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INNSPILL, KONSEKVENSUTREDNINGER OG ROS-ANALYSE
1 BAKGRUNN OG BESKRIVELSE
Kommuneplanen er utarbeidet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 11,
Kommuneplan. I dette dokumentet beskrives innspill innkommet i forbindelse med høring av
planprogrammet, folkemøter og annen kontakt med kommunen i forkant av planarbeidet.
For hvert nytt område foreslått avsatt til byggeområde i kommuneplanen eller der
arealbruken er vesentlig endret er det foretatt en overordnet konsekvensutredning.
Konsekvensutredningene beskriver virkninger for miljø og samfunn av de foreslåtte
endringene. Konsekvensene er utredet for enkeltområder og for planen som helhet.
Metodikken er beskrevet i Miljødepartementets veileder T-1493 Konsekvensutredning av
kommuneplanens arealdel.
Følgende formål er konsekvensutredet:
Bebyggelse og anlegg:
•
•

Næringsareal
Fritids- og turistformål

Bruk og vern av sjø og vassdrag
•
•
•

Småbåthavn
Akvakulturanlegg
Kombinerte formål i sjø og vassdrag

Konsekvens er i hver utredning vist med fargekoder:
Ingen eller små negative konsekvenser
Middels negative konsekvenser
Store eller svært store konsekvenser
Konsekvensutredningene tar utgangspunkt i tilgjengelige kartdata, samt annen kjent
informasjon. I tråd med planprogrammet er alle tema i Tabell 1 utredet.
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Tabell 1

Utredningstema

Tema og kilde

Vurdert
Miljø

Landbruk
kilden.skogoglandskap.no

Nedbygging av fulldyrka og overflatedyrka mark,
innmarksbeite og produktivt skogareal.
Eventuelle driftsmessige konsekvenser.

Reindrift
kilden.skogoglandskap.no
Naturmangfold

Reindriftsarealene med særlig fokus på særverdiområder og
minimumsbeiter for Fosen reinbeitedistrikt.
I hvilken grad tiltaket påvirker regionale og nasjonalt viktige
naturtyper, vilt og inngrepsfrie naturområder.

kart.naturbase.no

Strandsone
www.norgeibilder.no og
tema.webatlas.no/kystene
rklar

Kulturminner og
kulturmiljø

I hvilken grad tiltaket påvirker strandsonen, og hvordan
tiltaket påvirker områdets eksisterende bruk. Det skal tas
særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og
andre allmenne interesser. I gjeldende statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen
er imidlertid Osen definert som et område med mindre press
på arealene der man gjennom helhetlig planlegging kan godta
bygging i 100-metersbeltet.
I hvilken grad tiltaket påvirker kulturminner og kulturmiljø.

askeladden.ra.no og
www.kulturminnesok.no
Landskap
kilden.skogoglandskap.no
og
tema.webatlas.no/kystene
rklar

Nær- og fjernvirkninger av tiltak og konsekvenser av
lokalisering for tilgrensende arealer.

Forurensning og støy

I hvilken grad tiltaket påvirker miljø og samfunn

Energi og klima

I hvilken grad tiltaket påvirker energibruken lokalt.
Samfunn

Barn og unges
oppvekstvilkår

Hvordan tiltaket vil påvirke hensynet til barn og unge og
tilgang til lekeområder.

kart.fosen.net
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Folkehelse

I hvilken grad tiltaket ivaretar muligheter for friluftsliv og
rekreasjon i nærområdet, direkte fra bolig og i områdene
rundt tiltaket, samt i hvilken grad tiltaket medfører støy, støv
og annen forurensning.

kart.fosen.net

Samfunnssikkerhet

Hvordan tiltaket påvirker samfunnssikkerhet på bakgrunn av
overordnet ROS-analyse.

kart.nve.no
Infrastruktur

Hvordan tiltaket utnytter eksisterende infrastruktur og behov
for ny.

Næringsliv og sysselsetting

I hvilken grad tiltaket påvirker lokalt næringsliv og
sysselsetting, både i utbyggings- og driftsfase.

Kommunal tjenesteyting

I hvilken grad tiltaket påvirker lokalt behov for tjenester.
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2 INNSPILL
2.1 Innspill fra sektormyndigheter
Sektormyndighetenes innspill til planprogrammet og vurdering av disse er oppsummert i
Tabell 2.
Tabell 2

Sektormyndighetenes innspill til planprogrammet

Innspill fra

Vurdering

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 06.11.18
• Landbruk: Vektlegger fokus på ivaretakelse av viktige
jordressurser.
• Klima og miljø; Anbefaler at akvakultur avsettes i mindre
områder avsatt eksklusivt til A-formål.
Bør være tilbakeholden med å inkludere A-formål i
flerbruksområder
Småbåthavner bør med som tema
Stiller store krav til kartlegginger angående
naturmangfold
• Helse og omsorg og Barn og unge; Sikre areal for
friluftsliv og rekreasjon, samt sikre allmennheten
tilstrekkelig tilgang til strandsonen
• Samfunnssikkerhet; ROS-analyse som forebygging i
planleggingen

Tas til orientering.
Ivaretatt i planen
Delvis ivaretatt gjennom at
det er avsatt egne områder
Ivaretatt
Delvis ivaretatt
Ivaretatt

Hensyntatt i planarbeidet.

