Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Kommunestyret
Teams
04.02.2021
09:00

Forfall meldes på elektronisk skjema. Utvalgssekretær sørger for innkalling av varamedlemmer.
Innkalling er sendt til:
Navn
Bjørnar Buhaug
Steinar Saghaug
Knut Ola Vang
Petter Harald Kimo
Barbro Hølaas Vang
Torkil Berg
Per Kristian Skjærvik
Trond Sagmyr
Marthe Småvik
Kurt Håvard Myrabakk
Arvid Penna Steen
Benjamin Schei
Rune Schei
Gerd Sissel Nyborg
Ivar Rostad
Tom Andre Bredesen
Arnar Utseth
Didrik Frengen
Janne Dyrendahl
Tor Egil Waterloo
Jon Normann Tviberg
Vegard Heide
Harald Fagervold
Jan Stølen
Mona Foss
Cheneso Moumakwa
Arne Langmo
Linn Merete Barstad Moan
Raymond Balstad
Morten Stefan Berg
Kristoffer Moan
Erling Kristian Pedersen
Gunhild Johanne Røst
Trine Pedersen
Silje Forsell
Sigurd Saue
Anne Kirkeby

Funksjon
LEDER
NESTL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

1

Representerer
IF-SP
IF-HØ
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-FRP
IF-FRP
IF-HØ
IF-HØ
IF-HØ
IF-HØ
IF-KL
IF-KL
IF-KL
IF-KL
IF-KL
IF-KL
IF-KRF
IF-MDG
IF-PP
IF-PP
IF-PP
IF-PP
IF-SP
IF-SP
IF-SP
IF-SP
IF-SP
IF-SP
IF-SP
IF-SP
IF-SP
IF-SV
IF-SV

Kulturelt innslag
Interpellasjon
- Indre Fosen Fremskrittsparti v/ Kurt Myrabakk: Lovlighetskontroll
Spørrehalvtimen
Saksbehandling
Se sakskart
Orienteringssaker
 Utredning av flytting av ungdomstrinn fra Stadsbygd og Vanvikan skole til Åsly skole,
v/oppvekstsjef Erik Jakobsen.
 Orientering om Ungdataresultatene 2020 og utfordringsbildet for Indre Fosen kommune,
v/ folkehelsekoordinator, helsesykepleier, ungdomskonsulent, kommunepsykolog og
representant fra videregående skole.
 Ivaretakelse av sikkerhet ved bygging av ny fylkesveg 717, strekningen Sund-Bradden,
Trøndelag fylkeskommune v/ prosjektleder, byggeleder og geotekniker.
 Fosen Renovasjon IKS, v/daglig leder Kristoffer Fjeldvær og styreleder Jon Husdal.
 Næringsvennlig kommune, prosjekter og framlegging av sluttrapport, v/leder for
omstillingsprogrammet Thomas Bergo.
Info ordfører / kommunedirektør
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Saksnr
FO 1/21
PS 1/21
PS 2/21
PS 3/21
PS 4/21
PS 5/21
PS 6/21
PS 7/21
PS 8/21

Sakstittel
Interpellasjon - lovlighetskontroll
Valg av varamedlemmer i rekkefølge i kontrollutvalget
Valg av varamedlemmer i rekkefølge i
administrasjonsutvalget
Anmodning om lovlighetskontroll på PS 92/2020 Budsjett og
økonomi- og handlingsplan 2022-2024 punkt 7
Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv Indre
Fosen - Handlingsplan 2021
Fjernmøter i folkevalgte organer
Reguleringsplan Fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet,
PlanID. 50542020004 - sluttbehandling
Årsmelding 2020 fra kontrollutvalget i Indre Fosen kommune
Debattheftet 2021 KS spør - Omstilling i koronaens tid
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Lukket

Interpellasjon til kommunestyre 04.02.21
Lovlighetskontroll
Muligheten for å få sjekke lovligheten av et vedtak er en viktig rettighet og mulighet som både vi i
kommunestyret, og innbyggerne i Indre Fosen kommune har for å få sjekket ut om vedtakene som
fattes i denne sal er innafor gjeldende lover og regler. Vi kan godt si at dette er demokratiets
sikkerhetsventil. Kommunelovens §27 beskriver hvordan dette med lovlighetskontroll skal
gjennomføres og hva som kan kontrolleres.
Men systemet kan også brukes for å prøve på politiske omkamper, og det virker som om at det har
gått inflasjon i antall krav om lovlighetskontroller i den senere tid, og interpellanten har følgende
spørsmål til ordføreren.
1. Har ordfører mulighet til å sette opp en årlig oversikt over innsendte krav om
lovlighetskontroller fra og med at Indre Fosen kommune ble etablert – gjerne lenger tilbake i
tid også.
2. Har ordfører mulighet til å sette inn eksterne og interne kostnader og tidsbruk ved en slik
lovlighetskontroll?
3. Har ordfører mulighet til å sette inn en oversikt som viser hvor mange av disse
lovlighetskontrollene som har medført at opprinnelig vedtak har blitt opphevet i tråd med
§27-3?

På vegne av Indre Fosen Frp

Kurt Myrabakk
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Fra: Kurt Myrabakk (kurtmyrabakk@gmail.com)
Sendt: 25.01.2021 12:25:05
Til: Buhaug Bjørnar; Karlsen Hilde Anhanger; Postmottak Indre Fosen kommune
Kopi: Småvik Marthe Helen; Overland Tormod
Emne: Interpellasjon - Lovlighetskontroll
Vedlegg: Interpellasjon lovlighetskontroll.docx
Hei
Håper denne interpellasjonen kan besvares i neste kommunestyre
Mvh
Indre Fosen Frp
Kurt Myrabakk
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Saksframlegg
Saksnr
1/21

Møtedato

Utvalg

Kommunestyret

04.02.2021

Saksbehandler: May Hilde Skarsaune
Arkivsak: 2019/7200
Dato: 27.01.2021

Valg av varamedlemmer i rekkefølge i kontrollutvalget
Nominasjonsutvalgets forslag til vedtak:
Varamedlemmer i rekkefølge i kontrollutvalget gjeldende ut valgperioden:
Medlemmer
1. Kurt Myrabakk (FrP), leder
2. Per Brovold (SV), nestleder
3. Hauk Paulsen (FrP)

1. Randi Sollie Denstad (SP)
2. Veronica Moan Myran (V)

Varamedlemmer
1. Tormod Overland (FrP)
2. Idar Aune (KL)
3. Gunn Anita Ytterås Engvik (KL)
4. Håkon Strand (KL)
5. Grete Tungen, (SV)
1.
2.
3.
4.

Georg Høgsve (H)
Ellen Lindvåg (PP)
Kjetil Sund (PP)
Magnar Bremeraunet

Oppsummering:
Kontrollutvalget har bedt kommunestyret gjøre nytt vedtak om varamedlemsordning til
kontrollutvalget, med varamedlemmer i rekkefølge, i samsvar med kravet i
kommuneloven.
Ved valget gjort i kommunestyremøte den 10.12.2019 ble følgende medlemmer og
varamedlemmer valgt:
Medlemmer
Kurt Myrabakk (FrP), leder
Per Brovold (SV), nestleder
Veronica Moan Myran (SP)
Randi Sollie Denstad (SP)
Hauk Paulsen (FrP)

Varamedlemmer
Tormod Overland (FrP)
Idar Aune (KL)
Ellen Lindvåg (PP)
Georg Høgsve (H)
Gunn Anita Ytterås Engvik (KL)
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Saksopplysninger:
Viser til kommunestyrets vedtak
Konstituering av kontrollutvalg for inneværende periode var til behandling i fire
kommunestyremøter 3.10., 24.10., 5.11., og 10.12.2019.
I endelig vedtak 10.12.2019 i sak 128/2019 går det ikke frem om varamedlemmene er valgt i
rekkefølge eller som personlig varamedlemmer, men ved de første valgene er det satt opp
som personlig varamedlemmer. Protokollene er uklare, og kommunestyret må ta saken opp
på nytt og klargjøre varemedlemsordningen for kontrollutvalget.
Personlige varamedlemmer er en sårbar måte å organisere varafunksjonen på, og fra den
nye kommunelovens §§7-5 til 7-7 og departementets veiledningsmateriale må
konklusjonen bli at personlig varamedlemmer ikke lenger er en lovlig ordning.
I §§ 7-5 og 7-6 i den nye kommuneloven er hhv. kravene til listene og valgoppgjør
ved forholdsvalg regulert. Det følger av § 7-6 femte ledd at hver liste skal tildeles
varamedlemmer og at disse plassene skal fordeles i samsvar med andre og tredje ledd. I
andre ledd bestemmes det at (vara)medlemmene pekes ut i den rekkefølgen de står
oppført på det innleverte listeforslaget. I tredje ledd stilles det nærmere krav til
kjønnsbalanse. Reglene innebærer altså at hver liste skal ha varamedlemmer i rekkefølge,
og ikke i form av personlig vara.
§ 7-7 er avtalevalg regulert. Det følger av bestemmelsens andre ledd at valget
gjennomføres på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer.
Antall varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene. Selv om det i
ordlyden ikke er eksplisitt sagt at varamedlemmer skal velges i rekkefølge, og ikke som
personlige varamedlemmer, mener departementet at bestemmelsen klart tyder på et krav
om rekkefølge. At loven åpner for å velge to flere varamedlemmer enn faste medlemmer
støtter opp under en slik konklusjon. Departementets veiledningsmateriale legger også
denne konklusjonen til grunn. I eksempelet på avtalevalg som departementet viser i
Konstitueringsrundskrivet 2019 (H-4/19) side 20, er varamedlemmene ført opp i rekkefølge.
Dette vil da innebære at uansett hvem fra den aktuelle listen som har forfall, og uansett
metoden for gjennomføring av valget, så skal varamedlemmene innkalles i den
nummerorden de er valgt, jf. § 7-10 første ledd.
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Saksframlegg
Saksnr
2/21

Møtedato

Utvalg

Kommunestyret

04.02.2021

Saksbehandler: Ola Andreas Stavne
Arkivsak: 2021/795
Dato: 27.01.2021

Valg av varamedlemmer i rekkefølge i
administrasjonsutvalget
Nominasjonsutvalgets forslag til vedtak:
Medlemmer
1. Bjørnar Buhaug (SP), leder
2. Knut Ola Vang (AP)

Varamedlemmer
1. Linn Merethe Barstad Moan (SP)
2. Mona Foss (PP)
3. Per Kristian Skjærvik (AP)
4. Jon Normann Tviberg (KrF)
1. Trude Randa (KL)
2. Tom Andre Bredesen (KL)
3. Janne Dyrendahl (KL)

1. Arnar Utseth (KL), nestleder

Oppsummering:
Viser til sak 75/2019 i kommunestyret om valg av medlemmer og varamedlemmer fra
arbeidsgiver til administrasjonsutvalget.
I ettertid har det framkommet at protokollen ikke er tydelig nok på varamedlemmenes
fordeling og rekkefølge, samt at det er sårbart med like mange varamedlemmer som
medlemmer.

Saksutredning
Viser til sak 75/2019 i kommunestyret om valg av medlemmer og varamedlemmer fra
arbeidsgiver til administrasjonsutvalget.
Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt følgende vurdering om dette:
«I §§ 7-5 og 7-6 i den nye kommuneloven er hhv. kravene til listene og valgoppgjør
ved forholdsvalg regulert. Det følger av § 7-6 femte ledd at hver liste skal tildeles
varamedlemmer og at disse plassene skal fordeles i samsvar med andre og tredje ledd. I
andre ledd bestemmes det at (vara)medlemmene pekes ut i den rekkefølgen de står oppført
på det innleverte listeforslaget. I tredje ledd stilles det nærmere krav til kjønnsbalanse.
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Reglene innebærer altså at hver liste skal ha varamedlemmer i rekkefølge, og ikke i form av
personlig vara.
§ 7-7 er avtalevalg regulert. Det følger av bestemmelsens andre ledd at valget
gjennomføres på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer.
Antall varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene. Selv om det i
ordlyden ikke er eksplisitt sagt at varamedlemmer skal velges i rekkefølge, og ikke som
personlige varamedlemmer, mener departementet at bestemmelsen klart tyder på et krav
om rekkefølge. At loven åpner for å velge to flere varamedlemmer enn faste medlemmer
støtter opp under en slik konklusjon. Departementets veiledningsmateriale legger også
denne konklusjonen til grunn. I eksempelet på avtalevalg som departementet viser i
Konstitueringsrundskrivet 2019 (H-4/19) side 20, er varamedlemmene ført opp i rekkefølge.
Dette vil da innebære at uansett hvem fra den aktuelle listen som har forfall, og uansett
metoden for gjennomføring av valget, så skal varamedlemmene innkalles i den
nummerorden de er valgt, jf. § 7-10 første ledd.»
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Saksframlegg
Saksnr
3/21

Møtedato

Utvalg

Kommunestyret

04.02.2021

Saksbehandler: Hilde Anhanger Karlsen
Arkivsak: 2021/711
Dato: 26.01.2021

Anmodning om lovlighetskontroll på PS 92/2020 Budsjett
og økonomi- og handlingsplan 2022-2024 punkt 7
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Utredning av flytting av ungdomstrinnet fra Stadsbygd skole til Åsly skole legges på
høring i perioden 5.2.2021 til 19.3.2021.
2. Utredning av flytting av ungdomstrinnet fra Vanvikan skole til Åsly skole legges på
høring i perioden 5.2.2021 til 19.3.2021.
3. Endring av skolekretsgrenser legges på høring i perioden 5.2.2021 til 19.3.2021.
4. Flytting av ungdomstrinnene fra Stadsbygd og Vanvikan skoler til Åsly skole legges
fram for endelig behandling i kommunestyret 15.04.21.
5. Dersom punkt 1-4 vedtas som fremlagt, vil punkt 7 i vedtaket i PS 92/2020 bli
opphevet, og lovlighetskontrollen blir med det tatt til følge. Det vil da ikke være
grunnlag for å sende anmodning om lovlighetskontroll av saken til Statsforvalter.

Bakgrunn for saken
Indre Fosen kommune mottok 29.12.2020 anmodning om lovlighetskontroll av punkt 7 i
Kommunestyrets vedtak i sak 92/2020, Budsjett 2021 og Økonomi- og handlingsplan 20222024: «Ungdomstrinnet ved Stadsbygd og Vanvikan skoler samles på Åsly.
Administrasjonen utreder hvilket tidspunkt dette kan gjennomføres best både faglig og
økonomisk».

Saksutredning
Administrasjonen har konferert med Statsforvalteren i Trøndelag, og har kommet til at den
beste måten å svare ut anmodningen om lovlighetskontroll på, er å legge frem saken om
samling av ungdomstrinnene fra Stadsbygd og Vanvikan skoler på Åsly skole på nytt, med
forslag til vedtak likelydende det vedtaket som ble gjort 10.12.2020.
Før politisk behandling av saken, legges utredning av flytting av ungdomstrinnet ved
Stadsbygd skole og ved Vanvikan skole på høring i 6 uker, slik at alle berørte parter har
mulighet til å uttale seg. Saken blir behandlet i oppvekstutvalg og formannskap før den
kommer til endelig behandling i kommunestyrets møte 15.4.2021. Kommunedirektørens
forslag til vedtak i saken må forventes å være at ungdomstrinnene ved Stadsbygd og
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Vanvikan skoler samles på Åsly, i tråd med flertallets syn i kommunestyret 10.12.2020. Sak
om endring av skolekretsgrenser legges på høring i samme periode.
Ved å legge utredning av flytting av ungdomstrinnene ved Stadsbygd og Vanvikan skoler på
høring i starten av februar, i stedet for å vente på Statsforvalters behandling av saken, sparer
man tid. Det er viktig, både med tanke på vedtaket om bygging av Stadsbygd skole og
forutsigbarheten knyttet til fremdriften i det prosjektet og med tanke på forutsigbarheten for
elever, foreldre og lærere. Samtidig følges gjeldende vedtak fra 10.12.2020 opp, ettersom
det står i vedtaket at administrasjonen skal utrede hvilket tidspunkt flytting av
ungdomstrinnene kan gjennomføres best både faglig og økonomisk. I tillegg anser
administrasjonen at hovedargumentene i anmodningen om lovlighetskontroll følges opp,
ettersom det der påpekes at flytting av ungdomstrinnene bør være en egen politisk sak, at
saken bør utredes tilstrekkelig på forhånd og at den bør sendes på høring slik at alle berørte
parter har mulighet til å uttale seg.

Vedlegg
1

Anmodning om lovlighetskontroll på PS 92/2020 Budsjett og økonomi- og handlingsplan
2022-2024 punkt 7
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lndre Fosen Kommune

v/ kontrollutvalget I o.Å
Postboks 23

f1..r

7101 Rissa
Ønske om ny vurdering -Anmodning om Lovlighetskontroll på PS 92l2O2O Budsjett og økonomi-og
handl i ngspl an 2O22-2O24 pu n kt 7

I sak92l2O20 behandlet kommunestyre «Budsjett202L og Økonomi- og handlingsplan 2022-2024».
vedtaket punkt 7, står det «Ungdomstrinnet ved Stadsbygd og Vanvikan skoler samles på Åsly.
Administrasjonen utreder hvilket tidspunkt dette kan gjennomføres best både faglig og Økonomisk.»
I

Avstemmingen 21 mot 16 stemmer viser klart at de folkevalgte er i sterk tvil. I seg selv er dette svært
uheldig- og kan åpne for lange strider og motsetninger mellom bygdene i lndre Fosen. Tilsynelatende
gjelder dette vedtaket ungdomstrinnet ved Vanvikan og Stadsbygd skoler. Det kan se ut som
kommunen i liten grad evner å håndtere slike viktige saker som skolestruktur på en forsvarlig og god
måte. Skolestruktur skal ikke kunne endres gjennom så tilfeldige og rotete prosesser som dette.
Demokratiets sikkerhetsventil
Regelverket i Kommuneloven kapitel 27, Lovlighetskontroll, er av mange fylkesmenn omtalt som
«Demokratiets sikkerhetsventil». Loven gir kommunestyret mulighet til å vurdere saken på nytt - og

eventuelt omg)øre/endre vedtaket sitt

-

uten å påføre fylkesmannen ekstraarbeid med behandling

av saken.
Å endre skolestruktur er noe av det mest dramatiske en kommune kan gjØre mot innbyggerne i en

kommune. Uansett utfall, har vedtaket omfattende konsekvenser for barn, foreldre, familier
dermed hele lokalsamfunnet.

-

og

Det er her fremmet ett benkeforslag som vil kunne gi omfattende konsekvenser for:

r
r

Barn og foreldre sitt daglige liv og arbeid
Påvirke innbyggerne og mulige tilflytteres planer for bosetting i lndre Fosen kommune

Av denne grunn må endringer i skolestruktur håndteres itråd med regelverket om kommunal
forskrift, jf. opplæringsloven §8-1. I tillegg må slike prosesser være hjemlet i kommunens egne
styringsdokumenter og forskrifter. Dette sikrer at kommunestyre vedtar gjennomtenkte, langsiktige
og fremtidsrettede vedtak, som sikrer barn, foreldre og lokalsamfunnet rettferdighet og like
oppvekstsvilkår. Dette sikrer også forutsigbarhet for kommunens nåværende og eventuelle

fremtidige innbyggere.
Dersom kommunestyret beslutter å holde fast på vedtaket bør det i så fall ventes med å iverksette
vedta ket i nnti I fyl kesma n nens avgjørelse er mottatt'

Kort resyme og bakgrunn for saken.

r

tsak 68l2}t8 Økonomi- og handlingsplan 2019 -2A22, behandlet av kommunestyret
18.L0.2018, ble følgende vedtatt:

Økonomi- og handlingsplan vedtas slik den er fremlagt med følgende endringer:

L.

Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en totaloversikt over mulige
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innsparinger i lndre Fosen kommune inkludert konsekvenser for økonomi og kvalitet på
tjenestene.
2. Stadsbygd skole 1-l-0 legges inn i budsjettet med byggestart så snart det er praktisk
mulig og senest ijuni 2021.
3. Økte kostnader i form av renter og avdrag dekkes ved at den totale driftsrammen i

budsjettet reduseres.

4.

Vanvikan skole nybygg, 1 -10, planlegging og prosjektering starter i 2022. Avsatt beløp
2022 endres derfor fra 80 mill. til L0 mill.

i

o

Med bakgrunn ivedtaket isak 68/2018 Økonomi- og handlingsplan 2019 -2022, startet
kommunedirektøren jobben med å legge fram en «Totalplan for lndre Fosen kommune»».
Kommunedirektøren hadde ikke hjemmel til å starte utredning av skolestrukturen i lndre
Fosen kommune i kommunens styringsdokumenter på dette tidspunktet. Dette finnes det
fortsatt ikke hjemmel for pr d.d.

o

Våren 2020 gjennomførte KS-konsulent på oppdrag fra lndre Fosen Kommune et
utredningsarbeid for å se på mulighetene for å redusere driftsutgiftene i grunnskolene i lndre
Fosen, med målom å spare 15 millioner.

Parallelt med arbeidet KS-konsulent gjennomførte, ble det gjennomført et tilsvarende arbeid
av PwC med en gjennomgang av helsesektoren i kommunen.

o

«Totalplan for lndre Fosen kommune» ble presentert for kommunestyre den 10. september.

o

I

.

!4. oktober behandlet kommunestyre sak 7412020 Totalplan for lndre Fosen kommune - en

tidsrommet L0. september til 11. oktober ble rapporten fra KS-Konsulent lagt ut sammen
med en stor utredning om framtidens helsestruktur, i en felles sakt til offentlig ettersyn. Det
kom inn et stort antall innspill, der mange kom inn de siste dagene, under en uke før
kommunestyre skulle behandle «Totalplan for lndre Fosen kommune».

bærekraftig kommune, med følgende vedtak:
Endelig vedtak:

Posisjonspartiene, SP, H, AP, PP og KrF sitt forslag:
1 Helse- og omsorgsplan 2020 -2030, del L, vedtas som framlagt.
2 Forebyggende arbeid for barn og unge styrkes gjennom bl.a. helsestasjonen.

3 Hjemmetjenesten og forebyggende tiltak i eldreomsorgen styrkes.
4 Bo- og aktivitetstjenesten styrkes.
5 Ombygging av Råkvåg aldershjem til omsorgssenter utsettes til etter en evaluering av
erfaringene fra bruk av HDO plasser ved Stadsbygd omsorgssenter er utført. Utekontor ved
legetjenesten Råkvåg ses i sammenheng med dette.
6 lnterkommunal legevakt og legevaktsentral utredes.
7 Øvrige tiltak i helse- og omsorgsplan 2020 - 2030, del 2, vedtas som framlagt.
Men gjennomføring av tiltak forskyves med en 1.000.000, - pr år i planperioden
8 Fevåg/Hasselvika skole opprettholdes. Det utredes et oppvekstsenter for Fevåg/Hasselvika
der felles administrasjon med Åsly skole vurderes.
Utredning ferdigstilles innen 01.05.2021
9 Stadsbygd skole opprettholdes som 1-10 skole.
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for 1.- 7. trinn ved Stadsbygd skole settes i gang, med mål om
byggestart 2021. Ungdomsskole legges til dagens paviljong.
Totalkostnad for nybygg og utbedring av paviljong reduseres til 105.000.000, - kr
11 Vanvikan skole opprettholdes som 1-10 skole. Ny vurdering BjØres i forbindelse med
10 Planlegging av nybygg

bygging av ny skole.
12 Mælan skole opprettholdes som L-10 skole.
13 Eiendommen som Johan Bojer videregående skole, skolested Rissa bruker, tas ikke i

bruk

'

til grunnskole og kan disponeres fritt fra august 2023.
1-4 Barnehagestrukturen utredes i forkant av behandlingen av Økonomi- og handlingsplan
våren2122.
15 Fagerbakken barnehage opprettholdes inntil kommunens barnehagestruktur er utredet.
16 Vedtektene for barnehagene i lndre Fosen kommune gjennomgås og revideres i 2021-.
17 Helhetlig oppvekstplan ferdigstilles i 2027.
18 Bygg- og eiendomsforvaltningen gjennomgås med formål om betydelig salg av eiendom.
L9 Kultursektoren reduseres med ressurser innenfor bibliotek og kulturskole.
20 Når omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv lndre Fosen kommune avsluttes,

ansettes en næringsutvikler.
21 VAR-området (vann, avløp oB renovasjon) skal være selvfinansierende fra 2021.
22 Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer innføres fra 2022. Flere innsparingsmåter

utredes med sikte på fjerning av eiendomsskatt i forbindelse med behandling av økonomi- og

juni 2021.
23 Godtgjøring til politikere reduseres med LOo/o og antall kommunestyrerepresentanter
reduseres til 29 etter valget i 2023.
24 nvesteringsbudsjett reduseres
25 Størrelse og kostnad på Vanvikan barnehage vurderes på nytt.
26 Administrasjon tas ned med 1.000.000, - kr i 2O2L og ytterligere 1.000.000, - kr,- i 7023
27 Personell på grunnskole grunnet synkende elevtall reduseres 1.000.000, - kr mer enn
kommunedirektørens forslag
28 Eierforhold og driftsansvar av idrettshaller og samfunnshus i kommunen harmoniseres.
Det er et overordnet mål at kommunen skal eie minst mulig.
29 Utrede mulighetene for å redusere kostnader på innkjøp.
handlingsplan

i

I

o

%/2A2O Budsjett 202L og Økonomi- og handlingsplan 2022-2024, behandlet
kommunestyre den L0.12.2020, ble følgende verbalforslag lagt fram:
I sak

i

Knut Ola Vang (AP) fremmet på vegne av AP tilleggsforslag til Økonomi og handlingsplan:
Ungdomstrinnet ved Stadsbygd og Vanvikan skoter samtes på ÅsU. Administrasionen
utreder hvilket tidspunkt dette kan gjennomføres best både faglig og Økonomisk.

Votering:
Tilleggsforslag fra AP

til Økonomi og handlingsplan

Ungdomstrinnet ved Stadsbygd og Vanvikan skoler samles på Åsly. Administrasjonen utreder
hvilket tidspunkt dette kan gjennomføres best både faglig og økonomisk.
Vedtatt med 21 mot 15 stemmer.
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Begrunnelse for ønske om ny vurdering

-

lovlighetskontroll.

Det er ulovlig å legge ned en skole - eller ta bort årskull ved en skole - som del av et budsjettvedtak
hvor formålet kun er økonomisk besparelse (Årsbudsjett /Økonomiplan) (Kommuneloven, § 14-4

og 14-5).
Det er krav om at nedlegging av skoler skal behandles som egen sak. I denne saken er det
behandlet som en del av årsbudsjettet (med de bindende virkninger et årsbudsjett har).
Dette er ikke i samsvar med loven.
Ved endring av skolestruktur skal det fremmes en egen sak pr. skole. Der det skalfremlegges
full konsekvensutredning (pedagogisk, samfunnsmessig og økonomisk) (Forvaltningsloven
kap. Vll).

Kommunestyret må forholde seg til den lovlig vedtatte skolestrukturen i budsjettsaker.

Brudd på nærskoleprinsippet
Mye av rettstenkningen i norsk skole bygger på retten til å gå på nærskolen.
Prinsippet er nedfelt i opplæringslova §8-1. som sier at ««Grunnskoleelevane har rett til å gå på den
skolen som ligg nærast eller ved skolen i nærmiliøet som dei soknar til.»r

1.
2.

Det er kommunen sitt ansvar og sørge for alle barn i kommunen får grunnskoleopplæring i
tråd med nærskoleprinsippet m.m.
Hvor opplæringen skal gjennomføres, fastsetter kommunen gjennom vedtak, der en deler

3.

inn kommunen i hensiktsmessige opptaksområder (skolekretser). Barna innenfor en
skolekrets, skalsom hovedregel sogne til den skolen som ligger i samme område.
Alle kommuner har slike regler - fastlagt enten gjennom vedtatt kommunal forskrift eller
sedvane.

4.

Om kommunen ønsker å endre opptaksområdet, kan det bare skje etter en særskilt
prosedyre * ved kommunalforskrift (Forvaltningsloven §37 m.m)

Ved endring av skolestruktur må «Lokal forskrift om skolestruktur i lndre Fosen kommune»» endres
henhold til regelverket i pkt. 4 over) og i henhold til rundskriv Udir 2-2012.

lkke hjemmel i kommuneplanen
Komm unepla nen er komm unens overord nede styringsverktØy.
Plan og bygningsloven §11-2. Kommuneplanens samfunnsdel:

Kommuneplanens samfunnsdel skalta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strotegier for
kommunesomfunnet som helhet og kommunen som organisasion. Den bør inneholde en beskrivelse
oq vurdering ov olternative strategier for utviklingen i kommunen.
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Kommuneplonens samfunnsdel skolvære grunnlog for sektorenes ploner og virksomhet i kommunen.
Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strotegier skol gjennomfØres i

kommunol virksomhet og ved medvirkning fro ondre offentlige orgoner og private.
Kommunedelplaner for temoer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som ongir hvordan
planen skolfølges opp de fire påfølgende år eller mer. Høndlingsdelen skol revideres årlig.

Dokumentet skal være grunnpilaren for all annen olanlegsing i kommunen. Det må gi ståsted og
retning for alle kommunens sine målsetninger og oppgaver.
Regelverket understreker at barn og unge sine interesser skal særskilt ivaretas.
Kommunen kan derfor ikke løsrive spørsmålet om endringer i skolestrukturen fra å bli behandlet
gjennom kommuneplanens sin samfunnsdel.

o
o
o

Det legges til grunn at en kommune må ha hjemmel i sine egne styringsdokumenter for å
kunne starte og gjennomføre en strukturendring.
I de gjeldende kommuneplanens samfunnsdeler for henholdsvis gamle Rissa og gamle
Leksvik kommune står det ingen ting om strukturendringer.
En eventuell strukturendring må derfor først vurderes gjennom de fireårige prosessene
som gjelder for kommuneplanen.

Brudd på ny statlig forskrift
Det foreligger en nasjonal forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17.06.2O1G
«Forskrift om sammenslåing av Rissa kommune i SØr-Trøndelag fylke og Leksvik kommune i NordTrøndelag fylke»
I

forskriften står det:

§4.
«Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Rissa og Leksvik kommuner skal fortsatt gjelde for
vedkommende områder i lndre Fosen kommune inntil nye lokale vedtekter og forskrifter er gitt av
kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter settes til 30. juni 2018.
Kommuneplanene etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil det
nye kommunestyret har vedtatt nye planer for den nye kommunen. Det samme gjelder
reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven kapittel L2.»

o

Det Iegges til grunn at det er brudd på §4 i denne nasjonale forskriften, som ligger til grunn
for kommunesammenslåingen, når lndre Fosen kommunene nå vedtar strukturendringer
uten hjemmel i sine egne styringsdokumenter.

Endring av skolestrukturen ikke tilstrekkelig utredet.
Prosessen er ikke i tråd med Utdanningsdirektoratet sine retningslinjer for endring av skolestruktur.
Konsekvensutredning (pedagogisk, samfunnsmessig og Økonomisk) er ikke tilstrekkelig gjennomf6rt,
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høringsrunde er ikke på 2 måneder som anbefalt, og kommunestyret har ikke fått forelagt seg saken
for behandlingfør vedtak om skolenedleggelse fant sted.

felles ungdomsskole på Åsly vil medføre at totalt sett flere elever i kommunen vil måtte ha
skoleskyss. Økt tidsbruk på buss vil kunne føre til Økt grad av utrygghet og engstelse for skolebarna,
tillegg til negative helse- og miljøeffekter. Disse forholdene er ikke forsvarlig vurdert av kommunen.
En

Vi kan ikke se at hensynet

i

til barns beste er tilstrekkelig utredet i saksframlegget, noe som er

lovpålagt i alle kommunale vedtak som berører barn (Barnekonvensjonen, artikkel 3). Det er ikke
synliggjort eller dokumentert hvordan våre barn vil få et like godt, eller fortrinnsvis bedre tilbud, på
mottakerskolen som det de har ved nærskolen. Det framstår derimot som åpenbart at kommunens
hovedformål er å spare penger.
De økonomiske konsekvensene er ikke tilstrekkelig utredet, eksempler på dette er:

-

Kostnadene ved bygging av ny skole på Stadsbygd er ikke tilstrekkelig utredet. Kommunen
har i ulike sammenhenger operert med kostnader som MNOK 130 for bygging av 1-7 og
MNOK 180 for 1-10 skole på Stadsbygd. Det er ikke kjent hvilke elevtall som ligger til grunn

for kommunens beregninger og hvilken kvadratmeterpris det er kalkulert med. I følge en
utreding Norconsult har gjort for Sandefjord kommune, lagt til grunn en erfaringskostnad på
34.000 kr/m2 for skolebygg. Norconsult har også gjennomført en undersøkelse på vegne av
Utdanningsdirektoratet for å se på arealbruken i nye norske skoler. Der er funnene at det
bygges i gjennomsnitt for kombinerte skoler med et areal på 7,L m2f elev. Da det er noe
større skoler (400 elever og oppover) kan en anta noe mindre utnytelse ev fellesarealer, og
legge til grunn 10 m2/elev. Så om en da legger til grunn 250 elever for en L-10 skole,
10m2/elev og en kostnad på 34.000kr/mz (250*10*34.000 = 85.000.000)vil det gi en bygge

-

kostnad på MNOK 85!!!
Tilsvarende for en barneskole for f.eks. 200 elever vil det gi en bygge kostnad på MNOK 68.
Kostnadene ved å ta i bruk paviljongen ved Stadsbygd skole som ungdomstrinn er ikke
utredet. Her foreligger det kun et muntlig utsagn fra oppvekstsjefen på at paviljongen er et
dårlig alternativ.

