Retningslinjer for grad av utnytting i Rissa sentrum. Vedtatt av kommunestyret i Rissa
30.08.2011
Disse retningslinjene angir en forventning til arealutnyttelse innen ulike delområder av
planen. Endelig utnyttelsesgrad fastsettes ved regulering av detaljplaner for de enkelte
områder. For å motvirke unødig forbruk av landbruksarealer settes ut fra lokale forhold, krav
til en høy grad av arealutnyttelse. Dette vil gi 30% mindre eneboligtomter i utmarksområder
og utkantene av planen. På flata i selve sentrumsområdet gis ikke rom for lavere
arealutnyttelse enn v/Berge Nord. Det skal fortsatt være mulig å bygge slike kjedehus som er
spesielt utviklet tettbebyggelse tilpasset lokal byggeskikk. Retningslinjene gir likevel rom for
at deler av de enkelte områder antas gitt enda bedre utnyttelse der forholdene ligger til rette
for det. Leilighetsutbygging i toppetasjene av næringsbygg er tiltak for å få en høy
arealutnyttelse totalt. Forventet antall boliger i felt (97), dvs. 1,5 – 3 boliger pr dekar. Aktuell
%-BYA=25 – 50 %
Rissa sentrum: I sentrumsområdet skal det av hensyn til forbruk av landbruksarealer
tilstrebes en høy grad av arealutnyttelse. Ved ren boligbygging skal dette skje fortrinnsvis ved
rekke-/kjedehus i 2-3 etg. Byggeavstander til riksveg og tilpasning til eksisterende bebyggelse
gir noe lavere utnyttelse enn normalt for valgte boligtyper. Næringsbygg skal oppføres i 2-3
etg. hvor øverste etasje utnyttes til boligformål der dette passer.
Årnseth:
Årnsethfeltene skal tilrettelegges for sentrumsnær boligbebyggelse på noe produksjonsmessig
mindre verdifulle landbruksarealer. Nye boligområder forutsettes planlagt med hovedvekt på
eneboliger, evt. kombinert med 2- og 4-mannsboliger. I Årnset Vest II kan deler av
byggeområde bolig nyttes til barnehage.
Årnseth Vest II
Forventet antall boliger
40
Boliger pr dekar
1-1,5
Aktuell utnyttelse %-BYA= 15-40 %

Årnseth N Sum felt
60
100
1-1,3
1-1,4
15-40 %

Kvithyll:
Utvidelsene av Kvithyll boligfelt er tilrettelegging av tomter som alternativ til sentrum og
med nærhet til hjørnesteinsbedriften FMV. Her skal tilrettelegges for eneboliger og gis
muligheter for oppføring av 2- og 4-mannsboliger, kjede- og rekkehus. Forventet antall
boliger (40) dvs. 1-1,5 boliger pr dekar
Aktuell utnyttelsesgrad %-BYA= 15-40%
Sum feltutbygging: Boliger
Årnseth, Kvithyll, Sentrum 237 boliger
Andre områder: Leira, Langsand, Sørbotn m.fl. 33 boliger
Antatt antall toppleiligheter i næringsområder 50 boliger
Sum boliger 320 boliger
Dvs. utbygging av 9 boliger/år gir varighet 35 år
Minste lekeareal: Det bør avsettes 50 m2 lekeareal pr. boenhet i det enkelte boligfelt. I
grupper over 25 boenheter bør det tilrettelegges kvartalslekeplass/løkke på min 1,5 daa innen
en avstand på 150 m. Sandlekeplass bør ligge innen avstand på 50 m fra bolig unntatt for
frittliggende enebolig hvor etablering av sandlek kan skje på egen tomt.