Trøndelag Fylkeskommune 09.11.18
• Ingen vesentlige merknader, ut over anbefaling om
samordning med kystsoneplan for Namdalen

Ivaretatt i planen

Kystverket 01.10. 18
• Ta hensyn til sikre og farbare sjøareal, samt prioritere
hoved- og biled for sjøverts ferdsel
• Sikre og opprettholde ankringsplasser
• Unngå konflikt med maritim infrastruktur

Ivaretatt
Ivaretatt
Ivaretatt

Fiskeridirektoratet 23.10.18
• Ber om at det tas hensyn til fiske, marine ressurser og
Ivaretatt
akvakultur og at det tas sikte på at potensialet for fiskeriog havbruksnæringen utnyttes optimalt
Norges vassdrags- og energidirektorat 25.10.18
• Påpeker faren for kvikkleireskred ved utfylling, graving
og mudring i sjø. Anbefaler at nødvendige utredninger
for å oppfylle kravene i PBL gjennomføres senest i
forbindelse med reguleringsplan, og ikke utsettes til
byggesak.
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Mattilsynet 06.11.18
• Mattilsynet har ingen innvendinger mot forslag til
planprogrammet

Tatt til orientering.

Forum for natur og friluftsliv 09.11.18
Anbefaler å unngå flerbruksområder, men der det likevel er
hensiktsmessig bør man ta akvakultur ut av disse.

Ikke imøtekommet i
planarbeidet

Ønsker regional medvirkning for viktige interessegrupper og
aktører

Har gjennomført møter med
regionale og lokale
næringsinteresser.

Ønsker konkretisering av hensynet til anadrom laksefisk og
vektlegge dette når areal skal omdisponeres

Anses ivaretatt, så langt
dagens kunnskapsgrunnlag
rekker

2.2 Innspill fra andre
Andreinnspill er oppsummert og vurdert i Tabell 3. De fleste av disse innspillene utløser behov
for konsekvensutredning.
Tabell 3

Innspill til planarbeidet fra andre – referanse til konsekvensutredning uthevet.

Innspill fra

Vurdering

Styret i Vingsand Brygge AS 24.10.18
•

Ønske om utvidelse av eksisterende
småbåtanlegg ved Vingsand

Tatt til etterretning. Tillates utvidet med inn
til 50 plasser (SF30).

Politisk/Administrativt/Næring
•

Utviding av næringsareal i etablert
område – Strand havn

Området er under konsekvensutredning iht.
naturmiljø og sikkerhet ved tidligere vedtatt
regulering. Tas inn i plan (N03).

•

Fritids- og turistformål på Vingsand

Areal for tilrettelegging av rorbuer/
turistanlegg (FT04) og foreslås tatt inn i
planen under forutsetning av
detaljregulering

•

Områder prioritert til akvakulturanlegg

Anleggene forutsettes konsekvensutredet,
men ikke regulert. 11 av forslagene tas inn i
planen, mens 1 ikke tas inn i planen (VAV1 –
VAV12).

•

Kombinerte formål i sjø og vassdrag

Området, definert fra ytre farledsområde til
grunnlinjen (VKA). Avsettes til kombinerte
formål som dekker andre typer tekniske
anlegg (vindkraft), akvakultur og bruk og
vern av sjø og vassdrag
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Totalt er det innkommet 16 forslag, hvorav 16 er konsekvensutredet og 15 foreslått tatt inn i
planen (Tabell 4).
Tabell 4

Oppsummering av innspill.

Formål

Forslag

Næringsformål
Fritids- og turistformål
Akvakulturområder
Kombinertformål
Vindkraft, Akvakultur og bruk og
vern av sjø og vassdrag
Småbåthavn over 10 plasser
Totalt
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Foreslått tatt inn

1
1
12
1

Konsekvensutredet
1
1
12
1

1
16

1
16

1
15
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1
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3 KONSEKVENSUTREDNING
3.1 Konsekvensutredning av innspill
Innspillene er gruppert etter arealformål. Hvert innspill har en unik referanse som kan
gjenfinnes i oversikten over innspill, samt i plankartet.
3.1.1 Næringsformål
Referanse
Gjeldende plan

N03 – Utvidelse Strand havn
Innspill

Dagens formål

Bruk og vern av sjø
Nytt formål
Næringsområde
og vassdrag
Politisk
Areal
32 daa
Behov for utvidet næringsareal i etablert område
Miljø
Berøres ikke.
Berøres ikke.
Berører viktige naturtyper. Bløtbunnsområder i strandsonen.
Tiltaket berører strandsonen.
Berører ikke kjente kulturminner eller verdifulle kulturmiljø.

Forslagsstiller
Begrunnelse
Landbruk
Reindrift
Naturmangfold
Strandsone
Kulturminner og
kulturmiljø
Landskap
Forurensing/støy
Energi og klima
Barn og unges
oppvekstvilkår
Folkehelse
Samfunnssikkerhet
Infrastruktur
Næringsliv og
sysselsetting
Kommunalt
tjenestetilbud

Området blir en naturlig forlengelse av eksisterende
næringsområde.
Økt forurensning og støy i byggeperioden, utsatt for
forurensning og støy.
Økning i energiforbruk som følge av næringsvirksomhet.
Samfunn
Berøres ikke direkte.
Berrøres ikke
Ligger ikke i aktsomhetsområde for snøskred, steinsprang eller
jord- og flomskred. Må utredes for stabilitet ved fylling i sjø.
Krever utvidet bruk av eksisterende infrastruktur.
Positiv effekt på lokalt næringsliv.
I sum vurdert positivt.
Totalvurdering
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Oppsummering

Gunstig plassering av fylling i sjø i tilknytning til eksisterende
område for næringsvirksomhet. Området er under
konsekvensutredning iht. naturmiljø og sikkerhet.