-

-

Kostnadene med skoleskyss er ikke tilstrekkelig utredet. I kostnadsoverslaget for
reisekostnader er det kun lagt til grunn kostnader ved skyss fra dagens skole til ny skole.
Reisetid for elever som i dag har forholdsvis lang reisetid, vil trolig få en reisetid som vil være
lengre enn det som er anbefalt. Det vil da komme ytterligere kostnader for å redusere

reisetiden for disse elevene. Det er kun sett på den kommunale delen av skysskostnadene,
de fylkeskommunale er ikke hensyntatt. Foreldres økte utgifter for reise til foreldremøter og
konferansetimer er heller ikke tatt hensyn til.
Kostnader i forbindelse med tilpasninger på Åsly er ikke tilstrekkelig utredet. Ref
høringsinnspill fra ansatte ved Åsly skole.
Administrative kostnader i forbindelse med endring, etablering og flytting er ikke tatt med.
dette tilfelle kan det bli store kostnader i forbindelse med rekruttering av lærere.
I

https://www. sandefiord. kom m une. nolsloba lassets/otlpvekst-oe-ku

n

http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/uploads/Artikler

nskap/ok-doku menter/skoletru ktu r/9-tiltaksrapport-skole" pdf
vedleqg/Sammenligning

grunnskoleareal20l5-pdf

Utredningsarbeidet som ble utført av KS-konsulent er ikke gjennomført på en ryddig måte. I
innledende runde ble dette arbeidet lagt fram som et kompetanse- og kvalitetsløft i grunnskolene
lndre Fosen. Først helt på tampen i utredningsarbeidet kom det fram at den sannsynlige
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målsettingen med arbeidet var å endre skolestrukturen, slik at innspill og uttalelser gitt i intervju og
digitale workshops er gitt på et feilaktig grunnlag. Mange mener at her ble elevene og foresatte
direkte ført bak lyset, og gitt feilaktige forutsetninger for de spørsmålene som skulle besvares.
Utredningen gjort av KS-Konsulent tar i hovedsak for seg mulige sparte driftsutgifter basert på
teoretiske gruppestørrelser ved sammenslåing av skoler. Den tar ikke hensyn til byggekostnader, som
kostnader i forbindelse med ombyggine/tilbygg ved Åsly og nybygg ved Stadsbygd skole.
«Totalplan for lndre Fosen kommune» inneholder ikke noen skolefaglig utredningl

Brudd på høringsfrist
Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for forskriftsarbeid i kommunene.

Retningslinjene er av 30. januar 2OO2 og ligger på Justis- og beredskapsdepartementets nettside.
Kommunene anbefales her å benytte to måneders høringsfrist. Utdanningsdirektoratet anbefaler at

det sees hen til disse retningslinjene også når lokale forslag om endring av skolestruktur skal
utarbeides.

forbindelse med behandling av totalplanen ble saksdokumentene lagt ut til offentlig ettersyn på
kommunens hjemmeside i perioden 10. september til LL. oktober 2020. Det kom inn et stort antall
innspill som ble gjort tilgjengelig for kommunestyre som vedlegg til saksinnstillingen til
kommunestyremøtet 14. oktober.
I

Det er i etterkant av at saksdokumentene som ble lagt ut til offentlig ettersyn den L0. september
2020. kommet fram nye opplysninger og momenter i saken som ikke har vært en del av
saksdokumentene som det er gitt innspill på fra berørte parter. Blant annet er det vært flere runder
med spørsmål og avklaringer fra politiske partier både i forkant av kommunestyremøtet den 15.
oktober, hvor totalplanen ble behandlet og i forkant av kommunestyre den 10. desember, hvor sak
92l2O2O «Budsjett 2O2! og Økonomi- og handlingsplan 2022-2024»» ble behandlet. Disse nye
opplysningene og momentene i saksgrunnlaget skulle vært ute til høring hos berørte parter før det

eventuelt ble ny behandling av skolestrukturen i lndre Fosen.
om skolenedleggelse, som berører barn, foreldre, ansatte, lokalsamfunn, organisasjoner mv.,
er det særdeles viktig at de berørte har hatt anledning til å uttale seg før det tas en avgjørelse.
I en sak
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4/21
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Kommunestyret

04.02.2021

Saksbehandler: Thomas Bergo
Arkivsak: 2021/782
Dato: 27.01.2021

Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv Indre
Fosen - Handlingsplan 2021
Omstillingsstyrets forslag til vedtak:
1. Handlingsplan med budsjett 2021 for omstillingsprogrammet vedtas som framlagt.

Oppsummering:
Styret for omstillingsprogrammet har vedtatt Handlingsplan med budsjett for 2021. Planen
legges fram for behandling i kommunestyret.

Saksutredning
I henhold til årshjulet for omstillingsprogrammet har programledelsen og omstillingsstyret
utarbeidet handlingsplan for 2021. Omstillingsprogrammet går mot avslutningsfasen og vil
avsluttes innen utgangen av 2022. Handlingsplanen for 2021 legger opp til å starte
planlegging for videreføring av omstillingsarbeidet etter 2022. I handlingsplanen er det også
satt av midler til å igangsette arbeidet med «masterplan for reiselivet».
Handlingsplanen ble vedtatt av omstillingsstyret den 26.01.2021.
Indre Fosen kommune mottok reformstøtte på kr 5 mill. fra kommunal og
moderniseringsdepartementet etter sammenslåingen av Leksvik og Rissa kommuner.
Reformstøtten var en engangsstøtte som kommunestyret i Indre Fosen avsatte til å dekke
den årlige egenandelen til omstillingsprogrammet på kr 1,5 mill. pr. år. Dette er det fjerde året
for omstillingsprogrammet og det er derfor kun igjen kr 500 000 av reformstøtten, det ble
derfor budsjettert kr 1 mill. av driften for å dekke resten av egenandelen i 2021.

Vedlegg
1

Handlingsplan 2021

1
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Omstilling i Indre Fosen
Et attraktivt næringsliv med vekstkraft
Bidra til å sikre, skape og utvikle 350 arbeidsplasser
i Indre Fosen kommune i løpet av 6 år.

Handlingsplan 2021

Behandlet av styret i omstillingsprogrammet for Indre Fosen: 26.01.2021
Vedtatt av kommunestyret i Indre Fosen: 04.02.2021
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1. INNLEDNING
Omstillingsarbeidet skal bidra til å sikre eksisterende, og skape nye arbeidsplasser i
eksisterende og nytt næringsliv i Indre Fosen kommune. Det er satt et måltall på til sammen
350 arbeidsplasser i omstillingsperioden 2017-22. Arbeidet skal fokusere på økt nyskaping i
næringslivet, kompetanse og teknologiutvikling og samarbeid og nettverk.

1.1.

Omstillingsplanen

Omstillingsplanen beskriver innsatsområder, mål og ressursbruk for omstillingsarbeidet i
Indre Fosen i omstillingsperioden. Omstillingsarbeid er en ekstraordinær innsats for
næringsutvikling, avgrenset til seks år.
Omstillingsplanen ble revidert i 2019. I forbindelse med revisjonen ble det i hovedsak gjort
strukturelle endringer basert på erfaringer med arbeidet de første tre årene.
Innsatsområdene «Eksisterende næringsliv» og «Nytt næringsliv» ble slått sammen til
«Nyskaping i næringslivet», samt at innsatsområdet «Kompetanse» ble utvidet til i sterkere
grad også fokusere på rekruttering.
Arbeidet skal prioritere forstudier og forprosjekt. Gjennomføring av hovedprosjekt skal i
større grad realiseres ved bruk av det ordinære offentlige virkemiddelapparatet.
Hovedoppgaven for omstillingsledelsen er å realisere tiltak og prosjekter i handlingsplanen.
Den reviderte Omstillingsplanen beskriver tre innsatsområder:

1

Nyskaping i næringslivet

2

Kompetanse og rekruttering

3

Attraktivitet for næringslivet

For hvert innsatsområde i omstillingsplanen er det utarbeidet
ulike strategier. Disse er nærmere beskrevet i planen.
Arbeidsplassmålet er periodisert og målsatt.

3
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1.2.

Om handlingsplanen

Handlingsplanen er en årlig konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder med
strategier og tiltak. Tiltak og prosjekter som er vedtatt gjennomført i handlingsplanen skal
godkjennes av styret for omstillingsprogrammet før de igangsettes.

1.3.

Status til og med 2020
Rapporterte arbeidsplasser

400

Antall arbeidsplasser

350

350
306

300
Mål arbeidsplasser

250
186

200
150

Rapporterte arbeidsplasser
Nye arbeidsplasser

120

Sikrede arbeidsplasser

100
50
0

Omstillingsprogrammet i indre Fosen har bidratt til å skape og sikre 306 arbeidsplasser pr
31.12.2020
Arbeidsplassene som er innrapportert er presentert nedenfor i de årene prosjektene
sluttrapporters.

4
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Rapporterte arbeidsplasser:
2017:

2018:

2019:

2020:

130 arbeidsplasser

28 arbeidsplasser

67 arbeidsplasser

81 arbeidsplasser

Fosen Yard, 80

Kaktus interiør AS, 1

Rissa Kraftlag SA, 13

Stadsbygd Båtsenter AS,
1
Maritime Robotics AS, 1

Hysnes helsefort, 50

Salteriet Eiendom AS, 9
Reins Kloster AS, 2

Leksvik industrimekanikk AS,
3
Lycro AS, 32

Submerged AS, 2

Vikingbase AS, 1

Leksvik industrimekanikk
AS, 3
Submerged AS, 2

Cfeed AS, 1

Landnota AS, 1

Flyta energi, 1

Utheve AS, 1

Rissa radio SA, 5

Cfeed AS, 5

LIV Eiendom AS, 1

Fosen Innovasjon AS (FI), 3

SHAKEO AS, 3

Fosen Trapp AS, 2

IFjobb AS, 1

AkvaFresh AS, 5

Servi AS, 2

Leira Bil AS, 1

Rissa Kraftlag SA, 2

CNC Produkter AS, 3

Vikingbase Havbruk AS, 1

Industriverktøy AS, 15

PTM industrier AS, 3

Himlingen AS, 2

NiT Indre Fosen, 1

Maja Stabel AS, 1

Utheve AS, 4

Hjellup fjordbo AS, 2

B & J Fishing AS, 1

IFjobb AS, 1

MSP AS, 20
BHT Fosen SUS, 7
Vamec AS, 2
Perler på en snor SA, 8

Støttesøknader
180
160

163
142

140

ANTALL

120
100

Antall total
96

Antall bevilgede

80

Antall avsluttede prosjekt, bevilget

60

Antall videresendt

40
20
0

Antall avslått

19
1

STATUS

Figur 1: Viser at antall støttesøknader er tilfredsstillende. 46 prosjekter er i gang og blir fulgt opp av
omstillingsprogrammet. 19 søknader er videresendt til Innovasjon Norge og har fått støtte der. En søknad er avslått.

5
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Prosjektfase
180

163

160
140

ANTALL

120

Antall total

100

86

Antall forstudie

80

Antall forprosjekt

51

60
40

Antall hovedprosjekt

26

20
0

PROSJEKTTYPE

Figur 2: Viser prosjektfasene i porteføljen, innvilgede søknader. Et lavt antall forstudier i porteføljen skyldes at omsøkte
prosjekter allerede har gjennomført tilsvarende forstudiearbeid.

Prosjekt fordelt etter innsatsområde
180
160

ANTALL

140

163
142
124

120

Antall total

100

Totalt bevilgede

80

Nyskaping i næringslivet

60

Kompetanse og Rekruttering

40

20
0

18

21

Attraktivitet for næringslivet

ANTALL PROSJEKT

Figur 3: Viser fordelingen av prosjekter til innsatsområdene i omstillingsprogrammet.

6

26

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE 2021

Prosjektregnskap
kr 120 000 000
kr 100 000 000

kr 98 254 694

SUM

kr 80 000 000
kr 50 697 491

kr 60 000 000
kr 40 000 000

kr 16 755 547

kr 20 000 000

kr 547 048

kr 0
Kostnadsoverslag Søknadsbeløp

Bevilget beløp Tilbakeført beløp

kr 3 649 293
Saldo ikke
utbetalt

TOTAL

Figur 4: Viser totale prosjektkostnader for alle prosjektene i prosjektporteføljen, 98,3 millioner. Av søknadsbeløp
tilsvarende 50,7 millioner har omstillingsprogrammet bevilget 16,8 millioner kroner.
Giringsfaktoren er på 5,86, kostnadsoverslag/bevilget beløp.

Arbeidsplasser
400

ANTALL ARBEIDSPLASSER

350

350
306

300
Mål arbeidsplasser

250

Rapporterte arbeidsplasser

200
150

111

Potensielle arbeidsplasser i
prosjektportefølgen

100
50
0

Figur 5: Viser at det er rapportert inn til sammen 306 sikrede og nye arbeidsplasser for årene 2017-20. Det er 111
potensielle arbeidsplasser i pågående prosjekter.
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2 Mål
2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet
Hovedmålet i omstillingsprogrammet er å bidra til å skape en sterkere og variert
næringsstruktur, gjennom å videreutvikle eksisterende bedrifter og legge til rette for
nyetablering innen flere bransjer. Det er viktig å utvikle en bredde i næringslivet for å
redusere sårbarheten og være et attraktivt arbeidsmarked. Samtidig videreutvikle de lokale
bedriftene gjennom kompetanseutvikling og økt samarbeid for å styrke konkurransekraften.
Omstillingsarbeidet skal bidra til å styrke Indre Fosen som nærings og bostedskommune.
Det er satt et måltall på til sammen 350 nye og sikrede arbeidsplasser for
omstillingsperioden 2017-2022. Tabellen nedenfor viser periodiserte mål for
innsatsområdene i omstillingsplanen. Arbeidsplassene dokumenteres via brutto
innrapportering av prosjektlederrapporter fra enkeltprosjekter. Omstillingsprogrammet
teller brutto arbeidsplasser i sin rapportering.
Ved årsavslutning 2021 er det innrapportert 306 nye eller sikrede arbeidsplasser.
Arbeidsplasser

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Eksisterende næringsliv

80

40

40

-

-

-

160

Nytt næringsliv

20

20

10

-

-

-

50

Nyskaping i næringslivet

-

-

-

50

50

40

140

Kompetanse og rekruttering

0

0

0

0

0

0

0

Attraktivitet for næringslivet

0

0

0

0

0

0

0

Sum mål arbeidsplasser

100

60

50

50

50

40

350

Akkumulert mål

100

160

210

260

310

350

350

Faktiske resultater

130

28

67

81

279

Akkumulert resultat

130

158

225

306

279

Avvik

30

-2

15

46

Måltall 2020

Sum

4

Tabellen over viser måltallet for antall arbeidsplasser i omstillingsplanen. Oppnådde antall
arbeidsplasser er 306. Akkumulert mål pr. 2020 er 260 arbeidsplasser, som ga et positivt
avvik på 46 arbeidsplasser i forhold til omstillingsplanen.
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2.2 Delmål
Delmålene i 2021 er som følger:
- 5 bedriftsutviklingsprosjekt i eksisterende næringsliv
- 3 felles-/samarbeidsprosjekter mellom flere bedrifter
- 3 nye bedrifter
- 4 kompetansetiltak i næringslivet
- Gjennomført forprosjekt Næringsvennlig kommune

Bedriftsutviklingsprosjekter: Prosjekter som bidrar til styrking av bedriftens kompetanse og eksterne
samarbeidsrelasjoner. Produkt ‐ og prosessutvikling samt markedsutvikling omfattes også her.
Kompetansehevende tiltak: Tiltak for å øke bedrifters konkurransekraft gjennom å heve kompetansen på
sine ansatte.
Fellesprosjekter: Prosjekter som er rettet mot flere bedrifter, virksomheter eller organisasjoner med tematisk
felles innhold.

9
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3 INNSATSOMRÅDER
3.1 Nyskaping i næringslivet
Akkumulert mål pr. 2021 er 310 arbeidsplasser, pr. årsskifte 2020 er det registrert 306
arbeidsplasser. Måltallet for arbeidsplasser er derfor 4 for å nå målet for 2021 i henhold til
omstillingsplanen.
Strategier i 2021:
Innsatsområde I - Utvikling av Nyskaping i næringslivet
Strategier
Tiltak
Prosjektmål
1A–
Overordnet
Bidra til å sikre og/eller
Fellesprosjekter
skape arbeidsplasser i
for
eksisterende bedrifter i
eksisterende
Indre Fosen
næringsliv
Proaktivt arbeid for å avdekke
Gjennomføre forstudie
og identifisere
SMB utvikling med fokus
utviklingsprosjekt.
på marked og
teknologiutvikling som
driver for omstilling.

Budsjett**
950.000

Admin*
250.000

Oppstart forprosjekt SMB
utvikling.

Gjennomføre strategi og
forankrings prosess knyttet til
nettverk blant
industribedriftene med fokus på
Strategisk posisjon,
teknologinivå og vekstkraft for
bedriftene. Aktuelle tema er
digitalisering, automatisering og
LEAN.

Etablere og videreutvikle
nettverk og
samarbeidsarena for og i
samarbeid med grupper
av bedrifter.

Koble bedrifter til nasjonale
ordninger som bidrar til å
realisere bedriftens mål om
vekst og bedre lønnsomhet.

Rekruttert bedrifter og
startet to
samarbeidsprosjekter.

Minimum 1 samarbeid/
nettverksprosjekt.
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1B–
Bedriftsrettede
tiltak
(Enkeltprosjekt
for
eksisterende
bedrifter)

Overordnet

Bidratt til å sikre og/eller
skape arbeidsplasser i
eksisterende bedrifter i
Indre Fosen

Proaktivt arbeid for å avdekke
og identifisere
utviklingsprosjekter.

Iverksatt minimum 5
prosjekter.

1.150.000

250.000

250.000

50.000

Støtte utviklingsprosjekt
(forstudier og forprosjekt) fra
bedriftene.
Følge opp og bidra til å
iverksette.
ideer og nye enkeltprosjekter i
eksisterende bedrifter med
potensiale for nye
arbeidsplasser.
1C–
Nyetableringer
og møteplasser
«co-work»

Overordnet

Bidra til å styrke
nyskapingsmiljøet og
skape nye arbeidsplasser
i Indre Fosen

Bidra til prosjekter for
nyetableringer i Indre Fosen
innen ulike næringer med
potensiale.

Startet minst 3
nyetableringsprosjekter
for å skape nye
arbeidsplasser i
kommunen.

Videreutvikle samarbeid med IN
om nyskapningsarbeid på
Fosen.

Medfinansiere aktiviteter
til nyetablerere.

Proaktivt arbeid for å avdekke
og identifisere muligheter
knyttet til møteplasser/«cowork» for bedrifter, gründere
og ungdom.

Forprosjekt for å vurdere
etablering av «co-work»
miljø.
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1D–
Opplevelsesnæring

Overordnet

Bidra til å styrke
opplevelsesnæringen og
skape nye arbeidsplasser
i Indre Fosen

100.000

Strategi 1 D
forutsettes at
gjennomføres i
samarbeid med
«Perler på en
snor»

Gjennomføre masterplan for
reiselivet.

Ferdigstille forstudie med
prosjektrapport,
iverksette forprosjekt
masterplan for reiselivet.

300.000

Støtte utviklingen av
reiselivsnettverket «Perler på
en snor» som arena for
aktørene i
opplevelsesnæringene.

Bidra med rådgiving/
mentor støtte, samt
bistand til søknad og
gjennomføring av
forprosjekt
bedriftsnettverk.

100.000

Overordnet

Bidra til å skape nye
arbeidsplasser.

100.000

20.000

Gjennomføre handelsanalyse
for Indre Fosen.

Gjennomført
handelsanalyse med
tydelige anbefalinger for
videre arbeid.

2.850.000

670.000

Legge til rette for
samarbeidsarena mellom
aktørene i landbruk og
lokalmat.
Bidra til å skape arena for
samarbeid i skjæringspunktet
mellom aktørene i reiselivet,
opplevelser, lokalmat, design og
kultur.
1 E – Handel og
servicenæringen
Strategi 1 E
forutsettes at
gjennomføres i
samarbeid med
NiT Indre Fosen

Medfinansiere
tiltak/prosjekt for å styrke
handel og
servicenæringen.

Sum
* Administrativ innsats innbefatter proaktivt arbeid og prosjektoppfølging.

** Prosjekteiernes egeninnsats, samt eventuelle andre finansieringskilder i prosjektene kommer
i tillegg.
SMB-U er et utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Programmet
leveres som en rådgivningstjeneste og har som mål å utarbeide prosjektplaner for utviklingsprosjekter i
bedriftene med fokus på økt konkurransekraft, innovasjonsevne og lønnsomhet.
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3.2 Kompetanse og Rekruttering
Det er ingen egne arbeidsplassmål for innsatsområdet Kompetanse og rekruttering. Dette
innsatsområdet vil være et gjennomgående mål i alle prosjekter og vil bli vektlagt i
prioriteringen av søknader til programmet.

Strategier i 2021:
Innsatsområde II – Kompetanse og Rekruttering
Strategier
Tiltak
3 A – Relevante Overordnet
kompetansehev
ende tiltak for
næringslivet
Kompetanse og
videreutdanning i bedriftene.

Prosjektmål
Øke kompetansen i
eksisterende
næringslivet for å styrke
konkurranseevne

Budsjett**
300.000

Admin*
150.000

Startet minst to
bedriftsrettede
kompetansetiltak.
Kompetansehevende
tiltak innen marked,
markedsføring og salg for
å styrke
konkuranseevnen i
næringslivet.
Startet videreutdanning
for gruppe av ledere og
styremedlemmer i
næringslivet.

Bidra til å arrangere konferanse
for næringsliv.

Gjennomført konferanse
med relevante tema for
lokalt og regionalt
næringsliv.
«Teknologiutvikling som
driver for omstilling».
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3 B – Langsiktig
satsning på
kompetanse for
næringslivet

Overordnet

Bidra til å skape nye
arbeidsplasser.

Gjennomføre
kompetansekartlegging i
eksisterende næringsliv som
grunnlag for tiltak.

Gjennomført
kompetansekartlegging
med tydelige
anbefalinger til videre
tiltak.

Gjennomføre tiltak basert på
anbefalinger fra kartlegging.
Støtte rekrutteringstiltak som
sikrer bedriftene tilgang på
kompetanse.

Tilrettelegge for samarbeid
mellom næringslivet og Johan
Bojer VGS for å styrke
opplæringen av fremtidens
fagarbeider.

300.000

150.000

150.000

50.000

750.000

350.000

Iverksatt minst 2
kompetanse og
rekrutteringstiltak.

Gjennomført forstudie
med tydelige
anbefalinger for videre
arbeid.
Iverksette tiltak/prosjekt
for å styrke samarbeidet
mellom lokalt næringsliv
og Johan Bojer VGS.

3 C – Forskning
og utvikling

Overordnet

Styrke næringslivets
evne til å gjennomføre
forskning og øke
konkurranseevnen

Bidra til at bedrifter aktivt
Bistå bedrifter i arbeid
benytter seg av eksisterende
med søknader til FoU
midler for forskning og utvikling. tiltak.
Bidra til at bedrifter tilknytter
seg bachelor/mastergradsstudenter fra relevante
kompetansemiljø.

Minst to nye bedrifter har
tilknyttet seg
bachelor/mastergradsstudenter.

Sum
* Administrativ innsats innbefatter proaktivt arbeid og prosjektoppfølging.

** Prosjekteiernes egeninnsats, samt eventuelle andre finansieringskilder i prosjektene kommer
i tillegg.
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3.3 Attraktivitet for næringslivet
Det er ingen egne arbeidsplassmål for innsatsområdet Attraktivitet for næringslivet.
Innsatsområdet Attraktivitet for næringslivet omfatter ulike områder av tilrettelegging for
næringslivet i Indre Fosen kommune.
Strategier i 2021:
Innsatsområde III – Attraktivitet for næringslivet
Strategier
Tiltak
4 A – Kartlegge Overordnet
og utvikle nye
næringsarealer
i kommunen
Strategi 4 A
forutsettes at
gjennomføres i
samarbeid med
Indre Fosen
kommune og
NiT Indre Fosen

Prosjektmål
Gjøre Indre Fosen
attraktiv for nye og
eksisterende bedrifter og
tilflyttere.

Budsjett**
100.000

Admin*
30.000

Kartlegge og ferdigstille oversikt
over eksisterende
næringsarealer, boligtomter og
ledige næringslokaler i Indre
Fosen kommune.

Ferdigstilt oversikt
tilgjengelige
næringsareal, boligtomter
og ledige næringsarealer.

Analysere og kartlegge behovet
for ferdig regulerte
næringsarealer og videre
utvikling av nye næringsarealer.

Rapport med behov for
videre innsats.

Iverksette tiltak for å sikre
tilstrekkelig næringsareal i
kommunen.

Avklart og iverksatt tiltak
for å sikre tilstrekkelig
næringsareal.

4 B – Profilering
av Indre Fosen
som næringsog bostedkommune

Overordnet

Gjøre Indre Fosen
attraktiv for nye og
eksisterende bedrifter

Gjøre omstillingsprogrammet
kjent og kommunisere arbeid
med næringsutvikling i Indre
Fosen og regionen.

Profilering av Omstillingsprogrammet og
videreutvikle dette.

40.000

Strategi
forutsettes at
gjennomføres i
samarbeid med
Indre Fosen
kommunes
prosjekt
«Næringskraft
og Bolyst»

Definere Indre Fosens posisjon
og fortrinn som vertskap for
næringslivsaktører og
innbyggere i regionen.

Gjennomføre aktiv og
samordnet
kommunikasjon med
sikte på å gjøre Indre
Fosen bedre kjent og
attraktiv for innovativt
næringsliv og innbyggere.

100.000

400.000
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4C–
Næringsvennlig
kommune

4 D – Lokale
rammebetingelser for
næringslivet

4E–
Videreføring av
omstillingsarbeidet

Overordnet

Gjøre Indre Fosen
attraktiv for nye og
eksisterende bedrifter

Videreføre og gjennomføre
forprosjekt Næringsvennlig
kommune.

Gjennomføre forprosjekt.

Overordnet

Gjøre Indre Fosen
attraktiv for nye og
eksisterende bedrifter

Jobbe for redusert
arbeidsgiveravgift i Indre Fosen
kommune.

Redusert
arbeidsgiveravgift i Indre
Fosen fra 1.1.2022.

Bidra til at lokale
underleverandører kvalifiserer
for offentlige anbud.

Gjennomført tiltak som
styrker lokale
underleverandørers
posisjon i offentlige
anbud.

Overordnet

Gjøre Indre Fosen
attraktiv for nye og
eksisterende bedrifter

Vurdere videreføring av
omstillingsarbeidet.

Gjennomført forstudie
med klare anbefalinger
for videre arbeid.

100.000

50.000

Oppstart Hovedprosjekt.

Sum

30.000

100.000

30.000

700.000

280.000

* Administrativ innsats innbefatter proaktivt arbeid og prosjektoppfølging.
** Prosjekteiernes egeninnsats, samt eventuelle andre finansieringskilder i prosjektene kommer
i tillegg.
Næringsvennlig kommune: Verktøyet Næringsvennlig kommune kartlegger hvor godt kommunens tjenester
overfor næringslivet fungerer og identifiserer de viktigste forbedringspunktene samt iverksetting av
forbedringsarbeid (inkl. effektmåling). Hovedmålsettingen er at kommunen skal bli en bedre
samarbeidspartner for det lokale næringslivet. Målgrupper er lokalt næringsliv, relevante medarbeidere i
kommunen og politisk ledelse.
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4 BUDSJETT OG FINANSIERING
4.1 Finansiering 2021
Finansiering
KMD
Trøndelag fylkeskommune
Indre Fosen kommune
Total

Andel i %
50 %
25 %
25 %
100 %

2021
3 000 000
1 500 000
1 500 000
6 000 000

4.2 Budsjett 2021
Innsatsområde
I Nyskaping i
Næringslivet
II Kompetanse og
Rekruttering
III Attraktivitet for
næringslivet
Administrasjon
Totalt

ProgramSøkbare midler
Administrasjon
Totalramme
aktivitet
1.050.000
1.800.000
670.000
3.520.000
400.000

350.000

350.000

1.100.000

700.000

0

280.000

980.000

0
2.150.000

0
2.150.000

400.000
1.700.000*

400.000
6.000.000

*Administrasjon innbefatter proaktivt arbeid og prosjektoppfølging. Arbeidsmålet er at 70% av
administrasjonskostnaden går til direkte bedriftsrettet aktivitet.

Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene
kommer i tillegg. Det er et uttalt mål av omstillingsmidlene skal bidra til å utløse andre
midler. Det legges til grunn at PLP skal brukes i alle prosjekter.
PLP er en prosjektstyringsmetode og et begrepsapparat, utviklet av Innovasjon Norge.
PLP opererer med faseinndelt prosjektgjennomføring, fast organisering og faste roller,
tydelig beslutningsprosess og gode rutiner for oppfølging og kvalitetssikring.
PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid og resultat. Se mer på
www.regionalomstilling.no.
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Saksframlegg
Saksnr
5/21

Møtedato

Utvalg

Kommunestyret

04.02.2021

Saksbehandler: Ola Andreas Stavne
Arkivsak: 2021/772
Dato: 27.01.2021

Fjernmøter i folkevalgte organer
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at møter i folkevalgte organer i Indre Fosen kommune kan
avholdes som fjernmøter jf. kommunelovens § 11-7.
2. Kommunestyret gir det enkelte organ myndighet til å beslutte om enkeltmøter skal
avholdes som fjernmøter. Beslutningen treffes normalt av organets leder i forbindelse
med innkalling til møte.
3. Kommunens kriseledelse kan i spesielle situasjoner komme med anbefalinger og
retningslinjer til kommunestyret for gjennomføring av fysiske møter og fjernmøter.
4. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter.

Saksutredning
Kommuneloven § 11-7 åpner for at møter i folkevalgte organer kan holdes som fjernmøter.
Det forutsetter imidlertid at kommunestyret selv fatter vedtak om dette:
” Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller
fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte.
Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske
hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers
gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter.
Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte.”
Indre Fosen har gjennomført en rekke politiske møter som fjernmøter i 2020. Det har vært
gjort med hjemmel i en midlertidig forskrift som ble fastsatt 13.03.2020 i forbindelse med
utbruddet av covid-19. Forskriften ble innført med varighet fram til 01.08.2020.
Dersom Indre Fosen skal ha mulighet til å holde politiske møter som fjernmøter i framtida,
må kommunestyret altså fatte et vedtak om dette.
Selv om kommunestyret vedtar å åpne for fjernmøter, er hovedregelen fortsatt fysiske møter.
Med det menes at alle møtedeltakerne sitter i samme lokale. Enkeltmedlemmer kan ikke
uten videre selv velge å delta via fjernmøte.
1
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Saksframlegg
Saksnr.
83/20

Utvalg
Arealutvalget
Kommunestyret

Møtedato
18.12.2020
04.02.2021

Saksbehandler: Tone Wikstrøm
Arkivsak: 2020/475
Dato: 19.01.2021

Reguleringsplan Fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet,
PlanID. 50542020004 - sluttbehandling
Arealutvalgets forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune
fremlagte detaljreguleringsplan for Fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet, planId.
50542020004.
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.
3. Etter kommunestyrets vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og
bygningslovens bestemmelser.
4. Fosenvegene bes om å se de siste prosjektene i kommunen i sammenheng, der
Sund-Rørvik prioriteres.

Saksprotokoll i Arealutvalget - 18.12.2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune
fremlagte detaljreguleringsplan for Fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet, planId.
50542020004.
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.
3. Etter kommunestyrets vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og
bygningslovens bestemmelser.
Behandling:

Forslag til pkt. 4 fra arealutvalget:
Arealutvalget ber Fosenvegene om å se de siste prosjektene i kommunen i sammenheng,
der Sund-Rørvik prioriteres.
1

39

Endelig vedtak:
Kommunedirektørens forslag til vedtak med forslag til tilleggspunkt 4 fra arealutvalget ble
enstemmig vedtatt.
Arealutvalgets vedtak oversendes til kommunestyret for endelig vedtak.

Oppsummering:
Det er planlagt ny fylkesveg 715 mellom Rødsjøkrysset og Krinsvatnet for å utbedre kurver,
etablere bredere veg og bedre sikt. Strekningen totalt er på ca. 3,3 km. Valg av løsning er
styrt av trafikksikkerhet, fremkommelighet, drift, grunnforhold og økonomi.
Reguleringsplanen er utarbeidet av Trøndelag fylkeskommune. Etter avtale med Indre Fosen
(se avsnittet «gjeldende vedtak» nedenfor) har fylkeskommunen sendt planen på høring til
berørte myndigheter og offentlig ettersyn. Tiltaket finansieres gjennom resterende midler fra
Fosenpakken 2, satt av til strekningen fv. 715 Olsøy – Åfjord.
Planforslaget vurderes som godt utredet og begrunnet. Kommunedirektøren anbefaler at
planen vedtas.

