan skje straks
eiendom IKS er etablert. Omdanningen har hjemmel i skatteloven § 11-20, og heller ikke
overføringen av hjemmel til eiendommene vil utløse dokumentavgift. I hvilken grad denne
konklusjonen vil endre seg hvis dette gjennomføres som en skattepliktig fisjon, vil en ny BFU
måtte svare på. Forhold som tilsier at konklusjonen opprettholdes (altså at ingen
dokumentavgift utløses), er at selve fisjonen gjennomføres i tråd med reglene for fisjon i
aksjeloven.

Merverdiavgift tilknyttet modell 3
Det sentrale spørsmålet var om tidligere fradragsført merverdiavgift på justeringspliktige
kapitalvarer måtte tilbakeføres/tilbakebetales av Trondheim Havn IKS ved en fisjon til
Eiendom IKS og omdanningen til Eiendom AS. Problemstillingen var om Trondheim Havn IKS
kunne unngå å tilbakeføre tidligere fradragsført merverdiavgift dersom fisjon og omdanning
ble gjennomført innenfor en og samme avgiftstermin (innen en tomånedersperiode), og det
ble inngått form- og tidsriktig avtale mellom Trondheim Havn IKS og Eiendom AS om
overføring av justeringsplikt. Det var også sentralt at leieavtale og avtale om
eiendomsforvaltning skulle bli inngått mellom Trondheim Havn IKS og Eiendom AS. Denne
problemstillingen om adgangen til å overføre justeringsplikt direkte fra Trondheim Havn IKS
til Eiendom AS ble tatt opp med skattemyndighetene.
Dersom fisjonen og omdanningen ikke ville la seg gjennomføre innen en og samme
avgiftstermin, ville Eiendom IKS bli nødt til å ta kapitalvarene til bruk i avgiftspliktig
virksomhet for at Trondheim Havn IKS skulle unngå å måtte tilbakeføre tidligere fradragsført
merverdiavgift. Dette forutsatte at Eiendom IKS skulle drive næringsvirksomhet over en viss
tid før selskapet ble omdannet til aksjeselskap, noe som innebar at det måtte gå en viss tid
mellom fisjonen og omdanningen. Etter skatteforvaltningsloven gis det ikke bindende
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forhåndsuttalelse om et selskap er å anse som næringsdrivende, så dersom dette
alternativet skulle bli aktuelt måtte det avklares med skattemyndighetene med anmodning
om å avgi en såkalt veiledende uttalelse.
Overføring av justeringsrett, det vil si overføring av den framtidige retten Trondheim Havn
IKS har til å justere opp fradraget for inngående merverdiavgift dersom bruken av
kapitalvarer til fradragsberettigede formål øker, ville etter Deloitte sin vurdering forutsette
at fisjonen og omdanningen fant sted innen samme avgiftstermin.
Dersom Eiendom AS skal drive utleievirksomhet, er det viktig å påse at selskapet blir frivillig
registrert i Merverdiavgiftsregisteret til rett tid. Ved søknad om frivillig registrering er det
ifølge Deloitte viktig å informere skattemyndighetene om at registreringen vil omfatte
eiendom som Trondheim Havn IKS skal bruke til utleie av parkeringsplasser i avgiftspliktig
parkeringsvirksomhet.
Overføring av aksjer vil etter Deloitte sin vurdering ikke ha noen merverdiavgiftsmessige
konsekvenser.
De skattemessige, avgiftsmessige og selskapsrettslige konsekvensene av fisjonen, er
oppsummert i følgende figurer:

Figur 3 steg 1 (fisjon av eiendeler fra IKS til IKS)
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Figur 4 steg 2 (fisjon av eiendeler fra IKS til AS)

Bindende forhåndsuttalelse

Bindende forhåndsuttalelse (BFU) er en adgang for skattepliktige til å få avklart
skattemessige konsekvenser på planlagte fremtidige disposisjoner. Skattemyndighetene gir
en uttalelse de blir bundet av ved fastsetting dersom den skattepliktige krever dette. Det er
da en forutsetning at den faktiske disposisjonen er gjennomført i samsvar med
forutsetningene i uttalelsen.
Reglene om bindende forhåndsuttalelse står i Skatteforvaltningsloven kapittel 6 og
skatteforvaltningsforskriften kapittel 6. Skattemyndighetene kan gi bindende
forhåndsuttalelse på alle områder som omfattes av Skatteforvaltningsloven.
Formålet med bindende forhåndsuttalelse er å skape mer forutsigbarhet for den
skattepliktige. Videre er det et supplement til myndighetenes alminnelige veiledningsplikt.

Anmodning om BFU
Deloitte har bistått Trondheim Havn IKS jf. skatteforvaltningsloven § 5-3, og har på vegne av
Trondheim Havn IKS anmodet om bindende forhåndsuttalelse med hjemmel i
skatteforvaltningsloven kapittel 6. Deloitte har på vegne av Trondheim Havn IKS bedt
Skattedirektoratet ta stilling til følgende spørsmål:
● Vil Trondheim Havn IKS kunne fisjonere med overføring til et annet IKS
(eiendomsselskapet) uten beskatning?
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● Vil det utfisjonerte interkommunale selskapet (eiendomsselskapet) kunne omdannes
til aksjeselskap uten beskatning?
● Vil eierkommunene kunne overføre aksjer i det omdannede selskapet
(eiendomsselskapet) til Trondheim Havn IKS uten skattemessige konsekvenser?
● Vil de nevnte transaksjoner (enkeltvis eller sett i sammenheng) rammes av den
ulovfestede omgåelsesnormen, skatteloven § 14-90 eller § 13-1?
● Vil Trondheim Havn IKS fortsatt være et selskap med begrenset skatteplikt etter
skatteloven § 2-32 etter at transaksjonene er gjennomført?
● Kan justeringsplikt og -rett overføres fra Trondheim Havn IKS til eiendomsselskapet?
● Vil overgangen til skattepliktig virksomhet i eiendomsselskapet gjennomføres slik at
skattemessig inngangsverdi på eiendommene blir lik virkelig verdi?

Av de ovennevnte punktene er det gitt medhold i alle bortsett fra spørsmålet om
overgangen til skattepliktig virksomhet i eiendomsselskapet gjennomføres slik at
skattemessig inngangsverdi på eiendommene blir lik virkelig verdi. Skattedirektoratet har
konkludert med at de skattemessige verdiene på eiendelene videreføres til kontinuitet, og
at det ikke vil skje en oppskriving til virkelige verdier ved at eiendomsselskapet blir
skattepliktig. Dette er begrunnet i at det nye selskapet er skattepliktig fra oppstarten av, og
at det følgelig i dette selskapet ikke skjer en overgang fra skattefri til skattepliktig
virksomhet. Det medfører at eiendomsselskapet ikke har grunnlag til å gjennomføre en
oppskriving av verdiene på eiendelene, hvis dette skal gjennomføres som en skattefri fisjon.
For de øvrige punktene har Skattedirektoratet konkludert slik:
● Det kan gjennomføres fisjon av IKS uten beskatning, hvor grunnlaget synes å være
skatteloven § 11-4 tredje ledd og ikke ulovfestet rett.
● Det utfisjonerte IKS eiendomsselskap kan omdannes til aksjeselskap skattefritt
forutsatt at reglene om skattefri omdanning i FSFIN 11-20-1 flg følges. Det fremgår
videre at dette kan gjennomføres umiddelbart slik at omdanningen kan skje straks
eiendom IKS er etablert. Omdanningen har hjemmel i skatteloven § 11-20 og heller
ikke overføringen av hjemmel til eiendommene vil utløse dokumentavgift.
● Overdragelse av aksjer fra kommunene til Trondheim Havn IKS kan gjennomføres
uten at det utløses skatt for kommunene. Kommunene er fritatt for skatteplikt og
realisasjon av aksjer faller inn under fritaksmetoden, slik at overføringen ikke anses å
gi noen negative skattemessige konsekvenser. En særskilt problemstilling er
imidlertid om overføringen medfører negative konsekvenser med tanke på fisjonen
og omdanningen, da eierforholdet blir endret. Det er Deloitte sin oppfatning at dette
ikke medfører slike negative konsekvenser, men at dette bør avklares med
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skattemyndighetene.
● Transaksjonen vil ikke gi grunnlag for gjennomskjæring/tilsidesettelse etter
skatteloven § 13-1 eller den ulovfestede gjennomskjæringsregel.
● Trondheim Havn IKS kan overdra eiendomsmassen til Eiendom IKS, og videre til
Eiendom AS, uten at dette utløser samlet negativ justering. Dette forutsetter at
Eiendom AS overtar justeringsforpliktelsene, og at hverken deltakerkommunene
eller Eiendom IKS tar eiendomsmassen i bruk før den overdras til Eiendom AS.
Eiendom IKS må i et merverdiavgiftsrettslig perspektiv omdannes Eiendom AS
innenfor samme momstermin som Eiendom IKS mottar eiendomsmassen fra
Trondheim Havn IKS.
Når det gjelder punktet om:
● Vil overgangen til skattepliktig virksomhet i eiendomsselskapet gjennomføres slik at
skattemessig inngangsverdi på eiendommene blir lik virkelig verdi?
har Deloitte på vegne av Trondheim Havn IKS utarbeidet og sendt inn klage til
Skattedirektoratet. Resultatet ble ikke medhold i klage, hvorpå Deloitte sin vurderinger er at
dette innebærer at omorganiseringen bør gjennomføres som en skattepliktig fisjon, jmf.
kapittelet over. Det forhold at dette bør gjennomføres som en skattepliktig fisjon, endrer
faktum i saken slik den ble beskrevet i søknad om BFU. Det bør derfor sendes inn en ny BFU
så snart som mulig i løpet av høsten 2020, for å få endelig avklart om dette påvirker
konklusjonene av allerede mottatt BFU.
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8 Kapitaloverdragelse og
konsekvenser for Trondheim
Havn IKS

Ved å fisjonere et eiendomsselskap fra Trondheim Havn IKS, vil Trondheim Havn IKS sin
egenkapital reduseres.
For å vurdere konsekvensene av utfisjoneringen av eiendommene, har selskapet selv satt i
gang et arbeide med full verdivurdering av selskapets eiendeler (OPAK), samt utarbeidelse
av en 10-årig investeringsplan (PWC), basert på selskapets strategiplan gjeldende fra 2019.
Dette som ledd i å vurdere om havneselskapet har tilstrekkelig kapital til fortsatt utvikling og
drift av virksomheten i fremtiden slik havne- og farvannsloven krever.
Eiendomsoverdragelsene innebærer likevel en reduksjon av fremtidig kontantstrøm for
selskapet, samtidig som kostnader ved vedlikehold og drift reduseres. For havneselskapet er
bidraget fra eiendommene på Nyhavna (i form av feste- og leieinntekter) avgjørende for at
selskapet fortsatt skal kunne drive med overskudd. For at en overdragelse skal kunne være i
samsvar med lovens krav, vil dette forholdet kunne reguleres ved avtale mellom Trondheim
Havn IKS og Eiendomsselskapet. Avtalen vil være en del av et omfattende avtaleverk mellom
partene, hvor også en aksjeeieravtale vil inngås.
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Eiendomsselskapet vi ha behov for likviditet i stigende grad. Aksjonærene må bidra i
henhold til aksjefordelingen i selskapet, og Trondheim Havn IKS vil derfor måtte innhente
kapital for å dekke sin andel.

9 Forretningsplan og
risikoanalyse

Trondheim Havn IKS utlyste en konkurranse hvor oppdraget skulle danne grunnlag for en
forretningsplan og en risikoanalyse for eiendomsselskapet for Nyhavna og Vestre Kanalhavn
basert på den ovenfor beskrevne selskapsmodell 3.
Mandatet omfattet utarbeidelse av rapporter med tema forretningsplan og risikoanalyse for
områdene Nyhavna og Vestre Kanalhavn i Trondheim. Forretningsplanen skulle illustrere de
forskjellige aktuelle alternativer for realisering av transformasjonsprosjektet, herunder de
forskjellige fasene av et slikt prosjekt. Rapporten skulle også synliggjøre og avklare aktuelle
risikofaktorer. I risikoanalysen er risikofaktorene tallfestet i en økonomisk analyse for å
dokumentere en forsvarlig utnyttelse av havnekapitalen gjennom realiseringen av
prosjektene.
I tillegg var det behov for å skissere en kontanstrømsmodell for eiendomsselskapet for en
gitt periode. Denne skulle bli brukt som grunnlag for å forstå hvilket likviditetsbehov
eiendomsselskapet vil ha, både i oppstartsfasen, og i den videre utviklingsfasen. Gitt
rammebetingelser for hvor mye lån et slikt eiendomsselskap vil kunne få fra en
finansieringsinstitusjon, vil modellen være viktig grunnlag for å forstå smertegrensen for
eiendomsselskapet hva gjelder tilgang på likviditet for å kunne innfri en fisjonsfordring på
gitte tidspunkt i perioden.
Oppdraget ble tildelt Atkins Norge AS, som benyttet advokatfirma Føyen Torkildsen for den
delen av oppdraget som omfattet beskrivelsen av forretningsplan for det nye
eiendomsselskapet. Rapporten ble presentert 11.02.2020 og forelå i endelig versjon kort tid
etter dette.
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For nærmere detaljer henvises til de to rapportene.
Risikoanalyse:
1. Tid og framdrift
Det vil naturlig være betydelig usikkerhet knyttet til tidsforløpet i prosjektene og den
modellmessige tilnærmingen er valgt ved å "låse" noen parametere og la andre være
underlagt usikkerhet.
1.1 Nyhavna
Det antas at reguleringsarbeidet for enkelte delområder kan være ferdigstilt i 2023, at
arbeidet med infrastruktur, forurensningsarbeider og riving kan starte i 2024 og at
byggearbeider kan ha oppstart i 2028.
I utgangspunktet kan det se ut til at infrastrukturkostnader må fases inn tidlig i
utviklingsløpet. Dette vil kunne være en betydelig likviditetsmessig belastning og det må
forventes at det jobbes mot å dra dette ut i tid. I modellen er det derfor i mest sannsynlig
forløp antatt at investeringene fordeles over lengre tid, men det er også inkludert et mindre
sannsynlig scenario der en tvinges til en fortung belastning (større andel av kostnadene
tidlig).
Et betydelig bidrag til usikkerhet i prosjektet er hvor mange boliger som kan omsettes per
år. Det er lagt til grunn en nøktern salgstakt på 100 boliger per år. I modellen er det lagt et
usikkerhetsspenn på denne salgstakten, og basert på totalt antall boliger gir dette et
resulterende usikkerhetsspenn på total salgsperiode.
1.2 Vestre Kanalhavn
Dette området er i praksis å anse som uregulert og festekontrakter utløper rundt 2039. Det
er derfor antatt oppstart av arbeider fra og med 2040. OPAK legger til grunn en nøktern
salgstakt på 50 boliger per år. I modellen er det antatt en relativ usikkerhet knyttet til
salgsperiode som for Nyhavna.
2. Arealer
Tomtearealer og bebygd areal er estimert av OPAK, og det vil være noe
estimeringsusikkerhet knyttet til tallene.
For Nyhavna er det antatt at forholdet mellom boliger og næring er 60/40. Det må forventes
at en profesjonell utbygger vil søke å øke andel boliger og det er hensyntatt som en
usikkerhet i modellen.
Forhold mellom arealbegrepene BRA-S (salgbart bruksareal) og BTA (bruttoareal) er et viktig
beregningsparameter og er i OPAKs rapporter antatt å være 0,8. Basert på erfaringer fra
andre prosjekter kan tallet avvike fra dette og det er hensyntatt som en usikkerhet i
modellen.
3. Kostnader
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Byggekostnad for bolig og næring finnes det gode referansedata på, men tallene vil likevel
inneha usikkerhet knyttet til entreprenørmarked, standard/innhold/løsninger, grunnforhold
og andre utfordringer i byggefasen. For næring vil det kunne være potensiale for mva-fritak
for deler av næringsareal.
Byggekostnader er basert på Norsk Prisbok.
Infrastrukturkostnader for Nyhavna er estimert av oppdragsgiver, men et slikt tidlig estimat
er naturlig beheftet med betydelig usikkerhet. Det kan være en oppside at deler av
kostnaden vil bli tatt under Miljøpakken for Trondheim. For Vestre Kanalhavn er kostnadene
estimert av OPAK basert på erfaringsdata fra større utbyggingsprosjekter.
Forurensningskostnader er grovt estimert av OPAK og tallet er beheftet med betydelig
usikkerhet.
Rivekostnader eksisterende bygninger er estimert basert på erfaringspriser med tilhørende
estimatusikkerhet.
Salg og markedsføring er estimert som % av salgsverdi og det vil være noe usikkerhet
knyttet til dette forholdstallet.
4. Rentekostnader
Basert på sikkerhet i tomteverdier er det antatt at investeringskostnadene i prosjektene fullt
ut lånefinansieres. Dagens rentenivå er historisk lavt, men over flere tiår har det vært store
svingninger i rentene med nivåer langt over dagens. Denne usikkerheten er forsøkt
hensyntatt i modellen.
5. Inntekter
Antatte salgsinntekter for bolig er basert på markedssøk i nærområdene. Det er benyttet
samme tall for begge prosjektene. I praksis vil det være betydelige forskjeller avhengig av
intern beliggenhet, etasje og størrelse.
Antatte salgsinntekter for næring er beregnet basert på relevante leiepriser og
avkastningsverdi. Dette innebærer usikkerhet knyttet til relevansen av beregningene og
endringer over tid.
6. Prisstigning
Modellen er nominell og det er antatt lik indeksering 2% for alle relevante elementer. I
praksis vil indeksene for ulike poster kunne variere, men i en så lang analyseperiode er det
ikke mulig å implementere dette på en hensiktsmessig måte.
7. Diverse elementer
Tilstanden på kaifrontene er lite kjent og eventuelle arbeider med istandsetting kan være
kostbare. I modellen er dette inkludert som en potensiell kostnadskonsekvens.
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Eksisterende festekontrakter kan gi utfordringer for en effektiv utvikling av områdene. Det
anbefalte hovedgrepet er å la kontraktene løpe ut og tilpasse utviklingen etter dette. Det
også lagt inn betydelig usikkerhet knyttet til total salgsperiode. Det må imidlertid tas høyde
for at det vil bli nødvendig med enkelte frikjøp for eiendommer som i for stor grad hindrer
en effektiv utvikling. Dette er inkludert i modellen som potensielle tilleggskostnader. I stedet
for utkjøp av festeavtaler kan partnerskapsmodell vurderes.
Reguleringsprosessene innebærer usikkerhet med kostnadskonsekvenser. Denne
usikkerheten er større for Vestre Kanalhavn enn for Nyhavna. Usikkerheten er ikke eksplisitt
inkludert i modellen, men er dels implisitt hensyntatt blant annet gjennom betydelige
usikkerhetsspenn på infrastruktur- og forurensningskostnader.
Deler av bebyggelsen er omfattet av vern, men dette vurderes ikke til å påvirke risikoen i
betydelig grad.
8. Oppsummering og vurdering av resultater
8.1 Overordnet
Det er i modellen lagt inn betydelig usikkerhet på alle sentrale parametre. Resultatene av
analysen viser at forvaltningen av havnekapitalen for både Nyhavna og Vestre Kanalhavn
anses som svært robust for en transformering av havnearealene til bolig- og næringsformål.
Resultatene viser neglisjerbare sannsynligheter for negative verdier.
8.2 Fleksibilitet
I praksis er bildet kanskje enda mer positivt. Økonomiske analyser ‘låser’ vanligvis mange av
forutsetningene i et prosjekt. I realiteten vil det i videre prosjektgjennomføring bli gjort ulike
endringer og optimaliseringer. Forutsetninger: At prosjektet tilpasses ved stor usikkerhet
knyttet til framtiden, hvor det er svært sannsynlig at ny informasjon tilkommer etterhvert,
og det er styringsmessig fleksibilitet til å respondere på ny informasjon.
Det er rimelig å anta at verdien av fleksibilitet i de foreliggende prosjektene er signifikant.
Fleksibilitet over så lang tid vil medføre at det iverksettes endringer og tiltak som tar ut
verdien av fleksibilitet.
8.3 Anbefalt løsning
Analysen viser en stor positiv oppside i prosjektene. Dette bygger opp under anbefalingen
om å gå for en partnerskapsmodell for å kunne være med og høste av dette potensialet.
Tidlig salg av uregulert eller ferdig regulert tomt vil neppe gi tomteverdier som reflekterer
den potensielle oppsiden.
Konklusjon: Lønnsomheten for transformasjon av Nyhavna og Vestre Kanalhavn anses som
robust.
Forretningsplan:
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Føyen Torkildsen sin vurdering er at prosjektet (Nyhavn og Vestre kanalhavn samlet) utgjør
et meget attraktivt og spennende konverteringsprosjekt som har verdipotensiale, særlig for
boligutvikling, som man antagelig ikke har noe annet sted i regionen. På tross av flere større
utfordringer mener de at prosjektet, håndtert på riktig måte, har et stort potensial, både
kommersielt og i forhold til overordnede ønskede byutviklingsgrep. De konstaterer at
oppdragsgiver allerede har gjort gode og grundige forberedelser, dels gjennom den vedtatte
KDP, dels også med flere adekvate utredningsarbeider. Samtidig er det viktig å beholde
fleksibilitet i dette byutviklingsprosjektet slik at man kan møte fremtiden uten å ha bundet
seg i for stor grad.
For deres etterfølgende anbefaling står tid og fleksibilitet sentralt.
Overordnet er det deres anbefaling at eiendomsselskapet, bortsett fra i spesielle
situasjoner, ikke bør selge tomter. De mener dette bør være overordnet strategi for begge
utviklingsområdene, hovedsakelig fordi utviklingspotensialet er så betydelig at selskapet selv
bør ta del i realisasjon av disse verdiene.
En slik rolle er etter deres skjønn forenlig med det risikonivå selskapet kan eksponere seg
for, dog forutsatt en posisjonering i tråd med nedenstående.
Det er ellers deres anbefaling at eiendomsselskapet gjennomfører en utvikling i faser, i
praksis i selvstendige byggetrinn. En slik utvikling påvirkes i betydelig grad av hvorledes
selskapet forholder seg til det vesentlige innslag av festeforhold, samt status for de endelige
rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler som følger av de fremtidige
detaljreguleringsprosessene.
Det anbefales at man først bør søke åpnet de områdene som i minst mulig grad krever
kostbar avvikling av festeforhold. I denne sammenheng legger de til grunn at det pågående
arbeid med relokalisering kan være en betydelig suksessfaktor, både hva fremdrift og
økonomi angår, og bør videreføres/intensiveres. I tillegg bør også tilstrebes en gunstigere
løsning for infrastrukturbelastningen, særlig gjennom lemping på rekkefølgekrav ved
dispensasjoner og tilpasninger gjennom utbyggingsavtale. Feltene 5, 6 og 7 peker seg ut som
det mest aktuelle å starte med, og hvor risikoen er lavest i forhold til de overnevnte
utfordringer.
For øvrig tenkes at eiendomsselskapet ellers bør være varsom med å ta tunge
utviklingsposisjoner hvor forutsetningen er at selskapet må gjennomføre førtidig innløsning,
evt. ekspropriasjon av flere/mange festeforhold. Her bør det gjøres konkrete vurderinger,
ikke minst knyttet til sikkerhet for innløsningskostnadene opp mot utviklingspotensialet.
Vestre kanalhavn er et område som Føyen Torkildsen tenker egner seg for en noe senere
utvikling, gitt at samtlige festeforhold løper ut tilnærmet samtidig ila 2039-41. Her ligger det
De mener videre at eiendomsselskapet bør søke partnerskap, særlig for større delfelt, og
hvor det for øvrig ligger til rette for dette. Valg av partner vil kunne variere, helt avhengig av
situasjonen innenfor det aktuelle delområdet.
Typisk bør eiendomsselskapet søke partnerskap med en profesjonell utvikler som både har
kompetanse, kapasitet, erfaring fra tilsvarende partnerskap, samt ikke minst
gjennomføringsevne. Dette gjelder særlig hvor man søker utviklet et større delområde som
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eiendomsselskapet har kontroll over, og som vil måtte utvikles over lang tid, og med større
risiko involvert.
Etter omstendighetene kan det alternativt være tjenlig å gå i partnerskap med fester(e) for å
få «åpnet» et attraktivt område på gunstige vilkår i kombinasjon med en spredning av risiko.
Under dette alternativet forutsettes imidlertid fester å være egnet som partner, noe som
ofte ikke vil være tilfellet.
I prinsippet har eiendomsselskapet fem alternative retningsvalg når det gjelder hvordan
man skal håndtere festeforholdene:
i.