Innstilling

Området tas inn i planen.

3.1.2 Fritids- og turistformål
Referanse
Gjeldende plan

FT04 – Vingsand gnr. 12 bnr. 88
Innspill

Dagens formål

LNF(r)

Forslagsstiller
Begrunnelse
Landbruk
Reindrift
Naturmangfold
Strandsone
Kulturminner og
kulturmiljø
Landskap
Forurensing/støy
Energi og klima
Barn og unges
oppvekstvilkår
Folkehelse
Samfunnssikkerhet
Infrastruktur
Næringsliv og
sysselsetting
Kommunalt
tjenestetilbud
10

Nytt formål

Fritids- og
turistformål
Politisk
Areal
39 da
Ønsker å legge til rette for satsning på turisme i området
Miljø
Omfatter skrinn fastmark. Landbruk berøres ikke.
Berører ikke særverdiområder eller minimumsbeiter for
reindrift.
Berører ikke viktige naturtyper, rødlistede arter, vilt eller
INON-områder.
Berører strandsonen og vil ha innvirkning på ferdsel i
strandsonen.
Berører ikke kjente kulturminner eller verdifulle kulturmiljø.
Bebyggelse kan endre landskapsbildet og gi fjernvirkninger.
Fører ikke til økt forurensning eller støy.
Kan gi minimal økning i energibruk.
Samfunn
Berører ikke barn og unges oppvekstvilkår.
Berøre ikke folkehelse.
Området ligger i aktsomhetsområde for snøskred. Deler av
området vil kunne være utsatt for stormflo.
Krever ny infrastruktur.
Positiv innvirkning på lokalt næringsliv.
Berøres ikke.
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Oppsummering

Innstilling

Totalvurdering
Krever detaljregulering. Området er vurdert utsatt for
snøskred. Skredfare må utredes. Fjernvirkninger og flomfare
skal hensyntas i reguleringsarbeidet.
Utvidelsen tas inn i planen.

3.1.3 Akvakultur
Felles for alle områdene for akvakultur (VAV1 – VAV12).
Alle områdene er hensyntatt i henhold til følgende tema:
•

Representanter for næring (fiskeri og oppdrett), Administrasjon og politisk utvalg har
sammen kommet fram til områdene.
Samferdsel: Samferdsel hensyntas i alle forslagene og kommer ikke i konflikt med
samferdselslinjer i sjø.
Seilingssoner/seilingsled (hvite soner) er hensyntatt i alle forslagene og kommer ikke i
konflikt
Områdene er ikke i konflikt med områder avsatt til fiskeriområder eller naturområde i sjø.
Et av områdene, VAV12 er avsatt i område med viktig gyteområde for torsk. Dette er
vurdert spesielt. Resterende områder berører ikke viktige gyteområder.

•
•
•
•

Referanse
Gjeldende plan

VAV1-VAV12

Innspill
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Dagens formål
Forslagsstiller
Begrunnelse

Landbruk
Reindrift
Naturmangfold
Strandsone
Kulturminner og
kulturmiljø
Landskap
Forurensing/støy
Energi og klima
Barn og unges
oppvekstvilkår
Folkehelse
Samfunnssikkerh
et
Infrastruktur
Næringsliv og
sysselsetting
Kommunalt
tjenestetilbud
12

Bruk og vern av sjø og
Nytt formål
Akvakultur
vassdrag
Politisk, næring,
Areal
10135 daa
administrativt
Prioritering av områder for akvakultur innenfor arealer avsatt til
formålet i gjeldende plan.
Miljø
Berøres ikke.
Kan gi virkninger på naturmangfoldet i nærområdene på
over og under vann.
Berøres ikke.
Berører ikke kjente kulturminner eller verdifulle
kulturmiljø.
Kan endre landskapsbildet og gi fjernvirkninger.
Kan føre til forurensning
Ikke økning i energibruk.
Samfunn
Berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.
Gir minimale negative virkninger for folkehelsen.
Ikke vuyrdert
Berøres ikke.
Positiv innvirkning på lokalt næringsliv.
Berøres ikke.
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Oppsummering

Referanse
Gjeldende plan

Totalvurdering
Krever konsekvensutredning, avvikende momenter er
behandlet spesielt. Områdene ligger innenfor de
områder som er avsatt til akvakultur i gjeldende plan.
Akvakultur – VAV1

Areal : 3065 daa
Innspill

M 1:50000

Avvikende iht felles
utredning.
Innstilling
Referanse
Gjeldende plan

Ikke avvikende.
Utvidelsen tas inn i planen.
Akvakultur – VAV2

Areal : 727 daa
Innspill

M 1:50000

Avvikende iht felles
utredning.
Innstilling
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Ikke avvikende.
Utvidelsen tas inn i planen.
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Referanse
Gjeldende plan

Akvakultur – VAV3

Areal : 359 daa
Innspill

M 1:50000

Avvikende iht felles
utredning.