Saksutredning
Bakgrunn for saken
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en trafikksikker veg med god
framkommelighet, spesielt om vinteren. Planstrekningen er delt i to delparseller, ca. 2,5 km
ligger mellom Rødsjøkrysset og Krinsvassbrua og rundt 750 m ligger nord for Krinsvassbrua.
Vegstrekningene skal få samme standard som tilstøtende veg. Vegen planlegges med
bredde 7,5 meter, i henhold til vegstandard Hø1.
Ny veg går stort sett i traseen til eksisterende veg. Planområdet berører hovedsakelig
skogsterreng med noe innslag av myr. Terrenget er sidebratt ned mot
Rødsjøvatnet/Krinsvatnet. Området er i en viss grad brukt til tur og rekreasjon, og det er
ingen boligbebyggelse langs strekningen. En fritidsbolig som ikke er i bruk, ligger i
nordenden av Krinsvatnet.
Tiltaket finansieres gjennom resterende midler fra Fosenpakken 2 satt av til strekningen fv.
715 Olsøy – Åfjord. Det må foreligge en politisk behandling i Trøndelag fylkeskommune før
utlysning kan iverksettes. Forventet lengde på anleggsarbeidet etter oppstart er 1 år. Det kan
bli aktuelt med etappevis utbygging eventuelt punktutbedringer. Avgjørelsen tas i
byggeplanprosessen når tilgjengelige midler er avklart.

Konsekvenser
Indre Fosen kommune har ikke krevd utarbeidelse av konsekvensutredning (KU) av planen,
jf. forskrift om konsekvensutredninger. Bakgrunnen for dette er fordi investeringsbeløpet ikke
vil komme opp i en størrelse om utløser krav om KU. Ettersom det handler om utbedring av
eksisterende veg (kurveutrettinger) vil tiltaket heller ikke føre til vesentlig virkninger for miljø
eller samfunn. Tema som ville ha inngått i en konsekvensutredning, har blitt drøftet i
planbeskrivelsen (se kapittel 6 og 8 i planbeskrivelsen).

Lover og forskrifter
Planen blir fremmet som en detaljreguleringsplan etter Plan- og bygningsloven § 12-3.
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Eksisterende planer
Planen vil erstatte deler av følgende reguleringsplaner:




Reguleringsplan Fv. 715 Osavatnet – Rødsjøsvingen, planid. (5054) 16242013011,
vedtatt 19.03.2015
Fv. 715 Olsøy - Åfjord, parsell Krinsvassbrua og kryss fv. 715 og fv. 710, planid.
(5054) 16242013013, vedtatt 11.3.2014
Rasteplass ved Krinsvatn, planid. (5054) 162419935050, vedtatt 9.9.1993

I henhold til gjeldende kommuneplanens arealdel fra 2010, ligger planområdet innenfor areal
avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF).

Gjeldende vedtak
Arealutvalget vedtok den 06.02.2020 (sak 8/20) at Trøndelag fylkeskommune skulle utforme
og fremme et nytt planforslag for reguleringsplan for Fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet
fram til oversendelse for vedtak. Hjemmel for vedtaket var plan- og bygningsloven § 3-7 og
Delegasjonsreglementet for Indre Fosen kommune.

Økonomi
Vedtak av detaljreguleringsplanen medfører ingen økonomiske forpliktelser for Indre Fosen
kommune.

Uttalelser
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i Fosna
Folket den 24.04.2020. Innspill etter varsel om oppstart er tatt inn planforslaget så langt det
har vært mulige å imøtekomme (se kap. 11 i planbeskrivelsen).
Frist for innspill ved høring og offentlig ettersyn var 20.10.2020. Fylkeskommunen mottok 12
merknader innenfor fristen; se vedlegg 5 for sammendrag og kommentarer til innspillene. Det
er ikke mottatt noen innsigelse til planforslaget.

Uttalelse fra andre utvalg
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, Barn‐ og unges representant i plansaker i
Indre Fosen kommune, Indre Fosen ungdomsråd, Indre Fosen eldreråd, Trafikkfaglig råd i
Indre Fosen, Landbruksrådet, Næringsrådet og Viltfaglig råd ble orientert om høring av
planforslaget. Kommunen har ikke mottatt uttalelse fra noen av utvalgene.

Vurdering/alternative løsninger
Innenfor planområdet er det registrert flere trafikkulykker, spesielt rundt rasteplassen på
Krinsvatnet og nordøst for Krinsvassbrua. Veien rettes ut for å bedre siktforholdene i
området, og adkomst til rasteplass er strammet opp. Framkommeligheten og
trafikksikkerheten vil bli betraktelig forbedret som følge av tiltakene.
Planbeskrivelsen kap. 8 redegjør for hvilke virkninger en fremtidig veg vil ha på
trafikksikkerhet, grunneiere, landskap, friluftsliv, naturmiljø/vilt, naturressurser og støy, med
mer. Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vurderer 23
forskjellige scenarier. Ingen er vurdert som høy risiko, 8 er vurdert som middels risiko og 15
er vurdert som lav risiko.
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Tiltaket finansieres gjennom resterende midler fra Fosenpakken 2 satt av til strekningen fv.
715 Olsøy – Åfjord. Det må foreligge en politisk behandling i Trøndelag fylkeskommune før
utlysning kan iverksettes.
Planen vurderes som godt gjennomarbeidet og belyst. Planforslaget vurderes å ha positive
virkninger for trafikksikkerheten og fremkommeligheten i området. Kommunedirektøren
anbefaler at planen vedtas som fremlagt.

Kommunikasjonstiltak
Varsel vedtatt plan vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside samt i Fosna-folket.
Involverte myndighetene og berørte parter vil bli tilskrevet. Planforslaget med vedlegg vil bli
lagt ut på kommunens hjemmeside.

Saksdokumenter
Trykte vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Planbeskrivelse - FV715 - Rødsjøkrysset – Krinsvatnet, datert 27.08.20
Planbestemmelser - FV 715 Rødsjøkrysset-Krinsvatnet
Plankart Regplan_R1-R5_Rødsjø-Krinsvatnet, datert 30.10.20
Justeringer etter 1. gangs off. ettersyn
ROS-analyse - FV715 - Rødsjøkrysset – Krinsvatnet
Oppsummering merknader etter 1.gangs off. ettersyn
Varslingsliste_FV715
Tegningshefte samlet
Ingeniørgeologisk rapport _FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet

Utrykte vedlegg:
10. Geoteknisk rapport_FV715 - Rødsjøkrysset – Krinsvatnet
11. Reguleringsplan for Fv. 715 Olsøy - Åfjord, parsell Krinsvassbrua og kryss fv. 715 og
fv. 710, planid. (5054) 16242013013, vedtatt 11.3.2014
12. Reguleringsplan for Rasteplass ved Krinsvatn, planid. (5054) 162419935050, vedtatt
9.9.1993
13. Reguleringsplan Fv. 715 Osavatnet – Rødsjøsvingen, planid. (5054) 16242013011,
vedtatt 19.03.2015
Geoteknisk rapport kan oversendes ved henvendelse til kommunen.
Gjeldende reguleringsplaner kan lastes ned fra kommunens planregister:
https://kart.fosen.net/5054WebPlan/
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1 SAMMENDRAG
Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for fylkesveg 715 på
strekningen mellom Rødsjøkrysset og Krinsvatnet i Indre Fosen kommune. Den planlagte
vegen skal utbedres med slakere kurver, større bredde og forbedret sikt. Planlagt ny veg
har en lengde på ca. 3,3 km.
Utformingen er for det meste styrt av trafikksikkerhet, fremkommelighet, drift,
grunnforhold og økonomi.
Nødvendige grunnundersøkelser, skredvurderinger, kulturminnevurderinger,
støykartlegginger, vurderinger av naturmangfold og hydrologi er gjennomført og er omtalt i
planbeskrivelsen.
Arealene deles i to hovedkategorier. Permanent omdisponert til kjørebane og annen
veggrunn og midlertidig omdisponert til anlegg-, rigg- og deponiområder.
Prosessen følger kravene i plan- og bygningsloven når det gjelder informasjon og
medvirkning.
Tiltakene utløser ikke krav om konsekvensutredning etter kravene gitt i forskriften. Indre
Fosen kommune har ikke stilt krav om det ut fra egne vurderinger av negative
konsekvenser for miljø og samfunn.
Planen består av plankart og bestemmelser som er juridisk bindende, og planbeskrivelsen
som er veiledende. Planbeskrivelsen er bygd opp etter krav i plan- og bygningsloven. Den
skal beskrive dagens situasjon, tiltaket og konsekvensene av tiltaket. I konsekvensene
inngår vurdering av avbøtende tiltak.
Geoteknisk og ingeniørgeologisk rapporter følger som vedlegg i tillegg til ROS-analyse og
tegningshefte.

2 INNLEDNING
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Trøndelag fylkeskommune i samarbeid
med Indre Fosen kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for fv. 715 Rødsjøkrysset –
Krinsvatnet.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en trafikksikker veg med god
framkommelighet, spesielt om vinteren.
Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling
etter høringsperioden. Deretter mottar Indre Fosen kommune planbeskrivelse, plankart og
plan til endelig politisk behandling.
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i Fosna
Folket den 24.04.2020.
Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt
grunneiere og andre berørte.
Planforslaget består av følgende deler:



Plankart R 101 – R 105
Planbestemmelser
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Planbeskrivelse

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende, mens planbeskrivelsen er orienterende og
beskriver de ulike forhold knyttet til planen.
I tillegg er følgende kart og profiler vedlegg til planen:









ROS – analyse
Geoteknisk rapport
Ingeniørgeologisk rapport
Oversiktstegning B 101
Plan- og profiltegninger C 101 –C 105
Plan- og profiltegninger sidevegnett D 101 – D102
Normalprofil / Overbygging F 101 – F 103
Støysonekart X 101 – X 103 (eksisterende situasjon) og X 201 – X 203 (fremtidig
situasjon, år 2040)

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 01.09.20 – 20.10.20
på følgende steder:



Indre Fosen kommune - https://www.indrefosen.kommune.no/om-indre-fosen/
Trøndelag Fylkeskommune- https://www.trondelagfylke.no/horinger-veg

Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Fosna Folket. Grunneiere og rettighetshavere vil
få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige
instanser.

Merknader til planforslaget må innen 20.10.2020 sendes skriftlige til:
Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
e‐post: postmottak@trondelagfylke.no

Kontaktperson i Trøndelag fylkeskommune: Siri Solem, 41237267
e‐post: sirsol@trondelagfylke.no

Kommunens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. Plan‐ og bygningslovens §
12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen.
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3 BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET
3.1 Planområdet
Planområdet ligger i Indre Fosen kommune i Trøndelag fylke ved Rødsjøvatnet/Krinsvatnet.
Planområdet berører hovedsakelig skogsterreng med noe innslag av myr. Terrenget er
sidebratt ned mot Rødsjøvatnet/Krinsvatnet. Området er brukt i en viss grad til tur og
rekreasjon.

Figur 1: Planområdet fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet
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3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for fv.
715 Rødsjøsvingen – Krinsvatnet
Hensikten med planen er å legge til rette for utbedring av eksisterende fv. 715 med tanke
på god fremkommelighet og trafikksikkerhet.
Vegstrekningen skal få samme standard som tilstøtende veg. Vegen planlegges med bredde
7,5 meter, i henhold til vegstandard Hø1 – ÅDT<4000 og V= 80 km/ t (se kap. C.3 i
Statens vegvesens håndbok N100).

3.3 Målsetninger for planforslaget
Målet av planen er å skape grunnlag til bygging av veg med forbedret framkommelighet og
trafikksikkerhet.

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om
konsekvensutredning
Basert på § 4-2 i plan- og bygningsloven (pbl.) og tilhørende forskrifter er det ikke krav om
konsekvensutredning for denne planen. Investeringskostnaden vil ikke utløse automatisk
krav til konsekvensutredning, jfr. forskriftens § 2, vedlegg 1 pkt. 17. Jfr. forskriftens § 3
skal vegutbyggingstiltak vurderes etter samme forskrift vedlegg III. Dersom planen fører til
vesentlige virkinger for miljø og samfunn så skal planforslaget konsekvens utredes.
Som avtalt i oppstartsmøte med kommunen stilles det ikke krav til konsekvensutredning.
Tema som ofte inngår i en konsekvensutredning, blir drøftet i planbeskrivelsen.

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i Fosna
Folket den 24.04.2020. Varsel om oppstart av reguleringsplanleggingen ble sendt ut til
offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte i brevs form.
Innspill etter varsel om oppstart er vurdert og tatt inn planforslaget så langt de er mulige å
imøtekomme (se kap. 11).
Når planen blir lagt ut til offentlig ettersyn sendes den samtidig til høring hos berørte
sektormyndigheter. Annonsering skjer i avisa Fosna Folket. Høringsperioden følger av planog bygningsloven og vil ha varighet på minimum 6 uker. Etter høringsperioden og
tilhørende merknadsbehandling oversendes planforslaget for vedtak i kommunestyret i
Indre Fosen kommune. Vedtaket kunngjøres og det er klageadgang på vedtaket.
Fylkesmannen er da klageinstans.
Trøndelag fylkeskommune prøver å imøtekomme enkeltpersoners informasjonsbehov med
direkte kontakt så langt det er mulig.
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5 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
5.1 Planstatus for området
Kommuneplanens arealdel
Indre Fosen kommune har en gjeldende kommuneplan med arealdel fra 2010 (vedtatt i
Rissa kommune). I henhold til kommuneplanens arealdel ligger planområdet innenfor areal
avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF).
Kommuneplanens arealdel er for tiden under revisjon.

Reguleringsplaner
Planområdet kommer i kontakt med 3 vedtatte reguleringsplaner:




Reguleringsplan Rasteplass ved Kringsvatn (PlanID 162419935050, vedtatt 1993)
Reguleringsplan Fv 715 Krinsvassbrua (PlanID 16242013013, vedtatt 2014)
Reguleringsplan Fv 715 Osavatnet - Rødsjøsvingen (PlanID 16242013011, vedtatt
2015)

Ved overlapp erstatter reguleringsplan for fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet eldre
reguleringsplaner.

Verneplaner
Planområdet ligger innenfor verneplan for vassdrag «Nordelva». Det er ikke registrert
konflikter i forhold til verneområdet eller foreslåtte verneområder innenfor
reguleringsplanens avgrensninger.

Inngrepsfrie områder
Planområdet berører ikke områder som gjennom offentlig planverk er definert som
inngrepsfrie naturområder i Norge (INON).
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6 BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD I
PLANOMRÅDET
6.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i Indre Fosen kommune i Trøndelag fylke ved Rødsjøvatnet/Krinsvatnet.

Figur 2: Oversiktskart planområdet
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6.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk
Arealbruken i planområdet består av vei, rasteplass ved Krinsvatnet, og hyttetun øst for fv.
715. Tilstøtende arealbruk er hovedsakelig skogsterreng med noe innslag av myr.

6.3 Trafikkforhold
Dagens fv. 715 i planområdet har en gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) på mellom 1000 og
1400 kjøretøy basert på nasjonal vegdatabank (NVDB). Fartsgrensen er 80 km/t.

ADT: 1000

ADT: 1050

ADT: 1400

ADT: 900

ADT: 2500

Figur 3: Dagens trafikkmengder (NVDB)

Det er lite gang- og sykkeltrafikk på strekningen.
Strekningen trafikkeres av én linjebussrute, linje 350 mellom Trondheim og Osen med inntil
fem daglige avganger.
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Området rundt rasteplassen og bomstasjonen ved Krinsvatnet brukes en del til parkering og
utgangspunkt til samkjøring. Det er viktig at denne muligheten opprettholdes.
Det er en rekke registrerte trafikkulykker langs fv. 715 i planområdet. Spesielt rundt
rasteplassen på Krinsvatnet og nordøst for Krinsvassbrua er det avsnitt med flere
registrerte ulykker.

Figur 4: Trafikkulykker (vegkart.no)
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6.4 Teknisk infrastruktur
Det er en høyspentledning eid av Tensio som går gjennom planområdet.
Denne er avmerket og regulert som faresone høyspentanlegg på plankartene. Det er viktig
at det gjøres avtaler med linjeeier i forhold til eventuelle omlegginger eller spesielle hensyn
som må tas både permanent og i anleggstiden.

Figur 5: Høyspentledning (atlas.nve.no)
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I tillegg har Telenor noen kabler i området:

Figur 6: Telenor kabelnett

6.5 Landskapsbilde

Figur 7: Rødsjø og Krinsvatnet sett fra sør mot nord
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Planområdet er del av et 25 km langt dalstrøk i nord-sørvendt retning, som strekker seg fra
Haugstjønna i sør til Mørrifjorden i nord. Området er oppdelt på tvers av mange østvestvendte sidedaler og flere mindre vann og vassdrag.
Rødsjø og Kinsvatnet er to sammenhengende vann med Holvasselva som tilløp i sørenden
av Rødsjøvatnet fra øst, og Nordelva som utløp fra Krinsvatnet mot vest. Fra nord renner
Krinselva til Krinsvatnet.

Figur 8: Krinsvatnet og Rødsjø sett fra nord mot sør.

Landskapet varierer fra lave avrundede fjell og åser med sidebratt terreng til flate
elvedeltaer. Området er frodig med variasjon mellom blandet skog i sideterrenget og noe
dyrket mark på flatere områder.

Figur 9: Fv. 715 ligger på vestsiden av dalen, fra sør mot nord.
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Dagens fv. 715 ligger på vestsiden av dalen. Den følger terrenget i jevn høyde i overgangen
mellom strandsonen og de bratte åsene. Avstanden til vannet varierer fra å være midt i
fjellsiden eller helt ned mot vannkanten. Dagens veg kjennetegnes av både rette
strekninger og skarpe svinger som kunne vært bedre tilpasset dagens terreng.

Figur 10: Fv715 sett fra sør mot nord. Krinsvatnet i øst.

Figur 11: Dagens situasjon med høy bergskjæring og smal grøft samt grov steinfylling i strandsonen.

Det er flere strekninger i planområdet med høye bergskjeringer uten grøft på den ene
siden, og bratte fyllinger på den andre siden av veien. I enkelte områder går fyllingen helt
ned til vannkanten.
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Figur 12: Grov sprengsteins fylling i strandsonen ved Krinsvatnet.

I planområdet er det flere grove steinfyllinger fra tidligere vegutbygging langs fv. 715.
Disse er ikke tildekket med vekstmasser eller finstoff for å tilrettelegge for etablering av
vegetasjonsdekke.

6.6 Nærmiljø/friluftsliv
Det er ingen boligbebyggelse langs strekningen. En fritidsbolig, som ikke er i bruk, ligger i
nordenden av Krinsvatnet.
Området brukes i noen grad til friluftsaktiviteter. Det er en tilrettelagt tursti over
Lauvlikammen.
Halsmarka (øst for fv. 715) er et område det tidligere har vært drevet setring. Seterdriften
ble avviklet ca. 1950. Opprinnelig dyrka mark ble tilplantet i første halvdel av 1990 – tallet.
På grunn av nærheten til vassdrag antas det at området kan være noe benyttet til
friluftsliv. Adkomst til området opprettholdes.
Ifølge Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbase foreligger det ikke nasjonalt, regionalt
eller lokalt registrert områder for rekreasjon eller friluftsliv i planområdet.
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Figur 13: Turstier (ut.no)
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6.7 Naturmiljø og naturmangfold
Samlet sett anses kunnskapen om naturtyper, vegetasjon, fugler og annet vilt i og rundt
planområdet som god. Det er ikke gjennomført nye kartlegginger for naturmiljø i
planområdet.

6.7.1 Fremmede arter

Figur 14: Fremmede arter (Miljødirektoratet)

Hagelupin er registrert langs dagens veg. Viktig med rutiner for å unngå spredning i
anleggsfasen.
Ingen fredede eller trua arter er registrert i planområdet.
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6.7.2 Naturtyper

V for Krinsvatnet
Rik edellauvskog

Lomtjønnheia
Gammel barskog

Ramsvika – Aunfjellet
Rik edellauvskog
Figur 15: Naturtyper (Miljødirektoratet)

Ifølge Naturbase er det registrert en viktig naturtype (jf. DN-håndbok 13) på strekningen
som blir berørt av den nye veien, Ramsvika - Aunfjellet jfr.Figur 15. Lokaliteten er
karakterisert som rik edellauskog, viktig naturtype.
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Figur 16: Planforslaget berører edellauvskog i areal merket grønt.

Det er imidlertid ikke registrert utvalgte naturtyper (UN) eller prioriterte arter (PA) i h.t.
norsk rødliste i planområdet.
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6.7.3 Vann og vassdrag

Figur 17: Verneplan for vassdrag (NVE-atlas)

Planområdet ligger innenfor verneplan for vassdrag «Nordelva», som er et varig verna
vassdrag (Verneplan IV- 2005) De nasjonale målene for forvaltningen av de vernede
vassdrag er gitt ved Stortingets behandling av verneplanene for vassdrag, bl.a. i Innst. S.
nr. 10 (1980-81). For å oppnå målene, må det særlig legges vekt på å gi grunnlag for å:
a.

unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt,
fisk, kulturminner og kulturmiljø

b.

sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene

c.

sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner

d.

sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørfelt
som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi

e.

sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot nedbygging
der disse interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket.

Vassdragshensyn er vurdert og tatt inn i planforslaget

Fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet, planbeskrivelse

63

21/56

Figur 18: Tilløpsbekker Krinsvatnet og Rødsjøvatnet (kilde: vann – nett)

Innenfor planområde er det registrert to tilløpsbekker til Krinsvatnet og Rødsjøvatnet
(tilhørende ID 133-63-R) (Figur 18). Vannforekomstene er registret med god økologisk
tilstand. Rødsjøvatnet og Krinsvatnet er kalkfattige og klare innsjøer med god økologisk
tilstand. Det er røye, ørret og laks i Rødsjøvatnet og trolig også ål. Tilløpsbekkene er ikke
fiskeførende.

6.7.4 Vilt
Det er registrert leveområde for vanlige arter som rådyr, elg, hare rev osv. Det er ingen
kjente vilttrekk i planområdet.
Rødsjøvatnet er et viktig rasteområde for ulike andefugler som lom, ender og sangsvaner,
spesielt ved vår- og høsttrekk. Ingen hekkelokaliteter er kjent i området.
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Figur 19: Viltområder (kilde: Indre Fosen kommune)

Det er delvis kartlagt naturmangfold i og rundt planområdet. Kartutsnittene over (Figur 15
og Figur 19) viser eksisterende registreringer.
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6.8 Kulturminner og Kulturmiljø
Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer i planområdet. Ifølge Direktoratet
for Naturforvaltnings naturbase omfatter området heller ingen verneverdige kulturlandskap.

6.9 Naturressurser
6.9.1 Landbruk

Figur 20: Dyrkbar jord (Kilde: kilden.nibio.no)

Det er ikke registrert dyrka mark i planområdet. Det er svært begrenset med dyrkbar jord i
planområdet.
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6.9.2 Skogbruk

Figur 21: Skogsbonitet (Kilde: kilden.nibio.no)

Planområdet er preget av skog med lav til middels bonitet og impediment.
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6.9.3 Reindrift

Figur 22: Flyttleier for tamrein (Kilde: kilden.nibio.no)

Planområdet berører to registrerte flyttleier for tamrein. Kartene fra nibio er de offisielle
kartene. Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og
normalt bruker områdene.
Ved varsel om oppstart ble det imidlertid gjort oppmerksom på fra Fosen Njarke, at
flyttleier for rein er flyttet sørover jfr. illustrasjoner under.
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Figur 23: Flyttlei nord (Kilde: Fovsen Njaarke sijte)

Fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet, planbeskrivelse

69

27/56

Figur 24: Flyttlei sør (Kilde: Fovsen Njaarke sijte)
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6.10

Grunnforhold – geologiske forhold

6.10.1 Geologiske forhold
Berggrunnen i søndre del av området består av amfibolitt, og nordre deler består av
granodiorittisk gneis (se Figur 25). Nåværende bergskjæringer består av 3-4 sprekkesett.

Figur 25: Berggrunnsgeologisk kart over området.

Begge bergartstypene har tilfredsstillende krav for bruksområdet overbygning i veg (både
bærelag og forsterkningslag).
Utbedringen av vegen medfører etablering av lokalt høye bergskjæringer, med maksimal
høyde 23 m. For de høye skjæringene anbefales permanente hyller med bredde 6 m for
hver 10 m.
Til sikring av bergskjæringene forventes hovedsakelig rensk, bolting og steinsprangnett.
Sprøytebetong kan vurderes i områder med tett oppsprukket berg.
I sideterrenget over enkelte av skjæringene ligger skrenter og urmasser som kan bli
ustabile under anleggsarbeid. Disse må stabiliseres før anleggsarbeidet tar til.
Sprengningsarbeidet som skal utføres må hensynta nærliggende eksisterende veg. Det må
påregnes behov for små salver og lave pallhøyder, samt sikring av berget for hver salve.
Det vil være aktuelt med korte stengeperioder av eksisterende veg i forbindelse med
sprengningsarbeidet.
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6.10.2 Geotekniske forhold
Grunnundersøkelsene viser at løsmassene varierer på strekningen og består både av
friksjonsjord med god pakningsgrad og leire med ulik skjærfasthet (fra tørrskorpeleire til
bløt leire). Høyt i skåninger over grunnvannsnivå er det i hovedsak forekomster av meget
fast tørrskorpeleire med innslag av friksjonsjord (leirig morene). Over slakere arealer der
grunnvann ligger nesten i terreng er det forekomster av bløt leire, disse befinner seg i
områder nærmere sjøkanten.
Det er gunstig topografi i områder under fyllinger i profil 1050 - 1220 og 2200 - 2390 der
bergoverflate danner et platå under fyllingsfot.
I profil 1700 - 1960 er det veldig kort avstand til berg (0,4 - 0,5 m) i hellende terreng der
det planlegges å fundamentere fyllingsfot. Det må påregnes med sprenging ved etablering
av fyllingen.
Skjæringsskråninger i løsmassene som består av leirig morene skal etableres med helning
1:3 eller slakere. Det anbefales tilsåing som overflatebehandling for skjæringsskråninger.
Stabilitetsberegninger for planlagt vegfylling i profil 230 - 350 nord for Krinsvassbrua viser
dårlig beregnet stabilitet. Vegen må derfor stabiliseres ved masseutskifting med lette
masser. Ved å bruke skumglass i fyllingen vil det oppnås tilfredsstillende stabilitets- og
setningsforhold. Løsningen må detaljprosjektertes i byggeplanfase.
Under planlagte fyllinger i profil 230 - 350 og 350 - 800 nord for Krinsvassbrua er det
oppdaget forekomster av humusholdig jord med mektighet 2,5 – 3 m. Før fyllingene kan
etableres er det en forutsetning at løsmassene av organisk jord (torv og matjord)
masseutskiftes og erstattes med sprengstein. Det skal foretas fullstendig masseutskiftning
ned til mineralsk jord (sand, grus, morene).
For utlegging og komprimering av fyllingen og overbygningen henvises til Statens
vegvesens håndbok N200 kap.2, kap.5 og kap.6, samt håndbok V221 kap.2. Det kreves
lagvis utlegging, god steinkvalitet og riktig komprimering for å sikre god nok egenstabilitet.
For sprengsteinfyllingen må det forventes ca. 1 % egensetning. Setningene vil opphøre
etter maksimalt 6 måneder (håndbok V221 kap. 2.3.2.3). Erfaringer viser at setningene blir
betydelig mindre og tar kortere tid ved bruk av velgradert sprengstein som komprimeres
iht. håndbok N200.
Det anbefales å legge ut fyllingene tidlig i byggefasen slik at grunnen får sette seg før
overbygningen kan etableres. Det anbefales å foreta setningsmålinger etter utlegging av
fyllinger i byggefasen.

6.11

Forurensing i grunnen

I planområdet er det ingen indikasjon på at det er forurenset grunn. Det har ikke vært
drevet forurensende næringsaktivitet i nærheten og det er ikke registrert trafikkulykker
med farlig gods i området. Det er heller ingen grunn til å tro at området er spesielt
forurenset som følge av eksisterende trafikk og naturtype, jfr. Rapport 416177-RIGm-RAP001 rev_01 Miljøkartlegging langs veger i Sør- Trøndelag (Multiconsult 2014).
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7 BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL
DETALJREGULERING
7.1 Planlagt arealbruk
Iht. plan- og bygningslovens § 12-5, § 12-6 og § 12-7 er planområdet inndelt i arealer med
følgende reguleringsformål og bestemmelser:


Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)
Kjøreveg, offentlig (o_SKV)
Kjøreveg (f_SKV)
Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG)
Parkeringsplasser (o_SPP)
Rasteplass (o_SR)



Landbruks, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) (pbl. § 12-5 nr.
5)
Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L)



Hensynssoner (pbl. §12-6)
Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (H370)
Hensyn reindrift (H520)



Område med bestemmelser (pbl. § 12-7)
Anlegg- og riggområde (MA)
Riggområde (MR)
Deponi (D)

7.2 Forutsetninger
Fyllinger og skjæringer reguleres som annen veggrunn o_SVG. Grensen er satt til ca. 2 m
utenfor fyllingsfot og 3 m fra skjæringstopp. Ny eiendomsgrense vil i hovedsak følge
grensen for annen veggrunn, men vil bli innmålt etter at veganlegget er ferdig. Ny
eiendomsgrense vil derfor kunne avvike fra grense for annen veggrunn satt på
reguleringsplanen.
Langs hele strekningen blir det regulert inn et midlertidig anleggsbelte på ca. 10 - 20 m
utenfor annen veggrunn. Bredden vil variere etter behov og det er også forsøkt tatt hensyn
til eiendomsgrenser og terreng. Områdene er forutsatt brukt for nødvendige tiltak som
følger av anleggsgjennomføringen. Det er i hovedsak avsatt en buffersone på 10 m mellom

Fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet, planbeskrivelse

73

31/56

midlertidig anleggsbelte og vann/vassdrag. Der dette ikke er mulig er det lagt et belte på 3
- 5 m. Dette arealet har ikke fått formål og skal ikke bli berørt av anleggsgjennomføringen.
Plan for tilbakeføring og istandsetting av områdene skal følge «Ytre miljøplan», en
miljøoppfølgingsplan som utarbeides som en del av byggeplanen, se punkt 9.4.

7.3 Tekniske forutsetninger
7.3.1 Kjøreveger
Statens vegvesens håndbok N100 «Veg- og gateutforming» skal legges til grunn for
utformingen av vegen. Vegen planlegges etter dimensjoneringsklasse Hø1.
Dimensjoneringsklasse: Hø1 (80 km/t)






ÅDT (årsdøgntrafikk) < 4000 kjøretøy/døgn.
Fartsgrense 80 km/t
Vegbredde: 7,5 m
Maksimal stigning 8 %
Minimum horisontal kurveradius 225 m

For nordre delstrekning bruker vi UHø1 ved gjennomgående utbedring. Her er det litt lavere
krav til minimumsradius som her er på R = 175 m. Det er også krav til litt mindre
vegbredde på 6,5m, men det er allikevel valgt å legge til grunn vegbredde på 7,5m

Figur 26: Normalprofil Hø1 (HB N100, Statens vegvesen)

7.3.2 Løsninger for gående og syklende
Det forventes minimalt med gang- og sykkeltrafikk langs vegen. Derfor planlegges det
ingen gang- og sykkelveg parallelt med ny fv. 715.
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7.3.3 Frisikt ved avkjørsler
Alle avkjørsler skal utformes i henhold til kravene i Håndbok N100. Plankartene påføres
frisiktlinje i avkjørslene. Frisiktlinjen viser at alt areal ligger innenfor områdene «annen
veggrunn». Innenfor frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over vegbanen
på tilstøtende veg. I tillegg kontrolleres det at planet mellom øyepunkt i avkjørselen og
kjørebanen i primærvegen, er fritt for sikthindringer. Innenfor frisiktlinje skal det være fri sikt i en
høyde av 0,5 meter over plannivå på tilstøtende veg.. Skiltstolper, rekkverk og lignende anses ikke
som sikthindrende.

7.3.4 Andre tekniske forutsetninger
Behovet for rekkverk er prøvd unngått der det er mulig med at fyllingsskråninger utformes
med helling 1:4 eller slakere. Rekkverk er i seg selv et risikomoment og bør unngås der det
er mulig.
Der det er nødvendig skal rekkverk plasseres og utformes i henhold til Statens vegvesens
håndbok N101 «Rekkverk og vegens sideareal».