Førtidig avvikling av festeforholdene ved forhandlinger

ii.

Relokalisering av enkelt festere (nøkkeleiendommer)

iii.

Trinnvis utvikling tilpasset ordinært utløp

iv.

Partnerskap med festere

v.

Ekspropriasjon av festerett og bygg

Nyhavna
I større utviklingsområder som Nyhavna, hvor utviklingen må skje over en årrekke, er det
også viktig at de overordnede arealplanene har tilstrekkelig fleksibilitet. Dersom
arealplanene ikke er fleksible, vil planene i seg selv kunne bli et hinder for utviklingen eller
gjøre at en får en fragmentert utvikling av området som følge av at de overordnede,
helhetlige grepene ikke blir fulgt.
Skal man oppnå disse overordnede målene, er gjennomførbarhet et viktig stikkord.
Gjennomførbarhet for arealplanene handler noe forenklet om at kostnadsdriverne (typisk
rekkefølgekrav, grunnforhold, grunnerverv og byggekost generelt) lar seg håndtere i den
kommersielle utviklingen av området (salg eller utleie av verdiene som skapes) og/eller
gjennom tilskudd fra det offentlige eller andre med et insitament til å bidra til utviklingen.
Behov for erverv av grunn eller rettigheter påvirker både mulighetene for,
gjennomføringshastigheten av og kostnadene ved en utbygging, og er derfor en viktig faktor
for gjennomførbarheten av en arealplan. Til tross for dette erfares det at
grunnervervsproblematikk ofte er undervurdert i arealplanleggingen. Dette har trolig
sammenheng med at det, ut fra et rent planleggingsperspektiv, ikke er avgjørende for den
helhetlige planen hvem som eier eller har rettigheter til hvilke arealer. Plan- og
bygningsloven er ikke til hinder for å regulere eiendom man ikke eier, og loven gir i ytterste
konsekvens kommunen hjemmel til å ekspropriere rettigheter til gjennomføring av
arealplanen. Erverv av grunn og rettigheter har imidlertid ofte en svært høy kostnad, i
særdeleshet i transformasjonsområder med igangværende virksomheter, og er derfor i
praksis noe man bør unngå så langt det er mulig.
Et felles særpreg for både Nyhavna og Vestre kanalhavn, er at store deler av området er
bundet opp i lange festeforhold som det vil være svært kostbart å fri seg fra, enten man skal
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ekspropriere, innløse eller på annet vis avtale seg ut av rettighetsforholdet før ordinært
avtaleutløp. Dette bør hensyntas i arealplanleggingen, slik at arealplanene ikke låser
gjennomføringen til en fremgangsmåte som skaper ubalanserte og fordyrende
forhandlingsposisjoner på festernes side, men er fleksible nok til å omgå unødvendige
erverv av rettigheter.
Kombinasjonen av overordnede føringer, i form av bestemmelser og retningslinjer/program
for utpensling av prinsipper for ivaretakelse av kvaliteter for offentlige rom, miljøoppfølging,
kultur og kulturminner, sammen med krav om nærmere detaljregulering av delfelt, er i
utgangspunktet et godt verktøy for å skape balanse mellom styringsbehov, forutsigbarhet
og fleksibilitet.
Føyen Torlildsen mener det er et hensiktsmessig grep at utbyggingsområdene er gitt et
relativt bredspektret arealbruksformål (sentrumsformål), som gir fleksibilitet og åpner for
kreative løsninger, mens de mer detaljerte føringene i planen primært ligger på de offentlige
arealene og infrastrukturen.
Oppstartskostnadene høye, og det kan være utfordrende å få kabalen over verdier,
kostnader, finansiering og likviditet til å gå opp. I dette henseende er rekkefølgekravene
svært viktige. Hvis et utbyggingsområde skal kunne bære kostnadene til slike tiltak, må
området inneholde tilstrekkelig verdier som lar seg realisere i markedet på en slik måte at
utbyggingen av både området og rekkefølgekravene lar seg finansiere ved
utbyggingsvolum/salgbart areal man kan forvente å etablere.
Hvorvidt en ren kommersiell utvikling av delområdene som transformeres først kan bære
kostnadene ved å «opparbeide» alle rekkefølgekravene, slik KDP-Nyhavna i utgangspunktet
stiller krav om, fremstår som usikkert. Hvis dette ikke er mulig, er man enten avhengig av
tilskudd for å realisere rekkefølgekravene, eller å kunne fordele kostnadene på flere
delområder. Uavhengig av om man får tilskudd fra eksterne, for eksempel Miljøpakken,
fremstår det som sannsynlig at man må finne en løsning for å fordele kostnadene på flere
delområder, for å kunne komme i gang med utviklingen av området. Hvorvidt
rekkefølgekravene åpner for slike løsninger, er derfor et viktig tema for utviklingen og
gjennomførbarheten av planen.
I et utviklingsområde som dette, med lange perspektiv på utviklingen, bør
rekkefølgekravene tydeligere speile intensjonen for gjennomføringstakten for å skape den
nødvendige forutsigbarheten. Hvilke rekkefølgekrav som må opparbeides på et gitt
tidspunkt og hvilke som kan opparbeides på et senere tidspunkt, bør i utgangspunktet
gjenspeiles i de rettslig bindende bestemmelsene.
Mens barnehagekapasitet normalt kan sikres ved at utbygger fører opp barnehager som
driftes i privat regi, representerer skolekapasitet en risiko for utbygging av området. Det er
ikke lov å inngå utbyggingsavtaler med kommunen, hvor utbygger helt eller delvis bekoster
oppføring av skoler. Muligheten for å forsere et rekkefølgekrav om skolekapasitet er derfor
begrenset, og utviklingen av boliger er avhengig av at Trondheim kommune sørger for
skolekapasitet i området til å dekke etterspørselen i utbyggingsområdet.
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De store og kostbare rekkefølgekravene som i utgangspunktet slår inn allerede i første fase
av utbyggingen er den største risikoen forbundet med KDP-Nyhavnas føringer for område.
Kravene gjør utviklingen av området «fortungt» og representerer en risiko for
gjennomførbarheten av planene. I forlengelsen av dette, er det også en risiko forbundet
med at rekkefølgekravene i utgangspunktet er uklare, og at innholdet i rekkefølgekravene
og kravene til teknisk infrastruktur reelt sett blir definert gjennom ikke-rettslig bindende
planer.
Utbyggingsavtaler med kommunen vil langt på vei kunne bidra til å skape forutsigbarhet, for
eksempel for omfanget og løsninger for infrastrukturen. Men når det gjelder tidspunktet for
oppfyllelsen av rekkefølgekravene, er det etter vårt syn ikke et fullgodt alternativ å belage
seg på at kommunen skal gi dispensasjon fra oppfyllelsestidspunktet for rekkefølgekravene,
så lenge dispensasjonssøknader forutsetningsvis også må vurderes konkret der man har
inngått en utbyggingsavtale. Vår anbefaling er at det reelle kravet til oppfyllelsestidspunktet
for det aktuelle rekkefølgekrav gjenspeiles i de rettslig bindende bestemmelsenes ordlyd. I
de tilfeller rekkefølgekravet kan løses/oppfylles gjennom en forpliktende utbyggingsavtale
med kommunen, bør bestemmelsen gjenspeile dette, for eksempel med et krav om at
tiltaket skal være «sikret opparbeidet».
Vestre Kanalhavn
Vestre kanalhavn skiller seg på denne måten fra Nyhavna, ved at det per i dag ikke foreligger
en overordnet arealplan som åpner for en transformasjon av området og som tar sikte på å
avklare de overordnede, helhetlige grepene. Området er derfor i praksis å anse som
uregulert i lys av KPA-2012-14 sitt arealformål, fremstår det imidlertid som realistisk at
området vil kunne bli omregulert og transformert til et område for bolig/næring i fremtiden.
Ettersom området har en begrenset størrelse, er det også nærliggende å detaljregulere
området direkte, uten å gå veien om en revisjon av kommunedelplanen eller en
områderegulering.
Uavhengig av hvilken fremgangsmåte man benytter for å avklare plansituasjonen, er det en
betydelig reguleringsrisiko forbundet med kulturminneinteressene i området, med tanke på
et slikt transformasjonsprosjekt.
All den tid arealbrukssituasjonen for området ikke er avklart, er det vanskelig å si noe om
hvilke rekkefølgekrav som vil bli stilt.
Siden Vestre kanalhavn er underlagt en arealplan som i dag ikke legger til rette for annet
enn dagens bruk, er reguleringsrisikoen, og særlig risikoen forbundet
kulturminneinteressene i området, den sentrale risikofaktoren forbundet med en
transformasjon av området.
Så lenge området er bundet opp i lange festeforhold, fremstår det imidlertid som lite
hensiktsmessig å iverksette en tidlig omregulering for å legge til rette for en transformasjon
av området.
Gjennomføringsmodeller:
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Et helt sentralt element i en gjennomføringsmodell handler om å løse finansiering og
likviditet sett opp mot de verdier og kostnader som ligger i realiseringen av

utbyggingsområdet.

Det første man bør gjøre, er å bedre forutsigbarheten til kostnadene:
• Presiser rekkefølgekrav - skap forutberegnelighet til hvilke kostnader som må tas
når. I forlengelsen av en slik presisering, er det særlig to hovedelementer som
normalt er en utfordring for et slikt prosjekt.
•Kostnadsdeling – hvordan sikre at kostnader til felles infrastruktur fordeles på
utbyggingsområdet
• Likviditetsbelastning – hvordan forskyve oppfyllelsestidspunktet til svært
omfattende infrastrukturtiltak
ALTERNATIVE HOVEDGREP
1. Innledende bemerkninger
Ved et større byutviklingsprosjekt som vi her står overfor er størst mulig fleksibilitet et
nøkkelord. Dette gjør seg i større grad enn vanlig gjeldende her på grunn av det store
omfanget av langvarige festeforhold. De skattemessige konsekvensene av de forskjellige
alternativene må vurderes.
1.1. 0-alternativet
Avvente situasjonen
1.2. Tomtesalgsalternativet
1.2.1. Salg av uregulerte tomter
Salg av uregulerte tomter vil imidlertid alltid gi lavest avkastning fordi man ikke tar del i den
forutsatte verdiutvikling gjennom en reguleringsfase.
1.2.2. Salg av regulerte tomter
Under dette alternativet forutsettes at eiendomsselskapet har detaljregulert større eller
mindre delfelter innenfor området, basert på Kommunedelplanens generelle overordnede
føringer. Normalt vil en slik detaljregulering representere en verdiøkning, ikke minst fordi
vedtatt regulering definerer eiendommenes utbyggingspotensiale mer spesifikt, og at
eventuell reguleringsrisiko er eliminert.
1.2.3 Partnerskapsmodell
Partneralternativet eksponerer eiendomsselskapet for betydelig større risiko enn
tomtesalgsalternativet, men denne kan påvirkes gjennom avtalestrukturen, eksempelvis
gjennom forskjellige exit-muligheter. Dessuten er den begrenset til hver av partenes
innskudd i selskapsstrukturen. Her er altså risikoen fordelt på partner; det samme er
oppsiden. Selv om oppsiden deles med partner, vil den stort sett være større enn ved rent
tomtesalg fordi partene deler utbyggingsgevinsten som kan være betydelig.
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1.2.4 Egenutvikling av eiendommene
Dette alternativet i «ren» versjon vil være krevende, også ved en trinnvis utvikling i takt med
festeforholdenes avvikling.
1.2.5 Kombinasjonsvarianter
2. Vurdering av selskapsform
Det anses som mest hensiktsmessig, at eiendomsselskapet etableres som et aksjeselskap.
Dette er generelt den beste egnede selskapsformen da det er en velprøvd og
gjennomregulert selskapsform med definerte organer, roller og regler for saksbehandling,
beslutninger mv., og fordi ansvar og risiko for aksjonærene (TH og TK) er begrenset til
aksjeinnskuddet (med mindre det avgis særskilte garantier for selskapets forpliktelser).
Aksjeselskapsformen er også best egnet for eiendomsselskapet som morselskap i en
konsernstruktur. De enkelte eiendommer eller kategorier av eiendommer kan overføres til
særskilt dedikerte datterselskaper.
3. Finansiering
Utgangspunktet for finansiering av prosjekter som eiendomsselskapet deltar i, er at
eiendommer – eventuelt i utskilte datterselskaper – benyttes som egenkapital, mens en
eventuell partner i prosjektet vil skyte inn kontante midler og evt. andre aktiva og
rettigheter, f.eks. festerettigheter. Partenes eierandeler i prosjektet vil da bero på forholdet
mellom eiendommens verdi og hva partneren skyter inn. Ytes et innskudd tilsvarende en
omforent verdi av eiendommen, blir eierforholdet dermed 50/50.
I tillegg vil det normalt være behov for ekstern finansiering av (deler av) utviklings- og
byggekostnadene. Den rent finansielle risiko som knytter seg til ekstern finansiering, vil bl.a.
bero på lånevilkår og renter, samt evt. behov for tilleggsfinansiering underveis.
4. Beskatning
Det vises til eget punkt om dette i redegjørelsen
5. Merverdiavgift
Det av stor betydning at selskapsstrukturen etableres før det pådras kostnader i
prosjektene. Det anbefales at byggherrerollen for næringsarealer legges til separate single
purpose-selskaper (SPV-selskaper) – ett selskap for hver enhet som kan tenkes å bli solgt
separat. For å oppnå fradrag, må hvert selskap deretter erverve sin del av tomten før
byggestart, og stå som byggherre overfor entreprenør og andre leverandører. Aksjene i SPVselskapene kan deretter selges uten at selskapets fradragsrett går tapt, eller justeringsplikt
utløses (med forbehold om at selskapene ikke inngår i fellesregistrering etter mval § 2-2 (3)).
6. Offentlig infrastruktur
Trondheim kommune godtar bruk av anleggsbidragsmodellen.
7. Forholdet til tidligere pådratte kostnader
Se punkt om skattemessige forhold i redegjørelsen.