Innstilling
Referanse
Gjeldende plan

Ligger i område klassifisert som regionalt viktig gytefelt for
torsk. Området er ifølge næringen tiltenkt røkting av stamfisk
av Laks. Dette tiltaket vurderes derfor mindre skadelig for
gytefeltet enn for anlegg for produksjon av laks til slakting.
Utvidelsen tas inn i planen.
Akvakultur – VAV4

Areal : 233 daa
Innspill

M 1:50000

Avvikende iht felles
utredning.
Innstilling
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Ikke avvikende.
Tas inn i planen.
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Referanse
Gjeldende plan

Akvakultur – VAV5

Areal : 203 daa
Innspill

M 1:50000

Avvikende iht felles
utredning.
Innstilling

Referanse
Gjeldende plan

Ikke avvikende.
Tas inn i planen.

Akvakultur – VAV6

Areal : 844 daa
Innspill

M 1:50000

Avvikende iht felles
utredning.
Innstilling
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Ikke avvikende.
Tas inn i planen.
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Referanse
Gjeldende plan

Akvakultur – VAV7

Areal : 481 daa
Innspill

M 1:50000

Avvikende iht felles
utredning.

Innstilling

16

Ligger delvis innfor hensynssone for naturmiljø H560. Område
har status som område for stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Området tas inn i planen men flyttes slik at område avsatt til
akvakultur ikke berører hensynsone naturmiljø.

Nytt areal 445 daa
Området med endret arrondering tas inn i planen.
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Referanse
Gjeldende plan

Akvakultur – VAV8

Areal : 533 daa
Innspill

M 1:50000

Avvikende iht felles
utredning.

Ligger delvis innfor hensynssone for naturmiljø H560. Område
har status som område for stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Området i sør grenser mot hvit sektor og kan ikke flyttes
sørover. Området som eventuelt kunne avsettes blir for lite
om disse hensynene tas.

Innstilling

Tas ikke inn i planen.

Referanse
Gjeldende plan

Akvakultur – VAV10

Areal : 886 daa
Innspill

M 1:50000

Avvikende iht felles
utredning.
Innstilling
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Ikke avvikende.
Tas inn i planen.
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Referanse
Gjeldende plan

Akvakultur – VAV11

Areal : 651 daa
Innspill

M 1:50000

Avvikende iht felles
utredning.
Innstilling

Referanse
Gjeldende plan

Ikke avvikende.
Tas inn i planen.

Akvakultur – VAV12

Areal : 1512 daa
Innspill

M 1:50000

Avvikende iht felles
utredning.

Innstilling

18

Ligger i område avsatt til fiskeri (rekefiske). Noe av område for
akvakultur er allerede tatt i bruk i nabokommunen (Ankerfeste
for anlegg i Roan). Tiltaket vurderes ikke til å ha negative
konsekvenser.
Tas inn i planen.
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3.1.4 Kombinerte formål i sjø og vassdrag
Vindkraft (Havvind),
Referanse
Gjeldende plan

VKA – kombinerte formål i sjø og vassdrag
Innspill

Dagens formål

Bruk og vern av sjø
og vassdrag

Forslagsstiller

Adminstrasjonen/
Areal
politisk
Arealene ønskes avsatt til framtidig bruk og utnyttelse av de ytre
sjøområdene. Området er definert fra ytre farledsområde til
grunnlinjen.
Miljø
Omfatter kun areal i sjø. Landbruk berøres ikke.
Berøres ikke.
Ikke datagrunnlag
Berøres ikke.
Berører ikke kjente kulturminner eller verdifulle kulturmiljø.
Vil kunne ha negativ virkning på landskapsbildet/fjernvirkning.
Kan ikke vurderes
Positiv effekt.
Samfunn
Berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.

Begrunnelse

Landbruk
Reindrift
Naturmangfold
Strandsone
Kulturminner/-miljø
Landskap
Forurensing/støy
Energi og klima
Barn og unges
oppvekstsvilkår
Folkehelse
Samfunnssikkerhet
Infrastruktur
Næring/Sysselsettin
Kommunalt
tjenestetilbud
Oppsummering
Innstilling
19

Nytt
formål

Kombinert formål.
• Andre typer tekniske
anlegg (Vindkraft)
• Akvakultur
• Bruk og vern av sjø og
vassdrag
450 000 daa

Ikke datagrunnlag
Ikke datagrunnlag
Ikke datagrunnlag
Potensielt positive virkninger
Berører ikke kommunalt tjenestetilbud.
Totalvurdering
Lite datagrunnlag. Forutsetter konsekvensutredning av
eventuelle tiltak.
Området tas inn i planen.
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3.1.5 Småbåtanlegg i fiskerihavn
Referanse
Gjeldende plan

SF30 – Utvidelse Vingsand Marina
Innspill

Dagens formål

Fiskerihavn

Forslagsstiller
Begrunnelse
Landbruk
Reindrift
Naturmangfold
Strandsone
Kulturminner og
kulturmiljø
Landskap
Forurensing/støy
Energi og klima
Barn og unges
oppvekstsvilkår
Folkehelse
Samfunnssikkerhet
Infrastruktur
Næringsliv og
sysselsetting
Kommunalt
tjenestetilbud
Oppsummering
Innstilling
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Nytt formål

