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1-267 - Fosslia Omsorgsboliger - Områderegulering 

Vedtak i Utvalg Plan og Miljø - 13.05.2020 

I medhold av Plan - og bygningslovens §12-10 vedtar Stjørdal kommune ved utvalg 
Plan og miljø å legge ut til offentlig ettersyn reguleringsplan for 1-267 Fosslia 
omsorgsboliger, som vist på plankart med tilhørende planbestemmelser, merket Stjørdal 
kommune, etat teknisk drift, datert 01.04.2020. 
 

Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 13.05.2020  

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan - og bygningslovens §12-10 vedtar Stjørdal kommune ved utvalg 
Plan og miljø å legge ut til offentlig ettersyn reguleringsplan for 1-267 Fosslia omsorgsboliger, 
som vist på plankart med tilhørende planbestemmelser, merket Stjørdal kommune, etat 
teknisk drift, datert 01.04.2020. 
 
 

Vedlegg: 

1. Plankart, datert 01.04.2020 
2. Planbestemmelser, datert 01.04.2020 
3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 01.04.2020 
4. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), datert 01.04.2020 
5. Geoteknisk rapport, Rambøll, datert 08.10.2019 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Geoteknisk datarapport, Rambøll, datert 05.02.2019 
2. VA - notat, Rambøll, datert 20.03.2019 
3. Omsorgsboliger i Stjørdal kommune, Sluttrapport, datert 23.11.2016 
 



 
 

Saksopplysninger 

BAKGRUNN 
Stjørdal kommune ved etat teknisk drift fremmer med dette forslag til reguleringsplan for 
Fosslia omsorgsboliger med tilhørende friområde. Reguleringsplanen er basert på et 
utbyggingsforslag utarbeidet av Per Knudsen Arkitektkontor AS, i samarbeid med Rambøll AS, 
Agraff Arkitektkontor AS og Structor. Prosjektledelse er ved Veidekke ASA.  
 
Planforslaget har sin bakgrunn i behovet for flere omsorgsplasser i kommunen. Det første 
byggetrinnet skal dekke behovet for omsorgsboliger frem til 2020, kompensere for 
underdekningen i dag og erstatte noen boliger som ikke tilfredsstiller dagens krav til 
omsorgsboliger. 
 
PLANOMRÅDET 
Planområdet ligger rett vest for Fosslia skole, omtrent 3 km nordøst for Stjørdal 
sentrum, og omfatter Fosslia bosenter. Planområdet er på ca. 61 daa totalt, hvorav 
byggeområdene utgjør ca. 23 daa. Området eies i sin helhet Stjørdal kommune. 
 
PLANSTATUS 
For planområdet gjelder kommuneplanens arealdel 2013-2022, vedtatt 
20.03.14, hvor området er avsatt til offentlig og privat tjenesteyting og grønnstruktur 
langs Fosslibekken, nord i planområdet. Bekkedraget er også underlagt hensynsone 
for grønnstruktur. Hoveddelen av området inngår i reguleringsplan for Stokkan nedre 99/1, 
Fosslia 100/1 og Husby søndre 102/1, vedtatt 9.5.1974. Her er hovedformålet avsatt til offentlig 
byggeområde.  
 
PLANFORSLAGET 
Formålet med planen er å tilrettelegge for fornyelse og utvidelse av dagens bosenter. 
Byggeområdene er derfor avsatt til offentlig institusjonsbebyggelse. Videre fastsetter planen 
parkerings– og adkomstforhold, og avklarer forholdet til grønnstruktur og avbøtende 
geotekniske tiltak langs Fosslibekken. Det legges opp til at deler av eksisterende bygningsmasse 
rives, og hvor det i første omgang oppføres nye bygg som vil huse 76 nye omsorgsboliger i 
delområde kalt o_BIN2. Bebyggelsen oppføres i 2-3 etasjer med byggehøyder på ca 12 meter 
(inkludert tekniske anlegg på tak). 
 
