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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

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.

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.

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/