Småbåtanlegg i
fiskerihavn
Adminstrasjonen
Areal
5 daa
Vingsand marina har behov for utvidet kapasitet
Miljø
Omfatter kun areal i sjø. Landbruk berøres ikke.
Berører ikke særverdiområder eller minimumsbeiter for
reindrift.
Berører ikke viktige naturtyper, rødlistede arter, vilt eller
INON-områder.
Utvidelse av eksisterende anlegg.. Tiltaket vil ikke medføre
endring av dagens bruk.
Berører ikke kjente kulturminner eller verdifulle kulturmiljø.
Vil ikke ha negativ virkning på landskapsbildet.
Eksisterende anlegg, noe økning.
Liten negativ effekt.
Samfunn
Berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.
Forenkler tilgang til bruk av sjøen som.
Ligger ikke i aktsomhetsområde for snøskred, steinsprang eller
jord- og flomskred.
Krever ikke ny infrastruktur.
Viktig del av dagens tilbud og nødvendig for drift av
rorbuanlegget.
Berører ikke kommunalt tjenestetilbud.
Totalvurdering
Få negative konsekvenser. Utvidelse av eksisterende anlegg
Området tas inn i planen.
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3.2 Samlet konsekvensutredning av planforslaget
Plan- og bygningslovens § 4-2 stiller krav om at planbeskrivelsen skal gi en særskilt vurdering
og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkning for miljø og samfunn. I det
følgende gis derfor en overordnet vurdering av planforslagets konsekvenser for miljø og
samfunn.
3.2.1 Landbruk
Kommunens topografi gjør at de aller fleste områder for bebyggelse og anlegg ligger i en sone
langs Steinsdalselva og langs strandsonen til ca. 50 meter over havet. Ettersom topografien
fører til en forholdsvis smal utnyttbar landstripe langs fjellfoten er det svært vanskelig å
planlegge arealbruk til bebyggelse og anlegg uten at formålet konkurrerer med
landbrukshensyn og jordvern.
Planforslaget fokuserer imidlertid denne gang på sjøarealene og omfatter små endringer på
land. Som et resultat av dette fører planforslaget ikke til nedbygging av fulldyrka og
overflatedyrka mark, innmarksbeite eller produktivt skogareal. Det har heller ikke
driftsmessige konsekvenser for landbruket. Planlagt ny arealbruk vil ikke berøre
beiteområder.
3.2.2 Reindrift
Reindriftens beiteområder omfatter bortimot hele kommunen, og av den grunn er det her
også drivingsleder og oppsamlingsområder. Lokaliseringen av tiltakene gjør at Fosen
reinbeitedistrikts særverdiområder og minimumsbeiter ikke berøres. Det er derfor ingen
negative konsekvenser av planforslaget for reindriften.
3.2.3 Naturmangfold
Planen tar inn ett småbåtanlegg, som er en utviding av eksisterende anlegg på Vingsand.
Dette er et etablert havneområde, og konsekvensene er derfor vurdert som små.
Det ligger inne utvidelse av industriområdet på Strand, dette undersøkes parallelt med
rullering av arealplanen, opp mot tidligere vedtatt regulering. Ut fra dette vurderes
konsekvensene av tiltaket som små.
Spesifikke arealer i sjø avsettes til akvakultur. Dette er areal hvor det er omforent enighet
mellom fiskeriinteresser og oppdrettsinteresser om egnethet for akvakultur. Disse pålegges
ikke reguleringsplikt, men skal konsekvensutredes.
Det er avsatt ett område til turisme på Vingsand. Dette ligger langs sjøkanten med bart fjell og
steinur. Området planlegges detaljregulert, men inneholder ikke videre konflikter opp mot
naturmangfold.
Det avsettes større areal til kombinerte formål i de ytre sjøarealene. Dette som forberedelse
på de endringer som vil komme både når det gjelder akvakultur og eventuell havvindkraft.
3.2.4 Strandsone
To av tiltakene påvirker strandsonen, men privatiseringseffekten er liten. Der det etableres et
småbåtanlegg fører dette til økt tilgjengelighet til strandsonen i andre deler av kommunen.
Det er også lagt inn en bestemmelse om gjesteanløp for alle småbåthavner slik at
strandsonen skal være tilgjengelig for alle.
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3.2.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke planlagt ny arealbruk i områder med kjente kulturminner eller verdifulle
kulturmiljø.
3.2.6 Landskap
Nye utbyggingsområder er ikke planlagt i kjente verdifulle landskapsområder. Det er videre
stilt generelt krav om at ny bebyggelse fortrinnsvis skal tilpasses landskapet og ikke bryte
horisontlinjen. Samlet sett er det derfor svært små nær- og fjernvirkninger på landskapsbildet.
3.2.7 Forurensning og støy
Utbygging vil antas å kunne medføre økt forurensning og støy på kort sikt.
3.2.8 Energi og klima
Kommuneplanen legger opp til at den desentraliserte bosettingen i kommune skal
opprettholdes og videreutvikles. Slikt bosettingsmønster genererer et visst transportbehov
som igjen krever energibruk.
3.2.9 Barn og unges oppvekstsvilkår
Oversiktlige områder med småhusbebyggelse vil fortsatt være dominerende i Osen, og barn
og unge bør dermed ha tilgang til gode og trygge uteområder. Andre tiltak er vurdert å ikke ha
virkning for barn og unges oppvekstmiljø.
3.2.10 Folkehelse
Alle foreslåtte tiltak ivaretar mulighetene for friluftsliv og rekreasjon i nærområdet. I tillegg
tilrettelegges det for bruk av sjøen som rekreasjonsområde. Planforslaget medfører i svært
liten grad støy, støv eller annen forurensning. Kommunen har betydelige utmarksarealer, og
ny bruk anses ikke å forringe muligheten for et aktivt friluftsliv.
3.2.11 Samfunnssikkerhet
Med en stor andel av bebyggelsen lokalisert langs sjøen kan muligheten for havstigning gi en
stor klimatisk utfordring i framtida. Kommunens topografi vil også innebære framtidige
utfordringer dersom mer ekstremvær fører til snøskred, steinskred eller jordskred.
3.2.12 Infrastruktur
Nye tiltak utnytter i hovedsak eksisterende infrastruktur. Det er lite behov for ny infrastruktur
i planperioden, sett bort fra veiadkomst til Seter gjennom Flatanger.
3.2.13 Næringsliv og sysselsetting
Planforslaget tilrettelegger i liten grad for ny næringsvirksomhet på land, da dette var et
hovedtema ved en tidligere revisjon. Imidlertid er det forsøkt å sikre det sjøbaserte
næringslivet gjennom blant annet tilrettelegging for fiskeri og akvakultur.
3.2.14 Kommunalt tjenestetilbud
Planlegging for videreføring av desentralisert bosettingsstruktur og fortsatt vekst i antall
fritidsinnbyggere vil medføre behov for å opprettholde dagens tjenestestruktur.
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4 Risiko og sårbarhetsforhold i Osen kommune 2019
I tråd med planprogrammet er ROS-analysen i gjeldende arealdel revidert.