Adkomst skjer via kjøreveg Fossliåsen, som foreslås utformet som blindveg med 
snuplass i vestre del av planområdet. Planen tilrettelegger for gang- og 
sykkelvegforbindelser/fortau som binder omsorgssenter/skole/barnehage til bolig- og 
nærområdene rundt, og kobler sammen eksisterende gang- og sykkelveger og snarveger til et 
sammenhengende nett. 
 
PLANPROSESS 
Oppstartsmøte med Stjørdal kommune v/ Enhet arealforvaltning ble avholdt onsdag 
22.05.2017. Igangsatt regulering ble kunngjort i Stjørdalens Blad torsdag 03.08.2017. 
Varslingsbrev datert 31.07.2017 ble sendt til myndigheter og berørte parter i henhold 
til adresseliste utarbeidet av kommunen. 
 
 
 
 



 
 
 
KONSEKVENSUTREDNING 
Kommunedirektøren har kommet til at konsekvensutredning kan utelates, da planforslaget er i 
samsvar med kommuneplanens arealdel hvor gjeldende arealbruk er videreført uten endringer.  
Kommuneplanen omfattes da ikke av krav om konsekvensutredning for dette området. Kravet 
om konsekvensutredning omfatter kun de delene av kommuneplanen som fastsetter rammer for 
framtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av gjeldende plan. Det vises til 
veileder til konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, februar 2020). 
 
For områdereguleringer gjelder krav til konsekvensutredning når områdereguleringer omfatter 
nye områder til utbyggingsformål. Denne områdeplanen omfatter derimot et allerede regulert og 
utbygd område, hvor eksisterende utbyggingsformål foreslås videreført. Nytt planforslag  
reduserer faktisk byggeområdet vesentlig ift. gjeldende reguleringsplan for Stokkan nedre 99/1, 
Fosslia 100/1 og Husby søndre 102/1, vedtatt 9.5.1974. 
 
INNSPILL TIL VARSEL OM PLANOPPSTART 
8 innspill er mottatt innen fristen, hvor Sametinget, Direktoratet for mineralforvaltning, 
Bane NOR, NTE har i hovedsak ingen merknader til planoppstart. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag bemerker at planforslaget må ta hensyn til miljøkvaliteter i området, 
og vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven. Det skal legges vekt på høg arealutnyttelse, 
fortetting og transformasjon og at planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som 
transportform. Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse og grenseverdier for støy 
må overholdes. 
 
Statens vegvesen anbefaler at det stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av sykkelparkering i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
NVE krever at plandokumentene vise hvordan naturfare er vurdert og tatt hensyn til. Arealer 
som er utsatt for flom, erosjon, eller skredfare må innarbeides i planen som hensynssone og 
tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for utbygging. 
 
Barnetalspersonen ber om det tas hensyn til trafikkbelastning mhp beboerne i området og at  
viktig skoleveger sikres. Det er viktig å sikre universelt tilgjengelige grøntkorridorer inn til 
friluftsområdet langs Fosslibekken, som er en viktig resurs for skole- og barnehagebarn, for barn 
og unge i fritida og for befolkninga forøvrig. 

Vurdering 

VURDERING AV PLANFORSLAGET 
Det konstateres at planformålet er i tråd med formålet som er nedfelt i kommuneplanens 
arealdel. Innenfor hovedformålet virker arealdisponeringen funksjonell, hvor trafikkarealer er 
lagt i sør, med randparkering tilknyttet bilveg. Dette muliggjør at bygningsmassen omslutter 
bilfrie tun med felles utearealer som knyttes til et indre og ytre gangvegsystem i nord som igjen 
tilknyttes aktiviteter i nærmiljøet. Bruken av gang- sykkelveg som avgrensing mot friområdet 
tydeliggjør arealdisponeringen, og sikrer nødvendig avstander ved bruk av byggegrenser. 
Innenfor disse rammene synes reguleringsplanen å gi stor fleksibilitet i utforming og 
disponering av byggeområdene.  
 