7.4 Nærmere beskrivelse av planstrekningen
Ny veg går stort sett i traseen til eksisterende veg. Svinger blir rettet ut, stigningsforhold
blir utbedret og vegen blir breddeutvidet og forsterket. Det fører til en litt mindre svingete
veg med bedre sikt. I tillegg er det lagt inn bredere grøft der det er skjæring slik at kravet
til sikkerhetsavstand på 6 m fra kjørekant til fjellskjæring er oppfylt. Dette forbedrer
samtidig siktforholdene betydelig.
Der det er mulig er det bygd opp en jordskråning mot bergskjæring. For å hindre påkjørsel
av bergskjæringen skal jordskråningen ha en utforming mot bergskjæringen som vist på
Figur 2.11 i kap 2.5 i N101.
Planstrekningen er delt i to delparseller, ca. 2,5 km mellom Rødsjøkrysset og Krinsvassbrua
og rundt 750 m nord for Krinsvassbrua.
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Figur 27: Oversikt delstrekninger

Den sørlige parsellen starter like nord for Rødsjøkrysset som ble utbedret for noen år siden.
Vertikalkurvaturen på rettstrekket utbedres sånn at sikten blir tilstrekkelig til forbikjøring.
Videre nordover blir horisontalkurvaturen utbedret. Minimumskurveradius er 225 m
(tilsvarende krav for Hø1 i håndbok N100). Samtidig blir grøftene utvidet til 6 m fra
kjørebanekant for å forbedre sikten og redusere faren for nedfall av stein på vegbanen.
Sideterrenget er forholdsvis bratt på stort sett hele strekningen, noe som fører til høye
fyllinger og skjæringer. Store fjellskjæringer over 10 m utformes med helling 10:1, mens
mindre fjeskjæringer slakes ut med en skjæring på 1:1,5. Fyllinger legges hovedsakelig
med helling 1:2. Noen steder er det aktuelt å slake ut fyllinger noe for å få til en bedre
terrengtilpasning.

Figur 28: Skisse som viser vegen liggende på fylling

I profil 20 - 60, 1440 – 1500 og 2480 – 2540 har skjæringene en høyde på over 12 m. Det
er derfor nødvendig med en ca. 6 m bred palle i høyde 10 m.
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Figur 29: Skisse som viser vegen liggende i skjæring med palle

På de partiene hvor gamlevegen blir liggende utenfor ny veg blir den fjernet.

På den nordlige parsellen rettes horisontalkurvaturen ut fra en minimal radius på 90 m i
dag til 150 m på framtidig veg. Dette er noe under kravene i håndbok N100 (minstekrav for
utbedringsstrekning UHø1 er: 175 m, det er søkt om fravik) men en betydelig forbedring
sammenlignet med dagens situasjon.
Samtidig blir vertikalkurvaturen betydelig forbedret (maks stigning på 5 %) og sikten blir
forbedret gjennom en grøft på 6 m.
Avkjørselen til eiendom 159/12 og 159/49 blir lagt om for å få bedre sikt i avkjørselen. Det
samme gjelder landbruksavkjørselen litt lenger nord.

Avkjørsel fjernes

Ny avkjørsel til eiendom
159/12 og 159/49

Ny landbruksavkjørsel

Figur 30: Omlegging avkjørsler
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7.5 Konstruksjoner
Det er ikke planlagt noen større konstruksjoner på strekningen.
I byggeplan bør det vurderes om det er nødvendig med en støttemur ned mot Krinsvatnet
for den sørlige delstrekningen mellom profil 2400 og 2450 for å unngå fyllingsfot i vannet.
For den nordlige delstrekningen er det lagt inn en støttemur ved ca. profil 180 – 240
(SKV_2) mellom fv. 715 og ny avkjørsel til eiendom 159/12 og 159/49.

7.6 Massedeponi
Ny veglinje er lagt med tanke på å få brukt mest mulig av massene til vegbygging og i
skråningene. Allikevel må det forventes noe masseoverskudd som må deponeres. I
planforslaget er det nå et masseoverskudd på 100.000 pfm3. Dette kan optimaliseres i
videre byggeplanlegging.
Øst for rasteplassen ved Krinsvassbrua er det satt av et mindre område til deponering av
masser. Etter endt anleggsperiode skal området tilbakeføres til dagens formål og
arronderes.
I reguleringsplan fv. 715 Osavatnet - Rødsjøsvingen (PlanID 16242013011) er det satt av
et område til permanent deponi som kan benyttes til overskuddsmasser.

8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET – AREALBRUK
OG LØSNINGER
8.1 Framkommelighet/trafikksikkerhet
Det er en rekke registrerte trafikkulykker langs fv. 715 i planområdet. Spesielt rundt
rasteplassen på Krinsvatnet og nordøst for Krinsvassbrua er det avsnitt med flere
registrerte ulykker. Veien rettes ut for å bedre siktforholdene i området. Adkomst rasteplass
er strammet opp.
Det forventes at framkommeligheten og trafikksikkerheten bedres betraktelig på grunn av
at vegens linjeføring rettes ut og dermed bedrer siktforholdene på strekningen.
Det er foretatt en internkontroll på trafikksikkerhet. Konklusjonene fra denne rapporten er
innarbeidet i plandokumentene. Planforslaget vurderes å ha positive virkninger for
trafikksikkerheten og fremkommeligheten i området.
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8.2 Samfunnsmessige forhold
Ved en realisering av planforslaget oppnås en fremtidsrettet fv. 715 som øker
trafikksikkerhet og fremkommelighet på strekningen. Framtidig drift og vedlikehold antas å
bli forbedret.
Utover dette har ikke planen noen effekt på samfunnsmessige forhold.

8.3 Naboer
Berørt bebyggelse
Ingen bygninger blir direkte berørt av tiltaket

Avkjørsler og andre naboforhold
Ny fv. 715 vil føre til en justering av adkomstforhold til fritidsbolig gbnr. 159/12 og 159/49
langs dagens veg. Etablert landbruksveg på gbnr. 159/4 justeres og reguleres inn. Etablert
adkomst/driftsvei til gbnr. 159/2 opprettholdes.
Alle etablerte adkomster ivaretas.

Byggegrenser
Byggegrense langs fylkesveg er 50 m fra midtlinje veg på begge sider av vegen, jfr.
Veglovens § 29 annet ledd.

8.4 Gang- og sykkeltrafikk
Det finnes ikke noe sammenhengende gang- og sykkelvegnett i planområdet langs fv. 715.
I planområdet finnes det bare en fritidsbolig. Gang- og sykkeltrafikken langs fv. 715 er
minimalt.
Tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk er derfor ikke noe effektmål i forbindelse med
dette planarbeidet.

8.5 Kollektivtrafikk
Tilrettelegging for kollektivtrafikk er ikke noe effektmål i forbindelse med dette
planarbeidet. Ved bomstasjon ved Krinsvatnet stopper buss etter behov. Stoppestedet blir
ikke berørt av planen.
Det er ingen fastboende i planområdet.
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8.6 Landskap
Utbedringen av fv.715 mellom Rødsjøkrysset og Krinsvatnet medfører at vegen kommer til
å ligge tyngre i landskapet enn den gjør i dag. Bergskjæringer blir lengre/høyere og mer
synlig enn de er i dag.
For å redusere de negative visuelle, estetiske og miljømessige effektene som utbedringen
av vegen medfører, må det gjennomføres enkle tiltak i sidearealet til vegen. Dette skjer i
form av god terrengtilpasning, utslaking av bergskjæringer og bruk av overskuddsmasser
for å redusere visuell påvirkning av høye bergskjæringer.
For å oppnå best mulig resultat i forhold til miljømål og for å redusere virkningen av den
nye vegen på det vernede vannmiljøet mest mulig, er det viktig at alle berørte områder
revegeteres.
Bergskjæringer skal slakes ut til 1:2 eller 1:1,5 der det er mulig, og dekkes med
vekstmasser og/eller finstoff og tilsås med gress. Vekstmasser i planområdet må ivaretas i
anleggsperioden og disse skal tilbakeføres til de aktuelle berørte områdene.
Bergbeskjæringer skal avsluttes med en avbøyning fra vegen. Det medfører kortere og
lavere bergskjæringer i overgangssonene.

Figur 31: Avbøying av bergskjæringer

Med slike tiltak kan prosjektet lettere oppnå fastsatte klimamål for fylkeskommunen.
Økonomi i prosjektet blir bedre som følge av mindre kontursprengning og enklere og færre
moment i bygningsfasen. Det medfører også mindre driftskostnader i bruksfasen.
Tilbakefylling mot bergskjæring reduserer visuell effekt av skjæringen. Dette gir bedre
trafikksikkerhet, mulighet for deponering av overskuddsmasser og gir bedre miljøeffekt i
form av grønne arealer
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Figur 32: Tilbakefylling mot bergskjæring

Alle små bergskjæringer reduseres. I disse områdene skal sideterreng slakes ut. Helning
variere fra 1:1,5 til 1:2.

Figur 33: Små bergskjæringer slakes ut

Arealet til dagens veg (markert rødt i skissen under) kan brukes til deponering av
overskuddsmasser, god tilpasning reduserer visuell effekten av nye vegen

Figur 34: Deponering av overskuddsmasser på dagens veg

Mellom profil 2080 og 2100 er det behov for å drive rein mellom beiteområder. Et utslaket
sideterreng vil gjøre dette mulig.
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Figur 35: Flyttelei for rein

Ved å endre retning på bergskjæringen i endene, er det mulig å slake terrenget mer ut og
få bedre terrengtilpasning i overgangssonen inntil bergskjæring. Dette gir mer areal til
deponering av overskuddsmasser.

Figur 36: Høye skjæringer avrundes i endene

Sør for rasteplass og bomstasjon, vil ny veglinje medføre en kort, men høy bergskjæring.
På nedsiden av vegen er det muligheter for deponering av overskuddsmasser. Dette vil
være positivt for å bygge opp terreng og for å redusere de visuelle inntrykket av
bergskjæringen på nærområdet. Det vil også være positivt med tanke på støy. Deponi skal
ikke komme nærmere dagens strandsone en 10 m.
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Figur 37: Massedeponi ved rasteplassem

8.7 Nærmiljø/friluftsliv
Eksisterende adkomster til Krinsvatnet, Halsmarka samt adkomst til sti mot Lauvlikammen
opprettholdes. Det antas at det som berøres av nytt terreng ikke er områder som har
betydning for friluftsaktiviteter. Planforslaget vil dermed ikke ha negative konsekvenser for
nærmiljø og friluftsliv.

8.8 Naturmiljø og vilt
8.8.1 Vann og vassdrag
Rødsjøvatnet er en kalkfattig og klar innsjø med god økologisk tilstand. Det samme gjelder
for de to bekkene som krysser planområde. Det er røye, ørret og laks i Rødsjøvatnet Krinsvatet og trolig også ål. Vannene preges av stor tetthet med fisk. Bekkene i
planområdet vurderes imidlertid å ha begrenset verdi for fisk, da høydeforskjeller utgjør
naturlige vandingshindre.
Med tanke på hvordan tiltaket kan påvirke vannkvaliteten må det generelt skilles mellom
virkninger knyttet til anleggsfasen og permanente virkninger.
I anleggsfasen vil det foregå sprenging. Partikler/næringsstoffer som slippes ut vil kunne
være en del av avrenning. Løsmasser og partikler fra vegfyllinger vil med tiden vaskes ut,
men det legges opp til bruk av rene fyllingsmasser. Forurensninger kan videre oppstå i
forbindelse med graving, masseforflytning, mellomlagring og deponering av masser.
Uønsket utslipp av olje og drivstoff i forbindelse med anleggsmaskiner og vedlikehold av
maskiner kan være en annen forurensningskilde. Det er avsatt en sone fra vassdragskant til
midlertidig anleggsområde på 5 - 10 m for å unngå direkte avrenning til vassdrag.
Med tanke på veganlegg i drift finnes det forskjellige miljøgifter, dvs. tungmetaller, som kan
knyttes til bruk av kjøretøy. Forurensningskilden er bremser, dekk, karosseri, forbrenning
og oljeutslipp. En annen forurensningskilde er selve vegbelegget/asfalten.
I nærføring til vann og vassdrag vil faren for å påvirke vanntilstanden være høyere, mens
områder med torv, humusdekke og myr vil forhindre at partikler fra veg ledes direkte ut i
vannet.
Justert veglinje kommer ikke vesentlig nærmere vann og vassdrag enn dagens. Det legges
opp til at alle berørte områder skal revegeteres med stedegne vekstmasser for å hindre
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avrenning. Planen vurderes ikke å ha negativ påvirkning på økologisk tilstand til
vassdragene.
Planområdet berører verneplan for vassdrag «Nordelva». Vassdragene berøres ikke av
inngrep på veg og ferdigstilt anlegg vil ikke påvirke vannstrengen i Nordelva. Hensynet bak
vassdragsvernet anses å være ivaretatt, og planforslaget vurderes til å ikke få negative
konsekvenser for vann og vassdrag.

8.8.2 Vilt og fugl
Det er registrert «vanlige» arter som rådyr, elg, hare rev osv. i eller nært planområdet.
Dette er arter som ellers er vanlig forekommende i tilsvarende habitater i regionen. Det er
ingen registrerte vilttrekk i planområdet.
Rødsjøvatnet og Krinsvatnet benyttes av vanntilknyttet fugl, som lom, ender og
sangsvaner, spesielt ved vår- og høsttrekk. Ingen kjente hekkelokaliteter planområdet.
Planforslaget berører ikke Rødsjøvatnet og Krinsvatnet og det opprettholdes en buffersone
inn mot vannene. Dermed forventes det ingen negative konsekvenser for vanntilknyttet
fugl.
Rødlistede arter som kongeørn, fjellvåk, storlom, varsler o.l. er observert i nærheten av
planområde. Hekking er ikke påvist i planområdet.
Planforslaget vurderes til å ikke ha direkte negative konsekvenser for viltet i området.

8.8.3 Naturtyper
Tiltaket kommer i berøring med et belte registrert som rik edellauvskog.
Landbruk/Midlertidig anleggsbelte (#1) vil berøre ca. 1650 m2, mens vegarealet berører et
areal på ca. 1857 m2. I planforslaget er vegen sideforskyvet med 1,2 meter mot vest ved
profil 50. Det vil ikke bli etablert fyllinger i området.
Berøringen er vurdert som marginal. Naturforekomsten vil opprettholde sin verdi.
Revegetering skal foregå med stedegen masse.
Skjæringer medfører totalt at ca. 80.000 m2 skog blir berørt.

Fremmede arter:
I forbindelse med masseflytting, er det en risiko for at fremmede, uønskede plantearter
spres til nye områder. Dette er en utfordring i forbindelse med bygging og drift av
veganlegg.
Det finnes forekomster av Lupin i planområdet. Dette er en fremmed art som ikke bør spres
som følge av anleggsarbeidet. Rigg- og marksikringsplan skal avdekke hvordan dette skal
håndteres i anleggsfasen. Dersom det oppdages andre fremmede, skadelige arter i
planområdet skal det gjennomføres tiltak som hindrer spredning.

8.8.4 Vurdering av Naturmangfoldlovens bestemmelser §§ 8 - 12
Vurderingene er basert på kjent kunnskap. Informasjon er blant annet innhentet fra
fagsystemet Naturbase hos Miljødirektoratet, NVEs kartløsning, kommunens kartløsning,
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flyfoto, andre relevante databaser samt befaringer. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at
saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap ansees å være oppfylt.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok ut fra tiltakets omfang, og det vurderes ikke
som nødvendig med ytterligere feltbefaring eller artsregistreringer.
§ 9 Føre-var-prinsippet skal nyttes i de tilfeller der det er tvil om konsekvensene av tiltaket
for miljø. Dette prosjektet er det vurdert som lite sannsynlig at det kan oppstår store,
uforutsette skader på naturmiljø.
Justering av veglinjen vil ikke berøre vannstrengen. Hensynet bak vassdragsvernet i
området anses derfor å være ivaretatt. I dette prosjektet er det vurdert som lite sannsynlig
at det kan oppstå store, uforutsette skader på naturmiljø. Med dette som grunnlag kommer
føre-var-prinsippet ikke til anvendelse.
Naturmangfoldlovens § 10 økosystemtilnærming og samlet belastning i området vurderes
spesielt. Planforslaget berører kartlagt område for edellauvskog sør i planområdet.
Naturtypen vil kunne bli berørt i anleggsfasen ved at noen trær må hugges. Edellauvskog er
en relativt utbredt naturtype i Indre Fosen. Planforslaget vurderes å ikke ha konsekvenser
for naturtypen i sin helhet.
Anleggsarbeidet og tiltaket for øvrig kan ikke sies å øke den samlede belastningen for
oppholdsområder for fugl og vilt i og med mindre justeringer av dagens veg. For småvilt og
fugl er det spesielt viktig at det kommer raskt opp vegetasjon slik at avstanden for å krysse
fylkesvegen uten vegetasjon som skjerming eller vern, ikke blir for stor. Dette skal løses
innenfor sikkerhetsmarginer for forsvarlig trafikkavvikling (vegetasjon bør ikke medføre
sikthinder).
Eventuelle kostnader som skal gjøre at tiltaket gir minst mulig skade på natur er en del av
vegprosjektet og skal dekkes av tiltakshaveren, jf. § 11. Det utarbeides en ytre miljøplan
(inkl. rigg- og marksikringsplan) som skal vise prinsipper for håndtering av
overskuddsmasser, revegetering og istandsetting av terreng, samt evt. andre avbøtende
tiltak i forhold til biologisk mangfold.
Naturmangfoldlovens § 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder vurderes for å unngå
eller begrense skade på naturmangfoldet. Tiltak skal utføres på en mest mulig skånsom
måte for miljøet og ulike løsninger vurderes med hensyn på blant annet naturmangfold.
Stedegen vegetasjon/vekstmasser skal ivaretas og brukes til revegetering av berørte
områder. Det er masseoverskudd i planområdet, men skulle det likevel være behov for
tilførte masser, skal de være rene for å hindre at svartelistede arter innføres og etablerer
seg i området.
For fyllinger mot Krinsvatnet er det i reguleringsbestemmelsene stilt krav om en detaljert
plan som viser hvordan vassdrag sikres og hvordan inngrepene som berører vassdrag skal
utføres. Ytre miljøplan skal sikre at reguleringsbestemmelser og andre prinsipper fra
reguleringsplanen følges opp i byggeplan. Det utarbeides rigg- og marksikringsplaner som
skal vise prinsipper for håndtering av overskuddsmasser samt vegetering og istandsetting.
Bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er drøftet og det er vurdert at tiltaket ut i fra
kunnskapsgrunnlaget ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet.
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8.9 Kulturmiljø og kulturminner
Det er ingen kjente kulturminner i planområdet eller i nær tiknytning til planområdet. Skulle
det dukke opp noe under gjennomføringen av anlegget skal kulturminnemyndighetene
varsles. Dette er ivaretatt i planbestemmelsene.
Planforslaget vurderes å ikke å ha vesentlige konsekvenser for disse interessene.

8.10

Naturressurser

8.10.1 Jord- og skogbruk
Det er ikke aktiv jordbruksdrift i området. Skjæringer berører ca. 80 daa med
skogbruksarealer i planområdet. Dette er skogbruksarealer som danner grunnlag for
næringsutøvelse i planområdet. Planforslaget vurderes likevel å ikke å ha vesentlige
konsekvenser for jord- og skogbruksinteressene.

8.10.2 Reindrift
Det ble gjennomført befaring med Fovsen Njaarke Sijte for å kartlegge flyttleier for tamrein
i planområdet. Endringen i planen tar hensyn til at det ikke lages hindringer for flytting av
reinen. Flyttlei markeres med hensynssone og har en bredde på henholdsvis 74 meter i
nord og 205 meter i sør. Det tillates ikke oppsetting av autovern/rekkverk i områdene som
berøres av flyttleier. Planforslaget vurderes å ikke ha negative virkninger for
reindriftsinteressene i området.

8.11

Støy og vibrasjoner

Retningslinjer for behandling av støy i arealplaner, T-1442” kommer til anvendelse ved
bygging av nye veger.
Det er utført støyberegninger for begge delstrekninger med bruk av støymodulen i
Novapoint 21.10. Beregningsmetode nord96.
Det er utarbeidet støysonekart for eksisterende situasjon og for planlagt situasjon 20 år
frem i tid (2040). Det er beregnet støyverdier i 2 høyder (+2, +4m) for hvert
beregningspunkt. Dette danner grunnlaget for støysonekart.
I teknisk plan er det lagt ved tegninger som viser støysonekart for både eksisterende og
planlagt situasjon.
For delstrekning sør for Krinvassbrua er det ingen berørte hus innenfor gul (55dBA) og rød
støysone (65dBA) hverken for eksisterende situasjon eller planlagt situasjon 20 år fram i
tid.
For delstrekning nord for Krinvassbrua ligger det en fritidseiendom med noen tilbygg ned
mot Krinvatnet på østsiden av fv. 715 ved ca. profil 230 – 240. Byggene på
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fritidseiendommen ser ikke ut til å være i bruk, og bærer preg av lite vedlikehold. Det ligger
en båt på eiendommen, så mest sannsynlig er den utgangspunkt for tilgang til båt.
I eksiterende situasjon ligger byggene i gul støysone dvs med støy verdier mellom 55dBA
og 65 dBA.
I framtidig plansituasjon 20 år fram i tid ligger byggene i gul sone, men nærmer seg
grensen til rød sone, dvs støyverdier over 65dBA.
For framtidig bruk av fritidseiendommen er det behov for et avbøtende tiltak for å få en
stille side under 55dBA. Avbøtende tiltak avklares videre i byggeplanlegging.

8.12

Massehåndtering og overskuddsmasser

8.12.1 Midlertidig anleggsbelte (MA) anleggsveier
Langs veglinja er det regulert midlertidige anlegg- og riggområder (MA og MR), som det
knyttes planbestemmelser til, jf. plan- og bygningslovens § 12-7. Disse områdene er avsatt
parallelt med sideareal til vegen som er regulert til «Annen veggrunn». Anleggsbeltet er
forsøkt tilpasset eksisterende landskap og arealsituasjon så godt som mulig. Det vil si at
det er avsatt tilstrekkelig med plass for å komme fram med anleggsmaskiner der
eksisterende terreng kan tillate det. Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig
utstrekning bevares og anleggsbelte etableres der dette er mulig. Midlertidig anleggsbelte
oppheves når anlegget er ferdigstiltt og tilbakeføres til LNF-R.

8.12.2 Overskuddsmasser og massedeponier
Det er et cirka masseroveskudd på 100.000 pfm3 for hele planområdet. For den sørlige
delstrekningen er det et masseoverskudd på ca. 73.000 pfm3, og for den nordlige
delstrekningen er det et masseroveskudd på ca. 24.000 pfm3.
Det er i planmateriale pekt på noen områder det det kan deponeres masser, men ikke like
mye som det totale masseroverskuddet. Resterende overskuddsmasser skal leveres til
godkjente deponier i nærheten av anlegget.
Det er i byggeplanfasen rom for optimalisering mhp masseroveskuddet. Tiltak kan være:



Vurdere å ikke bygge delstrekninger med høye fjellskjæringer, men heller beholde
eksisterende veg
Overskuddsmasser fra jordskjæring og eksisterende overbygninger brukes til
tilbakefyllinger og terrengforming. Ved best mulig håndtering skal alle masser
kunne gjenbrukes innenfor anlegget.

Bestemmelsesområde benevnt D#1 omfatter massedeponi som er regulert til LNF-R.
Innenfor området tillates deponering av rene løsmasser fra utbedringen av fv. 715.
Avsatt deponiområde ligger ved eksisterende rasteplass, sør for Krinsvassbrua, i en
skråning ned mot Krinsvatnet. Maks helning på skråningene i deponiet er satt til 1:3.
Terrenginngrepet skal begrenses slik at det flates ut og blir en naturlig del av tilstøtende
terreng (jfr. illustrasjoner figur 36).
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8.12 3 Midlertidige riggområder (MR)
Utbyggingen medfører behov for områder for midlertidig lagring av stein- og jordmasser.
Disse områdene er angitt som hensynsone midlertidig riggområde (MR) i planen. Massene
forutsettes fjernet, og vil benyttes til vegbygging, revegetering, kledning av steinfyllinger
og landskapstiltak.
Riggområdene tillates benyttet til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av
veganlegget. Dette er midlertidige bygninger/brakker og anlegg, lagring av utstyr og
maskiner m.m. Områder for rigging anordnes innenfor områder spesielt regulert til
"Midlertidige riggområder” (MR). Det er lagt vekt på at minst mulig natur skal gå tapt og i
bestemmelsene er det satt krav om at alle riggområdene skal istandsettes og revegeteres
etter nærmere detaljplan (rigg- og marksikringsplan) i forbindelse med byggeplan.

8.13

Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse, se vedlegg) i forbindelse med
planarbeidet. I risiko- og sårbarhetsanalysen er det vurdert 23 aktuelle forhold for
planområdet. Av disse er ingen vurdert til å ha høy risiko, 8 er vurdert til å ha middels
risiko og 15 er vurdert til å ha lav risiko.
Planforslaget er vurdert til å ha lite konsekvenser for miljø eller samfunn.
Risiko i forbindelse med tiltaket vil i første rekke knytte seg til forhold vist i tabellen
nedenfor. ROS-analysen i sin helhet følger som vedlegg.
Tabell 1: oppsummering av ROS – analysen.

Tema

Risikovurdering

Risikovurdering dersom tiltak
gjennomføres

1. Steinsprang eller steinskred
2. Snø-/isras
3. Kvikkleireskred
4. Jord- og Flomskred
5. Elveflom
9. Nedbørsutsatt
11. Sårbar fauna/fisk
13. Vassdragsområder
16. Vei, bru, knutepunkt
19. Brann/politi/sivilforsvar
20. Kraftforsyning
21. Vannforsyning
31. Støy vegtrafikk
38. Fare for akutt forurensning
41. Støy vegtrafikk
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42. Støy og støv fra andre kilder
43. Forurensning til vassdrag
45. Ulykke med farlig gods
46. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til
område
47. Ulykke i av-/påkjørsler
48. Ulykke med gående/syklende
53. Naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)
55. Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring

8.14

Barn- og unge

Det er ikke registrert at barn og unge oppholder seg i planområdet. Det antas at utbygging
ikke er i konflikt med barn og unges behov og bruk.

9 GJENNOMFØRING AV FORSLAG TIL PLAN
9.1 Framdrift og finansiering
Tiltaket finansieres gjennom resterende midler fra Fosenpakken 2 satt av til strekningen fv.
715 Olsøy – Åfjord. Det må foreligge en politisk behandling i Trøndelag fylkeskommune før
utlysning kan iverksettes.
Forventet lengde på anleggsarbeidet etter oppstart er 1 år.

9.2 Utbyggingsrekkefølge
Det kan bli aktuelt med etappevis utbygging eventuelt punktutbedringer. Avgjørelsen tas i
byggeplanprosessen når tilgjengelige midler er avklart.

9.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden
Minst ett kjørefelt skal så langt det er sikkerhetsmessig forsvarlig og mulig, være
tilgjengelig for trafikk i begge retninger. Det kan tillates korte perioder med stenging av
vegen uten at det er fare for liv og helse. Ved eventuell stenging av vegen over en lengre
periode (dager) vil det bli aktuelt å informere og orientere nødvendige myndigheter og
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redningsetater.
Det vil også opprettes en SMS-tjeneste for å varsle stengeperioder.

9.4 Ytre miljøplan (YM) for byggefasen
En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og
hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal
ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og
konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok
R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal
utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt i forbindelse med byggeplanleggingen.
YM-planen skal utarbeides i samsvar med Statens vegvesens mal og veileder. Planen skal
beskrive ansvarsforhold, miljøkrav, risiko, forebyggende og avbøtende miljøtiltak i byggeog anleggsfasen for følgende tema:
Støy, vibrasjoner, forurensning av jord, vann og luft, landskap, naturressurser, naturmiljø,
kulturmiljø, dyrkamark, energiforbruk, materialvalg og avfallshåndtering. Rigg- og
marksikringsplan er en del av YM – plan.
Utslipp av skadelige stoffer og avrenning fra anleggsarbeidet til vassdrag skal til enhver tid
unngås. Metoder og tiltaksplaner skal beskrives i YM‐plan.
Avbøtende tiltak for å hindre at driften medfører alvorlige konsekvenser på omgivelsene
skal planlegges og gjennomføres som en del av vegtiltaket. Dette inngår også i YM‐planen.
For anleggsstøy fra vegbygging skal gjeldende retningslinjer gitt av Miljøverndepartementet
overholdes.
Det skal foreligge godkjent utslippstillatelse før anleggsarbeidet settes i gang.
I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre
med i YM-plan.

Tabell 2: aktuelle tema i YM-plan:

Tema

Problemstillinger/vurderinger

Støy

Anleggsvirksomhet

Vibrasjoner

Fjellsprengning, utlegging av masser

Luftforurensning

Minimering av utslipp, støvdempende tiltak

Forurensning av jord og vann

Uønsket avrenning, lekkasjer

Landskap

Unngå for store terrenginngrep

Nærmiljø og friluftsliv

Opprettholde turmuligheter, sikring av anleggs- og
riggområder

Naturmiljø

Unngå spredning av fremmede arter

Vassdrag og strandsone

Uønskede utslipp
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9.5 Grunnerverv
Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som
er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. Erverv søkes løst ved minnelige
forhandlinger. Dersom minnelige forhandlinger ikke fører fram, kan grunn og rettigheter
erverves ved ekspropriasjon (tvungen avståelse) med hjemmel i veglovens § 50 eller planog bygningslovens kapittel 16 – jf § 12-4. Ved ekspropriasjon blir erstatningen fastsatt ved
rettslig skjønn.
Regulert grense for samferdselsanlegg fastlegger hva som kan erverves til trafikkformål. I
samferdselsanlegg inngår kjøreveg samt annen veggrunn. Midlertidig anlegg- og
riggområde erverves ikke, men kan disponeres av Trøndelag fylkeskommune i anleggsperioden. Skader og tap som følger av midlertidig bruk under anlegget skal erstattes.
Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre
til at areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt
formålsgrenser. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra
tillatelse/planens formålsgrenser for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdene i terrenget,
men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.
Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få
matrikkelført nye eiendomsgrenser. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre
avvik kan foretas uten noen endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre
endring i reguleringsplanen etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd.

10 GÅRDS- OG BRUKSNUMMER I PLANOMRÅDE
Tabell 3: Grunneierliste.
GBNR
Rolle
159/1

Hjemmelshaver
1/1

159/2

Hjemmelshaver
1/1

159/4

Hjemmelshaver
1/1

159/12

Hjemmelshaver
1/2

159/12

Hjemmelshaver
1/6

159/12

Hjemmelshaver
1/6

159/12

Hjemmelshaver
1/6

159/13

Hjemmelshaver
1/1
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*159/26

Hjemmelshaver
1/1

159/49

Hjemmelshaver
1/2

159/49

Hjemmelshaver
1/6

159/49

Hjemmelshaver
1/6

159/49

Hjemmelshaver
1/6

*Statens Vegvesen er registrert som hjemmelshaver på GBNR 159/26 (rasteplass) ved
FV715. Det antas at det er en forsinkelse i systemet, som følge av opprydding i
eiendomsforholdene etter regionreformen, at hjemmelen ikke er overført til
Fylkeskommunen.
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11 SAMMENDRAG AV INNSPILL
Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Fosna Folket. Berørte grunneiere, regionale
myndigheter og andre aktuelle interesser er tilskrevet med egne brev. Følgende
kommentarer har kommet inn og er behandlet i det videre planarbeidet:
Tabell 4: Innspill til oppstarts varsel

Navn

Merknad (sammendrag)

Kommentar

Statens Vegvesen,
datert 24.04.20

Uttaler seg som sektormyndighet for
vegtransport. Ingen merknader på nåværende
tidspunkt.

Tas til orientering

Norges vassdragsog
energidirektorat
(NVE), datert
27.04.20

Geoteknikk
Evt. kvikkleiresoner må avsettes som
hensynssone fare med tilhørende bestemmelser.

Kvikkleire er ikke registrert i
planområdet.

Skred
Det må godtgjøres at skred ovenfra ikke kan
ramme 3. part.

Det etableres grøft på 6 m på
hver side av veien. For at
skred- og steinsprangfare skal
ivaretas, anbefales
sikringstiltak av eksisterende
bergskjæringer/fjellskråninger.
Disse må vurderes nærmere
under arbeidet med
byggeplan. Dette forankres i
bestemmelsene.

Allmenne interesser i vassdrag

Tas til etterretning

Unngå igjenfylling av områder med høyt BM.

Det tillates ikke utfylling eller
inngrep i vassdrag. Dette tas
inn i plan bestemmelsene.

NVE er kritisk til inngrep og utfyllinger i
vassdrag.
Miljømålene i vannforskriftens §4 bør oppfylles
og avbøtende tiltak bør beskrives

Ivaretatt i planbeskrivelse

Flomfare/overvannshåndtering
Overvannsystemer må i størst mulig grad
etableres åpne løsninger. Løsningene må ta
høyde for forventede klimaendringer.
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Langs hele strekningen blir det
lukket drenering. Dette pga. at
store deler av vegen går i
fjellskjæring der det skal være
tilbakefylling for å øke
sikkerheten. Tilbakefyllingen
gjør at sidegrøfta blir for
grunn til å ha åpen drenering.
Lukket drenering er mindre
arealkrevende og man unngår
å ha rekkverk på innsiden av
vegen.
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Drenssystemet blir
dimensjonert etter 200 års
flom og forventede
klimaendringer.

Overføringslinjer for kraft

Trøndelag brannog
redningstjeneste
IKS, datert
27.04.20

Høyspentlinjer legges som hensynssone. Bredde
sone legges som 30 m.

Hensynssone på 30 m innlagt
langs høyspent trase.

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

Det legges opp til at
utrykningskjøretøy, så langt
som overhodet mulig, må
kunne passere til enhver tid.

Tilgjengelighet til bygninger må opprettholdes
Tilgjengelighet for innsatsmannskap må
ivaretas.
Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer.