Tabell 5

Natur- og miljøforhold

Uønsket hendelse
Ekstremuvær:
Storm og/eller
store
nedbørsmengder

Ja/nei Vurderinger
Ja

Kilde: Klima i
Norge 2100, Norsk
klimasenter 2009

En midlere framskriving for Trøndelag viser en stigning i
temperaturen på 3,2°C samtidig som årsnedbøren forventes
å øke med 22,5 % frem mot år 2100. I samme tidsrom er
antall dager med mye nedbør forventet å øke med 68,6 % og
nedbørmengden på dager med mye nedbør anslås å øke med
13,9 %. Som følge av ekstremuvær kan det oppstå
oversvømmelser, stormflo og ras (snøras og jordras). Veier,
bygninger, kaianlegg, båthavner og andre installasjoner kan
bli satt under vann, bli tatt av ras eller selv rase ut.
Osen kommune har betydelige områder som er skredutsatt,
men en liten andel i bebygde områder. Områdene som er
utsatt for jord-, stein- og snøskred kan være utsatt for
løsmasseskred etter ekstreme nedbørsmengder med regn.
Snøskredfaren i de samme områdene øker drastisk ved
ekstreme nedbørsmengder med snø over korte tidsrom.
Fjellformasjoner kan medføre at sterk vind kan gir farlige
fallvinder. Slike forhold er ikke kartlagt.
FV 715 går gjennom kommunen, og skredhendelser vil kunne
ramme innfarten til kommunen fra både sør og nord.

Flomfare, isgang og
erosjon i vassdrag

Ja

Spesielt langs Steinsdalselva kan stor flom utgjøre en risiko
overfor veier, broer, landbruksarealer og bygg og anlegg.
Isgang i Steinsdalselva forekommer i dag forholdsvis hyppig
og kan potensielt ha stort skadeomfang. I
ekstremværsituasjon vil faren for flom øke, og dermed også
risikoen for ødeleggelse av bebyggelse og anlegg.
Langs Steinsdalselva kan nærliggende bebyggelse være i fare
ved eventuell isgang, og man må hensynta dette ved
etablering av ny bebyggelse.

Is og isgang på
sjøen

Ja

Is på sjøen kan føre til skade på havneanlegg og andre
installasjoner i strandsonen, samt på oppdrettsanlegg.
Isgang på sjøen forekommer hyppig innenfor Straumholet,
men dette området er lite utsatt for skade.
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Uønsket hendelse
Havnivåstigning

Ja/nei
Ja

Kilde:
Havnivåstigning,
rapport fra DSB og
Bjerknessenteret
2009

Vurderinger
Grunnet klimaendringer er det forventet en generell
havnivåstigning. For Osen kommune er det gjort beregninger
når det gjelder fremtidig landheving, havnivåstigning og 100
års stormflo. Osen kan forvente en gjennomsnittlig
havnivåstigning i løpet av det 21. århundret på 50 cm, mens
gjennomsnittlig landheving er 40 cm. Det er knyttet
usikkerhet til tallene, og i verste fall utgjør beregnet
havstigning 85 cm.
Stormflo forventes å kunne inntreffe hyppigere pga. mer
ekstremvær i fremtiden. Stormflo forventes å kunne gi en
vannstand på 2,56 m til 3,11 m over dagens middelvannsnivå.
Områder i kommunen som kan bli påvirket ved
havnivåstigning:
• Alle havne- og kaianlegg
• Bebyggelse og infrastruktur i strandsonen
Områder i kommunen som blir mest påvirket av en eventuell
stormflo:
• Arealet rundt Setervågen
• Ervika og Sve
• Sandviksberget med havn og industriområde
• Sundet
• Ørin med campingplass
• Nesmoen
• Arealer langs Steinsdalselva fra sjøen til Nordmeland
• Kai- og havneanlegg på øyene