KONKLUSJON:
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Føyen Torkildsen sin vurdering er at prosjektet (Nyhavna og Vestre kanalhavn samlet) utgjør
et meget attraktivt og spennende konverteringsprosjekt som har verdipotensiale, særlig for
boligutvikling, som man antagelig ikke har noe annet sted i regionen. På tross av flere større
utfordringer mener de at prosjektet, håndtert på riktig måte, har et stort potensial, både
kommersielt og i forhold til overordnede ønskede byutviklingsgrep. De konstaterer at
oppdragsgiver allerede har gjort gode og grundige forberedelser, dels gjennom den vedtatte
KDP, dels også med flere adekvate utredningsarbeider. Samtidig er det viktig å beholde
fleksibilitet i dette byutviklingsprosjektet slik at man kan møte fremtiden uten å ha bundet
seg i for stor grad.

10 Avtaleverk og forslag til
helhetlig løsning

For gjennomføring av prosjektet er det nødvendig å få på plass en aksjeeieravtale mellom
Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune på vegne av eiendomsselskapet. I tillegg må
det inngås en avtale mellom Trondheim Havn IKS og Eiendomsselskapet som sikrer og
regulerer inntekter for havneselskapet og forvaltning av de overdratte eiendommer frem til
salg/utvikling og på en måte som ikke svekker havnens økonomi.
Dette er et avtaleverk som vil sikre forutsigbarhet for Trondheim Havn IKS og
eierkommunene, med tanke på videre havnevirksomhet for Trondheim Havn IKS, og
gjennomføring av havneutviklingsprosjektet.
Utarbeidelse av forslag til de nevnte avtalene er under arbeid. I dette arbeidet blir det, blant
annet ved rådgiving fra Advokatfirmaet Hjort, utarbeidet forslag til rammeavtale mellom
eierkommunene som eier Trondheim Havn IKS, aksjeeieravtale mellom Trondheim Havn IKS
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og Trondheim kommune, samt avtale mellom Trondheim Havn IKS og Eiendomsselskapet
som sikrer og regulerer inntekter for havneselskapet og forvaltning av de overdratte
eiendommer frem til salg/utvikling mellom Trondheim Havn IKS og Eiendom AS.

Rammeavtale
Rammeavtalen inngås mellom eierkommunene som eier Trondheim Havn IKS. I denne
avtalen reguleres utdeling av midler ved utskillelse av eiendom fra Trondheim Havn IKS,
etablering, eierskap og forvaltning av nytt eiendomsselskap. Avtalen regulerer hvilke
eiendommer som omfattes av overdragelsen til nytt eiendomsselskap. Avtalen omfatter
også gjennomføring av overdragelsen og etablering av nytt eiendomsselskap.

Aksjeeieravtale
Aksjeeieravtalen inngås mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS som eiere av
det nye eiendomsselskapet.

Avtale om videreføring av Trondheim Havns virksomhet på
arealer som utfisjoneres til eiendomsselskapet.
For å ivareta eiendommene som fisjoneres ut fra Trondheim Havn IKS utarbeides det en
avtale mellom Trondheim Havn IKS og Eiendomsselskapet som sikrer og regulerer inntekter
for havneselskapet og forvaltning av de overdratte eiendommer frem til salg/utvikling og på
en måte som ikke svekker havnens økonomi.
Modell for å sikre fremtidig finansiering av Trondheim Havn IKS
Forvaltning av kapital i havneselskapet
Med virkning fra 1. januar 2020 trådte den nye Havne- og farvannsloven i kraft. Lovens § 32
tredje ledd har følgende ordlyd:
«Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt
tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er
direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering. Som
utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer eieren til
gode»

Hensyntatt at det iht havne- og farvannsloven ikke kan deles ut verdier fra Trondheim Havn
IKS med mindre det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av
havnevirksomheten og tilhørende fremtidige investeringsforpliktelser, vil en ved vurdering
av modell for omstrukturering av virksomhet, måtte sikre at Trondheim Havn IKS får sikret
fremtidig finansiering.
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Fremtidig finansielt behov
Siden det i henhold til havne- og farvannsloven ikke kan deles ut verdier fra Trondheim Havn
IKS med mindre det er avsatt tilstrekkelig midler til drift og vedlikehold av
havnevirksomheten og tilhørende fremtidige investeringsforpliktelser, vil Trondheim Havn
IKS måtte sikres finansiering. Flere løsninger har vært vurdert underveis for å imøtekomme
dette behovet. Det som anses som mest hensiktsmessig er å foreta en skjevdeling av
fremtidig utbytte i eiendomsselskapet, slik at hver av eierne mottar 50% av utbyttet,
samtidig som Trondheim Havn beholder kontantstrømmen fra virksomheten på Nyhavna
inntil eiendommene transformeres eller selges til tredjepart, som nevnt under kapittel 8.
En slik løsning vil ivareta at havneselskapet sin økonomiske stilling forblir mer eller mindre
uendret før og etter fisjonen, frem til det tidspunktet at eiendommene selges ut. På lengre
sikt vil Trondheim Havn IKS motta utbytte, som både vil kunne sikre det forhold at
forvaltningsinntektene vil avta på lengre sikt, men vil også kunne finansiere fremtidige
investeringer.
Eiendomsselskapet vil også behøve kapital i oppstartsfasen, som løses ved at partene
innbetaler et omforent beløp fordelt i henhold til aksjefordelingen.
På bakgrunn av dette og de andre forhold det er redegjort for i denne redegjørelsen, er det
utarbeidet et helhetlig forslag til løsning, som er vurdert å imøtekomme fremtidig sikring av
kapital til drift, vedlikehold og investeringer og den ivaretar begge parters interesser på en
balansert måte. Videre legger den til rette for et godt partnerskap i den langsiktige
utviklingsprosessen.
Den helhetlige løsningen foreslås derfor som følger:
A. Det etableres et eiendomsselskap (AS) der Trondheim kommune har en eierandel på
67 %. Trondheim Havn IKS eier 33 %.
B. Fremtidige utbytter fra eiendomsselskapet skjevfordeles ift partenes eierandeler i
selskapet. Det baseres på en 50/50 % fordeling og avtales gjennom aksjeeieravtale
og etablering av to aksjeklasser i eiendomsselskapet.
C. Det inngås avtale mellom TH IKS og Eiendomsselskapet som sikrer og regulerer
inntekter for havneselskapet og forvaltning av de overdratte eiendommer frem til
salg/utvikling og på en måte som ikke svekker havnens økonomi.
D. Trondheim Maritime Senter (TMS) med tilliggende arealer og havnas egne
verksteder blir behandlet som følger og iht vedlagte skisse. Skissen er foreløpig kun
for illustrasjonsformål og hvor de detaljerte grenseoppgavene vil bli foretatt og
fastlagt frem mot Representantskapets planlagte møte i oktober.
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Arealene øst for TMS-bygningen betegnes TMS Øst 1 og TMS Øst 2, og skal ikke
omfattes av fisjonen. TMS Øst 1 skal benyttes til THs virksomhet. TH erkjenner
antikvariske hensyn som må tas når det gjelder egen bygningsmasse og arealbruk, og
vil søke å ivareta publikums behov for tilkomst/passering på sjøsiden. Trondheim
kommune har opsjon til å kreve TMS Øst 2 utfisjonert etter 15 år for bruk til
idrettsformål. Dersom TMS Øst 2 utfisjoneres skal det hensynta en parkeringsløsning
som ivaretar tilstrekkelig parkeringskapasitet for Trondheim Maritime Senter AS og
Trondheim Havn.
Det er enighet om at arealene vest for TMS-bygget, som er markert på vedlagte
illustrasjon som Dora, fisjoneres ut og overdras til Eiendomsselskapet. Arealene skal
disponeres / forvaltes av Trondheim Havn frem til det tidspunkt Trondheim
kommune ved bystyret vedtar at arealet skal tas i bruk til byutviklings/kulturformål.
Ved bruk til kultur/konserthusformål skal arealene erverves av Trondheim kommune
til markedspris. Dersom kommunen i fremtiden heller ønsker at Dora II inkl dokken
skal inngå i den maritime klyngen på TMS-området, skal nevnte arealer tilbakeføres
kostnadsfritt til TH, som vil stå for drift og utvikling av eiendommene slik det gjøres i
dag.
Eiendommen TMS-bygget ligger på er ikke en del av fisjonen. Denne eies av
Trondheim Maritime Senter AS og ikke Trondheim Havn. Bestemmelser om alle
forhold under d) tas inn i aksjeeieravtalen.
E. Forholdet mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune skal reguleres i en
aksjeeieravtale. Utkast til slik avtale er utarbeidet, og skal bearbeides slik at den
endelig foreligger til representantskapets møte i oktober.
F. For å regulere forpliktelsene eierkommunene imellom anbefales inngåelse av en
rammeavtale. Også denne kan være gjenstand for bearbeiding frem mot
representantskapets møte.
G. Alle øvrige avtaler som forutsettes inngått mellom partene skal være ferdigstilt til
representantskapets behandling i oktober.
H. Styret vil fremme et komplett forslag til vedtak og tilhørende avtaler til
representantskapets møte primo oktober 2020.
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Til eierkommunene i Trondheim Havn IKS

ANMODNING OM BEHANDLING I KOMMUNESTYRET/BYSTYRET AV SAK: BYUTVIKLINGSPROSJEKT
NYHAVNA OG VESTRE KANALHAVN: UTDELING AV EIENDOMMER FRA TRONDHEIM HAVN IKS OG
ETABLERING AV EIENDOMSSELSKAP

Som eierkommunene er orientert om har representantskapet i sitt møte den 02.10.2020 behandlet
ovennevnte sak, og slikt vedtak ble enstemmig fattet:
«Representantskapet gir sin tilslutning til styrets vedtak i sak 19/20 og ber om at
saken sendes eierkommunene med representantskapets anbefaling om tilslutning
til Avtaleverket med følgende endringer:
Punkt 3.1 endres til:
Selskapet skal forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av
Eiendommene. Det skal utarbeides en forretningsplan for Selskapet som
regulerer en bærekraftig utvikling av området med langsiktige verdier for
byen, havnen og selskapet. Forretningsplanen skal balansere TH sitt behov
for tilstrekkelig midler til forsvarlig havnedrift med behovet for å finansiere
Selskapets arbeid med å realisere bydelen.
Selskapets virksomhet skal fullt ut baseres på forretningsmessige prinsipper,
med særlig fokus på lønnsomhet på kort og lang sikt og bærekraftig
byutvikling gjennom at kvalitet, klimavennlige løsninger og helhet sikres
bedre enn slik det er pålagt gjennom plan- og bygningsloven.
Punkt 5.2 endres til:
Selskapet skal ha et styre bestående av 6 personer. Partene er enige om at
det skal velges styremedlemmer som gjør at styret er komplementært med
hensyn til faglig kompetanse og særlig egnet til å forvalte selskapet på en
profesjonell måte, basert på forretningsmessige prinsipper og med særlig
fokus på bærekraftig byutvikling og lønnsomhet, jf punkt 3.1 ovenfor.
Valgkomiteen består av ordføreren i Trondheim, en representant for
opposisjonen og styreleder i Trondheim Havn, og innstiller til
generalforsamlingen. A-aksjene og B-aksjene har rett til å utpeke 1 medlem
hver til styret. Styrets leder velges av generalforsamlingen med alminnelig
flertall.
Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i Avtaleverket før slik utsending.
Representantskapet tar til etterretning den tidsplan som er lagt for prosessen
videre.»
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Flere av representantene understreket forutsetningen om at det innen endelig
behandling i representantskapets møte i desember foreligger en omforent løsning på
eierfordelingen i det fremtidige havneselskapet.
Saken slik representantskapet behandlet den i sitt møte den 02.10.20, sak 8/20, bygger
på et omfattende avtaleverk som følger saken til kommunene. Det er enighet både i
styret og representantskapet om det foreliggende avtaleverket, og representantskapet
anbefaler eierkommunene om å gi sin tilslutning.
Som det fremgår av vedtaket har representantskapet gitt styret fullmakt til mindre
endringer i dokumentene. Dette omfatter også diverse tekniske dokumenter for
gjennomføring av prosessen, så som selskapsavtale for det nye eiendomsselskapet og
vedtekter for det kommende, omdannede IKS-et. Se vedlegg.
For at utdeling av eiendommene og etablering av eiendomsselskap skal kunne skje,
betinger dette full enighet blant eierkommunene. Det er derfor svært viktig at mulige
tilslutningsvedtak er likt formulert i samtlige kommuner.
Det anmodes derfor, på bakgrunn av representantskapets anbefaling, om at
eierkommunene fatter slikt vedtak:
«……………….. kommune gir sin tilslutning til Rammeavtale med vedlegg som
framlagt for kommunestyret, jf Trondheim Havns representantskaps behandling
og anbefaling i sak 8/20 om utdeling av eiendommer fra Trondheim Havn IKS for
etablering av eiendomsselskap i tråd med nevnte Rammeavtale med vedlegg.

……… kommune gir sin(e) representant(er) i representantskapet til Trondheim
Havn IKS fullmakt til å stemme for utdeling, og for den beskrevne modellen for
utdeling, av respektive eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn for
etablering av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen med
vedlegg. Kommunen gir ordfører fullmakt til på vegne av kommunen å signere de
nødvendige dokumenter for gjennomføring av modellen fra utdelingen og til
etableringen av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen
med vedlegg. Fullmakten omfatter myndighet til å overføre aksjer til Trondheim
Havn IKS som forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg.
Det legges til grunn at utfallet av innhentet bindende forhåndsuttalelse fra
Skatteetaten ikke vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av
betydning.
Ovennevnte fullmakter gis under forutsetningen av at representantskapet i
samme møte som behandler denne saken også enes om en modell for korrigering
av deltakerkommunenes andel i Trondheim Havn IKS etter at utdelingen er
gjennomført og nytt eiendomsselskap er etablert med eierskap som forutsatt i
Rammeavtalen med vedlegg.

Av hensyn til representantskapets endelige behandling i desember er det nødvendig at
saken behandles i kommunestyret/bystyret i november. For nærmere omtale av de
konkrete trinn for gjennomføring av prosessen vises til Omdanningsplan som vedlagt
her.
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Dersom det er spørsmål i saken ber vi om å bli kontaktet.