Tensio TS AS,
datert 04.05.20

Tensio har 66 kV høyspentlinje med dobbelkurs
gjennom planområdet.
Det forutsettes at kostander ved evt. endringer
av Tensio AS sitt anlegg dekkes av tiltakshaver.

Tas til etterretning. Det vises
til dialog med oversendelse av
kostnadsoverslag fra Tensio
den 05.06.20.

Nettselskapet AS eier distribusjonslinjen.
Mattilsynet, datert
28.04.20

Drikkevannskilden til Råkvåg vannverk som er
Ytre og Indre Osavatn ligger helt inntil fv715.
Det påregnes mye anleggstrafikk forbi
drikkevannskilden i perioden vegutbedringen
pågår.
Det forventes at det gjennomføres en ROS –
analyse med mulige hendelser som kan inntreffe
i forbindelse med økt trafikk forbi
drikkevannskilden i anleggsperioden.
På bakgrunn av ROS – analysen ber vi om at det
utarbeides planer for å håndtere avdekte farer –
utslipp og uhell som kan føre til forurensing av
drikkevannkilden. Det bes om at det vurderes
forebyggende tiltak; redusert hastighet og
ekstra vedlikehold på vinter.
Følgende bør også vurderes:
-

Evt. konsekvenser for
distribusjonssystemet i planområdet.
Opprett kontakt med vannverket og
opprett en dialog med de under
utbedring av vegen
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Indre og ytre Osavatn ble ny
vannkilde fra høsten 2019
(tidligere grunnvannskilde).
Vannkilden ligger utenfor
planområde (2,5 – 3 km sør
for planområdet).

Fv.715 er en offentlig veg og
det forventes ikke økende
trafikkmengder som følge av
vedtatt reguleringsplan, og
heller ingen forverring i
forhold til dagens situasjon.
Det vises for øvrig til
eksisterende kommunal ROS –
analyse og beredskapsplan for
Råkvåg vannverk som skal
ivareta sikkerheten i
forbindelse til Råkvåg
vannverk.
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Direktoratet for
mineralforvaltning,
datert 06.05.20

Kan ikke se at det foreslåtte planområdet
berører registrerte forekomster av mineralske
ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i
drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt
informasjon, at planen vil omfatte uttak av
masse som vil omfattes av mineralloven.

Tas til orientering

Ingen ytterligere merknader.
NTNU
Vitenskapsmuseet,
datert 15.05.20

Dersom reguleringsplanen åpner for inngrep i
sjø eller vassdrag i form av mudring eller annen
graving, utfylling, moringer, pæling eller annet,
kan NTNU Vitenskapsmuseet vurdere det som
nødvendig å gjennomføre en marinarkeologisk
befaring på stedet, avhengig av tiltakets art og
omfang, jfr. kml § 9.

Det er ikke planlagt
gjennomføring av inngrep eller
tiltak i sjø- eller vassdrag.
Dette ivaretas i
planbestemmelsene.

Det bes om at tiltakene i sjø blir nøye beskrevet
i det videre planarbeidet, med hensyn til
materialbruk, alle inngrep i sjø (mudring,
dumping, fylling etc.) og reelle dimensjoner
(herunder fyllingsfot for eventuelle utfyllinger),
og at dette tydelig fremkommer på
kartmaterialet.
Nord-Trøndelag
reinbeiteområde,
datert 18.5.2020

Områdene vest for FV.715 benyttes som
vinterbeite for Sørgruppen i Fosen
reinbeitedistrikt. Planområde berører i
utgangspunktet 2 flytt leier.
Reindriftens flyttmønster har et strengt vern og
skal ikke stenges iht. reindriftsloven.
Det bes om at det gjennomføres en befaring i
området

Trøndelag
Fylkeskommune
v/Sekson vegfag
datert 14.05.2020

Befaring ble gjennomført den
09.06.20 sammen med Fosen
reinbeitedistrikt og
representant for
reindriftsforvaltningen.
Flyttleier for reindrift legges
inn med hensynssone i
plankart og bestemmelser.

Kulturminner
Minner om den generelle aktsomhetsplikten
etter §8 KML. Det foreslås at følgende
bestemmelse tas inn i generelle bestemmelser:

Ivaretas i
reguleringsbestemmelsene

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.
Vannforvaltning
Tilløpsbekker til Krinsvatnet og Rødsjøvatnet, ID
133-63-R, har god økologisk tilstand. To bekker
tilhørende ID 133-63-R berøres av
reguleringsplanen. Det er viktig at disse blir
behandlet etter §4 og §12 i vannforskriften.
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Alle tilløpsbekker blir
opprettholdt som i dag. God
økologisk tilstand videreføres.
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Dersom det skjer en forringelse må avbøtende
tiltak legges inn i planen.
Veg
Det bes spesielt om at valg av eventuelle
avbøtende tiltak knyttet til særskilt
trafikksikkerhet, trafikkforhold, anleggsfase og
teknisk infrastruktur gjøres i samråd med
Seksjon for vegforvaltning.

Fylkesmannen i
Trøndelag, datert
14.05.20

På grunn av utbedret
kurvatur, brede grøfter som
medfører bedre sikt forventes
bedret trafikksikkerhet og
trafikkforhold. Anleggsfasen
ivaretas i planbestemmelsene.

Dersom det planlegges for løsninger som ikke er
i tråd med krav i vegnormalene, må det søkes
om fravik.

Tas til orientering

Reindrift

Befaring med representanter
for Fosen reinbeitedistrikt ble
gjennomført den 9.6.2020.

Det påpekes at planområdet omfatter to flytt
leier for tamrein i Fosen reinbeiteområde. Det er
viktig at berørte grupper blir involvert i den
videre prosessen.

Hensyn er innarbeidet i kart
og bestemmelser.

Klima og miljø
Bes om at det er et spesielt fokus på hvordan
planforslaget hensyntar nærheten til vann- og
vassdrag, kantsoner og generelt naturmangfold i
planområdet, og nærliggende influensområder.
Krinsvatnet – Rødsjøvatnet er lakseførende
vassdrag.

Vurdert i planbeskrivelsen

Det er kartlagt fremmede plantearter langs FV
715. Planforslaget må beskrive tiltak for
håndtering som unngår spredning av ulike
forekomster.

Ivaretas i YM – plan

Planforslaget må redegjøre for massebalanse i
prosjektet.

Vurdert i planbeskrivelsen

Samfunnssikkerhet
Det må gjennomføres en ROS-analyse iht. PBL.
Avdekket risiko må gjøres juridisk i
planarbeidet.

Tas til etterretning

Sametinget, datert
18.05.20

Ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente
automatisk freda, samiske kulturminner i
tiltaksområdet. Minner om aktsomhetsplikten
iht. kulturminneloven.

Tas til orientering.

Kari Rødsjøsæter
(gbnr. 159/2),
datert 13.05.20

Det bes om at eksisterende avkjørsler ivaretas i
nord-øst for Rødsjøkrysset for fremtidig område
for fritidsbolig.

Dagens avkjørsel til område
ivaretas.

Halsmarka har grunnet spesielt landskap, naturog kulturmiljø, stor betydning for
nærmiljø/friluftsliv, også for tilreisende og
kamperende, både pga. adkomst og nærhet til

Fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet, planbeskrivelse

96

Etablert adkomst videreføres i
reguleringsplanen.
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vann og elv, men også pga. sandstranden og
bademuligheter. Det vurderes også tilrettelagt til
fritidsbolig i fremtida. Det bes om at adkomst
legges inn i planen.
Det bes videre om at området ikke anvendes
som anleggs- og riggområde, deponi eller
inngrep som innebærer at arealet ikke kan
tilbakeføres til det opprinnelige. Det er ikke
ønskelig med fyllingsfot inn i området.

Det tilrettelegges ikke for
fylling ned mot Halsmarka.

12 VEDLEGG
1.

Planbestemmelser

2.

Plankart

3.

ROS - analyse

3.

Tegningshefte

4.

Andre dokumenter (utredninger etc.)
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Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

98

Hensynssoner (pbl § 12-6)

INDRE FOSEN KOMMUNE

Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (H 370)
Reindrift (H 520)

Detaljreguleringsplan for Fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet

Bestemmelsesområde (pbl § 12-7)
Anlegg- og riggområde – Midlertidig anleggsbelte (MA)

REGULERINGSBESTEMMELSER

Anlegg- og riggområde – Midlertidig riggområde (MR)
Anlegg- og riggområde – Deponiområde (D)

Kommunens plan-ID: 50542020004
Planforslaget er datert: 27.08.2020
Offentlig ettersyn og høring: 28.08.20 – 20.10.20

§3

Revidert:

Gjelder alle planformål og bestemmelsesområder jfr. plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 2 og 5 og § 127.

Vedtak kommunestyret i Indre Fosen:

FELLESBESTEMMELSER

§ 3.1 Rekkefølgebestemmelser, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 10


Før anleggsstart skal det utarbeides komplette byggeplaner for hele veglinjen med tilhørende
anlegg og berørte sideareal. Byggeplaner skal hensynta de utarbeidete rapportene for
geotekniske- og ingeniørgeologiske undersøkelser.

Iht. plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på
plankartene ligger innenfor planens begrensning. Reguleringsplanen består av 5 plankart i målestokk
1:1000 (A1) (Planområdet er på totalt ca. 175 daa).



Før anleggsstart skal det utarbeides en Ytre miljø-plan (YM) jfr. krav om nærmere
dokumentasjon § 3.2. Rigg- og marksikringsplan (RM) samt sikringsplan mot steinsprang/skred
skal utarbeides som en del av YM – plan.

§2



Før anleggsstart skal det utarbeides detaljplaner som viser løsninger for hvordan vassdrag
sikres og hvordan inngrepene som berører vassdrag skal utføres.



Før anleggsstart skal det foreligge godkjent utslippstillatelse for støv og støy etter
forurensingsloven.



Før anleggsstart skal det utarbeides plan for hvordan trafikken gjennom planområdet skal
avvikles gjennom byggeperioden.



Umiddelbart etter avsluttet anleggsperiode, og senest i løpet av andre sommerhalvår etter
ferdigstillelse av veganlegget, skal berørte områder istandsettes og tilbakeføres til regulert
arealformål.



Nødvendige sikkerhetsgjerder og sikringstiltak i tilknytning til vegen skal være oppført senest
samtidig med at vegen åpnes for trafikk.

§1

AVGRENSNING

REGULERINGSFORMÅL

Iht. plan- og bygningslovens § 12-5, § 12-6 og § 12-7 er planområdet inndelt i arealer med følgende
reguleringsformål:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur jfr. pbl § 12-5 nr. 2
Offentlig kjøreveg (o_SKV)
Felles/ privat kjøreveg (f_SKV)
Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG)
Parkering (o_SPP)
Rasteplass (o_SR)

Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift, jfr. pbl § 12-5 nr. 5
Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert
på gårdens ressursgrunnlag (L)

§ 3.2 Krav om nærmere dokumentasjon, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2 og 12


REGULERINGSBESTEMMELSER fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet

Før anleggsstart skal det kartlegges fremmede skadelige arter i planområdet. Det skal
utarbeides planer for tiltak som skal bekjempe og hindre spredning av disse.

Trøndelag fylkeskommune
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Støyreduserende tiltak på fasade og ved privat uteoppholdsplass må være utført senest samtidig med
at det settes trafikk på ny og oppgradert veg.

Ytre miljøplan (inkludert MR - plan) skal utarbeides. Planen skal beskrive ansvarsforhold,
miljøkrav, risiko, forebyggende og avbøtende miljøtiltak i bygge- og anleggsfasen for følgende
tema: Støy, vibrasjoner, forurensning av jord, vann og luft, landskap, naturmiljø, kulturmiljø,
dyrkamark, energiforbruk, materialvalg og avfallshåndtering.

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal
utarbeides før anleggsstart. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og
anleggsarbeider kan igangsettes.
For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal støygrenser som angitt i kapittel 4 i
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016, legges
til grunn.

§ 3.3 Vilkår i bygge- og anleggsfasen, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2


Det kan tillates perioder med stenging av vegen over mindre strekninger når dette ikke er til fare
for liv og helse.



Overskuddsmasser som ikke deponeres i planområde, skal deponeres i godkjent deponi utenfor
planområde.



Utslipp av skadelige stoffer og avrenning fra anleggsarbeidet til vassdrag skal til enhver tid
unngås



Eksisterende vekstmasser/jordmasser i forbindelse med bygging av veganlegget skal tas av og
mellomlagres på forsvarlig måte i anleggsperioden. Vekstmasser skal lagres adskilt fra andre
masser i anleggsperioden. De stedegne massene skal tilbakeføres som topplag og brukes til
revegetering/tilsåing av berørte områder.

Tabell 2: i retningslinje T-1442/2016. Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet.

Bygningstype

Boliger,
fritidsboliger

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.

For eiendommer med et støynivå utenfor fasade høyere enn anbefalingen i tabell 3 i
retningslinje T-1442/2016 skal det sørges for at støynivå innendørs ikke overskrider kravene
som gjelder for nybygg i henhold til Byggeteknisk forskrift / NS8175 Klasse C. Om nødvendig
skal det gjennomføres tiltak i fasade for å sikre at kravene oppfylles. Om en bolig/fritidsbolig ikke
har tilgang til egnet uteareal med støynivå lavere enn anbefalingen i tabell 3 i T-1442/2016, skal
det tilbys lokal støyskjerming. Konkret utforming og utførelse av de lokale støytiltakene avklares i
samråd med den aktuelle grunneier, og eventuelt gjennom byggesaksbehandling dersom tiltaket
er søknadspliktig.

Støynivå på uteoppholdsareal Støynivå utenfor soverom,
og utenfor vinduer til rom med natt kl. 23-07
støyfølsomt bruksformål
Lden 55 dB

45

Grenseverdiene for dag og kveld i tabellen ovenfor
skjerpes med
0 dB

Fra 7 uker til og med 6 mndr.

3 dB

Mer enn 6 mndr.

5 dB

Støv – timemiddelkonsentrasjonen av PM10 skal maksimalt ikke overstige 200 µg/m3 på
lokaliteter der folk bor eller oppholder seg. Ved høyere konsentrasjoner skal forslag til
avbøtende tiltak gitt i T-1520 vurderes gjennomført.

§ 3.6 Landskapstilpasning og massehåndtering, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 1

Tabell 1: Utdrag fra tabell 3 i retningslinje T-1442/2016

Vei

Støykrav natt
(LpAeq 8h 23-07)

60

Fra 0 til og med 6 uker

§ 3.5 Støy og støv, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 3

Støykilde

65

Anleggsperiodens lengde





Støykrav kveld (LpAeq4h 1923), eller søn-/helligdag
(LpAeq16h 07-23)

Tabell 3: i retningslinje T-1442/2016. Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde.

§ 3.4 Kulturminner, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 6


Støykrav dagtid
(LpAeq 12h 0719)



Nytt veganlegg skal tilpasses eksisterende terreng og landskap. Alle skjæringer og fyllinger skal
avsluttes slik at sideområdene får en estetisk god utforming. Overgangen mot eksisterende
terreng være mest mulig naturlig (horisontal retning).



Arealer tilknyttet nytt veganlegg skal istandsettes med bruk av vekstmasser fra anleggsområdet.



Rester av eksisterende fylkesvei skal fjernes (asfalt, rekkverk, skilt, stolper osv.) og tilpasses
tilstøtende terreng. Dette gjelder veg som ikke lenger skal brukes som veg.

§ 3.7 Geoteknikk jfr, pbl § 12 – 7, 1 ledd nr. 1

L5AF 70 dB

Alt arbeid innenfor planområdet skal gjennomføres iht. geoteknisk rapport:
-

9-20-GEOT-R2, FV715 Rødsjø – Krinsvatn, datert 08.20.

Og ingeniørgeologisk rapport:
REGULERINGSBESTEMMELSER fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet
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-

10219973 – RIGberg – RAP-001, FV715 Rødsjø – Krinsvatn, datert 17.07.2020

§5

Alle tiltak skal etterfølges ved prosjektering og anleggsgjennomføring.

LANDBRUKS, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5 nr. 5)

§ 5.1 Landbruks-, natur- og frilufts formål samt reindrift (LR), jfr. pbl 12-5 nr. 5
Områdene skal etter endt anleggsperiode benyttes iht. gjeldende bestemmelser i overordna
arealplan.

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5 nr. 2)
§ 4.1 Kjøreveg, jfr. pbl § 12-5, 1. ledd nr. 2

§ 6 HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

Offentlig kjøreveg:

§ 6.1 Frisiktlinje jfr. pbl § 12- 6

o_SKV_1 omfatter ny fv. 715 (sør for Krinsvassbrua)
o_SKV_2 omfatter ny fv. 715 (nord for Krinsvassbrua)


Innenfor frisiktlinje skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over plannivå på tilstøtende veg.
Enkeltstående lysmaster, skiltstolper, rekkverk og lignende anses ikke som sikthindrende.

Det tillates oppført rekkverk innenfor formålet.

§ 6.2 Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl. Høyspentkabler) (H370) jfr. pbl. § 12-6

Privat kjøreveg:


Fareområde høyspenningsanlegg er vist på plankartet med skravur og har en bredde på 15
meter på hver side av kabel. Tiltak i dette området skal godkjennes av linjeeier. Det tillates ikke
formål for varig opphold innenfor dette området.

f_SKV1, f_SKV2 omfatter private kjøreveger.
Det etableres nye adkomster for aktuelle brukere via nye private veier f_SKV1 og f_SKV2.

§ 4.2 Driftsavkjørsler



§ 6.2 Hensynssone – Reindrift H520 jfr. pbl. § 12-6

Alle avkjørsler skal utformes etter krav gitt i Statens vegvesens handbok N100.

Hensynssonen gjelder flyttlei for rein. Det tillates ikke oppføring av installasjoner innenfor
hensynssonen som kan være til hinder eller vanskeliggjøre bruken av flyttleia.

Driftsavkjørsler er markert med pil-symbol på plankartene. Avkjørselen skal plasseres nær
markeringa med best mulig tilpasning til terrenget og oppfylle krav til sikt. Driftsavkjørslene skal
opparbeides samtidig med vegen.

§7


§ 4.3 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG), jfr. pbl § 12-5, 1. ledd nr. 2


OMRÅDEBESTEMMELSER (KARTFORSKRIFTEN) (PBL § 12-7)

Arealet kan nyttes til skjæringer, fyllinger, paller, grøfter, rekkverk, gjerde, murer og støyvoller/
støyskjermer.



I anleggsfasen kan arealet benyttes til anleggsbelte og riggområde.



Innenfor områdene tillates mellomlagring av masser der dette er hensiktsmessig jfr. § 7.1.

§7.1

Området merket o_SPP skal brukes til offentlig parkering. Tiltak og vedlikehold i tråd med
formålet tillates gjennomført..

Midlertidig anleggsbelte (MA#), jfr. pbl § 12-7, nr. 2



Arealet kan benyttes til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget inkl.
mellomlagring av masser.



Rene masser tilsvarende tilstandsklasse 1 i TA- 2553 kan mellomlagres uten restriksjoner. Ved
behov for mellomlagring av masser i tilstandsklassene 2-4 i TA-2553, og som kan gjenbrukes i
veganlegget, skal lagringsområdet sikres mot avrenning til undergrunn og sideterreng.



Mellomlagring av masser i tilstandsklasse 5 i TA-2553 er ikke tillatt.



Kantvegetasjon inn mot vann og vassdrag skal ivaretas.

§ 4.4 Parkeringsplasser (o_SPP) jfr. pbl § 12-5, 1. ledd nr. 2


Formålene «Midlertidig anleggsbelte, riggområde og deponi» opphører når kommunen har fått
skriftlig melding om at anlegget eller deler av det er ferdigstilt, senest 2 år etter avsluttet
anleggsperiode, jfr. § 3.1 kulepunkt 7.

§ 4.5 Rasteplass (o_SR) jfr. pbl 12-5 nr. 2
§7.2


Området merket o_SR gjelder eksisterende rasteplass. Tiltak og vedlikehold i tråd med formålet
tillates gjennomført.

REGULERINGSBESTEMMELSER fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet



Midlertidig riggområde (MR#1, MR#2), jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2
Arealet tillates benyttet til virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget,
herunder midlertidige bygninger (brakker) og anlegg, lagring m.m. Innenfor områdene tillates det
også lagring og oppfylling av rene/inerte overskuddsmasser i forbindelse med vegbyggingen.
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Rene masser tilsvarende tilstandsklasse 1 i TA- 2553 kan mellomlagres uten restriksjoner. Ved
behov for mellomlagring av masser i tilstandsklassene 2-4 i TA-2553, og som kan gjenbrukes i
veganlegget, skal lagringsområdet sikres mot avrenning til undergrunn og sideterreng.



Mellomlagring av masser i tilstandsklasse 5 i TA-2553 er ikke tillatt.



Innenfor området kan eksisterende veger benyttes som anleggsveger.

§7.3

Deponiområde (D#1), jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2 og 10



Det kan bare deponeres masser fra veibyggingen som tilfredsstiller krav til tilstandsklasse 1 gitt i
veileder TA- 2553.



Helning skal ikke overskride 1:3. Det tillates ikke deponering av masser nærmere vann/vassdrag
enn 10 meter.



Umiddelbart etter avsluttet anleggsperiode og senest i løpet av andre sommerhalvår etter
ferdigstillelse av veganlegget, skal området (D#) i sin helhet arronderes og tilpasses tilliggende
arealer, slik at overganger og terrengformasjoner blir så naturlig som mulig. Området skal
istandsettes og tilbakeføres til det formål som angitt på planen.

REGULERINGSBESTEMMELSER fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet
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105

106

107

Justeringer etter 1. gangs offentlig ettersyn
Oppsummert har vi gjort følgende justering som følge av merknader etter 1. gangs offentlige
ettersyn;
1. Det er gjort en mindre justering av vei ned til fritidsbolig jfr. utsnitt under. Den «gamle
veglinje» er vist med oransje farge og ligger på det meste ca 5 m nærmere hovedveg.
Adkomstvei er også stoppet før man ankommer naustet, og berører nå ikke bebyggelse.
Vertikalprofil er tilpasset slik at ikke skråningsutslaget ikke går ut i vannet.

2. Ellers er det lagt inn en avkjørsels pil for driftsvei på andre siden av hovedvei i regulerings
kart C105, mellom profil 280 – 320 jfr. utsnitt under, etter merknad fra grunneier.

108

3. Planbeskrivelse er oppdatert i forhold til uttalelse Fylkesmannen i kapittel 8.10. 1 jord- og
skogbruk

TRFK vurderer endringene som mindre justeringer, og dette medfører ikke ny høring eller offentlig
ettersyn.
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INDRE FOSEN KOMMUNE
Detaljreguleringsplan for fv.715 Rødsjøkrysset –
Krinsvatnet
(ROS datert 27.08.2020)
----------------------------------------------------------------------------

RISIKO, SÅRBARHET OG SIKKERHET (ROS)
I forbindelse med utarbeidelse av planer for utbygging skal det gjennomføres analyse av
samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet av planforslaget, jf. plan- og bygningsloven § 4-3.

1.1 Metode
Analysen er gjennomført av prosjektet basert på sjekkliste fra Direktoratet for sikkerhet og
beredskap (DSB). Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering
sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser
som direkte kan påvirke omgivelsene. Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede
i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen “Aktuelt” og kun unntaksvis
kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
1. Lite sannsynlig: mindre enn en gang i løpet av 50 år
2. Mindre sannsynlig: mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år
3. Sannsynlig: mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år
4. Meget sannsynlig: mer enn en gang i løpet av ett år

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
1. Ufarlig: Ingen personskader, ingen direkte skader på miljøet, kun mindre forsinkelser.
Systemet settes midlertidig ut av drift. Ikke behov for reservesystemer.
2. En viss fare: Kan føre til få og små personskader samt mindre skader på miljøet,
dersom det ikke finnes reservesystemer/alternativer. Systemet settes midlertidig ut av
drift.

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632
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3. Kritisk: Hendelsen kan føre til personskade og evt. omfattende skader på miljøet.
Driftsstans i flere døgn.
4. Farlig: Hendelsen kan føre til alvorlige skadde og dødsfall (en person) samt evt.
Alvorlige skader på miljøet. Systemet settes ut av drift over lengre tid
5. Katastrofalt: Hendelsen kan føre til flere døde samt evt. svært alvorlige og langvarige
skader på miljøet. Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift.
Risiko uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser. For å
sammenligne risikonivået for ulike hendelser benyttes en risikomatrise.

Tabell 1: Matrise som viser prinsippet for klassifikasjon av risiko
Konsekvenser
1Ufarlig

2-En viss
fare

3Kritisk

4Farlig

5Katstrofalt

4 - Meget
sannsynlig

Sannsynlighet

3 - Sannsynlig
2 – Mindre
sannsynlig
1 – Lite sannsynlig

-

Hendelser i røde felt: Indikerer uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig for å redusere
risiko til gul eller grønn.

-

Hendelser i gule felt: Indikerer risiko som må vurderes mht. tiltak som reduserer
risiko. Tiltak vurderes ut fra kostnad i f.h.t. nytte

-

Hendelser i grønne felt: Indikerer akseptabel risiko.

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.

1.2 Samfunnssikkerhet og klimaendringer

Fv:715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet
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Klimaprofil for Sør-Trøndelag er innhentet fra Norsk klimasenter
(www.klimaservicesenter.no) og er vist nedenfor.

Klimaprofilen angir først og fremst en økt sannsynlighet for kraftig nedbør, regnflommer
med tilhørende mulighet for jord- flom- og sørpeskred. Klimaprofilen anbefaler et
klimapåslag på minst 20 % i alle nedbørsfelt i kystsonen. Oppdatert klimapåslag for kraftig
nedbør, er fra 01.01.2020 anbefalt til 40 %, og klimafaktor 1,4 vil bli benyttet ved
prosjektering av stikkrenner i planområdet.

Ifølge tabellen er det økt sannsynlighet for perioder med kraftig og intens nedbør, større
regnflommer, jord-flom og sørpeskred. Det er imidlertid ikke forventet økt fare for fjellskred
eller steinskred.
Ingeniørgeologisk rapport for fv. 715 Rødsjø – Krinsvatnet av 17.07.20, viser at det først og
fremst er fare for stensprang/steinskred i plan området. Løsmassene består i hovedsak av
tynt morenemateriale inn til vegstrekningen. Bart fjell ligger i dagen inn til vegstrekningen
på flere områder. Det utarbeides en sikringsplan mot steinsprang/skred i byggefasen.
Klima og økt nedbør må hensyntas i prosjektering av kulverter og stikkrenner med hensyn
til utforming og størrelse. Nytt drenssystemet blir dimensjonert i henhold til 200 – års flom.

Fv:715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet
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Tabell 3: Bruttoliste mulige uønskede hendelser
Hendelse/situasj
on

Aktu
elt

Sannsy
nlig

Konsekv
ens

Risik
o

Kommentar/Tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko
for:
1.Steinsprang eller
steinskred

Ja

3

2

Ifølge aktsomhetskart til NVE er det
registrert mulige utløpsområder for
steinsprang. Det er også registrert
hendelser med steinsprang på skrednett.
For at steinsprangfare og steinskredfare
skal være tilfredsstillende lav, anbefales
sikringstiltak av eksisterende

bergskjæringer/fjellskråninger. Tiltakene vil
primært omfatte rensk og evt. spetting av
stor blokk og bolting i terrenget. Disse
hensyntas nærmere i planbestemmelsene
og videre gjennom risikovurderinger i
byggeplan.
I planforslaget er det lagt inn en
sikkerhetsavstand på 6 m fra vegkanten til
fjellskjæring for å redusere faren for nedfall
av blant annet stein.

Fv:715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet
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Forutsatt tiltak som beskrevet over vurderes
sannsynlighetene for skred og steinsprang å
være innenfor akseptkriteriene gitt i SVV
Håndbok N200.
2. Snø-/isras

Ja

2

2

Ifølge aktsomhetskart
fra NVE er det
registrert mulig
løsne-/utløpsområde
for snøskred innen
planområdet.
Det er ikke registrert
typiske løsneområder
for snøskred på
strekningen, eller
tegn på at det har
gått snøskred.
Skredfaren mht.
snøskred vurderes
som tilfredsstillende
lav, dvs. sjeldnere
enn 1 hendelse pr. 50 år. I planforslaget er
det lagt inn en sikkerhetsavstand på 6 m fra
vegkant til fjellskjæring for å redusere faren
for nedfall av blant annet snø- og is i
vegbanen.

3. Kvikkleireskred

Nei

1

3

Planområdet ligger under marin grense,
men det er ikke registrert kvikkleire. Løs
massene består i hovedsak av faste masser.
Nærmere sjøkanten er det funnet
forekomster av bløt leire, men den er lite
sensitiv og ikke kvikk.

4. Jord- og
Flomskred

Ja

1

3

Ifølge aktsomhetskart fra NVE er det
registrert mulig løsne- og utløpsområde for
jord- og flomskred.
Under feltbefaring ble det registrert tett
skog og ikke registrert nylige
skredhendelser. Årlig nominell
skredsannsynlighet vurderes til å være

Fv:715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet

ROS

114

mindre enn 1/100.
Det anbefales at
vegetasjonen i
området bevares i
størst mulig grad.

5. Elveflom

Ja

6. Tidevannsflom

Nei

7. Radongass

Nei

2

1

Nordlig del av
planområde Nordelva ligger i
aktsomhetsområde
flom. En maksimal
vannstigning antas å
bli 5-6 m (NVE atlas). Vann kan
grave ut etablert
driftsveg. Tiltaket
justering av vei
forverrer ikke
situasjonen for driftsveg. Høydeforskjell
mellom elv og veg gjør det lite sannsynlig at
flom vil berøre fv.715.

Vær, vindeksponering. Er området:
Hendelse/situasj
on

Aktu
elt

8. Vindutsatt

Nei

Sannsy
nlig

Fv:715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet

Konsekv
enser

Risik
o

Kommentar/Tiltak

Planområdet vurderes ikke spesielt utsatt
for vind som kan forårsake fare for liv/helse
og materielle verdier. Ligger i dalføre
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9. Nedbørsutsatt

Ja

3

1

Ofte store nedbørmengder på Fosen.
Spesielt om vinteren kan dette føre til
problemer med tanke på framkommelighet.

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

10. Sårbar flora

Nei

11. Sårbar
fauna/fisk

Ja

12. Verneområder

Nei

13.
Vassdragsområder

Ja

14. Fornminner
(afk)

Nei

15. Kulturminne

Nei

1

3

Anadrom fisk i Nordelva. Tiltaket som
gjennomføres ligger utenfor vannstrengen.
Mulig avrenning fra fylling/deponi ivaretas
med kantsone på 10 m mot vassdrag.
Tiltaket forverrer ikke situasjonen i
vassdragene.
Planområdet ligger innenfor verneplan for
vassdrag «Nordelva». Planen legger opp til
en justering av eksisterende veg. Tiltaket
vurderes til ikke å berøre
målene/grunnlaget for vern i området.

1

3

Tiltak ligger utenfor vannstrengen. Kantsone
mot vassdrag er ivaretatt i plan.

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
16. Vei, bru,
knutepunkt

Ja

4

Fv:715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet
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Anleggsarbeid langs eksisterende veg gir
muligheter for midlertidig stenging. Ivaretas
i planbestemmelsene. Det skal utarbeides
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en plan for hvordan anleggstrafikken skal
avvikles.
17. Havn, kaianlegg

Nei

18. Sykehus/-hjem,
kirke

Nei

19.
Brann/politi/sivilfor
svar

Ja

3

1

Fv. 715 er eneste forbindelse mellom
Åfjord/Ørland og Indre Fosen på den sørlige
delstrekningen og mellom Åfjord og Indre
Fosen/Ørland på den nordlige
delstrekningen. Dette vil medføre lange
omkjøringer når vegen er stengt. Både i
anleggsperioden og i driftsfasen er det
viktig å opprettholde høy regularitet både
for nødetater, næringstransport og
innbyggere. Det legges opp til at ett
kjørefelt holdes åpent, og at
utrykningskjøretøy skal kunne passere til
enhver tid.

20. Kraftforsyning

Ja

2

2

Uønskede hendelser kan medføre brudd i
strømforsyningen. Ivaretatt med
hensynssone/sikringssone i plankart.

21. Vannforsyning

Ja

1

3

Det er ikke drikkevannskilder eller
hovedvannledninger i planområdet. Det er
imidlertid registrert drikkevannskilde i Indre
Osavatn - Råkvåg vannverk, som ligger 2,5
– 3 km sør for planområde fv715
Rødsjøkrysset – Krinsvatnet.
I 2019 ble grunnvannsforsyningen i Indre
Osavatn nedlagt og ny hoved vannforsyning
ble etablert i Indre Osavatnet..
Det antas at det kan bli noe økt
anleggstrafikk i en begrenset periode. Ellers
ingen forverring i forhold til dagens
situasjon. Det vises for øvrig til eksisterende
kommunal ROS – analyse og
beredskapsplan for Råkvåg vannverk.
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22. Forsvarsområde

Nei

23. Tilfluktsrom

Nei

24. Område for
idrett/lek

Nei

25. Park;
rekreasjonsområde

Nei

26. Vannområde for
friluftsliv

Nei

Etablert adkomst til vannet ved parkering,
hytte og Halsmarka opprettholdes

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
27. Akutt
forurensning

Nei

28. Permanent
forurensning

Nei

29. Støv industri

Nei

30. Støy industri

Nei

31. Støy vegtrafikk

Ja

32. Forurenset
grunn

Nei

33. Forurensning i
sjø/vassdrag

Nei

34. Høyspentlinje
(em stråling

Nei

35. Risikofylt
industri mm
(kjemikalier/eksplo
siver osv)

Nei

36.
Avfallsbehandling

Nei

4
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1

Bare en hytteeiendom i gul sone. Støy
ivaretas i planbestemmelsene.
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37.
Oljekatastrofeområ
de

Nei

Medfører planen/tiltaket:
38. Fare for akutt
forurensning

Ja

2

3

Uønsket utslipp i anleggsfase. Ikke høyere
risiko enn normalt. Tiltaksplan følges opp i
byggeplanfasen (YM – plan).