Steinskred

Kilde: atlas.nve.no

Ja

Under alle fjellskrenter som er brattere enn 40-45° kan det
utløses mindre blokkutfall eller steinsprang. Aktsomhetskart
for steinskred viser omfattende områder i kommunen der
det må utvises aktsomhet for steinsprang. Disse er ment som
et grunnlag for vurdering av skredfare og sier ingen ting om
sannsynlighet for steinsprang. I forbindelse med
byggesøknader og reguleringsplaner må mer detaljert
faresonekart utarbeides.
Det er kjente skredhendelser/steinsprang i ved Ervika og
Levika og ved Skarvåsfossen og Dettfossen. Flomskred er
kjent ved Rundførrubakken.
Osen kommune har eksisterende bebyggelse innenfor
aktsomhetssoner for steinskred. Mer ekstremvær øker
risikoen for hendelser i områdene som er avmerket i
aktsomhetskartet.
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Uønsket hendelse
Snøskred

Ja/nei Vurderinger
Ja

Kilde: atlas.nve.no

Skred er et vanlig naturfenomen i Norge, og ulykker som
følge av snøskred er kjent fra lang tid tilbake. Omfanget av
hendelsene varierer imidlertid fra år til år alt etter som
snømengder, vind og temperaturforhold varierer.
I aktsomhetskartet for snøskred er betydelige områder i hele
kommunen avmerket. Det er imidlertid få kjente
skredhendelser. Issprang er kjent fra Hansenget, og snøskred
fra Mellomliheia ved Olviksetertjønna samt Persheia.
Osen kommune har eksisterende bebyggelse innenfor
aktsomhetssoner for snøskred. Mer ekstremvær øker
risikoen for skred.

Kvikkleire, ustødige
grunnforhold

Ja

Kilde: atlas.nve.no

Der man har marine avsetninger kan det også være
kvikkleire. Det er ikke utarbeidet faresonekart for Osen, men
kommunen har flere kjente områder med marine
avsetninger, de største i området Sandviksberget, Strand,
Sundet og området nord for Osen sentrum, på Brattjer og på
Sørjer. Utbyggingen av FV 715 har også avdekket flere
mindre områder med kvikkleire opp gjennom Steinsdalen.
Det er grunn til å anta at det er kvikkleireforekomster langs
fjordene. Forekomsten og graden av risiko er ikke kartlagt.

Radon

Nei

Kilde:
geo.ngu.no/kart/
berggrunn

Radongass er et datterprodukt av uran som det forekommer
mye av der det er granitt. Under 100 bq/m³ regnes som en
normal radonkonsentrasjon, mens 200 bq/m³ er
strålevernets tiltaksgrense.
Det er foretatt radonmåling i alle kommunale bygg som viser
svært lave forekomster. Berggrunnskart viser lite innslag av
granitt, og faren anses derfor som ubetydelig.

Frostskade pga.
dyp telegang

Ja

Kan føre til skader på infrastruktur lagt i grunnen.

Skog- og lyngbrann

Ja

Risiko for større skog- og lyngbrann knytter seg til
furuskogområder på morenemark med lyngvegetasjon og til
kystlynghei. I senere tid har det på grunn av tørre vintre vært
store lyngbranner i Trøndelag og sjansen er derfor absolutt til
stede for at dette skal skje i Osen. Konsekvensene avhenger
av vindretning og vindstyrke.
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Tabell 6

Drikkevann og andre biologiske ressurser

Uønsket hendelse

Ja/nei Vurderinger

Forurensing av
drikkevann

Ja

Hovedvekten av drikkevannskildene i Osen kommune er
basert på grunnvann, og er dermed mindre utsatt for
forurensning som måtte komme via overflatevann.
Reservevannkildene benytter imidlertid overflatevann. De
fleste av disse drikkevannskilder ligger langt unna bebyggelse
eller andre forhold som kan føre til forurensning av
vannkilden, men forurensing fra landbruket kan være en
risikofaktor.
I arealplanen er reservevannkilder og klausuleringsområder
for løsmassebrønner vist.

Forurensing av
vann

Ja

EUs vanndirektiv har til formål å sikre god miljøtilstand
(tilnærmet naturtilstand) på vann. Kommunalt avløp og
utslipp fra spredt bebyggelse samt avrenning og utslipp fra
landbruket er risikofaktorer, og man bør dermed være
varsom med plassering av ny bebyggelse og stille krav til
avløpshåndteringen.

Rømming fra
oppdrettsanlegg

Ja

Steinsdalselva er naturlig lakse- og sjøørretførende i 3,5 km
opp til Nordmelandsfossen. Det er bygd laksetrapper i flere
fosser, slik at det i dag er totalt 17 km lakse- og
sjøørretførende strekning.

Spredning av
sykdomssmitte og
genetisk påvirkning
av villaksstammer

Landbruksareal

Tabell 7

Det er fire matfiskkonsesjoner for laks i Osen kommune, samt
et smoltanlegg. I forbindelse med aktiv fiskeoppdrett vil
rømming kunne forekomme, men risiko ansees som liten og
avtakende på grunn av strenge krav til næringen.
Nei

Infrastruktur

Uønsket hendelse

Ja/nei Vurderinger

Ulykkesbelastede
veier

Nei

Støysoner ved
infrastruktur og
installasjoner

Ja
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Uønsket hendelse
Utilsiktede /
ukontrollerte
hendelser som kan
inntreffe på
nærliggende
transportårer
- hendelser på vei
- hendelser på
vann
- hendelser i luften

Tabell 8

Ja/nei Vurderinger
Ja

FV 715 går gjennom kommunen, men det er forholdsvis lite
veiareal i kommunen og liten døgntrafikk.
Hendelser på vei er en risiko i forhold til personsikkerhet,
støy, viltpåkjørsler og akutt forurensning.
Når det gjelder skipstrafikk utgjør risikoen
forurensningsproblematikk.