Vedlegg:
Avtaledokumenter mv:
Omdanningsplan (plan for gjennomføring av prosessen)
Rammeavtale med vedlegg:
Delingsavtale
Stiftelsesdokument for Trondheim Havn Eiendom IKS
Selskapsavtale for Trondheim Havn Eiendom IKS
Stiftelsesdokument for Trondheim Havn Eiendom AS
Vedtekter for Trondheim Havn Eiendom AS
Aksjeeieravtale mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune

Bakgrunnsdokumenter (sendes som eget dokument):
Representantskapets behandling av sak 6/20
Redegjørelse fra utvalg nedsatt av Trondheim kommune og Trondheim Havn AS
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OMDANNINGSPLAN
for deling av Trondheim Havn IKS (org. nr. 945 510 552) og
etablering av nytt eiendomsselskap Trondheim Havn Eiendom AS
1) De enkelte kommunestyrene gjør likelydende vedtak der de gir sin tilslutning til og
nødvendige fullmakter til gjennomføring av Rammeavtalen med vedlegg.
2) Når samtlige eierkommuner har gjort vedtak som nevnt i nr 1 og det er innhentet nødvendig
BFU og foretatt nødvendige avklaringer med Kommunal- og regionaldepartementet (jf iksloven § 32 fjerde ledd), skal følgende skje:
a. Representantskapet i Trondheim Havn IKS vedtar utdeling til deltakerkommunene av
Eiendommene med tilhørende bygningsmasse, med de begrensningene som følger av
Delingsavtalen, for umiddelbart innskudd som selskapskapital i nystiftet
interkommunalt selskap;
b. Trondheim Havn Eiendom IKS stiftes og utdelte eiendeler skytes inn som
selskapskapital ved signering av vedlagte stiftelsesdokument og selskapsavtale for
Trondheim Havn Eiendom IKS;
c. Revidert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS signeres for ikrafttredelse på
tidspunktet nevnt i nr 6 nedenfor;
d. Aksjeeieravtalen mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune signeres for
ikrafttredelse på tidspunktet nevnt i nr 6 nedenfor; og
e. Trondheim Havn Eiendom IKS meldes til Foretaksregisteret, jf foretaksregisterloven § 2–1 første ledd nr 9 og §§ 3–4 og § 3–7.
3) Når Trondheim Havn Eiendom IKS er registrert i Foretaksregisteret, skal samtykke til
oppløsning av selskapet innhentes fra departementet (om ikke forhåndssamtykke er gitt), jf
iks-loven § 32 fjerde ledd.
4) Når Trondheim Havn Eiendom IKS er registrert og departementets samtykke til oppløsning
av selskapet for «omdanning» til aksjeselskap foreligger, skal representantskapet i Trondheim
Havn Eiendom IKS gjøre følgende:
a. vedta oppløsning og avvikling av Trondheim Havn Eiendom IKS for umiddelbar
«omdanning» til aksjeselskap, jf Selskapsavtalen punkt 12 og iks-loven §§ 32–34; og
b. oppnevne avviklingsstyre som utarbeider forslag til avviklingsoppgjør.
5) Når avviklingsoppgjøret er vedtatt av representantskapet i Trondheim Havn Eiendom IKS
etter forslag fra avviklingsstyret, skal følgende skje:
a. Trondheim Havn Eiendom AS stiftes ved at eierkommunene undertegner vedlagte
stiftelsesdokument samt redegjørelse iht aksjeloven § 2-6 og tegner seg for aksjer i
henhold til stiftelsesdokumentet;
b. Likvidasjonsoppgjøret fra Trondheim Havn Eiendom IKS overføres til Trondheim
Havn Eiendom AS som tinginnskudd;
c. Avviklingsstyret i Trondheim Havn Eiendom IKS sender melding til Foretaksregisteret om at selskapet er oppløst, jf iks-loven § 34 syvende ledd;
d. Trondheim Havn Eiendom AS meldes til Foretaksregisteret, jf aksjeloven § 2–18 (1).
6) Når Trondheim Havn Eiendom AS er stiftet og registrert i Foretaksregisteret, skal følgende
skje:
a. samtlige eierkommuner overfører vederlagsfritt alle sine B-aksjer i selskapet til
Trondheim Havn IKS;
b. Revidert Selskapsavtale for Trondheim Havn IKS trer i kraft; og
c. Aksjeeieravtalen mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune trer i kraft.
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RAMMEAVTALE

Om utdeling fra Trondheim Havn IKS for etablering av nytt eiendomsselskap
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Denne rammeavtalen («Rammeavtalen») er inngått mellom samtlige deltakerkommuner i
Trondheim Havn IKS, org.nr. 945 510 552 («Selskapet» eller «TH»):
1. Trondheim kommune [org.nr. 942 110 464]
2. Frosta kommune [org.nr. 944 482 253]
3. Frøya kommune [org.nr. 964 982 597]
4. Levanger kommune [org.nr. 938 587 051]
5. Malvik kommune [org.nr. 971 035 560]
6. Namsos kommune [org.nr. 942 875 967]
7. Orkland kommune [org.nr. 921 233 418]
8. Skaun kommune [org.nr. 939 865 942]
9. Indre Fosen kommune [org.nr.944 305 483]
10. Steinkjer kommune [org.nr. 840 029 212]
11. Stjørdal kommune [org.nr. 939958851]
12. Verdal kommune [org.nr. 938 587 418]
13. Inderøy kommune [org.nr. 997 391 853]
(Deltakerkommunene nr 1 til 13 heretter benevnt «Part» enkeltvis og samlet «Partene»)
Rammeavtalen gjelder utdeling av midler ved utskillelse av eiendom fra TH, samt etablering,
eierskap og forvaltning av nytt eiendomsselskap.

1

Bakgrunn og formål

TH eies i dag av i alt 13 eierkommuner i Trøndelag. I henhold til dagens selskapsavtale
(«Selskapsavtalen») eier Trondheim kommune 76,27 % av TH, mens de øvrige tolv eierkommunene
til sammen eier de resterende 23,73 %.
TH eier en betydelig eiendomsmasse i Nyhavna og Vestre Kanalhavn i Trondheim kommune. I
Kommunedelplan for Nyhavna vedtatt 4. februar 2016 er områder på Nyhavna avsatt til formål
byutvikling, og skal ifølge planen gradvis utvikles fra havneformål til endret formål. Likeså er
områder på Vestre Kanalhavn definert til framtidig byutviklingsområde.
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Partene er med denne Rammeavtalen enige om å skille ut nærmere angitte eiendommer fra TH i et
eget eiendomsselskap, som etter gjennomført omorganiseringsprosess skal eies av TH og Trondheim
kommune. Selskapet skal forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av eiendommene.
Det er utarbeidet forslag til prosess for gjennomføring i Delingsavtalen (Vedlegg 1 til Rammeavtalen)
som innebærer at Partene oppretter et nytt interkommunalt selskap (Trondheim Havn Eiendom IKS,
heretter «THEIKS») og vedtar overføring av nærmere angitte eiendommer fra TH til THEIKS som
ledd i utdeling fra TH på slike vilkår som vedtas av representantskapet i TH i henhold til
Rammeavtalen. THEIKS omdannes deretter til et aksjeselskap (Trondheim Havn Eiendom AS,
heretter «THEAS»). Partene overdrar deretter aksjer i THEAS til TH, slik at TH sammen med
Trondheim kommune vil eie samtlige aksjer i THEAS slik som nærmere angitt i Rammeavtalen.
Gjennomføring av prosessen forutsetter at det foreligger en bindende forhåndsuttalelse fra
skattemyndighetene som bekrefter at denne framgangsmåten ikke vil få unødige negative skatte- eller
avgiftsmessige konsekvenser.
Formålet med Rammeavtalen med vedlegg er å regulere de overordnede rammer, struktur og vilkår
for utdelingen av eiendommene, overføring til et nytt eiendomsselskap, omdanningen og det endelige
eierskapet til aksjene i eiendomsselskapet som sikrer både en økonomisk og samfunnsnyttig utvikling
av de aktuelle eiendommer til nye formål, og en forsvarlig utvikling av THs havnevirksomhet.
Rammeavtalen skal danne det nødvendig grunnlag for at representantskapet i TH kan fatte vedtak om
utdeling av midler som forutsatt for gjennomføring av prosessen som omtalt foran, og å gi nødvendige
fullmakter til TH til å gjennomføre alle nødvendige tiltak og beslutninger på vegne av Partene når
slikt endelig vedtak er fattet i representantskapet.

2

Vedtak om utdeling av midler i form av eiendommer

Utdeling av midler til eierne fra TH må vedtas av representantskapet i TH etter styrets innstilling, og
innenfor havne- og farvannslovens rammer. Under forutsetning av styrets positive innstilling til
representantskapet i TH om utdeling, og at samtlige vilkår i Rammeavtalen er oppfylt, samtykker
Partene til å stemme for en utdeling fra TH til Partene i form av eiendomsrett til eiendommene
innenfor områdene Nyhavna og Vestre Kanalhavn («Eiendommene»), som nærmere bestemt i
Delingsavtalen. For nærmere angivelse av hva som skal utdeles fra TH vises til Delingsavtalen med
vedlegg. Se også punktene 3 og 5 nedenfor om gjennomføring av utdelingen.
Havnevirksomheten på Eiendommene skal ikke overdras til THEAS, men utøves som før i TH. Det
er et vilkår for utdelingen av midler fra TH i form av Eiendommene at TH skal opprettholde
virksomheten på og beholde inntektene fra Eiendommene fram til Eiendommene avhendes eller tas i
bruk for utvikling til endret formål, jf. som nærmere regulert i Delingsavtalen.
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3

Gjennomføring av overdragelsen og etablering av nytt eiendomsselskap

Samtidig som representantskapet TH fatter endelig vedtak om utdeling som omtalt i punkt 2, oppretter
Partene et nytt interkommunalt selskap (THEIKS) og overfører eiendomsretten til Eiendommene til
dette selskapet. THEIKS skal eies av Partene i samme forhold som i TH, jf Selskapsavtalen, jf. også
selskapsavtale for THEIKS inntatt som Vedlegg 2 til Rammeavtalen.
THEIKS skal etter å ha overtatt Eiendommene omdannes til et aksjeselskap, Trondheim Havn
Eiendom AS (THEAS). THEAS skal ha slike vedtekter som fremgår av stiftelsesdokumentet, jf.
Vedlegg 3 til Rammeavtalen.
THEAS skal eies av Trondheim kommune med 67 % og TH med 33 %. For å oppnå denne
eierfordelingen skal Partene overdra alle sine B-aksjer i THEAS til TH uten vederlag. Begge eierne
skal imidlertid ha rett på 50 % av utbytte fra THEAS. Partene samtykker ved signering av
Rammeavtalen til å overdra samtlige B-aksjer i THEAS til TH vederlagsfritt, slik at eierskapet til
THEAS blir fordelt mellom TH og Trondheim Kommune som angitt ovenfor.
THEAS skal ha som formål å utvikle Eiendommene forretningsmessig med sikte på framtidig
utvikling og salg. Dagens havnevirksomhet på Eiendommene skal fremdeles besørges av TH så lenge
Eiendommene benyttes som havn, jf. nærmere bestemmelser i Delingsavtalen med vedlegg.
Etableringen av THEAS og overdragelsen av Eiendommene i henhold til Delingsavtalen til dette
selskapet, forutsetter at Aksjeeieravtalen mellom Trondheim kommune og TH inntatt som Vedlegg 4
til Rammeavtalen inngås.

4

Prinsipper for videre utvikling av Trondheim Havn Eiendom AS

Partene er enige om at THEAS skal utvikles med sikte på å gi best mulig avkastning på Eiendommene,
og gi eierne utbytte så snart selskapet er i utbytteposisjon, jf. aksjelovens bestemmelser. Selskapets
virksomhet skal fullt ut baseres på forretningsmessige prinsipper, med særlig fokus på lønnsomhet.

5

Partenes samtykke til gjennomføring av prosessen

Med bakgrunn i vilkårene som angitt i denne Rammeavtalen, og under forutsetning av at alle Partene
signerer denne Rammeavtalen og tilhørende Delingsavtale med vedlegg, samtykker Partene til
følgende:
1. Stemme for utdeling av Eiendommer som angitt i Delingsavtalen i representantskapet i TH,
og
2. Sørge for at kommunestyret godkjenner selskapsavtale som er inntatt som Vedlegg 2 til
Rammeavtalen og gi nødvendige fullmakter til å stifte et nytt interkommunalt selskap på
Partenes vegne, og
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3. Skyte inn sin mottatte eierandel av eiendomsretten til Eiendommene som angitt i Delingsavtalen til det nye interkommunale selskapet, og
4. Gi fullmakt og innhente nødvendige vedtak til å omdanne det nye interkommunale selskapet
til et aksjeselskap med vedtekter som følger av Vedlegg 3 til Rammeavtalen, og
5. Overdra aksjer i eiendomsaksjeselskapet til TH uten vederlag slik at Trondheim kommune
blir eier av 67 % og TH blir eier av 33 % av aksjene i selskapet, og
6. Sørge for at det blir inngått aksjeeieravtale mellom TH og Trondheim kommune som sikrer
at utbytte deles med 50 % mellom de to aksjeeierne, og for øvrig har slikt innhold som fremgår
av Vedlegg 4 til Rammeavtalen

6

Godkjenning og forutsetning

Rammeavtalen med vedlegg er ikke bindende uten samtlige eierkommuners bindende godkjenning
og underskrift.
Rammeavtalen faller bort og vedtak om utdeling kan ikke fattes med mindre det foreligger en endelig
bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene som bekrefter at den avtalte framgangsmåte ikke
får unødvendige negative skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
Rammeavtalen med vedlegg faller bort dersom ikke representantskapet i TH etter Partenes tilslutning
til Rammeavtalen med vedlegg fatter endelig bindende vedtak om utdeling av Eiendommene som
forutsatt i nevnte avtale.

7

Underskrift

Rammeavtalen er undertegnet i 13 eksemplarer, ett til hver av Partene.

8

Vedlegg

Rammeavtalen har vedlegg som følger under. Disse vedleggene utgjør en del av denne
Rammeavtalen. Ved eventuell motstrid mellom Rammeavtalen og dokumentene som inntatt i
vedleggene, skal vedleggene gå foran.
Rammeavtalen har følgende vedlegg:
Vedlegg 1

Delingsavtale

Vedlegg 2

Stiftelsesdokument med selskapsavtale for IKS
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Vedlegg 3

Stiftelsesdokument med vedtekter for Trondheim Havn Eiendom AS

Vedlegg 4

Aksjeeieravtale for Trondheim Havn Eiendom AS
***

For Trondheim kommune

For Frosta kommune

Underskrift: …………………………………

Underskrift: …………………………………

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Frøya kommune

For Levanger kommune

Underskrift: …………………………………

Underskrift: …………………………………

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Malvik kommune

For Orkland kommune

Underskrift: …………………………………

Underskrift: …………………………………

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:
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For Namsos kommune

For Skaun kommune

Underskrift: …………………………………

Underskrift: …………………………………

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Indre Fosen kommune

For Steinkjer kommune

Underskrift: …………………………………

Underskrift: …………………………………

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Verdal kommune

For Stjørdal kommune

Underskrift: …………………………………

Underskrift: …………………………………

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:
For Inderøy kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:
Dato:
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Deling av virksomheten i Trondheim Havn IKS
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Denne delingsavtalen ( «Delingsavtalen») med påfølgende etablering av nystiftet felleseid inter-

kommunalt eiendomsselskap er utarbeidet av styret i Trondheim Havn IKS, org. nr. 945 510 552
(«Selskapet») og inngått mellom følgende deltakerkommuner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Trondheim kommune [ org.nr. 942 110 464]
Frosta kommune [ org.nr. 944 482 253]
Frøya kommune [org.nr. 964 982 597]
Levanger kommune [org.nr. 938 587 051]
Malvik kommune [ org.nr. 971 035 560]
Namsos kommune [org.nr. 942 875 967]
Orkland kommune [org.nr. 921 233 418]
Skaun kommune [ org.nr. 939 865 942]
Indre Fosen kommune [org.nr.944 305 483]
Steinkjer kommune [org.nr. 840 029 212]
Stjørdal kommune [org.nr. 939958851]
Verdal kommune [org.nr. 938 587 418]
Inderøy kommune [org.nr. 997 391 853]

(Deltakerkommunene 1 til 13 heretter benevnt «Part» enkeltvis og samlet «Partene»)
vedrørende utdeling av nærmere bestemte eiendommer med tilhørende begrensninger, rettigheter og
forpliktelser fra Selskapet til Partene til bruk som tingsinnskudd ved etablering av et nytt felleseid
interkommunalt eiendomsselskap («Fisjonen»).

1

BAKGRUNN OG FORMÅL

Selskapet er ansvarlig for driften av Trondheim havn og alt som dertil er tilknyttet, herunder utleie
av havnelokaler og bortfeste av tomter til havneformål («Havnevirksomheten»).
I kommunedelplan for Nyhavna av 4. februar 2016 er områder i Nyhavna avsatt til byutvikling, og
områdene skal ifølge planen gradvis utvikles fra havneformål til endret formål.
Partene er enige om å skille ut eiendomsretten til nærmere angitte eiendommer i de to områdene
(«Eiendommene») samt tilhørende bygningsmasse («Bygningene») fra Selskapet (som nærmere
beskrevet under punkt 3) til et eget interkommunalt eiendomsselskap (heretter «Trondheim Havn
Eiendom IKS» eller «Eiendomsselskapet»), Havnevirksomheten på Eiendommene skal imidlertid
ikke overdras til Eiendomsselskapet, men utøves som før i Selskapet.
Det er et vilkår for utdelingen av Eiendommene og Bygningene at Selskapet skal opprettholde
virksomheten på, og inntektene fra, Eiendommene og Bygningene i perioden ( «Rettighetsperioden») frem til det tidligste av følgende tidspunkter for de enkelte Eiendommene og Bygningene:
a) Den enkelte Eiendommen eller Bygningen reguleres om til annet formål enn havnevirksomhet, forutsatt at det ikke fortsatt hefter bindende festeforhold på den aktuelle
eiendommen;
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b) Gjeldende leie- eller festeforhold på den enkelte Eiendommen eller Bygningen løper ut eller
avvikles; eller
c) Selskapet har meddelt at Havnevirksomheten på den enkelte Eiendommen er opphørt og
Eiendomm en er klar til å bli tatt i bruk som utviklingseiendom som beskrevet i
Delingsavtalen.
Bruksretten til og inntektene fra igangværende leie- eller festeforhold på Eiendommene og
Bygningene deles ikke ut, men beholdes av Selskapet i hele Rettighetsperioden, se nærmere
beskrivelse under punkt 3 nedenfor.
Partene er klar over at overføring av eiendomsretten til Eiendommene og Bygningene vil være en
justeringshendelse i henhold til merverdiavgiftsloven, og at denne overføringen kan utløse plikt til å
tilbakebetale fradragsført merverdiavgift dersom Eiendomsselskapet ikke kan overta justeringsforpliktelsen.
Gjennomføringen av delingen er en del av en større restrukturering. Dette er nærmere regulert i egen
Ramm eavtale mellom Partene («Rammeavtalen»). Delingsavtalen her er et vedlegg til Ramme-

avtalen.

2

BESLUTNING OM UTDELING OG NYSTIFTING

Fisjonen, med utdelingen og nystifting som beskrevet i Delingsavtalen, besluttes av representantskapet i Selskapet etter forutgående behandling av saken og samtykke til stiftingen av Eiendomsselskapet i den enkelte Parts kommunestyre.