39. Støv og støy;
industri

Nei

41. Støy vegtrafikk

Ja

4

1

Det ligger en støysone langs dagens
veitrase som følge av dagens veitrafikk.
Støysoner justeres i tråd med flytting av
vei. Tiltaket vil ikke medføre mer støy.

42. Støy og støv fra
andre kilder

Ja

4

1

Aktuelt i anleggsgjennomføringen. Ivaretas i
planbestemmelsene.

43. Forurensning til
vassdrag

Ja

1

3

Vegen ligger i god avstand til vassdraget.
Ulykker kan føre til forurensing. Ingen
forverring i forhold til dagens situasjon.
Dette ivaretas i YM – plan.

44. Risikofylt
industri mm
(kjemikalier/eksplo
siver osv)

Nei

Transport. Er det risiko for:
45. Ulykke med
farlig gods

Ja

1

3

Kan forekomme. Ikke høyere risiko enn
vanlig

46. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet til
område

Ja

3

1

Snø og regn kan medføre glatte veier og
vanskelige kjøreforhold

Ja

2

3

I anleggsfasen vil det være økt risiko for
ulykker.

Trafikksikkerhet:
47. Ulykke i av/påkjørsler

Av- og påkjøringer utbedres og strammes
opp til det bedre. Viktig med gode
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siktforhold (evt. skogrydding). Dette
ivaretas i juridisk bindende kart og
planbestemmelser.
Plan for trafikkavvikling i anleggsfasen
utarbeides i byggeplanfasen
48. Ulykke med
gående/syklende

Nei

49. Andre
ulykkespunkter

Nei

1

4

Rasteplass og parkeringsplass ligger på
motsatt side av veien. Parkeringsplassen
benyttes til samkjøring. Kryssing av vegen
må forhindres.

1

3

Tiltaket medfører flere høye fjellskjæringer.
Behov for sikringsgjerder avklares i
byggeplanfasen.

Andre forhold:

50. Er tiltaket i seg
selv et sabotasje/terrormål?

Nei

51. Er det
potensielle
sabotasje/terrormål i
nærheten?

Nei

52. Regulerte
vannmagasiner,
med spesiell fare
for usikker is,
endringer i
vannstand mm

Nei

53. Naturlige
terrengformasjoner
som utgjør spesiell
fare (stup etc.)

Ja

54. Gruver, åpne
sjakter, steintipper
etc

Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring:

Fv:715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet

ROS

120

55. Trafikkulykke
ved
anleggsgjennomføri
ng

Ja

2

3

Utfordrende med trafikkavvikling i
anleggsfasen. Det er trangt om plassen.
Viktig med god sikring og stenging når
nødvendig.
Plan for trafikkavvikling i anleggsfasen
utarbeides i byggeplanfasen

1.2 Oppsummering ROS - analysen
Resultatmatrise med risiko for hendelser og konsekvenser kan oppsummeres i tabellen:
Tabell 4: Oppsummering
Konsekvenser
1Ufarlig
4 - Meget
sannsynlig

Sannsynlighet

3 - Sannsynlig
2 – Mindre
sannsynlig

2-En viss
fare

3- Kritisk

4Farlig

5Katstrofalt

16,31,41,42

9,19,46

1

5

20, 2

38, 47,55

1 – Lite
sannsynlig

3,4,13,11,21,43,45,53

48

Konklusjon
Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite
til moderat sårbart.
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SAMMENDRAG AV INNSPILL ETTER OFFENTLIG
ETTERSYN (28.08.20 – 20.10.20)

Navn

Merknad (sammendrag)

Kommentar

Statens Vegvesen,
datert 04.09.20

Ingen merknader til planforslaget

Tas til orientering

Daglig leder Rissa
Kraftlag v/Per Arne
Sæther, datert
07.08.20

Påpeker at Fosen Nett AS er
innfusjonert i Nettselskapet AS.

Tas til orientering

Sametinget, datert
08.09.20

Minner 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.

Tas til etterretning

Norges vassdragsog energidirektorat
(NVE), datert
08.09.20

Tidligere innspill til planen vurderes
ivaretatt.

Tas til orientering

Trøndelag
Fylkeskommune
v/Seksjon
Kommunal, datert
08.10.20

Tidligere innspill til planen vurderes
ivaretatt.

Direktoratet for
mineralforvaltning,
datert 09.09.20

Ingen merknader til planforslaget slik
det nå foreligger.

Tas til orientering

Trøndelag brann- og
redningstjeneste

Brann -og redningstjenesten må
kunne utføre effektiv rednings - og

Det legges opp til at
utrykningskjøretøy, så
langt som overhodet

Ingen merknader til planforslaget slik
det nå foreligger.
Tas til orientering

Ingen merknader til planforslaget slik
det nå foreligger.

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632
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v/Joar Ølmheim,
datert 18.09.20

slokkeinnsats, uansett årstid, også i
anleggsperioder.

mulig, må kunne passere
til enhver tid.

Under og etter anleggsperioder skal
også tilgjengelighet for
innsatsmannskaper til
omkringliggende bygninger
opprettholdes. Det må sikres at
slokke vannforsyningen og
sprinkleranlegg fungerer som
forutsatt. Dersom vanntilførselen
ikke er tilstrekkelig i perioder, må
det etableres kompenserende tiltak
som minimum gir tilsvarende
sikkerhet.

Ivaretas i
planbestemmelsene.

Fysiske trafikksikkerhetstiltak må
ikke plasseres og utformes slik at
tilgjengeligheten for
innsatsmannskaper og
redningsetater hindres.
Knut Bjørkvik, datert
11.10.20

Avkjørsel til 159/49 og 12 må
bygges med tilstrekkelig avstand til
hovedvei for å unngå snø fra
vintervedlikehold, brøyting.

Adkomstvei er justert
opptil 5 meter bort fra
hovedvei.

Ny adkomst ender opp i anneks på
gbnr. 159/49. Anneks må flyttes til
dagens hoved hytte (som skal rives).
Det bes om at terrenget her heves
for å unngå høyeste vannstand. Det
samme gjelder for uthuset, da dette
blir for nært hovedveien.

Adkomst justeres slik at
den ikke berører anneks.

Naust på naboeiendom til Aase
Mælan må heves/flyttes da vei
kommer over gbnr.159/4.

Adkomst justeres slik at
den ikke berører naust på
gbnr.159/4.

Det må være tilgjengelig adkomst og
parkering i bygge/anleggsperioden.

Ivaretatt i følgende
planbestemmelse; Før
anleggsstart skal det
utarbeides plan for hvordan
trafikken gjennom
planområdet skal avvikles
gjennom byggeperioden.
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Fylkesmannen i
Trøndelag, datert
15.10.20

Når det gjelder nordre avkjørsel må
det tas hensyn til
parkeringsmuligheter. Her er avtale
om parkering og adkomst til annen
eiendom.

Ny adkomst legges slik at
det er mulig å bruke
eksisterende parkering.

Tar det som en selvfølge at
overstående blir utført uten kostnad
og ekstraarbeid.

Tas til orientering

Ber om at følgende formulering i
planbeskrivelsen kap. 8.10 endres
det går frem at det er aktiv
skogbruksdrift i området: «Det er
ikke aktiv jord- eller skogbruksdrift
innenfor planområdet. Planforslaget
vurderes å ikke å ha vesentlige
konsekvenser for disse interessene»,
endres slik at det går frem at det er
aktiv skogbruksdrift i området.

Tas til etterretning.
Formulering endret.

Ellers ingen merknader til
planforslaget slik det nå foreligger.
Nord- Trøndelag
Reinbeiteområde
v/plankonsulent
Svein Bjørk, datert
19.10.20

Planforslaget ivaretar flyttleiene
gjennom bruk av hensynssone med
bestemmelse.

Tas til orientering

Aase Mælan, datert
19.10.20.

Viser til punkt 8.10.1 ang. aktiv
skogbruksdrift. Formulering er feil og
bes endres.

Tas til etterretning.
Formulering endret i
planbeskrivelse.

Båthuset som står på gbnr. 159/4 er
ikke hensyntatt i planbeskrivelsen.
Det ser ut som at ny adkomst til
gbnr. 159/12 og 159/49, kommer
rett inn i båthuset på gbnr. 159/4.
Viser for øvrig til Knut Bjørkvik sin
uttalelse; «naust på eiendom til Aase
Mælan må heves/flyttes da vei
kommer over det».

Adkomst justeres slik at
den ikke berører naust på
gbnr.159/4.

Påpeker at eksisterende
landbruksavkjørsel, på motsatt side
av hovedveien, må ivaretas.

Det legges inn avkjørsels
pil i plankartet som
tillater avkjøring på

Fovsen Njaarke sijte har ingen
innvendinger mot planforslaget.

125

motsatt side av
hovedveien.

Mattilsynet, datert
19.10.20

På strekningen Rødsjø- Krinsvatnet
(ned mot Rødsjøvatnet), er det et
par avkjørsler som forsvant da det
kom nytt rekkverk. Ønsker at
rekkverket åpnes på disse slik det
var tidligere.

Planarbeidet ivaretar kun
konsekvenser som dette
planarbeidet medfører.

Antar at massedeponi jfr. kapittel
7.6 skal være på vegvesenets egen
grunn, og ikke på 159/4?

Massedeponi er regulert
på gbnr. 159/4.

Mener at ny landbruksvei blir
dårligere en dagens vei, da den blir
svingete (S-sving) og brattere enn i
dag. Ber om at ny vei sikres slik at
veien kan kjøres av tømmerbiler, og
traktor med tømmer vogn som
tidligere. Ny landbruksvei må også
ivareta at det er mulig å parkere
langs veien, som tidligere, uten at
man hindrer passasje for andre
fartøy ned mot elva.

Dagens vei er vurdert å
ha standard som en
traktorvei. Stigning på ny
veg er på 14 % og
dermed innenfor kravene
til gjeldende standarder
for traktorvei.

Ingen merknader til planforslaget slik
det nå foreligger.

Tas til orientering.

Det presiseres likevel at tilgang på
helsemessig trygt drikkevann i
tilstrekkelige mengder er en av de
viktigste faktorene i samfunnet.
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Rødsjø -Krrinsvatn
Delstrekning sør for Krinsvassbrua
Delstrekning nord for Krinvassbrua
Rissa kommune
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Kvalvika

-50 - 2800
Hø1
80 km/t
2300 år 204

Skjærbusdal

Fra - til profil:
Dimensjoneringsklasse:
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Trafikkgrunnlag:

|
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TILGJENGELIGHET

Åpen

OPPDRAGSGIVER

Trøndelag fylkeskommune

OPPDRAGSLEDER
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KONTAKTPERSON

Ida Ulvik Rønningen

UTARBEIDET AV

Sverre Hagen

KOORDINATER

SONE: NTM10 Øst: 86600

ANSVARLIG ENHET

10234013 Bergteknikk Midt

Nord: 1646600

GNR./BNR./SNR.

SAMMENDRAG
På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune, Seksjon Vegfag, har Multiconsult Norge AS utført ingeniørgeologisk
kartlegging og vurdering av bergskjæringer i forbindelse med planlagt utbedring av fv. 715 fra Rødsjø til Krinsvatn i
Indre Fosen kommune. Strekningen som planlegges utbedret er omtrent 3,5 km lang. Utbedringen er planlagt langs
eksisterende veg eller i nærføring med eksisterende veg. Rapporten er utarbeidet til regulerinsplanen.
Berggrunnen i søndre del av området består av amfibolitt og av granodiorittisk gneis i nordre del. Berget er
oppsprukket langs 3-4 sprekkesett. Bergkvaliteten er i hovedsak god.
Utbedringen av vegen medfører etablering av lokalt høye bergskjæringer, med maksimal høyde 23 m. For de høye
bergskjæringene anbefales etablering av permanente hyller med 6 m bredde for hver 10 m.
Til sikring av skjæringene forventes hovedsakelig rensk, bolting og steinsprangnett. I partier med tett oppsprukket
berg kan det være aktuelt med sprøytebetong.
I terrenget over enkelte av skjæringene er det skrenter og urmasser som kan bli ustabile under anleggsarbeidet. Disse
må stabiliseres før anleggsarbeidet tar til.
Sprengningsarbeidet skal utføres på eller nær eksisterende veg, og dette må tas hensyn til under arbeidet. Det må
påregnes behov for små salver og lave pallhøyder, samt sikring av berget for hver salve. Det vil også være aktuelt med
stengning av vegen i kortere eller lengre perioder i forbindelse med sprengningsarbeidet.
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VEDLEGG

1. Oversiktskart med planlagte skjæringer. V100
2. Ingeniørgeologiske kart, M1:1000 (A1). V101 – V106.
3. Tverrprofiler M=1:200.
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Innledning
Bakgrunn
Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for fylkesveg 715 på strekningen
mellom Rødsjøkrysset og Krinsvatnet i Indre Fosen kommune. Den planlagte vegen skal utbedres
med slakere kurver, større bredde og forbedret sikt.
Planlagt ny veg har en lengde på rundt 3,5 km. Planområdet berører hovedsakelig skogsterreng, med
noe innslag av myr. Terrenget er sidebratt.
Hensikten med prosjektet er å legge til rette for utbedring av eksisterende fv. 715 med tanke på god
fremkommelighet og trafikksikkerhet.
Prosjektet er delt inn i 2 parseller, delparsell 1 ligger sør for Krinsvassbrua mellom S9D1 m120- 2949
(profil 0-2600), mens parsell 2 ligger nord for brua, mellom S9D1 m322-113 (profil -20-500).
Det er mange skjæringer og bratt terreng langs hele strekningen.
Denne rapporten er utarbeidet for reguleringsplan, og beskriver geologiske forhold og
ingeniørgeologiske vurderinger, inkludert skredfarevurdering. Det er også anslått sikringsomfang til
reguleringsplannivå.

Figur 1: Topografisk oversiktskart. Rød ellipse viser planområdet [1].
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Forutsetninger
Denne rapporten inneholder ikke geotekniske vurderinger. Det henvises til egne geotekniske
rapporter.
ÅDT for år 2019 er 1560 kjøretøy/døgn, og 9 % andel tungtrafikk. Vegen er dimensjonert for større
kjøretøy/vogntog.

1.3

Grunnundersøkelser og grunnlagsmateriale
Grunnlaget for utarbeidelse av denne rapporten er ingeniørgeologiske undersøkelser ved aktuelle
lokaliteter, samt bakgrunnsmateriale nevnt under.
•

Berggrunnskart fra NGU, 1:250 000 [5]

•

Løsmassekart fra NGU, 1:50 000 [3]

•

Aktsomhetskart fra NVE [4]

•

Flyfoto fra Norgeibilder.no og Digitale 3D kart fra Norgei3D.no

Følgende håndbøker og standarder er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne rapporten:
•

Håndbok N200 Vegbygging [6]

•

NS8141:2001 Vibrasjoner og støt [10]

•

Håndbok R760 Styring av vegprosjekter [18]

Det foreligger ingen grunnlag fra tidligere planfaser.

1.3.1

Utførte undersøkelser
Det er foretatt geotekniske grunnundersøkelser, det henvises til geotekniske notater og rapporter.
Sammenfattet av geotekniker fra Trøndelag fylkeskommune:
«Det er funnet bløt leire i den nordlige delen av prosjektet. Tendensen er at det er fast leire høyt i
skråningen som blir bløtere nedover mot skråningsfot, den blir nesten flytende ved sjøkanten.
Det er ikke kartlagt grunnforholdene under de store fyllingene grunnet dårlig adkomst. Det er
foreslått å fjerne skog og bygge midlertidige veger, som ble ansett som urimelig. For å utelukke fare
for at bløt leire forekommer under planlagte fyllinger må det utføres grunnundersøkelser der det ikke
er mulig å komme fram med hjul.
Multiconsult er kommet med forslag om å kartlegge fjell med Pioner og håndholdt dreiesondering
som gir indikasjon på lagdeling. Det er ikke fullstendige data man får ved totalsondering, men man
får i hvert fall vite hvor langt det er til fjell (kanskje bløtt leirelag, har liten mektighet og det går an å
masseutskifte), og man får også få vite om det er bløtt lag under fyllingen.
De kommer til å starte jobben i uke 29. Den geotekniske delen av prosjektet blir altså ikke levert før
forholdene blir klare.»
Det er ikke vurdert å være behov for kjerneboringer eller geofysiske undersøkelser i forbindelse med
arbeid knyttet til bergskjæringene.
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Ingeniørgeologisk feltkartlegging
Det ble utført befaring 11.06.2020 langs trasèen (eksisterende veg) og stedvis i terrenget vest for
denne av ingeniørgeologene Ine Gressetvold og Sverre Hagen fra Multiconsult Norge AS og Ida Ulvik
Rønningen fra Trøndelag fylkeskommune, Seksjon Vegfag. Ny befaring ble gjennomført 18.06.2020.
På denne befaringen deltok i tillegg til de 3 førstnevnte; Ragnhild Rostad fra Trøndelag
fylkeskommune, Seksjon Vegfag.

1.4

Linjeføring og bergskjæringer
Prosjektet er delt inn i to delprosjekter, på hver side av Krinsvassbrua. Delparsell 1 starter ved
Rødsjøen i profil -20 og går til profil 2750 ved Krinsvatnet. Delparsell 2 går fra profil -70 til profil 600.
Prosjektet følger eksisterende veg, med utvidelser av skjæringer og fyllinger. Den nye vegen ligger
inntil Rødsjøen og Krinsvatnet. Alle skjæringer vil bli ensidige.
Bergskjæringene i prosjektet er vist i Tabell 1.

Tabell 1: Tabell over skjæringene og anbefalt geoteknisk kategori

Bergskjæring 1 (P-20 – P240)
Beskrivelsen av bergskjæringen er delt i to deler, profil -20-80 og 80-240.
Fra profil -20 til 80 etableres det bergskjæring sør for eksisterende veg. Bergskjæringen blir opp mot
20 meter høy i dette intervallet. Her anbefales det å etablere en hylle 10 meter over vegbanenivået.
Hyllen anbefales å ha en bredde på 6 meter.
Fra profil 80 til ca. 100 er skjæringshøyden 8 meter. Videre fra profil ca. 100 til profil 240 avtar
skjæringshøyden og overstiger ikke 4 meter.
Bergskjæringsprofil for denne skjæringen skal ha en helning på 10:1.
Sideterrenget er relativt flatt.
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Bergskjæring 2 (P760 – P1040)
Maksimal skjæringshøyde blir 10 meter. Stigende fra 3 meter i sør til makshøyde 10 meter ved profil
980 hvoretter høyden avtar videre nordover. Sideterreng med maksimum helning ca. 20°.
Bergskjæringsprofil for denne skjæringen skal ha en helning på 10:1.

Bergskjæring 3 (P1200 – P1400)
Skjæringshøyden er ca. 4 meter i sør og har varierende høyde videre nordover. Maksimal høyde er 10
meter ved profil 1280. Sideterreng med helning 20-50°.
Bergskjæringsprofil for denne skjæringen skal ha en helning på 10:1.

Bergskjæring 4 (P1400 – P1620)
Bergskjæringen blir opp mot 20 meter høy i intervallet 1440-1480. Her anbefales det å etablere en
hylle 10 meter over vegbanenivået. Hyllen anbefales å ha en bredde på 6 meter.
Sideterreng med helning 20-50°.
Bergskjæringsprofil for denne skjæringen skal ha en helning på 10:1.

Bergskjæring 5: (P1620 – P1720)
Maksimal skjæringshøyde blir 5 meter. Sideterreng med maksimum helning ca. 20°.
Bergskjæringsprofil for denne skjæringen skal ha en helning på 10:1.

Bergskjæring 6: (P1900 – P2180)
Maksimal skjæringshøyde blir 9 meter. Sideterreng med maksimum helning ca. 20°.
Bergskjæringsprofil for denne skjæringen skal ha en helning på 10:1.

Bergskjæring 7: (P2340 – P2580)
Bergskjæringen blir opp mot 21 meter høy i intervallet 2480-2540. Her anbefales det å etablere en
hylle 10 meter over vegbanenivået. Hyllen anbefales å ha en bredde på 6 meter. Sideterreng med
helning 20-30°.
Bergskjæringsprofil for denne skjæringen skal ha en helning på 10:1.

Bergskjæring 11: (P-40 – P220)
Bergskjæringen blir opp mot 21 meter høy i intervallet 80-100. Her anbefales det å etablere en hylle
10 meter over vegbanenivået. Hyllen anbefales å ha en bredde på 6 meter. Sideterreng med helning
20-30°.
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Bergskjæring 12: (P360 – 500)
Maksimal skjæringshøyde blir 10 meter. Vegbanen senkes 2 meter. Sideterreng med helning 20-50°.

2
2.1

Geologi
Bergforhold
Berggrunnen i området har prekambrisk opprinnelse, men er senere utsatt for deformasjon og
metamorfose blant annet i sammenheng med den kaledonske fjellkjedefolding.
I følge berggrunnsgeologisk kart fra NGU [5] består berggrunnen i søndre del av området av
amfibolitt som er båndet, middelskornet med tynne marmorbånd. I nordre del består berggrunnen
av granodiorittisk gneis. Denne er lys grå med kvarts, feltspat, biotitt og stedvis hornblende og
titanitt. Bergarten er ikke migmatittisk.
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Bergarter

Amfibolitt.
Båndet, middelskornet
med tynne marmorbånd.

Granodiorittisk gneis.
Lys grå med kvarts,
feltspat, biotitt og
stedvis hornblende
og titanitt.
Ikke migmatittisk.

Figur 2: Berggrunnskart fra NGU, 1:250 000 [5]. Planområdet innenfor blå stiplet.
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Kvartærgeologi
I følge løsmassekart i målestokk 1:50 000 fra NGU [3] langs trasèen er det tynn morene,
skredmateriale, torv og myr innenfor planområdet. I tillegg forekommer bart berg, se Figur 3.

Figur 3: Kvartærgeologisk kart (løsmassekart) [3]. Planområdet innenfor blå stiplet.

10219973-RIGberg-RAP-001

17. juli 2020 / 00

164

Side 12 av 37

Fv. 715 Rødsjø - Krinsvatn
Ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplan

3

multiconsult.no

Befaringsobservasjoner
Blotningsgraden er god med bergskjæringer langs dagens veg. På toppen av skjæringene er det i stor
grad torv/vegetasjon, slik at all kartlegging i hovedsak er gjort i eksisterende bergskjæringer.
Under befaringen er det utført strøk- og fallmålinger på strukturer. Det er hovedsakelig registrert 3
sprekkesett og sporadiske sprekker.
Ved beskrivelse av oppsprekkingsgrad i tekst benyttes inndeling i kategorier etter RQD verdi, som vist
i Tabell 2.
Tabell 2: Klassifisering av oppsprekkingsgrad etter RQD verdi

3.1

Beskrivelse

RQD

Meget sterkt oppsprukket

0-25

Sterkt oppsprukket

25-50

Moderat oppsprukket

50-75

Lite oppsprukket

75-90

Meget lite oppsprukket

90-100

Bergskjæring 1 (P-20 – P240)
Bergarter
Det ble hovedsakelig observert amfibolitt. Langs denne strekningen fremstår bergarten som
uforvitret utenom misfarging på enkelte soner/sprekkeflater. Bergarten fremstår som moderat sterk
til sterk og lite til moderat oppsprukket.
Strukturgeologi, oppsprekking og svakhetssoner
Langs bergskjæring 1 ble det registrert 4 forskjellige sprekkesett, inkludert bergartens foliasjon. De
observerte sprekkeflatene er overveiende plane og ru.
• Sprekkesett 1/foliasjon har en orientering på N230°Ø/35-45°NV (230-240°Ø/30-50°NØ).
Sprekkeavstand 0,5-2 m.
• Sprekkesett 2 har en orientering på N355°Ø/70-80°Ø (N330-10°Ø/60-85°Ø).
• Sprekkesett 3 har en orientering på N50°Ø/60-65°SØ (N40-60°Ø/40-90°SØ).
• Sprekkesett 4 har en orientering på N150°Ø/60-65°V (N140-160°Ø/40-80°V)

10219973-RIGberg-RAP-001

17. juli 2020 / 00

165

Side 13 av 37

Fv. 715 Rødsjø - Krinsvatn
Ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplan

multiconsult.no

Figur 4: Rosediagram og polplott for sprekkemålinger ved bergskjæring 1.

Foto 1: Bergskjæring 1, sørvestre del

Foto 2: Bergskjæring 1, nordvestre del
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Foto 3: Bergskjæring 1, sørvestre del

Foto 4: Midtre del av bergskjæring 1

Løsmasser
Observerte løsmasser ved denne bergskjæringen er mose og tynt torvdekke. Observasjoner under
befaring ble løsmasseoverdekning observert å variere fra 0,2 m eller større.
Vann
Det ble ikke observert vann i skjæringen bortsett fra rennende vann i bekk som krysser vegen i rør
ved profil 135 (foto 5).

Foto 5: Bekk som krysser vegen i rør ved profil 135.
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Bergskjæring 2 (P760 – P1040)
Bergarter
Det ble hovedsakelig observert amfibolitt. Langs denne strekningen fremstår bergarten som
uforvitret utenom misfarging på enkelte soner/sprekkeflater. Bergarten fremstår som moderat sterk
til sterk og lite til moderat oppsprukket.
Strukturgeologi, oppsprekking og svakhetssoner
Langs bergskjæring 2 ble det registrert 4 forskjellige sprekkesett, inkludert bergartens foliasjon. De
observerte sprekkeflatene er overveiende plane og ru.
• Sprekkesett 1/foliasjon har en orientering på N230°Ø/30-40°NV
Sprekkeavstand 0,5-2 m.
• Sprekkesett 2 har en orientering på N310°Ø/75-85°SV
• Sprekkesett 3 har en orientering på N40°Ø/60-70°SØ.
• Sprekkesett 4 har en orientering på N170°Ø/85-90°Ø.

Figur 5: Rosediagram og polplott for sprekkemålinger ved bergskjæring 2.

Løsmasser
Observerte løsmasser ved denne bergskjæringen er mose og tynt torvdekke. Observasjoner under
befaring ble løsmasseoverdekning observert å variere fra 0,2 m eller større.
Vann
Det ble ikke observert vann i skjæringen.
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Foto 6: Bergskjæring 2

3.3

Bergskjæring 3 (P1200 – 1400)

Figur 5: Rosediagram og polplott for sprekkemålinger ved bergskjæring 3.

• Sprekkesett 1/foliasjon har en orientering på N250°Ø/30-40°NV
Sprekkeavstand 0,5-2 m.
• Sprekkesett 2 har en orientering på N335°Ø/75-85°NØ.
• Sprekkesett 3 har en orientering på N50°Ø/80°SØ.
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Foto 7: Bergskjæring 3

Løsmasser
Observerte løsmasser ved denne bergskjæringen er mose og tynt torvdekke. Observasjoner under
befaring ble løsmasseoverdekning observert å variere fra 0,2 m eller større.
Vann
Det ble ikke observert vann i skjæringen.

3.4

Bergskjæring 4 (P1400 – P1620)

Figur 6: Rosediagram og polplott for sprekkemålinger ved bergskjæring 4.

• Sprekkesett 1/foliasjon har en orientering på N230°Ø/45-55°NV
Sprekkeavstand 0,5-2 m.
• Sprekkesett 2 har en orientering på N170°Ø/80-90°V.
• Sprekkesett 3 har en orientering på N70°Ø/45-55°S.
• Sprekkesett 4 har en orientering på N300°Ø/70-80°NØ.
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Foto 8: Bergskjæring 4

Løsmasser
Observerte løsmasser ved denne bergskjæringen er mose og tynt torvdekke. Observasjoner under
befaring ble løsmasseoverdekning observert å variere fra 0,2 m eller større.
Vann
Det ble ikke observert vann i skjæringen.

3.5

Bergskjæring 5 (P1620 – P1720)

Figur 7: Rosediagram og polplott for sprekkemålinger ved bergskjæring 5.

• Sprekkesett 1/foliasjon har en orientering på N230°Ø/55-65°NV
Sprekkeavstand 0,5-2 m.
• Sprekkesett 2 har en orientering på N160°Ø/85-90°V.
• Sprekkesett 3 har en orientering på N110°Ø/70°S.
Løsmasser
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Observerte løsmasser ved denne bergskjæringen er mose og tynt torvdekke. Observasjoner under
befaring ble løsmasseoverdekning observert å variere fra 0,2 m eller større.
Vann
Det ble ikke observert vann i skjæringen.

3.6

Bergskjæring 6 (P1900 – P2180)

Figur 8: Rosediagram og polplott for sprekkemålinger ved bergskjæring 6.

• Sprekkesett 1/foliasjon har en orientering på N230°Ø/50-60°NV
Sprekkeavstand 0,5-2 m.
.

Foto 9: Bergskjæring 6
Løsmasser
Observerte løsmasser ved denne bergskjæringen er mose og tynt torvdekke. Observasjoner under
befaring ble løsmasseoverdekning observert å variere fra 0,2 m eller større.
Vann
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Det ble ikke observert vann i skjæringen.

3.7

Bergskjæring 7 (P2340 – P2580)

Figur 9: Rosediagram og polplott for sprekkemålinger ved bergskjæring 7.

• Sprekkesett 1/foliasjon har en orientering på N230°Ø/60-65°NV
Sprekkeavstand 0,5-2 m.
• Sprekkesett 4 har en orientering på N310°Ø/70-80°NØ.
Løsmasser
Observerte løsmasser ved denne bergskjæringen er mose og tynt torvdekke. Observasjoner under
befaring ble løsmasseoverdekning observert å variere fra 0,2 m eller større.
Vann
Det ble ikke observert vann i skjæringen.

3.8

Bergskjæring 1-7 samlet
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Figur 10: Sprekkerose kartlagt for bergskjæring 1-7, samlet.

3.9

Bergskjæring 11 (P-40 – P220)

Figur 11: Rosediagram og polplott for sprekkemålinger ved bergskjæring 11.

• Sprekkesett 1/foliasjon har en orientering på N230°Ø/65-75°NV
Sprekkeavstand 0,5-2 m.
• Sprekkesett 2 har en orientering på N350°Ø/70-80°Ø.
• Sprekkesett 3 har en orientering på N40°Ø/40-50°SØ.
Løsmasser
Observerte løsmasser ved denne bergskjæringen er mose og tynt torvdekke. Observasjoner under
befaring ble løsmasseoverdekning observert å variere fra 0,2 m eller større.
Vann
Det ble ikke observert vann i skjæringen.
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Foto 10 a, b, c: Bergskjæring 11

3.10 Bergskjæring 12 (P360 – P500)

Figur 12: Rosediagram og polplott for sprekkemålinger ved bergskjæring 12.

• Sprekkesett 1/foliasjon har en orientering på N230°Ø/65-75°NV
Sprekkeavstand 0,5-2 m.
• Sprekkesett 2 har en orientering på N330°Ø/75-85°NØ.
• Sprekkesett 3 har en orientering på N50°Ø/40-50°SØ.
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Løsmasser
Observerte løsmasser ved denne bergskjæringen er mose og tynt torvdekke. Observasjoner under
befaring ble løsmasseoverdekning observert å variere fra 0,2 m eller større.
Vann
Det ble ikke observert vann i skjæringen.

Foto 11: Bergskjæring 12
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Ingeniørgeologiske vurderinger
Stabilitet i bergskjæringene
De observerte sprekkeflatene er i overveiende grad ru og bølgete. Det er observert forvitret
sprekkefylling ved noen av lokalitetene i dagen. Det ble enkelte steder observert overflateforvitrede
soner.
Det er ikke registrert stabilitetsproblemer i eksisterende bergskjæringer og omfattende
stabilitetsproblemer forventes ikke.

4.1.1

Utrasningsmekanismer
Bergskjæring 1 (profilnummer -20-240)
Sprekkesett 1 og 3 kan danne kileformede utglidninger der de opptrer samtidig. Sprekkesett 2 kan
avløse slike kiler i overkant.
Bergskjæring 2 (profilnummer 760 til 1040)
Sprekkesett 1 og 3 kan danne kileformede utglidninger der de opptrer samtidig. Sprekkesett 2 kan
avløse slike kiler i overkant.
Bergskjæring 3 (profilnummer 1200 til 1400)
Sprekkesett 1 og 3 kan danne kileformede utglidninger der de opptrer samtidig. Sprekkesett 2 kan
avløse slike kiler i overkant.
Bergskjæring 4 (profilnummer 1400-1620)
Sprekkesett 1 og 4 kan danne kileformede utglidninger der de opptrer samtidig.
Bergskjæring 5 (profilnummer 1620-1720)
Skjæringen har lav høyde (maks. 5 m). Ut fra sprekkeregistreringene er det ikke identifisert typiske
utrasningsmekanismer i området.
Bergskjæring 6 (profilnummer 1900-2180)
Sprekkesett 1 og 4 kan danne kileformede utglidninger der de opptrer samtidig.
Bergskjæring 7 (profilnummer 2340-2580)
Sprekkesett 1 og 4 kan danne kileformede utglidninger der de opptrer samtidig.
Bergskjæring 11 (profilnummer -40-220)
Sprekkesett 1 og 4 kan danne kileformede utglidninger der de opptrer samtidig.
Bergskjæring 12 (profilnummer 360-500)
Sprekkesett 1 og 2 kan danne kileformede utglidninger der de opptrer samtidig.