Virksomhetsbasert sårbarhet

Uønsket hendelse

Ja/nei Vurderinger

Forurensing pga.
utslipp av:
- olje, drivstoff
- kjemikalier
- radioaktivt
materiale

Ja

Akutt forurensing dreier seg om utslipp av farlige gasser til
luft, forurensing (eks oljeprodukter) til jord eller utslipp til
elv, vann eller sjø. Kaianleggene i kommunen utgjør et
risikomoment i forbindelse med lossing av skipslast og FV715
utgjør en risiko knyttet til forurensning ved trafikkuhell.
Risikoen er i begge tilfellene liten.

Brann og
eksplosjon ved
industrianlegg

Nei

Det er ikke industri med eksplosjonsfare for nærliggende
bebyggelse i kommunen.

Lagringsplass for
farlige stoffer for
eksempel
- industrianlegg
- bensinstasjoner
- radioaktiv lagring

Ja

Det er flere drivstoffanlegg i kommunen, samt flere mindre
diesel- og bensintanker tilhørende gårdsbruk og annen
næring.

Høyspentledninger

Ja

Det er flere høyspenttraseer i kommunen. Kommunen har
ingen store transformatorstasjoner.

Forurensing etter
skipsfart /
skipsforlis

Ja

I skipstrafikken langs kommunens kystlinje er det
oljetransport, både drivstoff og matoljer til fôrproduksjon.
Uønskede hendelser knyttet til denne er et risikomoment.
Kommunen er tilknyttet interkommunal oljevernberedskap.
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Uønsket hendelse

Ja/nei Vurderinger

Strålingsfare fra
installasjoner

Nei

Anlegg for
deponering og
destruksjon av
farlig avfall

Nei

Gamle
avfallsdeponi,
fyllplasser

Ja

Forurensing på
grunn av endret
bruk av gamle
industritomter

Nei

Dumpeområder i
vann

Nei

Militære og sivile
skytefelt

Ja

Forurensingsrisiko
pga. forsvarets
virksomhet

Nei

Veier med
transport av farlig
gods

Ja

Tabell 9

Anses bare relevant som radioaktivt nedfall etter atomulykke
eller lignende.

Mulig avrenning til Steinsdalselva fra gammel søppelfylling og
tidligere slamdeponi

To private skytebaner. Liten forventet forurensningsfare og
risiko.

FV 715 går gjennom kommunen, men det er ikke kartlagt
hvilke typer gods som transporteres gjennom kommunen.

Strategiske / sårbare objekter

Uønsket hendelse

Ja/nei Vurderinger

El forsyning

Ja

Hendelser, risiko, sårbarhet og skadeforebyggende og
skadebegrensende tiltak vil fremgå av kommunens
overordnede ROS analyse.

Vannforsyning

Ja

Drikkevannskildene er i hovedsak grunnvannskilder, lite
eksponert for forurensing. Seter og Skjærvøya har
overflatevann.
Risiko, sårbarhet og skadeforebyggende/skadebegrensende
tiltak vil fremgå av kommunens overordnede ROS analyse.
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Uønsket hendelse

Ja/nei Vurderinger

Informasjons- og
Kommunikasjonsinstallasjoner

Ja

Hendelser, risiko, sårbarhet og skadeforebyggende og
skadebegrensende tiltak vil fremgå av kommunens
overordnede ROS analyse.

Viktige
transportårer

Ja

Dersom uvær, ras eller noe annet sperrer veiforbindelsen
over lengre tid, vil dette medføre reduksjon i
tjenesteproduksjonen ved at ansatte ikke kommer seg på
jobb, eller tjenestemottakere ikke kommer fram.
Risiko, sårbarhet og skadeforebyggende/skadebegrensende
tiltak vil fremgå av kommunens overordnede ROS analyse.

Broer

Ja

Hendelser, risiko, sårbarhet og skadeforebyggende og
skadebegrensende tiltak vil fremgå av kommunens
overordnede ROS analyse.

Sykehjem/
omsorgsboliger

Ja

Ved brann, bortfall av strøm, brudd i vannforsyningen, brudd
i leveranser og bemanning kan det oppstå sårbare/kritiske
situasjoner.
Risiko, sårbarhet og skadeforebyggende/skadebegrensende
tiltak vil fremgå av kommunens overordnede ROS analyse.

Hjemmetjenesten

Ja

Ved bortfall av strøm, uvær og veisperring kan det oppstå
sårbare/kritiske situasjoner.
Risiko, sårbarhet og skadeforebyggende/skadebegrensende
tiltak vil fremgå av kommunens overordnede ROS analyse.

Helsetjenesten

Ja

Ved brann, bortfall av strøm, brudd i vannforsyningen, brudd
i leveranser og bemanning kan det oppstå sårbare/kritiske
situasjoner.
Risiko, sårbarhet og skadeforebyggende/skadebegrensende
tiltak vil fremgå av kommunens overordnede ROS analyse.

Skole/barnehage

Ja

Ved brann, bortfall av strøm og forsvinning kan det oppstå
sårbare/kritiske situasjoner.
Risiko, sårbarhet og skadeforebyggende/skadebegrensende
tiltak vil fremgå av kommunens overordnede ROS analyse.

Viktige offentlige
bygninger
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Ja

Hendelser, risiko, sårbarhet og skadeforebyggende og
skadebegrensende tiltak vil fremgå av kommunens
overordnede ROS analyse.
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