3

FREMGANGSMÅTE

Partene er enige om å vedta utdeling av Eiendommene og Bygningene med de begrensninger som
følger av Delingsavtalen til Partene for at Partene simultant skal benytte de utdelte eiendelene som
tingsinnskudd ved stiftelsen av Eiendomsselskapet.
Utdelingen/Fisjonen skal skje etter følgende fremgangsmåte:
a)

Vedtak i representantskapet

Representantskapet i Selskapet vedtar utdeling av Eiendommene med de tilhørende Bygningene i
henhold til foreslåtte vedtak i Delingsavtalens punkt 3.
For at Selskapet skal kunne vedta og gjennomføre utdelingen må Eiendommene som utdeles være
klart definert og hjemmelsforhold til grunnen være avklart i Vedlegg I til Delingsavtalen.
Delingsavtalen, og Rammeavtalen med tilhørende avtaler jf. punkt I, må være godkjent av
kommunestyret i den enkelte Part.
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Det er et vilkår for utdelingen at Selskapet skal opprettholde Havnevirksomheten (virksomheten på
og eksisterende inntekter fra Eiendommene og Bygningene i Rettighetsperioden), og det er utelukkende eiendomsretten til grunn og bygg og fremtidig anvendelse etter opphøret av Havnevirksomheten som deles ut til Partene og videre til Eiendomsselskapet.

b)

Stiftelse av Eiendomsselskapet

Partene vedtar samtidig med vedtakelsen av utdelingen å opprette Eiendomsselskapet med
eiendomsretten til Eiendommene og Bygningene, som med de begrensninger som følger av
Delingsavtalen og representantskapets vedtak benyttes som tingsinnskudd ved stiftingen.
Styret i Eiendomsselskapet skal straks etter opprettelsen bekrefte skriftlig overfor Selskapet at
Eiendomsselskapet er kjent med Selskapets rettigheter og de begrensninger Eiendommene ble
overført med, og at disse rettighetene vil respekteres.

4

EIENDELER SOM SKAL DELES UT

4.1

Eiendommene

De eiendommene og landområdene som skal deles ut ved Fisjonen (og benyttes som tingsinnskudd
i Eiendomsselskapet) fremkommer av Vedlegg 1 til Delingsavtalen. Arealene som ikke er skilt ut i
egne gårds- og bruksnummer er tydelig tegnet inn på kartet inntatt i samme vedlegg, med klar
angivelse av arealets størrelse og plassering.
Arealene som overføres skal disponeres/forvaltes av Selskapet i hele Rettighetsperioden, se som
nærmere regulert i punkt 3.
Det skal klart fremgå i stiftelsesdokumentet for Eiendomsselskapet at Eiendommene og Bygningene
overføres med de rettighetsbegrensninger som følger av Delingsavtalen.

4.2

Festekontrakter

Selskapet beholder retten til alle inntekter i Rettighetsperioden fra festeforholdene som spesifisert i
Vedlegg 2 til Delingsavtalen («Festekontraktene»), og Selskapet beholder også alle tilhørende
forpliktelser knyttet til Festekontraktene i samme periode.
Rettighetene medfører ikke rett til å inngå nye festeavtaler eller forlenge Festekontraktene. Har
fester etter Festeavtalene rett til ensidig å forlenge festeavtalen, skal Selskapets rett til inntektene
forlenges tilsvarende, og retten først bortfalle når festeforholdet etter forlengelsesperioden er
opphørt.
Det skal inngås nødvendige avtaler for å sikre at inntektene fra Festekontrakten tilfaller Selskapet
på samme måte og omfang som både før og etter utdelingen/gjennomføringen av Delingsavtalen.
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Eiendomsselskapet skal ikke ved Fisjonen få rett til noen del av inntektene fra Festekontraktene og
skal medvirke til at inntektene uavkortet går til Selskapet i Rettighetsperioden.

4.3

Bygg på Eiendommene og leieavtaler

På Eiendommene står Bygningene som er nærmere opplistet i Vedlegg 3 til Delingsavtalen.
Eiendomsretten til Bygningene skal følge med Eiendommene over til Eiendomsselskapet. Selskapet
beholder bruksrett til Bygningene, med alle rettigheter til inntekter fra utleie, og utnyttelse, av
Bygningene i Rettighetsperioden, og alle tilhørende forpliktelser knyttet til leiekontrakter og bygget
i samme periode (herunder f.eks. vedlikeholdsplikt og plikt til å betale kommunale avgifter).

4.4

Leiekontrakter

Selskapet viderefører alle leiekontraktene som er inngått med brukere av Bygningene på det
tidspunktet Fisjonen vedtas, og beholder alle inntekter, rettigheter og plikter knyttet til disse.
Leieavtalene er angitt i Vedlegg 4 til Delingsavtalen.
Rettighetene medfører ikke rett til å inngå nye leieavtaler, avtale forlengelse av eksisterende
leieavtaler eller inngå nye avtaler om bruk som strekker seg utenfor Rettighetsperioden. Foreligger
det rett for en leietaker av Bygningene til ensidig å forlenge, skal retten til inntekten forlenges
tilsvarende og først bortfalle når festeforholdet etter forlengelsen er opphørt.
Eiendomsselskapet har etter forutgående dialog med Selskapet rett til å kreve at Selskapet
aksepterer at løpende feste- eller leieforhold bringes til opphør før feste/leietidens utløp, dersom de
aktuelle eiendommer skal benyttes til andre formål enn havnevirksomhet. Eiendomsselskapet har i
så fall ansvar for å forestå forhandlinger og nødvendige tiltak for å bringe feste/leieforholdet til
opphør, og å dekke alle kostnader forbundet med slik oppsigelse/avvikling, herunder eventuelle
erstatningskrav fra fester/leietaker.
I forbindelse med vedtakelsen av Fisjonen skal Selskapet inngå de nødvendige avtaler med
Eiendomsselskapet og eventuelt med de enkelte leietakere for å sikre at alle leieavtaler, med
tilhørende inntekter og forpliktelser, forblir i Selskapet ved gjennomføringen av Fisjonen.

5

VARIGHET RETTIGHETER

5.1

Rettighetenes varighet

Rettighetene som Selskapet beholder i Eiendommene og til Bygningene, jf. løpende leie- og
festeavtaler, vil være tidsbegrenset til Rettighetsperioden og opphører umiddelbart og uten varsel ved
utløpet av Rettighetsperioden.
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5.2

Gjennomføring av opphør av rettigheter

Ved Rettighetsperiodens opphør skal Selskapet senest innen 4 uker sende en erklæring til
Eiendomsselskapet hvor retten til å benytte Eiendommene og Bygningene erkjennes å være bortfalt
og overføres til Eiendomsselskapet uten ytterligere vederlag.
Eiendomsselskapet har ansvaret for, og skal bære kostnadene ved, eventuell rivning og/eller andre
tilpasninger som må gjøres for å utnytte Eiendommene til nye formål, og som etter avtale eller lov
ikke er festere/leietakeres ansvar å bekoste.

6

SELSKAPSRETTSLIGE BESLUTNINGER

Utdeling av midler til deltakerne må vedtas av representantskapet i Selskapet etter styrets
innstilling, og innenfor havne- og farvannslovens rammer.
Forslag til vedtak:
[Trondheim Havn vedtar utdeling av havnens midler til eierne med slikt omfang og på slike vilkår
som fremgår av Rammeavtalen.
Trondheim Havn overdrar med dette eiendomsretten til følgende eiendommer til eierkommunene
xxx (Eiendommene). Trondheim Havn beholder full bruksrett til alle eiendommer med påstående
bygningsmasse. Dette innebærer at Trondheim Havn beholder ansvar og rettigheter knyttet til
eksisterende feste- og leieforhold på Eiendommene, og alle inntekter fra Eiendommene. Denne
bruksretten skal bestå fram til et av følgende forhold inntrer:
a) Den enkelte Eiendommen eller Bygningen reguleres om til annet formål enn havnevirksomhet, forutsatt at det ikke fortsatt hefter bindende festeforhold på den aktuelle
eiendommen;
b) Gjeldende leie- eller festeforhold på den enkelte Eiendommen eller Bygningen løper ut eller
avvikles; eller
c) Selskapet har meddelt at Havnevirksomheten på den enkelte Eiendommen er opphørt og
Eiendommen er klar til å bli tatt i bruk som utviklingseiendom som beskrevet i
Delingsavtalen.
Bruksretten vil etter dette ha ulik varighet for ulike deler av Eiendommene.
Deltagerne skal benytte Eiendommene som tingsinnskudd ved stifting av et nytt interkommunalt
selskap som skal eie Eiendommene.
Det nystiftede eiendomsselskapet overtar alle eier- og bruksrettigheter for deler av Eiendommene
etter hvert som ett av punktene a) - c) over er oppfylt for arealene. Alle rettigheter og plikter knyttet
til endelig avvikling av feste- og eller leieforhold hører til Eiendomsselskapet.
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Det nye interkommunale selskapet overtar eiendommene med slike begrensninger som følger av
Rammeavtalen med vedlegget Delingsavtalen.}

7

STIFTELSE AV EIENDOMSSELSKAPET

Samtidig som representantskapet i Selskapet fatter vedtak om utdeling av Eiendommene, jf. punkt
2, skal Partene stifte et interkommunalt eiendomsselskap hvor eiendomsretten til Eiendommene
benyttes som tingsinnskudd ved stiftingen.
Det nystiftede interkommunale selskapet skal eies av Partene i samme forhold som i Selskapet, og
selskapsavtalen anses vedtatt når Partene har godkjent Delingsavtalen.
Selskapet stiftes ved at kommunestyret i den enkelte Part vedtar og signerer selskapsavtalen som er
inntatt som Vedlegg 2 til Rammeavtalen.
Som vederlag for å benytte Eiendommene som tingsinnskudd i Eiendomsselskapet mottar Partene
eierandeler i Eiendomsselskapet som forutsatt i Rammeavtalen.

8

FORUTSETNINGER FOR GJENNOMFØRINGEN

8.1

Godkjenning av Delingsavtalen

Beslutning om å godkjenne fisjonen vedtas i representantskapet i Selskapet så snart som praktisk
mulig etter at Delingsavtalen er godkjent av den enkelte Parts kommunestyre.

8.2

Vedtak om utdeling

Delingsavtalen kan ikke iverksettes før representantskapet i Selskapet har fattet vedtak om utdeling
i samsvar med Rammeavtalen og Delingsavtalen. Dersom ikke representantskapet fatter slikt
positivt vedtak, faller Delingsavtalen bort.

8.3

Vedtagelse av stiftelsesdokumentet for Eiendomsselskapet

Gjennomføring av Delingsavtalen forutsetter at kommunestyret i den enkelte Part har godkjent
selskapsavtalen for Trondheim Havn Eiendom IKS, herunder forpliktelsen til å skyte inn den
enkelte Parts andel av Eiendommene som skal utdeles i henhold til Delingsavtalen.
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9

FULLMAKT TIL ENDRING

Styret i Selskapet kan etter representantskapets godkjennelse av Delingsavtalen på vegne av
representantskapet gjennomføre eventuelle mindre tilpasninger og endringer i Delingsavtalen som
finnes nødvendige for gjennomføring av Fisjonen.

10

BRUDD PÅ FORUTSETNINGER FOR DELINGSA VT ALEN

Oppfylles ikke forutsetningene i punkt 8, bortfaller Delingsavtalen.

11

VEDLEGG

Som vedlegg til (og som en integrert del av) Delingsavtalen følger:
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

12

Kart og liste over Eiendommene
Oversikt over Festekontraktene
Oversikt over Bygningene
Oversikt over Leiekontraktene

UNDERSKRIFT

Avtalen er undertegnet i 13 eksemplarer, ett til hver av Partene.

***

[Underskrifter følger på de to neste sideneJ
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For Frosta kommune

For Trondheim kommune

Underskrift:

.

Underskrift:

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Frøya kommune

Underskrift:

For Levanger kommune

.

Underskrift:

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

.

For Orkland kommune

For Malvik kommune

Underskrift:

.

.

Underskrift:

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:
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For Namsos kommune

For Skaun kommune

Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Underskrift:

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Indre Fosen kommune

For Steinkjer kommune

Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Underskrift:

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Verdal kommune

.

For Stjørdal kommune

Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Underskrift:

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:
For Inderøy kommune

Underskrift:

.

.

Navn med blokkbokstaver:
Dato:

266

.

Vedlegg 1 til Delingsavtalen

KART MED OVERSIKT OVER EIENDOMMENE
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Vedlegg 2 til Delingsavtalen

OVERSIKT OVER FESTEKONTRAKTENE

Følgende festeforhold og inntektene fra dem skal beholdes av Selskapet:

Gnr. --- bnr. ---- f.nr--Gnr. --- bnr. ---- f.nr--Gnr. --- bnr. ---- f.nr--Selskapet forbeholder seg alle rettigheter til inntekter og utnyttelse fra festeforholdene i
Rettighetsperioden og beholder også alle tilhørende forpliktelser.
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Vedlegg 3 til Delingsavtalen

OVERSIKT OVER BYGNINGENE

På ovennevnte eiendommer står følgende bygg, som Selskapet skal beholde bruksretten til ved
utdelingen:

Bygg

med adresse

_

Bygg

med adresse

_

Bygg

med adresse

_

Bygg

med adresse

_

Selskapet forbeholder seg alle rettigheter til inntekter og utnyttelse fra Byggene i Rettighetsperioden og beholder også alle tilhørende forpliktelser.
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Vedlegg 4 til Delingsavtalen

OVERSIKT OVER LEIEKONTRAKTENE

Inntektene fra følgende leiekontrakter som er inngått med leietakere for bruk av bygg på
Eiendommene skal beholdes av Selskapet:

Eiendomsadresse:

Leietaker:

Leieperiode utløper:

_

Eiendomsadresse:

Leietaker:

Leieperiode utløper:

_

Eiendomsadresse:

Leietaker:

Leieperiode utløper:

_

Selskapet forbeholder seg rettighetene til leiekontraktene og inntektsstrømmene fra disse. Det skal
inngås nødvendige avtaler for å sikre at inntektene fra utleien tilfaller Selskapet på samme måte og
omfang både før og etter utdelingen/gjennomføringen av Delingsavtalen.
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STIFTELSESDOKUMENT
FOR
TRONDHEIM HAVN EIENDOM IKS

Trondheim Havn Eiendom IKS stiftes ved underskrift på selskapsavtalen og dette dokumentet av
følgende deltakere:
-

Trondheim kommune, org.nr. 942 110 464, Munkegata 1, 7013 Trondheim.
Frosta kommune, org.nr. 944 482 253, Fånesvegen 1, 7633 Frosta.
Frøya kommune, org.nr. 964 982 597, Herredshuset, 7260 Sistranda.
Levanger kommune, org.nr. 938 587 051, Håkon den godes gate 30, 7600 Levanger.
Malvik kommune, org.nr. 971 035 560, Torggata 7, 7550 Hommelvik.
Namsos kommune, org.nr. 942 875 967, Abel Meyers gate 12, 7800 Namsos.
Orkland kommune, org.nr. 921 233 418, Allfarveien 5, 7300 Orkanger.
Skaun kommune, org.nr. 939 865 942, Rådhusvegen 10, 7353 Børsa.
Indre Fosen kommune, org.nr. 944 305 483, Rådhusveien 13, 7100 Rissa.
Steinkjer kommune, org.nr. 840 029 212, Rådhuset, Kongens gate 39, 7713 Steinkjer.
Stjørdal kommune, org.nr. 939 958 851, Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal.
Verdal kommune, org.nr. 938 587 418, Johannes Bruns gate 2, 7650 Verdal.
Inderøy kommune, org.nr. 997 391 853, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy.

Følgende er besluttet ved stiftelsen:

1 Selskapsavtalen
Selskapsavtalen for Trondheim Havn Eiendom IKS er underskrevet av deltakerne og vedlegges
stiftelsesdokumentet som Bilag 1.

2 Betaling av innskudd
Deltakerne skal overføre sine ideelle eierandeler til de eiendommene med tilhørende bygningsmasse
i Nyhavna og Vestre Kanalhavn i Trondheim kommune som er listet opp i Bilag 1 til Selskapsavtalen, med de begrensningene som følger av delingsavtale av i dag for deling av virksomheten i
Trondheim Havn IKS, som tingsinnskudd til Trondheim Havn Eiendom IKS, jf Selskapsavtalen
punkt 1–4. Dette anses gjort ved undertegning av dette stiftelsesdokumentet.
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3 Stiftelsesutgifter som dekkes av selskapet
Samtlige kostnader knyttet til stiftelsen av selskapet, dvs registreringsgebyret til Foretaksregisteret,
dekkes av selskapet.