4.2

Utforming av bergskjæringene
Alle bergskjæringer langs planområdet er i utgangspunktet utformet med helning 10:1. Der
sideterrenget er slakt og skjæringshøyden er lav (mindre enn 10 m), kan slakere helning på
bergskjæring som helning 1:1,5 vurderes. Der det er naturlig å følge markerte sprekkesett i
berggrunnen, kan helningen tilpasses i byggeplan/byggefase.
Grøft er anbefalt utformet som fanggrøft iht. håndbok N200 [6]. Ved inngrep i foten av løsmasser/ur
må ura renskes bort, sikres med støttekonstruksjon eller anbringes til stabil helning.
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Der prosjektert skjæringshøyde i bergskjæringer er større enn 12 m over ferdig veg anbefales det å
etablere fjellhylle. Dersom skjæringshøyden overstiger 12 m kun med liten margin vurderes det
unødvendig med fjellhyller. Hyllebredden anbefales til 6 m.
For alle bergskjæringer gjelder at endelig avgjørelse med tanke på skjæringsutforming må baseres på
ingeniørgeologisk vurderinger etter at berget er avdekket og før sprengningsarbeidet starter. I tillegg
kan skjæringsutformingen endres basert på erfaringer underveis i arbeidet med etablering av
skjæringene.
Tverrprofiler for utvalgte profilnummer er presentert i vedlegg 3.

4.3
4.3.1

Vann
Overflatevann i bergskjæringer
Det er ikke observert vann som krever spesielle hensyn i anleggsfasen.
Selv om det ikke er registrert vann under befaring, kan det komme vann ut av løsmasser eller i
berget. Dette kan først avdekkes etter uttak av skjæringene og isbygging er ofte best å vurdere etter
en vinter. Det må forventes isnett i enkelte partier. Rennende vann og drypp kartlegges etter hvert
som bergskjæringene etableres.

4.3.2

Grunnvann
Der det etableres høye bergskjæringer kan grunnvannssenking forekomme. I grunnvannsdatabasen
GRANADA [2] er det ikke registrert brønner i området.

4.3.3

Ytre miljø
Sammenfattet av planprosjektleder i Trøndelag fylkeskommune:
«Det er ikke funnet spesielle registreringer i fagsystemet Naturbase hos Miljødirektoratet innenfor
selve planområdet. Det er heller ikke registrert noe funn i Artdatabanken innenfor samme området.
Planområdet inneholder ingen forekomster av prioriterte arter (PA), truede eller nært truede arter på
Norsk Rødliste for arter 2010. Planområdet inneholder heller ikke utvalgte naturtyper (UN) på Norsk
rødliste for naturtyper 2011. Siden prosjektet er av begrenset omfang og ikke berører områder som er
antatt berørt av viktige områder for naturmangfold fra før, legger Trøndelag fylkeskommune til
grunn at det ikke er nødvendig med slike registreringer. Naturmangfoldlovens §8 - §12 er vurdert i
planbeskrivelsen og paragrafene vurderes ivaretatt i planforslaget.»

4.4

Løsmasser over bergskjæringer
Det er noe ur i deler av planområdet.
Skjæringer i løsmasser over bergskjæringer anbefales etablert med helning 1:2, og at det fjernes
løsmasser 2 meter fra skjæringstopp.
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Sprengning, boring og vibrasjoner
Sprengningsopplegg
Arealet minimum 2 m innenfor skjæringstoppen skal renskes før sprengning.
Sprengning utføres i hht. prosess 22.1 og 22.21 beskrevet i håndbok R761 [8] for alle
bergskjæringene. Tiltak for å oppnå god kontur vurderes i anleggsfasen.
Stabilitetssikring av øverste pall utføres før nederste pall sprenges ut. Det kan også være aktuelt med
forbolting.
Krav til maksimal pallhøyde skal fastsettes basert på ingeniørgeologisk kartlegging etter at berget er
avdekket.
Nøyaktig boring er viktig for å oppnå god konturkvalitet. Ved uakseptabelt boravvik må det
iverksettes korrigerende tiltak.
Sprengningsopplegg skal tilpasses fortløpende mens etablering av bergskjæringer pågår. Utsprengt
bergskjæring skal lastes ut etter hver salve. Behov for arbeidssikring vurderes fortløpende, kartlegges
og sikres etter hver salve.

4.5.2

Borbarhet, sprengbarhet og borslitasje
Det er ikke foretatt laboratorietesting av borbarhet, sprengbarhet og borslitasje i forbindelse med
dette prosjektet. Det gis en kort vurdering om bergartens mekaniske egenskaper relatert til
borbarhet og sprengbarhet basert på erfaring fra lignende forhold.
Bergartene observert ved de 2 ulike lokalitetene er metamorfe bergarter. Erfaringsmessig fra andre
prosjekter har disse bergargartene middels borbarhet, middels borslitasje og middels sprengbarhet.
Bergarter med fremtredende foliasjon eller lagdeling kan imidlertid gi utfordringer med tanke på
sprengbarhet [15]. I prosjektertområde er det registrert subhorisontale og subvertikale sprekkesett
som kan gi boravvik ved at borehullet bøyer av normalt på det slake sprekkesettet, og parallelt til det
steile sprekkesettet.

4.5.3

Vibrasjonskrav
I følge NS8141:2001 [10] skal omkringliggende bygninger og andre konstruksjoner som kan tenkes å
bli berørt av sprengningsarbeid besiktes før arbeidet utføres. Som regel for områder som skal
besiktiges, anbefales en avstand på 50 m for byggverk fundamentert på berg og 100 m for byggverk
fundamentert på løsmasser [10].
Det er ingen bygninger eller andre installasjoner i nærheten av delprosjekt 1 som kan berøres av
sprengningsarbeid.
I delprosjekt 2 er det en hytte med uthus/anneks ca. 20 m nedenfor vegen ved profilnr. 225.
Bygningene er av dårlig forfatning (foto 12 a,b).
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Foto 12 a,b: Hytter ved profilnr. 225.
Ca. 20 m vest for profil -50 i delprosjekt 2 ligger en installasjon som ligner på et pumpehus (Foto 10
a). Det har ikke lyktes Multiconsult å finne ut hva dette representerer og evt. vibrasjonskrav som kan
tillates i forhold til dette fra sprengningsarbeid.
4.5.4

Lufttrykkstøt mot byggverk
I følge NS8141-1 [10] er veiledende grenseverdi for toppverdi av refleksjonstrykk fra
sprengningsarbeid målt ved byggverk fastsatt til 500 Pa. Denne grenseverdien gjelder for avstander
fra sprengningssted til byggverk på over 20 m. Som nevnt under kap. 4.5.3 vurderes bygningene å
være i så dårlig forfatning at det ikke vurderes som relevant å sette grenseverdi for refleksjonstrykk
fra sprengningsarbeid for disse.
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Bergsikring
Kapittelet omfatter anbefalinger knyttet til sikring av bergskjæringer og sideterreng og gir et
sikringsoverslag på reguleringsplannivå. Anslåtte sikringsmengder er angitt i Tabell 3. Endelig
sikringsomfang vil først bestemmes på bakgrunn av ingeniørgeologisk befaringer etter at
bergoverflaten er rensket, men før sprengning påbegynnes, underveis i sprengningsarbeidene og
etter at skjæringene er ferdig sprengt. Bergsikring skal utføres fortløpende, etter hvert som
skjæringene sprenges ut. Ved etablering av fjellhylle skal pall ovenfor fjellhylle sikres før neste pall
sprenges ut.
Tabell 3 Anslåtte sikringsmengder, med utgangspunkt i beskrivelser gitt i Prosesskode 1.
Prosess

Sikringstype

Mengde

23.131

Spettrensk av alle sprengte skjæringer (samlet areal ca. 17 000 m2)

300 t

23.139

Rensk fra tau og bruk av pute (renskelag)

100 t

23.21

Fullt innstøpte bolter

(510 stk)

23.213

Bolter, fullt innstøpt, lengde 3,00 m, diameter 20 mm

400 stk

23.214

Bolter, fullt innstøpt, lengde 4,00 m, diameter 20 mm

80 stk

23.215

Bolter, fullt innstøpt, lengde 5,00 m, diameter 20 mm

30 stk

23.22

Kombinasjonsbolter

(90 stk)

23.223

Kombinasjonsbolter, lengde 3,00 m, diameter 20 mm

50 stk

23.224

Kombinasjonsbolter, lengde 4,00 m, diameter 20 mm

20 stk

23.225

Kombinasjonsbolter, lengde 5,00 m, diameter 20 mm

20 stk

23.23

Endeforankrede bolter

(100 stk)

23.233

Bolter, endeforankrede, lengde 3,00 m, diameter 20 mm

80 stk

23.234

Bolter, endeforankrede, lengde 4,00 m, diameter 20 mm

10 stk

23.235

Bolter, endeforankrede, lengde 5,00 m, diameter 20 mm

10 stk

23.24

Forbolter til topp skjæring

(80 stk)

23.244

Forbolter, lengde 6,00 m, diameter 32 mm

80 stk

23.3

Sikring med bånd og nett

23.31

Bånd

30 m

23.3291

Steinsprangnett

600 m²

23.3292

Isnett (tas med for å fullstendig anslag over sikringsmidler)

200 m²

23.33

Festebolter for bånd og nett

23.331

Festebolter, lengde 0,6-0,8 meter, diameter 16 mm

50 stk

23.332

Festebolter, lengde 0,8-1,0 meter, diameter 20 mm

50 stk

23.42

Fiberarmert sprøytebetong B35/M45 E1000, tykkelse 150 mm

100 m3
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Rensk
Det vil være aktuelt å renske bergskjæringene både maskinelt og med spett, utover forsvarlig
driftrensk. Det kan bli aktuelt med rensk fra tau.
Spettrensk må utføres fortløpende fra egnet arbeidsplattform.
Bergsikringsbolter
Det anslås behov for spredt bolting av bergskjæringene.
Aktuelle boltetyper vil være kombinasjonsbolter og fullt innstøpte bolter, hovedsakelig 3 og 4 meters
lengde, men det må også påregnes bruk av lengre bolter. I tilfeller der umiddelbar sikringseffekt
kreves, benyttes kombinasjonsbolter. Polyesterforankrede bolter kan kun tillates ved sikring fra tau.
Forbolter
Det kan være aktuelt med forbolter for å beholde konturen der orienteringen av sprekker/slepper er
slik at det vil være risiko for større utfall utenfor prosjektert bergskjæringstopp eller for å bevare
prosjektert hylle. Disse monteres parallelt prosjektert skjæring, ca. 1 m utenfor prosjektert
skjæringskant, med helning på omkring 85° inn i skjæring. Behov, bolteavstand og boltelengde
vurderes av ingeniørgeolog. Det er viktig at disse er gyst og at gysemasse har herdet før videre
sprenging.
Det kan være aktuelt å forbolte for å hindre at overflateparallelle sprekkeplan blir «løftet» under
sprengning og danner store løse blokker, spesielt i høye partier. Da kan det være aktuelt å benytte
forbolter med skive og forspenne dem.
Nett
Steinsprangnett vil være en aktuell sikringsmetode i områder der berget er tett oppsprukket.
Isnett vil være aktuell sikringsmetode der iskjøving kan forekomme. Plassering og nødvendig mengde
av nett baseres på kartlegging og vurdering av vann- og bergforhold i utsprengte bergskjæringer. Det
kan hende at issikring først vil være aktuelt etter en vinters vurdering av isforholdene.
Sprøytebetong
I soner med sterkt oppsprukket eller forvitret berg kan sprøytebetong være aktuell sikringsmetode.
Det er ikke antatt at dette vil komme til anvendelse, men kan ikke utelukkes. Det er derfor tatt med
100 m3 sprøytebetong i anslåtte sikringsmengder. Beslutninger om påføring av sprøytebetong skal
tas i samråd med ingeniørgeolog.
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Kvalitet og anvendelse av steinmateriale
To prøver med bergmateriale fra området rundt Rødsjø-Krinsvatn ved fv. 715 er undersøkt med
hensyn til om fastsatte krav til vegoverbygning oppfylles [17]. Multiconsult og Trøndelag
fylkeskommune har tatt prøvene. Prøve 1 forbindes med HP 9 og 1292 m, mens prøve 2 forbindes
med HP 9 og 197 m.
Det er utført mekaniske tester for å kontrollere motstanden mot nedknusing (Los Angeles) og
motstanden mot nedmaling (micro-Deval).
De mekaniske verdiene tilfredsstiller anvendelse som overbygningsmateriale etter N200-krav. MicroDeval-verdiene på 11 og 12, samt Los Angelesverdiene på 26 for prøve 2 tilsier at materialene er godt
egnet som både bære- og forsterkningslag for alle trafikkgrupper.
Det ble dessverre for lite materiale til å utføre Los Angeles for prøve 1, men det antas at kvaliteten er
tilsvarene som for prøve 2.

4.8

Geoteknisk kategori
Prosjekter klassifiseres i geotekniske kategorier (1, 2 og 3) avhengig av kompleksitet og risiko.
Geotekniske kategorier for vegprosjekter skal bestemmes i henhold til Eurokode 7 del 1 [16]. Ulike
deler av prosjekter kan plasseres i ulik geoteknisk kategori.
Geoteknisk kategori for bergskjæringene er fastsatt i henhold til Eurokode 7 [11] og bestemt ut fra
konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) og vanskelighetsgrad, samt krav i håndbok N200 [6].
NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0) [12] definerer konstruksjoners plassering med
hensyn til konsekvensklasse og pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklasser er behandlet i
standardens tillegg B (informativt), mens veiledende eksempler på klassifisering av konstruksjoner i
pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabeller NA.A1(901), se Tabell 4
nedenfor.
Tabell 4 Utdrag fra tabell NA.A1(901) i nasjonalt tillegg til Eurokode 0.
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Tabell 5 Definisjon av geoteknisk kategori [13].

Statens vegvesens Håndbok N200 [6] stiller krav om at alle bergskjæringer høyere enn 10 m plasseres
i geoteknisk kategori 3. I tillegg skal bergskjæringer der hensynet til bygninger i umiddelbar nærhet
som må ivaretas også plasseres i geoteknisk kategori 3. Bergskjæringer lavere enn 5 m kan plasseres i
kategori 1. Bergskjæringene i prosjektet er plassert i ulike geotekniske kategorier, se Tabell 1 ut fra
høyde og nærhet til bygg (vibrasjonskrav). Geoteknisk kategori 3 svarer til prosjektkontrollklasse 3 og
utførelseskontrollklasse 3, se Tabell 6 og Tabell 7.
Tabell 6 Tabell 203.2 fra Håndbok N200, valg av prosjekteringskontrollklasse – bergskjæringer.

Tabell 7 Tabell 203.4 fra Håndbok N200, valg av utførelseskontrollklasse – bergskjæringer.

Dette betyr at bergskjæringene i geoteknisk kategori 3 bla. skal kontrolleres av uavhengig foretak
både av prosjektering og av utførelse.
Metode for prosjektering er observasjonsmetoden.
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Skredrisiko
Forutsetninger
Vurderingen av skred- og steinsprangrisiko i denne rapporten er basert på NVEs aktsomhetskart [4],
og befaring i felt.
Skredtypene som er vurdert er snøskred, jord- og flomskred og steinsprang.
Aktsomhetskart fra NVE for det aktuelle planområdet er gjengitt i figur 15. Disse er basert på
topografi, og tar ikke hensyn til forhold som geologi, vegetasjon, vind, forventede snø- og
nedbørsmengder eller type og tykkelse av løsmasser. Aktsomhetskartene beskriver kun områder der
topografien tilsier at snøskred, steinsprang og jordskred kan utløses og deres beregnede
utløpsområder. Aktsomhetskartene beskriver ikke sannsynligheten for skredhendelser vil inntreffe.
Det er angitt aktsomhet for steinsprang, jord- og flomskred samt snøskred langs den aktuelle
trasèen.

Figur 15: Aktsomhetskart for skred fra NVE [4]
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Skredhendelser
Det er registrert hendelser med steinsprang på skrednett.no [4] på følgende delstrekninger av
trasèen:

5.3
5.3.1

•

1250-1400 på delstrekning 1

•

0-80 og 550-600 på delstrekning 2

Befaringsobservasjoner
Steinsprang
Ifølge aktsomhetskart fra NVE [4], se figur 15, ligger områdene langs trasèen fra ca. profil 1200-1350,
ca. profil -40-50 og ca. profil 275-475 innenfor mulige utløpsområder for steinsprang.
Følgende observasjoner er gjort i felt ved aktsomhetsområdene av trasèen:

Profil 1200-1350
Det observeres område med urmasser og lokale skrenter ovenfor planområdet. Størrelsen på
urmassene varierer i området 0,1-10 m3. Det er registrert 5 hendelser med steinsprang fra området i
perioden 2003-2018 på Skrednett. Årlig nominell skredsannsynlighet vurderes til å være mindre enn
1/5.
Før anleggsfasen anbefales at det tas en gjennomgang av området for å se hvilke skrenter og
urmasser som er ustabile og ytterligere kan destabiliseres på grunn av anleggsarbeidet.

Profil -40-50
Det observeres område med urmasser og lokale skrenter ovenfor planområdet.
Det er registrert 12 hendelser i perioden 2015-2018 med steinsprang i området profil 0-100 på
Skrednett.
Årlig nominell skredsannsynlighet vurderes til å være mindre enn 1/5.
Før anleggsfasen anbefales at det tas en gjennomgang av området for å se hvilke skrenter og
urmasser som er ustabile og ytterligere kan destabiliseres på grunn av anleggsarbeidet.

Foto 13: Skrent ovenfor profil -25.

10219973-RIGberg-RAP-001

17. juli 2020 / 00

186

Side 34 av 37

Fv. 715 Rødsjø - Krinsvatn
Ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplan

multiconsult.no

Profil 275-475
Det observeres område med urmasser og lokale skrenter ovenfor planområdet. Størrelsen på
urmassene varierer i området 0,1-10 m3.
Det er ikke registrert hendelser med steinsprang i området på Skrednett.
Årlig nominell skredsannsynlighet vurderes til å være mindre enn 1/50.
Før anleggsfasen anbefales at det tas en gjennomgang av området for å se hvilke skrenter og
urmasser som er ustabile og ytterligere kan destabiliseres på grunn av anleggsarbeidet.

5.3.2

Snøskred
Ifølge aktsomhetskart fra NVE [4], se figur 15, ligger områdene langs trasèen fra ca. profil 750-1700,
1900-2400, -50-100 og 150-500 innenfor mulig løsne-/utløpsområde for snøskred.
Det er ikke registrert typiske løsneområder for snøskred på strekningen, eller tegn på at det har gått
snøskred. Skredfaren mhp. snøskred vurderes som tilfredsstillende lav, dvs. sjeldnere enn 1 hendelse
pr. 50 år.

5.3.3

Jord- og flomskred
Ifølge aktsomhetskart fra NVE [4], se figur 15, ligger områdene langs trasèen fra ca. profil 2250 til
2300 innenfor mulig løsne- og utløpsområde for jord- og flomskred.
Under feltbefaring er det registrert tett skog og ikke registrert nylige skredhendelser. Årlig nominell
skredsannsynlighet vurderes til å være mindre enn 1/100.

5.4

Risikovurdering
Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på veg er gitt i Håndbok N200 og gjengitt i Tabell 7. NArundskriv 2014/08 [22] beskriver selve metodikken. Restrisikoen for skred på veg skal være lavere
enn tolererbar skredsannsynlighet, og bør være lavere enn akseptabel skredsannsynlighet gitt i Tabell
8.
Tabell 8 Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på veg [6].

Fremskrevet ÅDT for prosjektet veg er beregnet til mer enn 1500 kjøretøy/døgn. Ved ÅDT mellom
1500 og 3999 er største aksepterte sannsynlighet for skred per km og år som kan resultere i stengt
veg eller ulykke 1/50, se Tabell 8.
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Tiltak
For å redusere risiko for steinsprang fra bergskrenter ovenfor planområdet ved profil ca. 100-1350 og
-40-50 anbefales det stabiliserende tiltak. Tiltakene vil primært omfatte rensk og evt. spretting av
stor blokk og bolting i terrenget.
Forutsatt tiltak som beskrevet vurderes sannsynlighetene for skred og steinsprang å være innenfor
akseptkriteriene gitt i Håndbok N200.

6

Bemanning i byggefasen
I utførelsesfasen anbefales det at prosjektet utnevner en ansvarlig ingeniørgeolog, som har erfaring
fra oppfølging av sprengningsarbeider og etablering av høye bergskjæringer. Ansvarlig
ingeniørgeolog skal påse at det blir utarbeidet ingeniørgeologisk sluttrapport for bergskjæringene. I
tillegg bør byggherren tilknytte seg kontrollingeniør(er) til å følge opp arbeidet.
Personer som gjennomfører geologisk kartlegging langs sprengte bergskjæringer og vurdering av
permanent bergsikring skal ha følgende kompetanse:

7

•

Erfaring med ingeniørgeologisk kartlegging, og beskrivelse av bergmassekvaliteter.

•

Erfaring med og kjennskap til relevante metoder for bergsikring.

•

God kunnskap om innholdet i ingeniørgeologiske rapporter utarbeidet i plan/prosjekteringsfase.

•

God kunnskap om innholdet i håndbok N200 kapittel 22 Skråninger og skjæringer i berg.

HMS
Arbeid med høye bergskjæringer er risikoutsatt med hensyn til berg- og løsmassestabilitet.
Entreprenøren skal for de risikoutsatte arbeidsoperasjonene gjennomføre sikker jobbanalyse (SJA);
Nedenfor er det en del forhold som kommenteres. Listen er ikke uttømmende.
•

Arbeid med høye bergskjæringer i sidebratt terreng er risikofylt. Det må vurderes tiltak for å
øke arbeidssikkerheten, i form av f. eks rensk og bolting før oppstart av sprengningsarbeid,
samt sikre anleggsmaskiner mot at de kan gli om terrenget er så bratt.

•

Ur og løsmasser over bergskjæring er stedvis i bratt sideterreng. I den grad for fjernes for
slike masser må disse arbeidsikres før permanent løsning utføres.

•

Ved teleløsningsperioder og i perioder med mye nedbør vil midlertidige løssmasseskråninger
på skjæringstopp ha dårligere stabilitet og vil da være mer utsatt for erosjon.

•

Vann vil stedvis danne isskjøving langs bergkjæringene. Dersom anleggsaktivitet er planlagt
inn skjæring må disse sikres midlertid, eventuelt renskes ned i mildværsperioder vinterstid
og i vårløsningen.

•

Sprengningsarbeid, må følge lover og forskrifter, dersom det ikke gjøres kan det føre til store
konsekvenser

•

Påboring av sprengstoff, ikke fra tidligere anlegg, men eget.

•

Arbeid i høyden, for eksempel rensk fra tau og arbeid fra lift, fare for fall.

•

Trafikkavvikling
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Høyspent

•

Kvikkleireskred
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Årsmelding 2020 fra kontrollutvalget
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kommunestyret tar årsmeldingen 2020 fra kontrollutvalget i Indre Fosen kommune til
orientering.

Oppsummering:
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune behandlet sak 35/20 i møte 18. desember 2020.
Behandlingen er gjennomført i henhold til kommuneloven § 23-5 og forskriften for revisjon og
kontrollutvalg.
Kontrollutvalget gjennomførte følgende behandling og fattet følgende vedtak i sak 35/20 –
ÅRSMELDING 2020 FRA KONTROLLUTVALGET I INDRE FOSEN KOMMUNE
Behandling:
Ingen merknader til forslag til årsmelding for 2020.
Vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 ble vedtatt.
Vedlegg:
1 Årsmelding 2020 for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

1
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KONTROLLUTVALGET I INDRE FOSEN KOMMUNE
ÅRSMELDING FOR 2020
J nr: KU IFK 36/20
1.

Innledning

Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune har hatt følgende sammensetning i 2020. Dette ihht
vedtak i sak 128/19, kommunestyret Indre Fosen kommune i møte 10. desember 2019.
NAVN
Kurt Myrabakk
Per Brovold
Veronica Moan Myran
Randi Sollie Denstad
Hauk Paulsen

VARAMEDLEMMER
Tormod Overland
Idar Aune
Ellen Lindvåg
Georg Høgsve
Gunn Anita Ytterås
Engvik
Kommunelovens § 23-2 sier at kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret forestå det
løpende tilsyn med forvaltningen. Hvordan dette skal skje er bl.a. nærmere beskrevet i
kommunelovens kapittel 23 og forskrift for kontrollutvalget.
Denne forskriften omhandler regler for valg, saksbehandling, kontrollutvalgets oppgaver,
innhenting av opplysninger og taushetsplikt. Oppgavene for kontrollutvalget kan synes svært
omfattende. Selv om lovens bokstav sier at kontrollutvalget skal ha det løpende tilsynet, vil
det i praksis si at utvalget velger ut områder som de vil kontrollere. Sekretariatet støtter
kontrollutvalget med de praktiske forberedelsene.
Utvalget er imidlertid ansvarlig for at det på tilfredsstillende måte foregår en løpende kontroll,
og må sørge for å holde kommunestyret orientert gjennom rapporter dit.
2.

FUNKSJON
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

ADRESSE
7120 LEKSVIK
7100 RISSA
7120 LEKSVIK
7100 RISSA
7120 LEKSVIK

Møtevirksomhet

Møtene i kontrollutvalget er åpne, dette i henhold til lov. Egen sekretær har hatt rett til å uttale
seg. Ordføreren og revisor har møte- og talerett. Representanter fra administrasjonen har blitt
innkalt i enkeltsaker for å orientere utvalget.
Saklisten med dokumenter har blitt sendt til ordfører, rådmann, revisor og servicekontoret i
tillegg til utvalgsmedlemmene. Saklisten, dokumenter og møteprotokollene, som ikke er
unntatt fra offentlighet, er offentlig tilgjengelig. Kontrollutvalget har gjennomført 9 møter og
behandlet 35 saker.
Følgende saker ble behandlet i kontrollutvalget i 2020:
Sak 01/20
Sak 02/20
Sak 03/20
Sak 04/20

Revisjonsplan for 2019 – 2020 og melding om uavhengighet fra
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – Indre Fosen kommune
Møteplan 2020 for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune
Årsmelding fra kontrollutvalget i Indre Fosen kommune for 2019
Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll/eierskapskontroll i 2020 –
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Sak 05/20
Sak 06/20
Sak 07/20
Sak 08/20
Sak 09/20
Sak 10/20
Sak 11/20
Sak 12/20
Sak 13/20
Sak 14/20
Sak 15/20

kontrollutvalget i Indre Fosen kommune.
Oppfølging politiske saker.
Forvaltningsrevisjon 2019 – offentlige anskaffelser i Indre Fosen kommune sluttbehandling
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 2020 – bestilling til Revisjon
Midt-Norge SA
Oppfølging politiske saker.
Kulturfond, opprettet av kommunestyret i Rissa kommune sak 20/07 merknader
Årsrapport skatt 2019 for Indre Fosen kommune – til uttalelse
Risiko- og vesentlighetsvurdering for Indre Fosen kommune – grunnlag for
utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden
2021 - 2024
Forvaltningsrevisjon 2020/2021 – selvkostområder i Indre Fosen kommune bestilling
Oppfølging politiske saker.
Årsmelding og regnskap 2019 – Kulturcompagniet Indre Fosen KF – til
uttalelse
Årsmelding og regnskap 2019 – Indre Fosen kommune – til uttalelse
Ble behandlet i møte 15. juni 2020.

Sak 16/20
Sak 17/20
Sak 18/20
Sak 19/20
Sak 20/20
Sak 21/20
Sak 22/20
Sak 23/20
Sak 24/20
Sak 25/20

Indre Fosen kommune sin plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i
perioden 2021 – 2024 (Behandlet i to møter, sluttbehandlet 2. sept 2020.)
Forvaltningsrevisjon 2020 – internkontroll i barnevernet - prosjektplan
Oppfølging politiske saker
Forvaltningsrevisjon 2020 – Fosen renovasjon IKS – del av eierskapskontroll
2020 – prosjektplan
Oppfølging politiske saker
Forvaltningsrevisjon 20192020 – Eierstyring / eierskapskontroll Indre Fosen
kommune
Oppfølging politiske saker
Bestilling av forvaltningsrevisjon 2021 – selvkostområdene vann og avløp /
Indre Fosen kommune
Budsjett 2021 for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune - forslag
Forenklet etterlevelseskontroll for 2019 – etterlevelse av bestemmelser og
vedtak for økonomiforvaltningen – Uttalelse fra Revisjon Midt-Norge SA
(Saken ble utsatt)

Sak 26/20
Sak 27/20
Sak 28/20
Sak 29/20
Sak 30/20
Sak 31/20
Sak 32/20

Oppfølging politiske saker
Bestilling av forvaltningsrevisjon 2021 – selvkostområdene vann og avløp /
Indre Fosen kommune
Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 2020 – Fosen renovasjon IKS, Indre
Fosen kommune – sluttbehandling av rapport
Forvaltningsrevisjon 2019/2020 – internkontroll i barnevernet, Indre Fosen
kommune – sluttbehandling av rapport
Forenklet etterlevelseskontroll for 2019 – etterlevelse av bestemmelser og
vedtak for økonomiforvaltningen – Revisjon Midt-Norge SA
Oppfølging politiske saker
Informasjon om revisjonsstrategi 2020/2021 – oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor for Indre Fosen kommune – Revisjon Midt-Norge SA
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Sak 33/20
Sak 34/20
Sak 35/20

Bestilling av forvaltningsrevisjon 2021 – selvkostområdene vann og avløp /
Indre Fosen kommune
Oppfølging politiske saker
Årsmelding 2020 fra kontrollutvalget Indre Fosen kommune.

I tillegg til de ordinære sakene, er det gjennomført flere orienteringssaker og drøftinger. Ut
over møtevirksomheten har lederen hatt jevnlig kontakt med sekretæren, og leder har vært
holdt orientert om saksbehandlingen og forberedelse til møtene i utvalget.
3.

Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalgets oppgaver "det løpende tilsyn med forvaltningen" er konkretisert i forskriften
til å være:
 Tilsynsfunksjon
- Utvalget skal føre tilsyn med revisjonen ved å få seg forelagt planer og rapporter.
 Gi uttalelse til årsregnskapet
- Utvalget skal gi uttalelse til kommunestyret om kommune- og skatteregnskap, og
eventuelle andre regnskaper som de skal godkjenne, dvs, vurdere om regnskap og
års beretning gir et korrekt bilde av status og drift.
-

Når det gjelder kommuneregnskapet skal utvalget nå bare avgi uttalelse om
årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen
skal være formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet
til kommunestyret.

 Forvaltningsrevisjon
- Utvalget skal med bakgrunn i plandokumenter, økonomiplaner og budsjett og i
samarbeid med revisjonen, vurdere forvaltningen av kommunale midler
(ressursbruk) i forhold til mål og oppgaver.
-

Utvalget skal foreta en oppfølging av politiske vedtak i forhold til om de blir
iverksatt av administrasjonen, og avsluttet innen rimelig tid.