 



 
 
 
KOMMENTARER TIL INNKOMNE INNSPILL 
Innspill fra fylkeskommunen og barnerepresentanten er ivaretatt i plansaken. Det er innregulert 
en ny trafikkløsning som beskrevet, og grøntdrag langs bekkedalen er ivaretatt med eget formål. 
 
Selve bekken er regulert som naturområde. Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse, 
og planbeskrivelsen dokumenterer at grenseverdier for støy overholdes. Plandokumentene viser 
hvordan naturfare er vurdert og tatt hensyn til. Arealer som er utsatt for erosjon/skredfare er 
tilknyttet bestemmelser som setter rekkefølgevilkår for utbygging. 
 
NATURMANGFOLD 
Planer som påvirker naturområder skal alltid vurderes etter §8-12 i Naturmangfoldloven. 
Det innebærer at naturtyper med tilhørende artsmangfold og økologiske prosesser, 
samt arter og deres genetiske mangfold skal ivaretas i størst mulig grad. Utover dette inngår 
også hensynet til geologi og landskap til begrepet naturmangfold.  
 
Ifm kartlegging av biologisk mangfold i Stjørdal kommune er skogen langs Fosslåbekken 
(Gråorheggeskog) vurdert til A-verdi, dvs. en svært viktig lokalitet som har nasjonal til regional 
verdi. Av den grunn er det innført en hensynssone for grønnstruktur med begrenset tillatelse til 
inngrep. Ut ifra beliggenhet og naturtype er det grunn til å tro at fuglefaunaen er rik her. 
 
Gjennom planforslaget er området forsøkt ivaretatt gjennom formålsavsett (Natur - og 
friområde) og byggegrenser/avstandskrav. Samtidig skal det legges til rette for at området langs 
Stokkbekken fortsatt kan benyttes til rekreasjon for sentrumsområdet, med gangveger som leder 
ut til bolig- og friluftsområder omkring sentrum. 
 
VERN OG BEVARING 
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med kjente automatisk freda kulturminner, men det 
minnes om aktsomhets - og meldeplikten etter kulturminneloven. Dette er nedfelt i 
planbestemmelsene. I henhold til SEFRAK er ikke nyere tids kulturminner registrert i 
planområdet. 
 
RISIKO OG SÅRBARHET 
Ihht plan - og bygningslovens §4-3 skal det foreligge en analyse av risiko - og sårbarhet for 
planområdet. Analysen er vedlagt planbeskrivelsen (jfr. vedlegg 4). 
 
Utbyggingen av nye omsorgsboliger på Fosslia ligger i et område med kjente kvikkleire-
forekomster, men ikke innenfor Fosslia-Blakstad kvikkleiresone. Tidligere utredning utført av 
Multiconsult har ført til et forslag om å utvide denne sonen, og deler av de nye omsorgsboligene 
ligger innenfor denne utvidelsen. Det er i geoteknisk rapport, jfr. vedlegg 5, framlagt 
dokumentasjon for sikkerhet mot områdeskred samt en overordnet geoteknisk vurdering for 
reguleringsplan.  
 
Områdestabiliteten er vurdert i henhold til gjeldende regelverk, og beregningene viser at 
oppføring av planlagte bygg kan gjennomføres med tilfredsstillende sikkerhet gjennom å utføre 
mindre terrengtiltak for å heve sikkerhetsnivået for lokalstabilitet. 
 
 
 
 



 
 
 
Oppfølging av dette, med detaljprosjektering og opparbeiding av sikringstiltak (motfylling), er 
sikret i planbestemmelsenes §9.1. 
 
Risiko – og sårbarhet knyttet til andre forhold er relativt små. Avbøtende tiltak er sikret gjennom 
reguleringsplan, herunder skille mellom myke og motoriserte trafikanter, siktlinjer, 
byggegrenser etc. 
 
KONKLUSJON 
Da planforslaget er i tråd med overordnede planintensjoner og anses å være tilstrekkelig 
utredet, anbefaler kommundirektøren at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn 