4 Valg av representantskap
Til representantskap ble valgt:
Kommune

Medlem

Orkland kommune

Oddbjørn Bang, leder

Levanger kommune

Anita Ravlo Sand, nestleder

Nina Bakken Bye
Valborg Sund
Oddny Estenstad

Trondheim kommune

Rita Ottervik

Karianne Tung
Alf Steinar Tømmervold
Amund Losen Moholt

Silje Naper Salomonsen

Ingrid Marie Sylte Isachsen
Ottar Michalsen
Mona Berger

Trondheim kommune

Ola Lund Renolen

Line Ingebrigtsen Fjørstad
Aurora Meland Winger
Tore Dyrendahl

Trondheim kommune

Marte Løvik

Jarle MArtin Gundersen
Ann Karin Larssen
Vegard Frøseth Fenes

Trondheim kommune

Ingrid Skjøtskift

Trygve Bragstad
Christianne Bauch-Larssen
Michael Momyr

Trondheim kommune

Elin Marie Andreassen

Johan Nordbøe
Bjørn Emil Nesset
Knut Røe

Trondheim kommune

Erling Moe

Svein Otto Nilsen
Magne Mæhre
Lucie Kathrine Sunde-Eidem

Verdal kommune

Anne Grete Valbekmo

Pål Sverre Fikse

Trondheim kommune

Vara
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Ivar Vigdenes

Rolf C. Berg
Ole H. Sandvik
Veronica Drivstuen

Kristin Furunes Strømskag

Knut Arne Strømøy
Aleksander Søreng
Camilla Jensen

Steinkjer kommune

Anne Berit Lein

Øystein Bjørnes
Line Hammer
Gjertrud Holand
Bjørn Ludvig Bergsmo
Odd Vidar Vandbakk

Malvik kommune

Trond Hoseth

Terje Hansen
Ole Herman Sveian
Hans Petter Meisler

Indre Fosen

Bjørnar Buhaug

Benjamin Schei
Vegard Heide
Mona Foss

Skaun kommune

Gunn Iversen Stokke

Bjørn Hammer

Frode Revhaug

Kari Ydsti Presthus
Frode Olsen
Linn Beate Skogholt
Trine Haug

Kjersti Tommelstad

Arnihold Holstad
Steinar Lyngstad
Tom Prytz

Ida Stuberg

Petter Vesterås
Terje Bekkevold
Trude Hoff

Stjørdal kommune

Frøya kommune

Frosta kommune

Namsos kommune

Inderøy kommune

Observatører med møte- og talerett
Trøndelag fylkeskommune

Hallgeis Grøntvedt

Terje Søvik

Trøndelag fylkeskommune

Bjørn Iversen

Hanne Feragen

5 Valg av styre
Til styre ble valgt:
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Roar Arntzen
Monica Haftorn Iversen
Birgit Thorsen
Gunn Iren Berg Svendsen
Knut Gunnar Knutsen
Siv Tove Aune
Svein Eggen
Trygve Berdal
Anne-Lise Nicholaisen
Eva Annie Svendsen
Gisle Tronstad
Ingrid Juberg Moe
Ingvar Helge Lorentzen
Monica Lorentzen Dahlø
Ole Johan Svorkdal
Vegar Johansen

Styrets leder
Nestleder styre
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

6 Valg av revisor
Selskapet velger BDO AS, org.nr. 993 606 650, som revisor.

***

For Trondheim kommune

For Frosta kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:
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For Frøya kommune

For Levanger kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Malvik kommune

For Orkland kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Namsos kommune

For Skaun kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Indre Fosen kommune

For Steinkjer kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:
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For Verdal kommune

For Stjørdal kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:
For Inderøy kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:
Dato:
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SELSKAPSAVTALE
FOR TRONDHEIM HAVN EIENDOM IKS

1

ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTERSelskapets organisasjonsform og deltakere
Trondheim Havn Eiendom IKS («Eiendomsselskapet» eller «Eiendom IKS») er et
interkommunalt selskap opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper av
29.01.1999 nr. 6.
Selskapets deltakere er kommunene Orkland, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger,
Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Indre Fosen, Frøya, Namsos og Skaun.

1.2

Formål
Eiendomsselskapet har som formål å inneha eiendomsretten til Eiendommene og
Bygningene beskrevet i Selskapsavtalen punkt 1-4.

1.3

Hovedkontor
Eiendomsselskapet har sitt hovedkontor i Trondheim kommune.

1.4

Deltakernes innskuddsplikt
Ved etablering overfører deltakerkommunene som tingsinnskudd eiendomsretten til
nærmere angitte eiendommer i Nyhavna og Vestre Kanalhavn («Eiendommene») samt
tilhørende bygningsmasse («Bygningene») til Eiendomsselskapet, med de begrensninger
som følger av Delingsavtalen inngått samme dato som denne Selskapsavtalen.
De Eiendommene og Bygningene som overføres til Eiendomsselskapet fremkommer av
Bilag 1 til Selskapsavtalen.

1.5

Rettslig status
Selskapet er et eget rettssubjekt.

1.6

Deltakernes eierandel og ansvar
Kommunenes eierandeler er basert på enighet mellom deltakerne ved
sammenslåingstidspunktet, og fordeler seg slik:
Orkland kommune
Trondheim kommune

4,16%
76,26%
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Malvik kommune
Stjørdal kommune
Levanger kommune
Verdal kommune
Steinkjer kommune
Indre Fosen kommune
Frosta kommune
Inderøy kommune
Frøya kommune
Namsos kommune
Skaun kommune

0,01%
1,83%
5,29%
8,00%
2,07%
0,30%
0,01%
0,01%
0,09%
1,96%
0,01%

Minste andel er satt til 0,01 %.
Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel.

2

REPRESENTANTSKAP

2.1

Oppnevning og sammensetning
Representantskapet skal ha flg. sammensetning:
Orkland kommune
Trondheim kommune
Stjørdal kommune
Levanger kommune
Verdal kommune
Steinkjer kommune
Malvik kommune
Indre Fosen kommune

1 representant
8 representanter
1 representant
1 representant
1 representant
1 representant
1 representant
1 representant

m/vara
m/vara
m/vara
m/vara
m/vara
m/vara
m/vara
m/vara

Frosta kommune

1 representant

m/vara

Inderøy kommune
Frøya kommune
Namsos kommune
Skaun kommune

1 representant
1 representant
1 representant
1 representant

m/vara
m/vara
m/vara
m/vara

2 representanter

m/vara

Observatører med møte- og talerett:
Trøndelag fylkeskommune

De kommunale representantene oppnevnes av de respektive kommunestyrer, mens
fylkeskommunens representanter oppnevnes av fylkestinget.

2
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2.2

Representantskapets saksbehandling
Hver representant har én stemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst
halvdelen av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av
stemmene.
Representantskapets beslutninger fattes med alminnelig flertall, dersom det ikke kreves
2/3 flertall etter selskapsavtalens § 8.
Står stemmetallene likt, gjelder det som møteleder slutter seg til.
Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er nødvendig for
behandling av en sak som etter IKS-loven eller selskapsavtalen skal behandles av
representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak.
Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når styret,
revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredel av representantskapets medlemmer
krever det for behandling av en bestemt angitt sak.
Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal
inneholde sakliste.
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist i tilfeller
hvor dette er påtrengende nødvendig.
Representantskapets leder skal sørge for at det føres protokoll fra møtene.
I protokollen skal representantskapets beslutninger inntas med angivelse av utfallet av
stemmegivningen. Protokollen skal undertegnes av møteleder samt to andre personer som
utpekes av representantskapet.
Styrets leder og selskapets daglige leder har møteplikt og talerett på representantskapets
møter.

2.3

Representantskapets oppgaver og myndighet
Kommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet som er
selskapets øverste myndighet.
Representantskapets oppgave og myndighet omfatter:
1

2
3
4
5
6
7

Behandle selskapets årsregnskap med årsberetning
Behandle styrets forslag til budsjett og økonomiplan
Velge styre med leder og nestleder
Velge revisor
Velge leder og medlemmer til valgkomite
Fastsette instruks for styre og godtgjørelse til styre og revisor
Fatte beslutning om opptak av lån innenfor den ramme som følger av
selskapsavtalens pkt 6-3
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8
9
10
11

Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med denne selskapsavtale,
vedtatte beslutninger
Behandle andre saker som etter lov, forskrift eller selskapsavtalen skal
behandles av representantskapet
Behandle andre saker som legges frem av styret
Treffe vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større
kapitalgjenstander eller foreta investeringer som er av vesentlig betydning for
selskapet eller en eller flere av deltakerne

Blant eiervalgte medlemmer av representantskapet skal det oppnevnes en valgkomite på 3
personer. Representantskapet fastsetter instruks for valgkomiteen.

3

STYRET OG STYRETS SAMMENSETNING

3.1

Sammensetning
Til å lede Eiendomsselskapets virksomhet skal det velges et styre som skal bestå av 8
medlemmer. Styret skal inneha kompetanse selskapet trenger og ha en god geografisk
spredning. Varamedlemmer skal velges i numerisk rekkefølge. I tillegg skal de ansatte ha
anledning til å velge to styremedlemmer med varamedlemmer.
Leder og nestleder i styret skal velges blant de styremedlemmer som velges av
Representantskapet. Leder og nestleder skal ikke være fra samme kommune. Eiendomsselskapets daglige leder har plikt til å møte i styrets møter med forslags- og talerett.
Styrets funksjonstid er to år.

3.2

Styrets saksbehandling
Styrets leder skal innkalle til styremøte etter behov. Innkallingen skal normalt skje skriftlig
med et varsel på fem dager og inneholde saksliste.
Møteinnkalling og sakliste skal også sendes representantskapets leder. Medlem av styre
og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styremøtet
ledes av lederen, eller i dennes fravær, av nestleder.
Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i styret har styrets
leder dobbeltstemme.
Det skal føres protokoll fra styrets møter. Ved uenighet om styrets beslutning kan
styremedlem og selskapets daglige leder kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

3.3

Styrets myndighet
Forvaltningen av selskapet hører under styret som har ansvar for en tilfredsstillende
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organisasjon av selskapets virksomhet. Styret har ansvar for å utarbeide selskapets
strategiplan og orientere representantskapet om denne. Videre skal styret påse at
virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets
årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Videre skal
styret sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende
kontroll. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
Styret utarbeider forslag om årsbudsjett og økonomiplan.
Styret skal videre:

1 Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med selskapsavtalen og
2
3

4

vedtatte beslutninger.
Avgjøre hvordan selskapets midler skal forvaltes, herunder treffe
beslutninger om plassering av kapitalen.
Ansette, si opp og avskjedige daglig leder og fastsette dennes lønn og andre
betingelser samt instruks for daglig leder.

DAGLIG LEDER
Selskapet skal ha en daglig leder som forestår den daglige ledelse av selskapet og som skal
følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller
av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte
sak har gitt daglig leder myndighet til det eller når styrets beslutning ikke kan avventes
uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet.
Daglig leder skal påse at selskapet utøver sin virksomhet i overensstemmelse med
gjeldende lover og forskrifter og de pålegg og vedtak som er fattet av overordnet
myndighet.
Daglig leder treffer avgjørelse om videre delegasjon av myndighet til Eiendomsselskapets
øvrige ansatte.

5

REPRESENTASJON
Styrets leder og daglige leder tegner Eiendomsselskapet hver for seg.
Daglig leder representerer Eiendomsselskapet utad i saker som faller inn under dennes
myndighet.

6

ØKONOMI OG LÅNEOPPTAK

6.1

Budsjett og økonomiplan
Det skal hvert år settes opp et årsbudsjett som gir et realistisk bilde av virksomheten og
det forventede økonomiske resultat av driften. Det skal videre utarbeides en rullerende
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økonomiplan som grunnlag for budsjettarbeid og øvrig planleggingsarbeid.
Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår.

6.2

Regnskap
Selskapet skal føre regnskap etter regnskapsloven.

6.3

Lån
Selskapet skal ha adgang til å oppta lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld
innenfor en samlet ramme på kr. 500 000 000,- Opptak av lån til investering i eiendommer
i overensstemmelse med økonomiplan og årsbudsjett kan vedtas av styret.

6.4

Garanti
Eiendomsselskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eierandeler til sikkerhet for
andres økonomiske forpliktelser.

7

SALG AV EIENDOM
Eiendomsselskapet kan ikke selge hele eller deler av Eiendommene og/eller Bygningene
uten samtykke fra Trondheim kommune.
Dersom Eiendomsselskapet selger hele eller deler av Eiendommene og/eller Bygningene,
skal Trondheim kommune ha forkjøpsrett. Varsel om slik forkjøpsrett skal gis til
kommunen innen 1 uke etter at bindende kontrakt er inngått og anvendelse av
forkjøpsrett må meddeles skriftlig innen 1 måned etter at varsel er mottatt.

8

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN
Endring av selskapsavtalen som omhandler selskapets navn, deltakere, formål,
hovedkontor, antall styremedlemmer, deltakernes innskuddsplikt og plikt til andre ytelser,
eierandel, ansvarsandel, antall representantskapsmedlemmer og hvor mange den enkelte
kommune oppnevner, skal behandles av den enkelte kommune i kommunestyret og
krever for å bli vedtatt tilslutning fra alle deltakere.
Andre endringer vedtas i representantskapet med 2/3 flertall.

9

INNTREDEN I SELSKAPET
Ved inntreden av nye deltakere i selskapet, skal prinsippene i denne selskapsavtale legges
til grunn.
Nye kommuner trer inn i selskapet gjennom vedtakelse av selskapsavtalen og overføring
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av innskudd i selskapet, jfr. selskapsavtalens pkt 1-4.
Eierandelen til inntredende kommune fastsettes ut fra verdien av kommunens innskudd i
forhold til selskapets totale verdi, samt eventuelle forhandlinger mellom partene.
Verdsettelsen av innskuddet og selskapets totale verdi skal baseres på samme metode og
prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av Eiendomsselskapet.
Kompetansen til å innlemme nye deltakere ligger hos representantskapet og krever
tilslutning fra samtlige deltakere, jfr. selskapsavtalens pkt 8.

10

UTTREDEN AV SELSKAPET
Uttreden av selskapet skjer ved skriftlig oppsigelse av selskapsavtalen.
Oppsigelse av avtalen kan ikke finne sted før det har gått 5 år fra kommunens inntreden i
selskapet. Etter utløpet, kan avtalen sies opp med 1 års skriftlig varsel.
Ved uttreden skal uttredende kommune ha ut sin nettoandel av selskapets verdi,
“utløsningsbeløpet”, dog slik at utløsningsbeløpet begrenses oppad til verdien av det
innskudd kommunen ydet ved sin inntreden i selskapet, justert for endring i
konsumprisindeksen.
Den uttredende kommunen overtar samtlige rettigheter og forpliktelser knyttet til de
eiendeler som tas ut.
Dersom verdien av naturaluttaket overstiger utløsningsbeløpet, skal den uttredende
kommunen yte kontantoppgjør svarende til differansen, til selskapet. Tilsvarende, skal
selskapet yte kontantoppgjør svarende til differansen, dersom verdien av naturaluttaket er
lavere enn utløsningsbeløpet.
Verdien av naturaluttaket og av selskapets verdi skal baseres på samme metode og
prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av Eiendomsselskapet.

11

UTELUKKELSE
Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de
øvrige deltakere enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal utelukkes fra
selskapet i henhold til reglene i IKS-lovens § 31. Ved utelukkelse skal det økonomiske
oppgjør være som ved uttreden.

12

OPPLØSNING OG AVVIKLING
Vedtak om oppløsning av Eiendomsselskapet krever enstemmighet i representantskapet.
Oppløsning av Eiendomsselskapet må godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet. Dersom departementet godkjenner oppløsning av Eiendomsselskapet, kan
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departementet gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av avviklingen.
Ved oppløsning av selskapet skal nettoverdien fordeles etter de verdier den enkelte
kommune har brakt inn i selskapet.
Om ikke representantskapet enstemmig beslutter noe annet, har Trondheim kommune
rett og plikt til å overta eiendommer og anlegg som er beliggende i kommunen og
forpliktelser som er knyttet til disse. Verdiavvik justeres ved vederlag eller etter nærmere
avtale.
Verdsettelsen skal baseres på samme metode og prinsipper som ble lagt til grunn ved
etableringen av Eiendomsselskapet.
Dersom departementet samtykker i oppløsning av Eiendomsselskapet, oppnevner
representantskapet straks et avviklingsstyre. Hvis det ikke oppnås enighet om valg av
medlemmer i avviklingsstyret, kan den enkelte deltaker innen 14 dager kreve at
departementet oppnevner avviklingsstyre. Når avviklingsstyret er valgt, trer det ordinære
styret ut av funksjon. Avviklingsstyret velges med ubestemt tjenestetid, men med en
oppsigelsestid som representantskapet fastsetter.

13

TVISTER
Tvist mellom deltakerne angående forståelse og gjennomføring av denne avtale avgjøres
ved voldgift, jfr. Lov om voldgift av 14. mai 2004.

14

IKRAFTTREDELSE
Denne selskapsavtale trer i kraft […] med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2021 etter
likelydende vedtak i kommunestyrene i samtlige deltakerkommuner.

[Underskrifter følger på de to neste sidene]
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For Trondheim kommune

For Frosta kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Frøya kommune

For Levanger kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Malvik kommune

For Orkland kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Namsos kommune

For Skaun kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:
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For Indre Fosen kommune

For Steinkjer kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Verdal kommune

For Stjørdal kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:
For Inderøy kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:
Dato:
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STIFTELSESDOKUMENT
FOR
TRONDHEIM HAVN EIENDOM AS

Selskapet stiftes som følger:

1 Selskapets vedtekter
Selskapets vedtekter skal lyde:
§1

Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Trondheim Havn Eiendom AS.

§2

Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§3

Formål

Selskapets formål er å forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av tidligere
havneeiendommer i Trondheim kommune. Selskapets virksomhet skal baseres på
forretningsmessige prinsipper.

§4

Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 10 000 000 fordelt på 6 700 A-aksjer og 3 300 B-aksjer. Hver aksje
skal lyde på kr 1 000.
For aksjeklassene gjelder særlige regler om
a) rett til utbytte og andre utdelinger (jf § 6);
b) valg av styremedlemmer (jf § 7 første ledd); samt
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c) flertallskrav ved enkelte beslutninger i generalforsamling og styret (jf § 7 femte ledd
og § 8).
For øvrig gir A-aksjer og B-aksjer like rettigheter i selskapet.

§5

Aksjenes omsettelighet

Selskapets aksjer kan ikke pantsettes eller på annen måte benyttes som sikkerhet for noe
annet forhold som gjelder aksjeeierne, uten samtykke fra generalforsamlingen.
Erverv av aksjer er betinget av styrets samtykke.

§6

Utbytte og andre utdelinger

Retten til utbytte og andre utdelinger skal skjevdeles slik at B-aksjene samlet mottar like
mye som A-aksjene samlet.

§7

Styret

Selskapet skal ha et styre bestående av seks personer, hvorav ett skal velges av A-aksjene og
ett skal velges av B-aksjene. De øvrige fire velges av generalforsamlingen med alminnelig
flertall etter innstilling fra en valgkomité.
Styrets leder velges av generalforsamlingen med alminnelig flertall.
Styret er kun beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret er til stede.
Styret treffer sine beslutninger med alminnelig flertall.
Følgende beslutninger krever likevel tilslutning fra styremedlemmet valgt av A-aksjene og
styremedlemmet valgt av B-aksjene:
a) Ansettelse og oppsigelse av daglig leder; og
b) Inngåelse av avtaler som ikke er basert på forretningsmessige prinsipper.
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§8

Generalforsamling

Aksjelovens flertallskrav gjelder for generalforsamlingens beslutninger med følgende
unntak:
a) For beslutninger om å endre vedtektene eller som forutsetter en endring i vedtektene
kreves det flertall som for vedtektsendringer blant både A-aksjene og B-aksjene.
b) For beslutninger i saker som nevnt i § 7 femte ledd kreves alminnelig flertall blant
både A-aksjene og B-aksjene.