 Økonomisk internkontroll
- Utvalget skal påse at kommunen har et forsvarlig system for økonomisk
internkontroll, og eventuelt påpeke behov for tiltak der det er svakheter i rutinene.
 Misligheter
- Utvalget skal påse at det blir foretatt undersøkelser der det er mistanke om
misligheter.
3.1 Tilsyn med revisjonen
Utvalget har fått orientering av revisjon samt behandlet revisjonsstrategi for virksomhetsåret
2020 og plan for revisjon 2021. Revisor har levert uttalelse ifm etterlevelseskontroll i 2020.
Videre har oppdragsansvarlig revisor levert uavhengighets erklæring for revisjonsåret 2020.
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Vesentlige forhold skal tas opp i skriftlige revisjonsmerknader som sendes kontrollutvalget
med kopi til rådmannen.
3.2 Regnskapene
Kontrollutvalget har behandlet kommunens årsregnskap og årsmelding for 2019 i sak 15/20.
Kontrollutvalget sluttet seg til merknadene som ble gitt i revisjonsberetningen.
Kontrollutvalget uttalte seg om regnskapet til Kulturcompagniet Indre Fosen KF i sak 14/20.
Utvalget har behandlet Årsrapport skatt 2019 for Indre Fosen i sak 10/20.
3.3 Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon 2018/2019 – Offentlig anskaffelser i Indre Fosen kommune – sluttført i
2020, sak 06/20
Forvaltningsrevisjon 2019 – eierskapskontroll, Indre Fosen kommunes utøvelse av eierskap –
sluttføres i 2020. Revisjon ble ikke gjennomført viser til sak 21/20.
Forvaltningsrevisjon Internkontroll barnevern / Indre Fosen kommune sluttbehandlet i sak
29/20.
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Fosen renovasjon IKS gjennomfør, sluttbehandlet i
sak 28/20.
3.4 Økonomisk internkontroll
Utvalget har mottatt orienteringer fra administrasjon om tertialrapportene.
Kontrollutvalget har bestilt og fått flere orienteringer om pågående byggeprosjekter.
Videre oppfølging vil bli gjennomført.
Revisor har iverksatt og gjennomført en gjennomgang av kommunen investeringsprosjekter,
med resultat at en del prosjekter er ført fra investering til drift.
3.5 Spesielle undersøkelsesoppgaver
Kontrollutvalget har i flere runder anmodet om og fått orientering om utbygging av
renseanlegg «Kvithyll» med tilhørende prosjekter.
Egen sak ble lagt frem av rådmann hvor nødvendige bevilgninger ble vedtatt.
Saken er fulgt opp i 2020 og ikke avsluttet.
Utvalget har behandlet en sak om kulturfond opprettet av Rissa kommune i 2007. Kommunen
har behandlet saken og rettet opp de merknadene som ble gitt av kontrollutvalget.
3.6 Selskapskontroll
Eierskapskontroll – Fosen renovasjon IKS er gjennomført i 2020, sak 28/20.
3.7 Orienteringer fra administrasjon
Kontrollutvalget har mottatt orienteringer fra administrasjon i henhold til bestillinger.
Revisor har informert utvalget om revisjon sin virksomhet i 2020.
Kontrollutvalget har mottatt orienteringer om tiltak i forbindelse med pandemien.
3.8 Opplæring – kurs
Medlemmer fra kontrollutvalget deltok på NKRF kontrollutvalgskonferanse i 2020.
Rissa 18.12.2020
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Kurt Myrabakk
leder for kontrollutvalget
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Utvalg

Kommunestyret
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Saksbehandler: Ola Andreas Stavne
Arkivsak: 2021/28
Dato: 28.01.2021

Debattheftet 2021 KS spør - Omstilling i koronaens tid
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar saken som fremlagt.

Oppsummering:
KS ønsker innspill til årets debatthefte «KS spør - omstilling i Koronaens tid».
KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til dagsaktuelle temaer
som er presentert gjennom debattheftet. I år omhandler heftet spørsmål knyttet til
kommunesektorens handlingsrom og forebygging av ungt utenforskap. Innkomne innspill vil
sammenstilles og tas med i KS videre arbeid for kommunal sektor. Omtale av og spørsmål
om prioriteringer i det forestående lønnsoppgjøret er i år tatt ut av heftet fordi oppgjøret for
2020 ikke var endelig da debattheftet ble ferdigstilt. Det vil bli sendt ut et eget debattgrunnlag
senere for å sikre forankring av tariffoppgjøret 2021.
Seks spørsmål KS ønsker belyst
1. Hva er det viktigste kommunen gjør for å lykkes med nødvendig omstilling?
2. Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som kommunen
opplever er særlig begrensende for omstillingsarbeidet? I så fall, hvilke?
3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin
rolle overfor medlemmene?
4. Hva er det viktigste kommunen gjør for å lykkes med å forebygge og redusere ungt
utenforskap?
5. Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som
kommunen opplever er særlige begrensende for muligheter til å forebygge og redusere
ungt utenforskap? I så fall, hvilke?
6. For å legge til rette for kommunens arbeid med ungt utenforskap, hva bør KS særlig
gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene?
Etter drøfting i administrasjonsutvalget og kommunedirektørens ledergruppe legger
kommunedirektøren med dette frem problemstillingene i debattheftet til politisk behandling i
kommunestyret.
1

252

Saksutredning
Tilstrekkelig handlingsrom for omstilling?
Utfordringene med å finansiere det offentlige tjenestetilbudet vil øke fremover, og med
koronapandemien øker utfordringene ytterligere. Som en konsekvens forsterkes behovet for
omstilling i norsk samfunns- og arbeidsliv. Kommunesektoren har i lang tid hatt et
omstillingsbehov, samtidig legger stadig mer komplekse oppgaver press på ressurser – og
krever nytenkning og innovasjon. Det trengs nå andre grep enn ren effektivisering, både for å
levere flere og bedre tjenester med færre ressurser, og for å møte forventninger fra
innbyggere og næringsliv. Kommunal sektor er på mange områder i førersetet når det gjelder
innovasjon i offentlig sektor, og landstinget la i februar føringer for KS’ arbeid på
digitaliseringsområdet for å sikre samordning og gjennomføringskraft.
For å kunne tilby gode og relevante digitale tjenester til innbyggere, næringsliv og frivillige
må det offentlige samarbeide på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivå. Dette innebærer
også endrede krav til kompetanse hos ledere og medarbeidere. Totalt, vil en slik betydelig
omstilling øke behovet for lokal frihet til å ta initiativ og løse felles utfordringer. Lokale
løsninger kan være både mer tilpasset individuelle behov og økonomisk rimeligere enn
standardløsninger fastsatt av Storting og regjering.
Det er bred politisk enighet om rammestyring som hovedprinsipp for statlig styring av
kommuner og fylkeskommuner, men prinsippet etterleves ikke alltid i praksis. Økt økonomisk
rammestyring er erstattet av økt juridisk detaljstyring, og nesten halvparten av ordførerne
mener at lover og nasjonalt fastsatte krav hemmer innovasjon. For å kunne opprettholde et
lokalt handlingsrom til nødvendig omstilling, er det viktig at nye lovkrav og forventninger
strengt tilpasses de økonomiske rammer sektoren kan få i tida som kommer.
Hvordan forebygge og bekjempe ungt utenforskap?
Anslagsvis 120 000 unge mellom 20 og 30 år står utenfor arbeid og skole. Psykiske lidelser
er en viktig årsak til ung uførhet og frafall fra utdanning- og arbeidsliv. I tillegg vokser et
økende antall barn opp i familier med vedvarende lavinntekt. Pandemien har forsterket
utfordringen ved at sårbare unge rammes sterkere når økonomien og arbeidslivet rammes.
Dette skaper behov for å tenke nytt for å forebygge ungt utenforskap.
Muligheten til å se de ulike tjenesteområdene i sammenheng og å skape god samhandling i
lokalsamfunnet med utgangspunkt i barn og unges behov, gjør kommunene godt egnet til å
gi tidlig og tverrfaglig innsats. Tidlig innsats i grunnskolen er avgjørende for fremtidig
deltakelse i utdanning og arbeid, og fylkeskommunene spiller en nøkkelrolle gjennom
ansvaret for videregående opplæring. Innsats knyttet til kompetanse og kvalifisering til arbeid
er viktig.
For kommunesektoren innebærer dette både et ansvar som arbeidsgiver ved å tilby unge
jobb og kvalifisering, og å skape gode tjenester for å hindre frafall. Her kreves et koordinert
samarbeid mellom utdannings-myndigheter, NAV/velferdstjenestene og arbeidslivet.
Tilpassede kvalifiseringsløp må utvikles i tråd med arbeidslivets behov. «Partnerskap for
radikal innovasjon» er etablert av medlemmene og KS i fellesskap for å løse kritisk
samfunnsutfordringer, og ungt utenforskap er et prioritert tema. Partnerskapet skal fremover
se på hvordan dagens tjenesteproduksjon kan og bør endres.
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Etter drøfting i administrasjonsutvalget og sektorledergruppa legger
kommunedirektøren fram følgende forslag til svar på de seks spørsmålene KS
ønsker belyst:
1. Hva er det viktigste kommunen gjør for å lykkes med nødvendig omstilling?







Sikre god forståelse og forankring for omstillingsbehovet både internt i
organisasjonen og blant de som mottar tjenester fra kommunene
Sikre tilstrekkelig med ressurser til å kunne gjennomføre omstillingsprosesser med
god kvalitet, unngå at for mange prosesser gjennomføres samtidig.
Synliggjøre nytten av omstillingsarbeidet ved å vise til konkrete forbedringer
Utvikle praktisk omstillingskompetanse i hele organisasjonen, som bygger på
prinsippene for sunne omstillingsprosesser: Kjennskap til lokale normer, åpenhet for
mangfold, tilgjengelige ledere, tidlig rolleavklaring og konstruktiv konflikthåndtering.
Etablere en overordnet omstillingsstrategi med omstillingsplan

2. Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som
kommunen opplever er særlig begrensende for omstillingsarbeidet? I så fall,
hvilke?


Uklarhet når det gjelder overføring av ansvar/oppgaver og hvilke ressurser som følger
med. I barnevernreformen blir det for eksempel skissert en rekke oppgaver som skal
overføres til kommunen, mens det ikke er klart hvilke ressurser som følger med.

3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for å
ivareta sin rolle overfor medlemmene?




Sikre at det følger friske midler med nye oppgaver til kommunen
Sikre økonomiske rammevilkår til omstilling samtidig som ordinær drift kan ivaretas.
Å være en aktiv generator for kunnskapsdeling og erfaringsdeling som grunnlag for
beste praksis i kommunal sektor. Bistå med målbilder og motivasjon som kan bidra til
god forankring av omstillingsprosesser.

4. Hva er det viktigste kommunen gjør for å lykkes med å forebygge og redusere
ungt utenforskap?






Helhetlig og tverrfaglig satsing på inkludering og godt sosialt miljø gjennom hele
oppveksten. Tidlig innsats i tjenestene som ivaretar helse og miljø i barnehage og
skole, samt økt satsning på foreldreveiledning og psykisk helse for barn og unge.
Sørge for at ungdommene i kommunen får god og tilpasset læring, samt gode råd om
valg av utdanning og yrke.
Legge til rette for lærlingeplasser og praksisplasser, samt varierte arbeidsplasser i
offentlig og privat sektor.
Iverksette tiltak som er basert på solide beslutningsgrunnlag (for eksempel
Ungdataundersøkelsen), samt sikre at kommunen har god og riktig kompetanse for
gjennomføring av tiltak.

5. Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som
kommunen opplever er særlige begrensende for muligheter til å forebygge og
redusere ungt utenforskap? I så fall, hvilke?


For krevende teoretiske krav i læreplaner til at de teorisvake fullfører hele
utdanningsløpet. Handlingsrommet for individuelle opplæringsløp er for begrenset.
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6. For å legge til rette for kommunens arbeid med ungt utenforskap, hva bør KS
særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene?






Bidra med kunnskap om effektive tiltak
Bistå kommunen i konkrete satsninger ved å være døråpner til offentlige og private
støttespillere. Hysnes Ung er et prosjekt i Indre Fosen som er godt eksempel på ei
slik satsing.
Arbeide for fellesløsninger på tvers av forvaltningsnivå og kommuner.
Bistå kommunene med satsning på praksisplasser og bidra til å videreutvikle
systemet for finansiering av disse.
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FORORD

Kjære politikere

Selv om Norge som samfunn har håndtert koronapandemien relativt godt, med få døde og alvorlig syke,
er det likevel et faktum at den traff oss med betydelig
styrke. I denne krisen har kommunene vist stor innsatsvilje og omstillingsevne. Dette har vært krevende
både økonomisk og, ikke minst, menneskelige der
ansatte fra kommunal sektor har ytt ekstra gjennom
hele pandemien.
Vi har opplevd tilbakeslag for Norges økonomiske
vekst – og for internasjonal økonomi. Med høyere
arbeidsledighet i Norge og svekket utenlandsk etterspørsel etter våre produkter, blir de økonomiske rammene begrenset tidligere enn vi hadde sett for oss.
Det betyr at prioriteringsutfordringene treffer hardere
og tidligere enn ventet. Vi som samfunn står i tillegg
overfor allerede kjente utfordringer som demografisk
utvikling og klima- og miljøendringer.
For at kommuner og fylkeskommuner fortsatt skal
kunne levere gode velferdstjenester til en aldrende
befolkning, er det behov for både streng prioritering
og tydelig evne og vilje til omstilling. Fremover vil
tydelige trender være:
• Kostnadsvekst i helse- og omsorgstjenestene –
yngre brukere krever stadig mer av ressursene.

• Arbeidet med å forebygge og bekjempe ungt utenforskap må forsterkes – tidlig og rask innsats er svært
viktig, og her har kommunene en unik posisjon.
• Hardere prioriteringer kan føre til at inkludering i
arbeidslivet blir mer krevende – her kan også
kommunesektoren spille en nøkkelrolle.
Skal vi som samfunn lykkes med å møte disse utfordringene, er det helt nødvendig med en felles virkelighetsforståelse sentralt og lokalt og et sterkt lokalt
selvstyre. Frihet til å tilpasse tjenestene lokalt er både
en forutsetning for dette selvstyret, men det er også
helt nødvendig for at Norge som samfunn skal klare
å løse oppgavene vi står overfor i årene fremover.
Med Debattheftet 2021 og strategikonferansene
vinteren 2021, ber KS om klare og konkrete tilbakemeldinger fra medlemmene på hvordan vi best omstiller oss for en ny tid. Har vi tilstrekkelig handlingsrom
for omstilling? Hvordan kan vi forhindre og bekjempe
ungt utenforskap?
Når det gjelder tariffoppgjøret 2021, er situasjonen i
skrivende stund så uavklart at det blir gjennomført en
egen medlemsforankring noe senere. Årets debatthefte
inneholder derfor ikke noe om tariffoppgjøret neste år.

Lykke til med diskusjonene!
Oslo, desember 2020

Lasse Hansen
Administrerende direktør
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Har vi tilstrekkelig handlingsrom
for omstilling?
Koronapandemien har satt tjenestetilbudet under press og forsterket flere av
utfordringene vi står overfor som samfunn. En del av løsningen er større lokalt
handlingsrom.
Situasjonen i kommunesektoren er nå svært krevende. I lengden vil det ikke være mulig å både oppfylle
alle ekstra krav som følger av koronapandemien og
samtidig gjennomføre alle andre oppgaver som normalt. Det har lenge vært klart at utfordringene med
å finansiere det offentlige tjenestetilbudet fremover
vil øke. Koronapandemien øker utfordringene ytterligere. Oljefondet tappes og den langsiktige økonomiske veksten svekkes. Innstrammingene i offentlige
finanser kommer tidligere enn forventet. Det gjør at
behovet for omstilling i norsk samfunns- og arbeidsliv
forsterkes.
Kommunesektoren har i lang tid hatt et omstillingsbehov, for eksempel i eldreomsorg fra institusjonsbasert omsorg til omsorg i hjemmene. I kommunene
og fylkeskommunene blir prioriteringene enda tøffere,
og innovasjonstakten må øke. Dette innebærer nye/
endrede krav til kompetanse hos ledere og medarbei-

dere, og økte krav til å løse oppgavene på nye måter.
En slik betydelig omstilling øker behovet for lokal
frihet til å ta initiativ og løse felles utfordringer.
Kommunal sektor er på mange områder i førersetet når det gjelder innovasjon i offentlig sektor.
Bærekraftløftet, satsingen på smarte lokalsamfunn,
digitalisering, innovative anskaffelser, Partnerskap for
radikal innovasjon og samarbeid om komplekse og
radikale løsninger på samfunnsutfordringer er eksempler på dette.
Samtidig ser vi at stadig mer komplekse oppgaver
legger press på ressurser – og krever nytenkning og
innovasjon. Det trengs andre grep enn ren effektivisering, både for å levere flere og bedre tjenester
med færre ressurser, og for å møte forventninger fra
innbyggere og næringsliv. For å få mer innovasjon,
mer sammenheng i tjenestene, bedre kvalitet og økt
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effektivitet bør det legges til rette for mer forsøksvirksomhet og eksperimentering i offentlig sektor. En velorganisert ordning for eksperimentering, for eksempel
etter modell av de nyeste frikommuneforsøkene i
Danmark, vil legge til rette for systematiske forsøk
med frihet fra regler, lover og dokumentasjonskrav.

VISSTE DU AT….
KS har sendt brev til partiene med
forventninger til nytt Storting, som
for eksempel:

For å kunne tilby gode og relevante digitale tjenester
til innbyggere, næringsliv og frivillige må det offentlige
samarbeide på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivå. Det stiller oss overfor nye utfordringer, som f.eks.
når kommunal sektors tjenester er avhengige av
leveranser fra staten. DigiSos er for eksempel en
kommunal innbyggertjeneste for å søke om økonomisk sosialhjelp som leveres i samarbeid med NAV. I
slike tilfeller må staten sørge for at kommunal sektor
er delaktige i beslutninger knyttet til bl.a. videreutvikling og finansiering.

Sørge for en kommuneøkonomi som gir
handlingsrom for lokale prioriteringer til både
velferd og lokal og regional utvikling.

Analyser av regnskapsresultatene for 2019 viser at
antall kommuner med lite økonomisk handlingsrom
øker. Budsjettdokumentene i 132 kommuner for 2021
indikerer at budsjettert netto driftsresultat for alle
kommuner vil ende på 0,4–0,7 prosent av driftsinntektene. Dette er en liten bedring fra 2020-undersøkelsen, men lavere enn anbefalt nivå og svakere
enn i årene 2016–2019. Det er stor spredning i netto
driftsresultat blant kommunene etter innbyggertall.
De største kommunene budsjetterer med de høyeste
resultatene.

Sikre gode og treffsikre virkemidler for
innovasjon i kommunesektoren.
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Unngå nye og utvidede bindende
bemanningsnormer i kommunesektoren.
Sikre kommunesektoren reell innflytelse
i nasjonalt digitaliseringsarbeid og at
finansieringsmodellene ikke svekker
kommunenes handlingsrom.

Kilde: Tillit og trygghet – politikk for fremtidens
kommunesektor. Forventninger til ny Stortingsperiode.
Vedtatt av Hovedstyret 09.11.20.
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Vekst i utgifter i pleie og omsorg, mrd. kroner faste priser
Vekst i utgifter i pleie om omsorg, mrd. kroner faste priser
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Forventet utgiftsvekst som følge av befolkningsendringer

2019
Faktisk utgiftsvekst

En medvirkende årsak til mer presset økonomi har vært kostnadsveksten i helse- og omsorgstjenestene over tid. Veksten kan ikke forklares av befolkningsutviklingen alene. Presset vil forsterkes ytterligere
neste år, særlig om det reelle innslagspunktet i toppfinanseringsordningen for ressurskrevende tjenester
vedtas økt. Kilde: KS, kommuneøkonomene

Begrensede økonomiske ressurser er faktoren som
oftest nevnes som en brems i arbeidet med innovasjon i kommunen og fylkeskommunen. Når nesten
halvparten av ordførerne i tillegg mener at lover og
nasjonalt fastsatte krav hemmer innovasjon, er dette
et viktig signal om at nødvendige endringer også er
avhengige av mer lokalt selvstyre.

For å kunne opprettholde et lokalt handlingsrom til
nødvendig omstilling, er det viktig at nye lovkrav
og forventninger strengt tilpasses de økonomiske
rammer sektoren kan få i tida som kommer. Lokale
løsninger kan være både mer tilpasset individuelle
behov og økonomisk rimeligere enn standardløsninger fastsatt av Storting og regjering.

Vi vet at det lokale selvstyret står sterkt i befolkningen. De senere år har selvstyret fått styrket sin rettslige stilling overfor staten, men utfordres særlig av økt
bruk av bindende bemanningsnormer. Det er bred
politisk enighet om rammestyring som hovedprinsipp
for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner,
men prinsippet etterleves ikke alltid i praksis.
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Manglende finansiering
barnehagenormer
Manglende
finansiering barnehagenormer
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Bemanningsnormen og skjerping av pedagognormen vil medvirke til svekket kommuneøkonomi. I 2021
tilsier beregninger at det svekker kommunebudsjettene med vel 400 millioner kroner. Også den private
delen av barnehagesektoren er svært bekymret for finansering, og mener at bemanningsnormene er
underfinansiert. Kilde: KS, kommuneøkonomene

KS synliggjør kommunesektorens behov på en rekke
måter. Gjennom FOU-ordningen og egen kompetanse fremskaffer KS dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag for videre handling. Som rådgivningsorganisasjon og utviklingspartner legger KS til rette for og
sprer kunnskaps- og erfaringsbasert beste og neste
praksis til sektoren.

8
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Anslag budsjettert netto driftsresultat for kommunene utenom Oslo
Anslag budsjettert netto driftsresultat for kommunene utenom Oslo
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Anslag budsjettert netto driftsresultat i sektoren har vært synkende over tid – og
vil mot slutten av dette året ligge under det anbefalte nivået fra både nasjonale
myndigheter og KS. Budsjettundersøkelsen 2021 har god representativitet med
132 av 355 av kommuner. Kilde: KS, kommuneøkonomene

Medlemsdialogen er sentral for å få innspill i større saker av betydning for medlemmene. I tillegg til
fylkesstyrene, kommunedirektørutvalgene og politiske og faglige kollegiale organer, rådfører KS seg
løpende med medlemmene, for eksempel gjennom
KommIT-rådet og Strategisk råd for innovasjon og
forskning, med ledere fra utvalgte kommuner og
fylkeskommuner.
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Digitalisering i kommunesektoren
Landstinget la i februar 2020 føringer for KS’ arbeid på digitaliseringsområdet for å sikre samordning og økt gjennomføringskraft. Vedtaket tydeliggjør bl.a. at KS skal være en pådriver for
digital kompetanse samt utvikling og utbredelse av felles kommunale løsninger og komponenter.
Dette skal skje i samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk og medlemmene. Vedtak og
saksfremstilling kan leses på KS.no:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/Meetings/Details/985929?agendaItemId=242798

Har din virksomhet innført en eller flere typer innovasjoner de to siste årene?

Innovasjon i kommunal sektor skjer over hele landet. Innovasjonsbarometeret 2020 viser at innovasjonstrykket fremdeles er høyt i kommunesektoren. Det samlede resultatet ligger omtrent på samme nivå som i
2018. Resultatene viser at virksomheter på østlandet er hakket mer innovative enn i resten av landet. Det
er likevel ikke store forskjeller mellom landsdelene. Kilde: Innovasjonsbarometeret 2020, KS
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Den nyeste innovasjonen var ...

Innovasjonsbarometeret 2020 viser at tre av fire virksomheter har innført en eller flere innovasjoner de
siste to årene. Mest aktivitet er det i sosial sektor. Andelen kommuner og fylkeskommuner som svarer at
de har innført helt nye løsninger (første av sitt slag) har gått litt ned siden 2018. Noen færre svarer også at
den nyeste innovasjonen er inspirert av andre, men tilpasset egen virksomhet. Det er flere egenutviklede
innovasjoner i de store kommunene enn i de små. Kilde: Innovasjonsbarometeret 2020, KS
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KS’ myndighetskontakt skjer gjennom faste møter
med regjeringen, møter med stortingsgruppene,
komitéer og de fylkesvise stortingsbenkene. I tillegg
spiller KS aktivt inn høringsuttalelser til nye lovforslag,
vurderinger av statsbudsjettet mv. For å oppfylle KS’
mandat overfor medlemmene er alliansebygging med
andre aktører også viktig, samt aktivt mediearbeid for
å bidra til opinionsdanningen.
KS ivaretar kommunesektorens interesser i arbeidslivspolitikken gjennom det nasjonale trepartsamarbeidet mellom partene i arbeidslivet og nasjonale
myndigheter. Hovedavtalen legger rammene for omstillingsarbeid og gode prosesser mellom partene for
utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner og
fylkeskommuner. Det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres
så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal
gjennomføres.
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Utviklingstrekk i statlig styring:
• begrenset bruk av øremerkede tilskudd
• redusert handlingsrom for bruk av eiendomsskatt
• sterk økning i lovfesting av individuelle
rettigheter i perioden 1999–2009. Tegn kan
tyde på at denne tendensen avtar noe etter
2010
• flere lovkrav knyttet til prosedyrer, kompetanse og bemanningsnormer på velferdsområdene
• Det lokale selvstyret er lovfestet og kommuner og fylkeskommuner kan gå til søksmål mot staten for å prøve lovligheten av
statens vedtak
• bruken av innsigelser er strammet inn,
selvstyret veier tyngre ved statlig klagebehandling og har fått sterkere stilling ved
statlig tilsyn
• økt bruk av konsultasjoner, avtaler og dialog mellom statlig og kommunal sektor

VIGNETT

KS SPØR

1

Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene
gjør for å lykkes med nødvendig omstilling?
2

Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg
til kommuneøkonomi - som kommunen/
fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for
omstillingsarbeidet? I så fall, hvilke?
3

For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS
særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor
medlemmene?
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Foto: Adobe Stock
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Hvordan forebygge og bekjempe
ungt utenforskap?
Kommunesektoren har stort engasjement for god oppvekst og gode liv for
innbyggerne. Likevel er det for mange unge som ikke finner tilhørighet i samfunns-,
utdannings- og arbeidsliv. Utenforskap kan best forebygges gjennom tidlig innsats,
med et helhetlig tilbud som favner hele barnet, inkludert familien. Mye gjøres allerede,
men det kan og bør gjøres mer.

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i
det norske samfunnet i dag. Ifølge NAV, står anslagsvis 120 000 unge mellom 20 og 30 år utenfor arbeid
og skole (https://memu.no/artikler/120-000-ungevoksne-mellom-20-og-30-ar-i-utenforskap/). Altfor
mange unge faller ut av videregående opplæring og
antall unge uføre øker. Et økende antall barn vokser
opp i familier med vedvarende lavinntekt. Psykiske
lidelser er en viktig årsak til uførhet blant unge og
frafall fra utdanning- og arbeidsliv. Omkostningene er
store både for samfunnet og for de unge det gjelder,
i tillegg til at arbeidslivet mister tilgang til nødvendig
arbeidskraft og kompetanse.
Pandemien har forsterket utfordringen gjennom at
sårbare unge berøres sterkere når økonomien og
arbeidslivet rammes. Inkludering i arbeidslivet er blitt
mer krevende, og flere unge står i fare for varig frafall
fra utdanning og arbeid. Dette skaper behov for å
tenke nytt for å forebygge ungt utenforskap og for å
inkludere flere i arbeidslivet.

Erfaringer fra flere kommuner som benytter KS-verktøyet Utenforregnskapet er at det er krevende å
prioritere utsatte barn og unge. Bakgrunnen er trang
kommuneøkonomi, og fordi det i trange økonomiske
tider kan oppleves utfordrende å gjøre prioriteringene
når investeringen gjøres i kommunen og gevinsten
tas ut i stat og samfunnet som helhet.
KS har etablert en rekke nettverk som jobber i
spennet mellom universelle tiltak rettet mot alle og
målrettede tiltak rettet mot enkeltgrupper og individer. Nettverk for barn og unges psykiske helse er et
eksempel. Program og nettverk for folkehelse jobber
for befolkningen som sådan og direkte mot særskilte
målgruppe for å redusere sosial ulikhet, og jobber for
å bedre psykisk helse og livskvalitet særlig for barn
og unge.
Tidlig og helhetlig innsats
Lokal kunnskap, i kombinasjon med et bredt spekter av velferdstjenester, gjør at kommunesektoren
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Foto: Adobe Stock

besitter mange av virkemidlene som kan forhindre
og forebygge utenforskap. Kommunesektoren gjør
allerede en betydelig innsats på dette området, men
det er potensiale for å gjøre mer. Det som gjør kommunene godt egnet for tidlig og tverrfaglig innsats,
er muligheten til å se de ulike tjenesteområdene i
sammenheng og skape god samhandling i lokalsamfunnet med barn og unges behov i sentrum.
Det statlige prosjektet 0–24-samarbeidet er et av
mange tiltak som er satt i gang for å motvirke ungt
utenforskap (https://0-24-samarbeidet.no/). Et resultat er oppvekstprofiler, utviklet av Folkehelseinstituttet, som svar på kommunenes ønske om bedre samordnet statistikk på tvers av tjenester for utsatte barn
og unge. Kommuner og KS har deltatt i ulike delprosjekter under det statlige prosjektet, blant annet:
• I Nordisk 0–24 har KS deltatt med et nettverk av sju
kommuner som har jobbet for å styrke kvaliteten på
det tverrsektorielle samarbeidet for utsatte barn og
unge.
• 12 kommuner har vært pilot i forsøk med programfinansiering for tiltak rettet mot utsatte barn og unge.
• I delprosjektet «Bedre tverrfaglig samarbeid» er
myke virkemidler kartlagt både fra departementer,
direktorater og KS.

VISSTE DU AT….
KS har sendt brev til partiene med
forventninger til nytt Storting, som
for eksempel:
Utvikle tiltak og strategier mot barnefattigdom
og ulike former for utenforskap sammen med
kommunesektoren.
Sørge for en reform av videregående
opplæring som gir flere mulighet til å
gjennomføre og bestå, gjennom mer fleksible
opplæringsløp og fullfinansiering av nye
oppgaver for fylkeskommunene.
Sikre ordninger som øker «inkluderingsviljeog evne» hos arbeidsgivere.
Kilde: Tillit og trygghet – politikk for fremtidens
kommunesektor. Forventninger til ny Stortingsperiode.
Vedtatt av Hovedstyret 09.11.20.
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Kvalifisering til arbeid
Unge må kvalifiseres for å komme i jobb. For kommunesektoren innebærer dette både å ta et ansvar
som arbeidsgiver ved å tilby unge jobb og kvalifisering, og å skape gode tjenester for å hindre at unge
innbyggere faller utenfor. Tidlig innsats i grunnskolen
er avgjørende for fremtidig deltakelse i utdanning og
arbeid. Fylkeskommunene spiller en nøkkelrolle gjennom ansvaret for videregående opplæring. Kommunesektoren trenger arbeidskraft, samtidig som vi ikke
har råd til at unge faller ut av utdanning – og kanskje
aldri kommer seg inn i arbeidslivet.
Kompetansebehovsutvalget (NOU 2: 2018-2020)
peker på at frafall fra videregående opplæring er en
av våre største samfunnsutfordringer – samtidig som
det også er store fremtidige rekrutteringsutfordringer

i deler av arbeidslivet. Det å sørge for at flere fullfører
utdanningsløp, og kvalifiserer seg til arbeid er en av
de viktigste oppgavene i velferdspolitikken. Det er
viktig for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet.
Innsats knyttet til kompetanse og kvalifisering til
arbeid blir viktig. Her kreves et koordinert samarbeid mellom utdanningsmyndigheter, NAV/velferdstjenestene og arbeidslivet. Tilpassede kvalifiseringsløp må utvikles i tråd med arbeidslivets behov.
Kommunesektoren har mye å bidra med både som
arena for kvalifisering og for arbeidstrening. Gjennom
partnerskapet i NAV har stat og kommune et felles
ansvar for å sørge for at flest mulig får anledning til
å delta i arbeidslivet. Mange kommuner erfarer at
en utvikling av partnerskapet mot større kommunalt

Foto: Trigger
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ansvar for arbeidsmarkedsområdet kan ha betydelig
potensiale for å få flere unge ut av utenforskap og inn
i arbeid og kvalifisering.

å tenke nytt om hvilke muligheter kommuner og fylkeskommuner har for å tilsette personer som ikke har
tilstrekkelig kompetanse eller arbeidserfaring. Dette
er en utfordring vi må se på og løse i fellesskap.

Kommuner og fylkeskommuner er store arbeidsgivere. De utgjør mange virksomheter med behov for
kompetanse og arbeidskraft, og kvalifikasjonsprinsippet og utlysningsprinsippet gjelder ved ansettelser. Samtidig ser vi, med den økende andelen som
står utenfor arbeidslivet, at det kan være behov for

Ungt utenforskap i KS’ Partnerskap for radikal innovasjon
«Partnerskap for radikal innovasjon» er etablert av
medlemmene og KS i fellesskap for å løse kritiske
samfunnsutfordringer for vår sektor gjennom radikal innovasjon. I dette ligger et mer systemrettet
innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte
kommune, og som krever samhandling på tvers av
sektorer og forvaltningsnivåer. Radikale innovasjoner vil kunne snu om på tenkemåter, og kan potensielt endre dagens tjenesteproduksjon fullstendig.
Som konsekvens kan ansvar og oppgaver flyttes
mellom sektorer, lover og regler endres, og nye
roller og samarbeidsformer skapes.

For samfunnsutfordringen Ung utenforskap er det
på bakgrunn av innsiktsarbeidet identifisert sju innovasjonsområder hvor det er spesielt viktig med radikal innovasjon. To av disse er utpekt som innganger
for videre arbeid og vil påvirke de andre fem. De to
innovasjonsområdene er knyttet til hovedprosjektene:

Ungt utenforskap er valgt som en prioritert samfunnsutfordring i programmets arbeid. Den andre
prioriterte samfunnsutfordringen er den demografiske utviklingen.

Det igangsettes flere delprosjekter knyttet til
prosjektene.

• En offentlig sektor for vår tid. Et helhetlig
velferdssystem med barn og unge i sentrum
• Frakoblingsprosessen. Ny innsikt – dypere
forståelse
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VIGNETT

KS SPØR

4

Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen
gjør for å lykkes med å forebygge og redusere ungt
utenforskap?

5

Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i
tillegg til kommuneøkonomi – som kommunen/
fylkeskommunen opplever er særlige begrensende
for muligheter til å forebygge og redusere ungt
utenforskap? I så fall, hvilke?

6

For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens
arbeid med ungt utenforskap, hva bør KS særlig gjøre
fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene?
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