§9

Signatur

Selskapets signatur innehas av styreleder og ett styremedlem i fellesskap, eller to
styremedlemmer i fellesskap.

2 Stifter, aksjefordeling og aksjeinnskudd
Trondheim Havn Eiendom AS stiftes av følgende stiftere:
-

Trondheim kommune, org.nr. 942 110 464, Munkegata 1, 7013 Trondheim.
Frosta kommune, org.nr. 944 482 253, Fånesvegen 1, 7633 Frosta.
Frøya kommune, org.nr. 964 982 597, Herredshuset, 7260 Sistranda.
Levanger kommune, org.nr. 938 587 051, Håkon den godes gate 30, 7600 Levanger.
Malvik kommune, org.nr. 971 035 560, Torggata 7, 7550 Hommelvik.
Namsos kommune, org.nr. 942 875 967, Abel Meyers gate 12, 7800 Namsos.
Orkland kommune, org.nr. 921 233 418, Allfarveien 5, 7300 Orkanger.
Skaun kommune, org.nr. 939 865 942, Rådhusvegen 10, 7353 Børsa.
Indre Fosen kommune, org.nr. 944 305 483, Rådhusveien 13, 7100 Rissa.
Steinkjer kommune, org.nr. 840 029 212, Rådhuset, Kongens gate 39, 7713 Steinkjer.
Stjørdal kommune, org.nr. 939 958 851, Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal.
Verdal kommune, org.nr. 938 587 418, Johannes Bruns gate 2, 7650 Verdal.
Inderøy kommune, org.nr. 997 391 853, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy.

Ved undertegning av dette stiftelsesdokument tegner stifterne aksjer i selskapet som følger:
-

Trondheim kommune tegner 6 700 A-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000,
samlet tegningsbeløp kr 6 700 000
Orkland kommune tegner 416 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 416 000
Trondheim kommune tegner 926 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 926 000
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-

Malvik kommune tegner 1 B-aksje, pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 1 000
Stjørdal kommune tegner 183 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 183 000
Levanger kommune tegner 529 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 529 000
Verdal kommune tegner 800 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 800 000
Steinkjer kommune tegner 207 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 207 000
Indre Fosen kommune tegner 30 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 30 000
Frosta kommune tegner 1 B-aksje, pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 1 000
1
Inderøy kommune tegner 1 B-aksje, pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 1 000
Frøya kommune tegner 9 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 9 000
Namsos kommune tegner 196 B-aksjer, hver pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 196 000
Skaun kommune tegner 1 B-aksje, pålydende kr 1 000 til kurs kr 1 000, samlet
tegningsbeløp kr 1 000

Stifternes aksjeinnskudd skjer som tingsinnskudd ved at stifterne ved tegningen overfører sine
ideelle eierandeler til de eiendommene med tilhørende bygningsmasse i Nyhavna og Vestre
Kanalhavn i Trondheim kommune som er listet opp i Bilag 1 til dette stiftelsesdokumentet, med de
begrensningene som følger av delingsavtale inngått […] for deling av virksomheten i Trondheim
Havn IKS. Delingsavtalen følger som Bilag 2 og redegjørelse i henhold til aksjeloven § 2-6 følger
som Bilag 3 til dette stiftelsesdokumentet.
Samtlige kostnader knyttet til stiftelsen av selskapet, dvs registreringsgebyret til Foretaksregisteret,
dekkes av selskapet.
3 Styre
Selskapet skal ha følgende styre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

[…], styreleder
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
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4 Revisor
BDO AS, org.nr. 993 606 650, velges til revisor.

***

For Trondheim kommune

For Frosta kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Frøya kommune

For Levanger kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Malvik kommune

For Orkland kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:
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For Namsos kommune

For Skaun kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Indre Fosen kommune

For Steinkjer kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:

For Verdal kommune

For Stjørdal kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:

Dato:

Dato:
For Inderøy kommune

Underskrift: …………………………………
Navn med blokkbokstaver:
Dato:
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VEDTEKTER FOR TRONDHEIM HAVN EIENDOM AS
Fastsatt [dato] 2020

§1

Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Trondheim Havn Eiendom AS.

§2

Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§3

Formål

Selskapets formål er å forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av tidligere
havneeiendommer i Trondheim kommune. Selskapets virksomhet skal baseres på
forretningsmessige prinsipper.

§4

Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 10 000 000 fordelt på 6 700 A-aksjer og 3 300 B-aksjer. Hver aksje skal
lyde på kr 1 000.
For aksjeklassene gjelder særlige regler om
a) rett til utbytte og andre utdelinger (jf § 6);
b) valg av styremedlemmer (jf § 7 første ledd); samt
c) flertallskrav ved enkelte beslutninger i generalforsamling og styret (jf § 7 femte ledd
og § 8).
For øvrig gir A-aksjer og B-aksjer like rettigheter i selskapet.

§5

Aksjenes omsettelighet

Selskapets aksjer kan ikke pantsettes eller på annen måte benyttes som sikkerhet for noe annet
forhold som gjelder aksjeeierne, uten samtykke fra generalforsamlingen.
Erverv av aksjer er betinget av styrets samtykke.

295

§6

Utbytte og andre utdelinger

Retten til utbytte og andre utdelinger skal skjevdeles slik at B-aksjene samlet mottar like mye
som A-aksjene samlet.

§7

Styret

Selskapet skal ha et styre bestående av seks personer, hvorav ett skal velges av A-aksjene og
ett skal velges av B-aksjene. De øvrige fire velges av generalforsamlingen med alminnelig
flertall etter innstilling fra en valgkomité.
Styrets leder velges av generalforsamlingen med alminnelig flertall.
Styret er kun beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret er til stede.
Styret treffer sine beslutninger med alminnelig flertall.
Følgende beslutninger krever likevel tilslutning fra styremedlemmet valgt av A-aksjene og
styremedlemmet valgt av B-aksjene:
a) Ansettelse og oppsigelse av daglig leder; og
b) Inngåelse av avtaler som ikke er basert på forretningsmessige prinsipper.

§8

Generalforsamling

Aksjelovens flertallskrav gjelder for generalforsamlingens beslutninger med følgende unntak:
a) For beslutninger om å endre vedtektene eller som forutsetter en endring i vedtektene
kreves det flertall som for vedtektsendringer blant både A-aksjene og B-aksjene.
b) For beslutninger i saker som nevnt i § 7 femte ledd kreves alminnelig flertall blant
både A-aksjene og B-aksjene.

§9

Signatur

Selskapets signatur innehas av styreleder og ett styremedlem i fellesskap, eller to
styremedlemmer i fellesskap.

2
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______________________________________________________________________
AKSJEEIERAVTALE
______________________________________________________________________

mellom
TRONDHEIM KOMMUNE
(org nr 942 110 464)
(«TK»)
og
TRONDHEIM HAVN IKS
(org nr 945 510 552)
(«TH»)

vedrørende deres rettigheter og plikter som aksjeeiere i

TRONDHEIM HAVN EIENDOM AS
(org nr [•])
(«Selskapet»)
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1. BAKGRUNN
Selskapet er etablert for å forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av eiendommene
på Nyhavna og Vestre Kanalhavn i Trondheim kommune («Eiendommene»). Eiendommene
består av grunnareal med flere ulike gårds- og bruksnummer.
Denne avtalen («Aksjeeieravtalen») regulerer det fremtidige samarbeidet mellom Aksjeeierne som aksjeeiere i Selskapet. Aksjeeieravtalen utgjør en del av et mer omfattende avtaleverk («Avtaleverket») inngått i forbindelse med utskillelsen av Eiendommene. Avtaleverket
inkluderer også avtaler mellom deltakerkommunene i Trondheim Havn IKS
(«Kommunene»), og mellom TH og Selskapet.
Ved inngåelsen av denne Aksjeeieravtalen er det enighet mellom Partene om at det skal være
to aksjeklasser i Selskapet, og at TK skal eie 6 700 A-aksjer i Selskapet, tilsvarende 67 % av
det totale antallet aksjer i Selskapet, mens TH skal eie 3 300 B-aksjer i Selskapet, tilsvarende
33 % det totale antallet aksjer i Selskapet.
Aksjeeierne forplikter seg til å stemme slik i Selskapets organer at bestemmelsene og
intensjonen i denne Aksjeeieravtalen overholdes. Partene forplikter seg til å påse at deres
representanter i generalforsamling følger avtalens bestemmelser, samt at selskapets styrende
organer opptrer i samsvar med avtalen. Partene er forpliktet til å medvirke til at selskapets
styrende organer fatter vedtak slik at avtalens intensjoner gjennomføres. I den utstrekning et
styremedlem ikke overholder dette, plikter partene å erstatte vedkommende.
I den utstrekning ikke annet følger av avtalen, gjelder den til enhver tid gjeldende norske
aksjelovgivning. I tilfelle motstrid mellom avtalen, selskapets vedtekter, lover eller forskrifter,
skal bestemmelsene i avtalen ha forrang i forholdet mellom partene.

2. VEDTEKTER
Aksjeeierne er enige om at Selskapets vedtekter ved inngåelsen av Aksjeeieravtalen skal være
som angitt i Vedlegg 1.

3. SELSKAPETS VIDERE UTVIKLING
3.1.

Hovedprinsipper og siktemål for Selskapets drift

Selskapet skal forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av Eiendommene. Det skal
utarbeides en forretningsplan for Selskapet som regulerer en bærekraftig utvikling av området
med langsiktige verdier for byen, havnen og selskapet. Forretningsplanen skal balansere TH
sitt behov for tilstrekkelig midler til forsvarlig havnedrift med behovet for å finansiere
Selskapets arbeid med å realisere bydelen.
Selskapets virksomhet skal fullt ut baseres på forretningsmessige prinsipper, med særlig fokus
på lønnsomhet på kort og lang sikt og bærekraftig byutvikling gjennom at kvalitet,
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klimavennlige løsninger og helhet sikres bedre enn slik det er pålagt gjennom plan- og
bygningsloven.
3.2.

Utbytte og uttak

Retten til utbytte og andre utdelinger skal skjevdeles slik at B-aksjene samlet mottar like mye
som A-aksjene samlet.
Partene er enige om at det ikke er ønskelig å bygge opp kapital i Selskapet, og at Selskapet
hvert år skal utbetale så mye utbytte som styret finner forsvarlig innenfor aksjelovens grenser.
Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og
likviditet i forhold til selskapets siktemål, jf. aksjeloven § 3–4 og punkt 3.1 i avtalen her.

3.3.

Spesifisering av eiendommer som utdeles til Selskapet fra Trondheim Havn IKS

3.3.1 Oversikt over eiendommene
En oversikt over eiendommer som er delt ut fra Trondheim Havn IKS og senere lagt inn som
aksjekapital i Selskapet er gitt i Delingsavtalen, inntatt som Vedlegg 2 til denne
Aksjeeieravtalen.

3.3.2 Spesielt om framtidig forvaltning og eierskap av områder ved Trondheim Maritime
Senter
Trondheim Maritime Senter («TMS») med tilliggende arealer og havnas egne verksteder skal
behandles som følger og iht skisses som følger som Vedlegg 3 til denne Aksjeeieravtalen.
Arealene øst for TMS-bygningen betegnes TMS Øst 1 og TMS Øst 2, og eies ikke av
Selskapet. TMS Øst 1 skal benyttes til THs virksomhet. TH erkjenner antikvariske hensyn
som må tas når det gjelder egen bygningsmasse og arealbruk, og vil søke å ivareta publikums
behov for tilkomst/passering på sjøsiden. Virksomheten må også være forenlig med fremtidig
boligutvikling på nærliggende områder. TK har opsjon til å kreve at TMS Øst 2 overdras uten
vederlag fra TH til Selskapet etter 15 år for bruk til idrettsformål. Dersom TMS Øst 2
overdras, skal det hensynta en parkeringsløsning som ivaretar parkeringsbehovet for
Trondheim Maritime Senter AS og TH.
Arealene vest for TMS-bygget, som er markert på vedlagte illustrasjon som Dora, eies av
Selskapet. Arealene skal disponeres / forvaltes av TH i henhold til Delingsavtalens vilkår
frem til det tidspunkt TK ved bystyret vedtar at arealet skal tas i bruk til byutviklings/
kulturformål. Arealene skal deretter erverves av TK til markedspris. Dersom kommunen i
fremtiden heller ønsker at Dora II inkl dokken skal inngå i den maritime klyngen på TMSområdet, skal eiendomsretten til nevnte arealer tilbakeføres kostnadsfritt til TH, som vil stå
for drift og utvikling av eiendommene slik det gjøres i dag.
TMS-bygget med tilhørende grunn eies av Trondheim Maritime Senter AS og omfattes ikke
av denne Aksjeeieravtalen.
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4. GENERALFORSAMLING
4.1.

Generelt

Partenes samarbeid som aksjeeiere i Selskapet skal utøves ved at partene deltar i Selskapets
generalforsamlinger.
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen 1.7. hvert år.

4.2.

Generalforsamlingsmøter

Partene skal gjøre sitt ytterste for å være representert på enhver generalforsamling i Selskapet.
Dersom ikke begge aksjeeiere er representert på en lovlig innkalt generalforsamling senest 30
minutter fra det tidspunktet generalforsamlingen skulle starte, skal møtet stoppes og det skal
avholdes et nytt møte 14 dager senere på samme sted og til samme tid. Den aksjeeieren som
ikke er til stede skal få skriftlig varsel om det nye møtet.
Den påfølgende generalforsamlingen kan avholdes og gjennomføres selv om ikke begge
aksjeeiere er representert, forutsatt at lovens vilkår for avholdelse av generalforsamling er
oppfylt.

4.3.

Flertallskrav

Aksjelovens flertallskrav gjelder med de endringer som fremgår av dette punkt.
For beslutninger om å endre vedtektene eller som forutsetter en endring i vedtektene kreves
det flertall som for vedtektsendringer blant både A-aksjene og B-aksjene.
For beslutninger i saker som nevnt i punkt 5.4 annet ledd nedenfor kreves alminnelig flertall
blant både A-aksjene og B-aksjene.

5. STYRE
5.1.

Generelt

Styrets arbeid skal organiseres i henhold til den til enhver tid gjeldende styreinstruks, som
fastsettes av generalforsamlingen. Styreinstruksen som skal gjelde ved Aksjeeieravtalens
ikrafttredelse er vedlagt som Vedlegg 4.
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5.2.

Styresammensetning

Selskapet skal ha et styre bestående av 6 personer. Partene er enige om at det skal velges
styremedlemmer som gjør at styret er komplementært med hensyn til faglig kompetanse og
særlig egnet til å forvalte selskapet på en profesjonell måte, basert på forretningsmessige
prinsipper og med særlig fokus på bærekraftig byutvikling og lønnsomhet, jf punkt 3.1
ovenfor.
Valgkomiteen består av ordføreren i Trondheim, en representant for opposisjonen og
styreleder i TH, og innstiller til generalforsamlingen. A-aksjene og B-aksjene har rett til å
utpeke 1 medlem hver til styret. Styrets leder velges av generalforsamlingen med alminnelig
flertall.

5.3.

Møter

Styret skal møtes minimum 6 ganger. Senest innen utløp av et kalenderår skal datoene for
regulære styremøter det påfølgende år fastsettes.
Alle kostnader forbundet med styremøtedeltakelser og styrehonorarer skal dekkes av
selskapet.

5.4.

Flertallskrav

Styret treffer sine beslutninger med alminnelig flertall.
Følgende beslutninger krever likevel tilslutning fra styremedlemmet valgt av A-aksjene og
styremedlemmet valgt av B-aksjene:
a) Ansettelse og oppsigelse av daglig leder;
b) Inngåelse av avtaler som ikke er basert på forretningsmessige prinsipper.

5.5.

Signatur

Selskapets signatur innehas av styreleder og ett styremedlem i fellesskap, eller to styremedlemmer i fellesskap. Partene er enige om å ta inn i styreinstruksen en bestemmelse om at
sistnevnte alternativ bare skal benyttes dersom styreleder ikke er tilgjengelig.
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6. FORKJØPSRETT OG MEDSALGSRETT
6.1.

Krav om samtykke før overdragelse av aksjer

Aksjer i Selskapet kan kun overdras hvis den annen part har gitt sitt samtykke til
overdragelsen. Samtykke kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn.
Saklig grunn skal alltid anses for å foreligge dersom den parten som ønsker å overdra aksjer
(”den overdragende parten”), ikke gir den annen part tilfredsstillende trygghet for at
bestemmelsene i denne avtalen vil bli oppfylt. Saklig grunn skal også anses for å foreligge
dersom overdragelsen vil medføre at det blir flere enn to aksjeeiere i selskapet, eller dersom
partene ikke er blitt enige om en revidert versjon av denne avtalen.
Brudd på bestemmelsene i dette punkt 6.1 skal anses som vesentlig mislighold, jf punkt 8
nedenfor.

6.2.

Salgsmelding

Straks det foreligger endelig avtale eller annet rettslig overføringsgrunnlag med den som den
overdragende parten ønsker å overføre aksjer til, skal den overdragende parten sende skriftlig
melding (”salgsmelding”) til selskapet og den annen part. Salgsmeldingen skal inneholde
følgende opplysninger:
1)
2)
3)
4)
5)

det antall aksjer transaksjonen omfatter;
navn på erverver/ne;
pris per aksje;
betalingsbetingelser; og
andre vesentlige vilkår for salget, herunder om medsalgsrett og om alle vilkår er
fastsatt etter armlengdeprinsippet.

I tillegg skal en kopi av avtalen (eller annet rettslig overføringsgrunnlag) følge med som
vedlegg til salgsmeldingen.

6.3.

Forkjøpsrett

Uavhengig av hvilken metode som benyttes for å overføre eiendomsretten til aksjene, skal den
annen part ha forkjøpsrett til aksjene som ønskes overført. Aksjelovens bestemmelser om
forkjøpsrett (jf aksjeloven §§ 4–19 til 4–23) får da anvendelse.

6.4.

Medsalgsrett

Dersom en part ønsker å overdra aksjer, skal den annen part ha medsalgsrett. Medsalgsretten
skal være forholdsmessig, slik at den annen part skal ha rett til å selge en like stor andel av
sine aksjer i selskapet som den overdragende part.
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En part som ønsker å gjøre medsalgsretten gjeldende, må sende melding om dette til den
annen part innen utløpet av fristen for å gjøre (ordinær eller forlenget) forkjøpsrett gjeldende.
Medsalgsmeldingen må være ubetinget og omfatte samtlige aksjer som parten er berettiget til
å selge.
En part som rettidig har sendt medsalgsmelding, har rett og plikt til å delta i salget med sin
forholdsmessige andel av det antall aksjer som handelen omfatter og for øvrig på de vilkår
som fremgår av salgsmeldingen.
Dersom salget medfører at det blir flere enn to aksjeeiere i selskapet, kan salget ikke
gjennomføres før partene er blitt enige om en revidert versjon av denne avtalen.

6.5.

Gjennomføring

Dersom den annen part uttrykkelig har frafalt forkjøpsretten eller ikke har utøvd den innen
fristen, og heller ikke har nektet å gi samtykke til overdragelsen etter punkt 6.1, kan
overdragelsen gjennomføres i henhold til vilkårene som fremgår av salgsmeldingen.
Med mindre det er behov for å avvente avklaring fra Konkurransetilsynet eller annen offentlig
myndighet, faller retten til å overdra aksjene i henhold til salgsmeldingen bort dersom
overdragelsen ikke er gjennomført innen 1 måned etter utløpet av fristen for å utøve
forkjøpsretten. Dersom det er behov for først å avvente avklaring fra Konkurransetilsynet eller
annen offentlig myndighet, skal fristen for å gjennomføre overdragelsen i henhold til
salgsmeldingen være 1 måned etter at nødvendig avklaring foreligger.
Dersom overdragelsen ikke gjennomføres innen fristene angitt i forrige ledd, og den
overdragende part likevel fortsatt ønsker å overdra aksjene, må salgsprosessen startes på nytt.
Tilsvarende gjelder dersom den overdragende parten ønsker å overdra flere aksjer enn angitt i
varselet etter annet ledd, eller dersom overdragelsen for øvrig ønskes gjennomført på andre
vilkår enn angitt i dette varselet.

7. VARIG UENIGHET MELLOM PARTENE
7.1.

Dead-lock

Dersom det oppstår en situasjon hvor partene ikke klarer å komme til enighet med hensyn til
driften av selskapet, eller hvor det på grunn av vesentlig uenighet ikke lykkes styret å treffe
beslutninger om driften av selskapet, kan hver av partene kreve at TH ved styreleder samt
eventuelt daglig leder og TK ved ordfører samt eventuelt kommunedirektør møtes for å
diskutere det aktuelle forholdet. Partenes felles siktemål med et slikt møte skal være å bli
enige om det forholdet som har foranlediget møtet, samt å legge forholdene til rette for at
samarbeidet skal kunne fortsette.
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7.2.

Løsning av en varig dead-lock situasjon

Dersom partene ikke kommer til enighet i møtet nevnt i punkt 7.1 og situasjonen fortsatt er
fastlåst åtte uker etter dette, kan hver av partene kreve at TH skal selge alle sine aksjer i
Selskapet til virkelig verdi til TK eller den TK utpeker. TH skal da ha plikt til å selge og TK
skal ha plikt til enten selv å kjøpe aksjene eller utpeke noen som skal kjøpe aksjene til virkelig
verdi.
Dersom det ikke oppnås enighet om aksjenes virkelige verdi, skal virkelig verdi fastsettes i
samsvar med prosedyren beskrevet nedenfor i punkt 7.3. Kostnadene knyttet til verdsetter og
oppmann dekkes av partene i henhold til innbyrdes eierandel i Selskapet.

7.3.

Fastsettelse av virkelig verdi

Partene utpeker i fellesskap en verdsetter og en oppmann. Blir ikke partene innen fjorten
dager enige om utpeking av verdsetter og oppmann, skal rektor ved Norges Handelshøyskole i
Bergen anmodes om å utpeke to personer til å fylle disse rollene.
Verdsetteren skal foreta en verdsettelse av aksjene. Verdsettelsen skal uttrykkes i form av
virkelig verdi pr. aksje i de aktuelle selskapene. Hver av partene har plikt til å gi verdsetteren
de opplysninger som verdsetteren etterspør. Innen én måned fra oppnevnelsen skal både
verdsetteren og hver av partene legge sitt forslag til verdsettelse i en lukket konvolutt som
skal innleveres til oppmannen. Dersom en av partene ikke innleverer noen konvolutt, skal
virkelig verdi anses å være gjennomsnittet av den verdien som er angitt i konvolutten levert av
den annen part og verdsetterens forslag til verdi. Oppmannen skal så snart alle de tre
forslagene til verdsettelse er mottatt åpne disse. Den endelige verdsettelsen fastsettes til
gjennomsnittet av verdien angitt av verdsetteren og den av de partsangitte verdiene som ligger
nærmest verdsetterens forslag til verdi.

7.4.

Gjennomføring av transaksjonen

Med mindre det er behov for å avvente avklaring fra Konkurransetilsynet eller annen offentlig
myndighet, er begge partene forpliktet til å gjennomføre transaksjonen innen 1 måned etter
den endelige verdsettelsen av aksjenes virkelige verdi. Dersom det er behov for først å
avvente avklaring fra Konkurransetilsynet eller annen offentlig myndighet, skal fristen for å
gjennomføre transaksjonen være 1 måned etter at nødvendig avklaring foreligger.

8. MISLIGHOLD
Hvis TH vesentlig misligholder avtalen, kan TK kreve at TH selger alle sine aksjer i Selskapet
til virkelig verdi minus 20 % til TK eller den TK utpeker.
Hvis TK vesentlig misligholder avtalen, kan TH kreve at TK kjøper alle THs aksjer i
Selskapet til virkelig verdi pluss 20%.
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Et mislighold regnes som vesentlig dersom det ikke er gjenopprettet innen 4uker etter at den
annen part skriftlig har påberopt seg misligholdet.
Dersom det ikke oppnås enighet om aksjenes virkelige verdi, skal virkelig verdi fastsettes i
samsvar med prosedyren beskrevet ovenfor i punkt 7.3. Kostnadene knyttet til verdsetter og
oppmann dekkes av den parten som har vesentlig misligholdt avtalen. Punkt 7.4 gjelder
tilsvarende.
En parts rettigheter etter denne bestemmelse kommer i tillegg til de rettigheter vedkommende
har etter bakgrunnsretten ved kontraktsbrudd.

9. DIVERSE BESTEMMELSER
9.1.

Varighet og tiltredelse til avtalen

Akseeieravtavtalen gjelder så lenge det er flere enn én aksjeeier i Selskapet.
Ved overdragelse av aksjer (enten dette skjer ved salg, gave eller på annen måte), har den
overdragende part rett og plikt til å påse at erververen overtar den overdragende parts
rettigheter og forpliktelser etter Aksjeeieravtalen.

9.2.

Endringer

Eventuelle endringer i eller tilføyelser til Aksjeeieravtalen skal være skriftlige og undertegnet
av samtlige parter.

9.3.

Overdragelse

Partenes rettigheter og plikter etter Aksjeeieravtalen kan ikke overdras med mindre dette
fremgår uttrykkelig av avtalen.

10. TVISTELØSNING
Enhver tvist som måtte oppstå mellom partene i tilknytning til Aksjeeieravtalen og som ikke
kan løses i minnelighet, skal forelegges de alminnelige domstoler til avgjørelse. Rett
verneting er Trondheim tingrett.
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11. IKRAFTTREDELSE
Aksjeeieravtalen trer i kraft fra det tidspunktet TH blir eier av aksjer i Selskapet.

-o0oAkseeieravtalen er utarbeidet i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.

[.], den [.] 20[.]

_____________________________
Rita Ottervik
Ordfører Trondheim kommune

_____________________________
Roar Arntzen
Styreleder Trondheim Havn IKS
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Vedlegg 1
Vedtekter for Trondheim Havn Eiendom AS

(Her tas inn vedtektene for Trondheim Havn Eiendom AS)
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Vedlegg 2

(Her tas inn Delingsavtalen.)
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Vedlegg 3
Prinsippskisse TMS-området

(Skissen er foreløpig kun for illustrasjonsformål og hvor de detaljerte grenseoppgavene vil bli
foretatt og fastlagt frem mot Representantskapets møte om utdeling.)
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Vedlegg 4
Styreinstruks

(Her tas inn en styreinstruks. Utarbeides før omdanning.)
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Saksframlegg
Saksnr

Møtedato

Utvalg

68/20

Formannskap

16.12.2020

115/20

Kommunestyret

16.12.2020

Saksbehandler: Ørjan Dahl
Arkivsak: 2020/5827
Dato: 14.12.2020

Bruk av midler til vedlikehold, rehabilitering og
oppgradering av kommunal infrastruktur
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Indre Fosen kommunestyre støtter administrasjonens forslag til disponering av øremerkede
tilskudd i henhold til tabell «Forslag til disponering av midler til vedlikehold, rehabilitering og
oppgradering av kommunal infrastruktur»
Saksprotokoll i Formannskap - 16.12.2020

Behandling:

Endelig vedtak:

Indre Fosen kommunestyre støtter administrasjonens forslag til disponering av øremerkede
tilskudd i henhold til tabell «Forslag til disponering av midler til vedlikehold, rehabilitering og
oppgradering av kommunal infrastruktur»

Sakens bakgrunn og innhold
I forbindelse med kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og
koronatiltak fase 3 er det bevilget øremerkede tilskudd til kommunesektoren på 2,5 milliarder
kroner over kapittel 576, post 60 til «vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal
infrastruktur». Formålet med tilskuddet er å bidra til økt aktivitet i bygg- og anleggsbransjen,
og dessuten å hente inn noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunene.
1
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Indre Fosen kommune har mottatt kr 4,6 mill. av disse midlene.
Tilskuddet er et engangstilskudd for 2020 basert på antall innbyggere i kommunen.
Kommunene må i etterkant gi ei samlet rapportering til fylkesmannen om bruken av
tilskuddet. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt sette i gang i 2020, må betales
tilbake. Rapporteringa skal òg angi til hvilket formål (gruppert etter KOSTRA-funksjoner) og i
hvilket år (utgiftsført i 2020 eller sett av på bundne fond per 1.1.2021, ev. ikke brukt i tråd
med kriteria) tilskuddet har blitt brukt.

Det er en del begrensinger/forutsetninger:


Midlene må bli brukte på prosjekt som starter opp i 2020, det vil si at kontrakt med
entreprenør må være inngått.



Midlene skal bli brukt til prosjekt og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte
prosjekt, i kommunen sitt opprinnelige, vedtatte budsjett for 2020.



Tilskuddet skal benyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av
bygg, anlegg og veger.



Tilskuddet skal gå til kjøp av tjenester, og kan ikke bli brukt på prosjekt som blir
utførte av kommunene sine egne etater eller av kommunale foretak.



Tilskuddet skal ikke gå til investeringer i nybygg/nyanlegg, bortsett fra mindre
innvesteringer som ikke i vesentlig grad fortrenger andre vedlikeholds- og
rehabiliteringsprosjekt. Dersom et prosjekt delvis blir finansiert gjennom andre
øremerkede tilskuddsordninger, kan ikke det same prosjektet bli finansiert med
vedlikeholdstilskuddet.



Det er ikke krav om kommunal egenandel for å kunne få tilskuddet. Tilskuddet skal i
utgangspunktet fullfinansiere vedlikeholdsprosjekt i regi av kommunen eller ved kjøp
av tjenester. Ved tiltak som har høyere kostnadsramme enn tilskuddet, kan
kommunen supplere med egne midler.



Revisor skal attestere at midlene har blitt brukte i tråd med de nevnte kriteria,
eventuelt òg oppgi kva for et beløp som skal betalast tilbake.

Administrasjonens vurdering
Indre Fosen kommune har svært mange pågående investeringsprosjekt. Samtidig har
kommunen mange utfordringer som ligger i grenseland mellom investeringer og
drift/vedlikehold. Tilskuddet gir mulighet for å gjennomføre flere slike mindre tiltak på kort tid.
Det er et stort press for å sluttføre eksisterende prosjekt og redusere
investeringsbeslutninger. Midlene kan ikke benyttes for å redusere kommunens
investeringsbeslutning, men midlene bør heller ikke medføre nye krevende arbeidsoppgaver
som tar bort fokus fra investeringsprosjektene. Administrasjonen erfarer at det er mange
behov for vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Behovet er
større enn både investeringsbudsjett og drift- og vedlikeholdsbudsjett. Administrasjonens
forslag til disponering av midler er basert på utfordringer som bør løses og som der det er en
pågående prosess med gjennomføring. Prosjekt som ikke er forankret i pågående drift og
vedlikehold vil kreve svært mye ressurser fra kommunens side og vil redusere mulighet for
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igangsetting og gjennomføring i løpet av 2020. Midlene løser ikke på langt nær alle behov for
vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, men det er en start.
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Tabell: Forslag til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur
Nummer

Navn

Kostnad

1

Rianveien - Grøftrensk og stikkrenner

2

Ramdalsveien og Skjetnedalen - Grøftrensk +
stikkrenner

3

Fessdalsveien - Grøftrensk + stikkrenner

kr 180 000,00

4

Overlandsveien - Grøftrensk + stikkrenner

kr 200 000,00

5

Grøftrensk/stikkrenner div kommunale veier på
Stadsbygd

kr 140 000,00

6

Grøftrensk/stikkrenner kommunal vei i Alsethmarka

kr 70 000,00

7

Grøftrensk, stikkrenner og kummer Norvikveien og
Baksteinvegen

kr 110 000,00

8

Grøftrensk, stikkrenner og kummer Nøstveien

kr 250 000,00

9

Leksvik Sykehjem: Oppmaling Pasient rom

kr 400 000,00

10

Leksvik Sykehjem: Vinduer Pasientrom

kr 350 000,00

11

Leksvik Sykehjem: Solavskjerming

kr 400 000,00

12

Leksvik Sykehjem: Fryserom

kr 100 000,00

13

Vanvikan samfunnshus: Maling utvendig

kr 200 000,00

14

Fembøringen Barnehage: Maling utvendig

kr 100 000,00

15

Høgåsmyra Barnehage: inngangsparti og drenering

kr 300 000,00

16

Rissa Sykehjem: rehabilitering av pasientrom

kr 400 000,00

17

Råkvåg Aldersheim Plassbelysning

kr 250 000,00

18

Vanvikan skole: Ventilasjon paviljong

kr 200 000,00

19

Vanvikan skole: Oppgradering av ytterdører 2 stk

kr 150 000,00

20

Hysnes Arresten: ventilasjon

kr 250 000,00

21

Sagveien: Nytt tak 100m2

kr 150 000,00

Totalt

kr 340 000,00
kr 60 000,00

kr 4 600 000,00

Oversikten over forslag tiltak medfører mulighet for tilleggsmidler gjennom eksisterende
driftsmidler. Det er derfor ikke lagt inn uforutsette utgifter. Enkelte av prosjektene er kommet
langt i planleggingen og er i ferd med å gjennomføres gjennom eksisterende driftsmidler og
vedlikeholdsmidler i et redusert omfang i forhold til forslag i tabell ovenfor.
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Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Navn
Trongseterveien - Grøftrensk og nye stikkrenner
Rianveien - Grøftrensk og stikkrenner
Ramdalsveien og Skjetnedalen - Grøftrensk + stikkrenner
Fessdalsveien - Grøftrensk + stikkrenner
Overlandsveien - Grøftrensk + stikkrenner
Grøftrensk/stikkrenner div kom.veier på Stadsbygd
Grøftrensk/stikkrenner kom vei i Alsethmarka
Grøftrensk, stikkrenner og kummer Norvikveien og Baksteinvegen
Grøftrensk, stikkrenner og kummer Nøstveien
Grøftrens og stikkrenner Ratheveien
Nedspyling av utslippsledning Fevåg
Erstatter for bio Åsly,Sykhjem og Årnsetflata
Leksvik Sykehjem Oppmaling Pasient rom
Leksvik Sykehjem Vinduer Pasientrom
Leksvik Sykehjem Solavskjerming
Leksvik Sykehjem Fryserom
Vanvikan samfhus Maling utvendig
Fembøringen Barnehage Maling utvendg
Høgåsmyra Barnehage inngangsparti+drens
Rissa Sykehjem rehab pasientrom
Råkvåg Aldersheim Plassbelysning
Vanvikan skole Ventilasjon pav
Vanvikan skole Oppgradering ytterdører 2 stk
Hysnes Arresten ventilasjon
Sagveien Nytt tak 100m2
Totalt
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Kostnad
Uten Mva
kr 120 000,00
kr 96 000,00
kr 340 000,00
kr 272 000,00
kr 60 000,00
kr 48 000,00
kr 180 000,00
kr 144 000,00
kr 200 000,00
kr 160 000,00
kr 140 000,00
kr 112 000,00
kr 70 000,00
kr 56 000,00
kr 110 000,00
kr 88 000,00
kr 250 000,00
kr 200 000,00
kr 250 000,00
kr 200 000,00
kr 280 000,00
kr 224 000,00
kr 500 000,00
kr 400 000,00
kr 400 000,00
kr 320 000,00
kr 350 000,00
kr 280 000,00
kr 400 000,00
kr 320 000,00
kr 100 000,00
kr 80 000,00
kr 200 000,00
kr 160 000,00
kr 100 000,00
kr 80 000,00
kr 300 000,00
kr 240 000,00
kr 400 000,00
kr 320 000,00
kr 250 000,00
kr 200 000,00
kr 200 000,00
kr 160 000,00
kr 150 000,00
kr 120 000,00
kr 250 000,00
kr 200 000,00
kr 150 000,00
kr 120 000,00
kr 0,00
kr 5 630 000,00 kr 4 600 000,00

