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1  Bakgrunn 
Helt siden Ranemsletta barnehage ble flyttet til et nybygg ved Krabbestumarka, har 

kommunen sett på muligheter for videre utnyttelse av tomta og områdene rundt 

helsesenteret. I forbindelse med revideringen av boligsosial handlingsplan for Overhalla 

kommune ble det vedtatt en utvikling av eksisterende barnehagetomt til boliger tilpasset 

helseformål gjennom et forprosjekt (sak 105/12, 19.11.12). Som følge av dette ble det 

utarbeidet en helhetlig utomhusplan som viste potensialer for utvidelse av helsesenteret og 

omsorgsboliger. Kommunestyret vedtok igangsetting av reguleringsendring for 

helsesentertomta i tråd med foreslått utomhusplan utarbeidet av asas arkitekter AS i sak 

69/16, den 19.09.16. 

Hensikten med denne reguleringsendringen er å tilrettelegge for nye omsorgsboliger og en 

omstrukturering av helsesenteret, samt en bedre utnyttelse av dagens tomteareal tilhørende 

Overhalla kommune. I tillegg skal det legges til rette for gode grønt- og uteoppholdsområder 

til fordel for beboerne av helsesenteret. Utomhusplanen legges til grunn for arbeidet med 

reguleringsendringen.  

Helse og omsorg er tilknyttet arbeidsgruppen for å sørge for at det blir tilrettelagt for riktige 

funksjoner og omsorgsboliger for helsesenteret.  

Overhalla kommune er tiltakshaver. Mulighetsstudie og utomhusplan er utarbeidet av asas 

arkitektur og IN BY landskapsarkitekt. Det vil leies inn plankonsulent for å tegne selve 

reguleringsplanen, mens planbeskrivelsen og planbestemmelsene vil bli utarbeidet av 

Overhalla kommune. 

 

1.1  Krav om konsekvensutredning 
Planlagte utbyggingstiltak vil ikke medføre endringer i selve arealformålet - Område for 

offentlig tjenesteyting (offentlige bygninger) og Samferdselsanlegg (offentlige 

trafikkområder), samt ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planlagt utbygging 

er derfor vurdert til ikke å falle inn under pbl §4, jf. Forskrift om konsekvensutredning §§2, 3. 
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2  Medvirkning og framdrift 
I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §12-8, jf. §12-14 ble det varslet oppstart av 

detaljregulering. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble kunngjort i Namdals-Avisa 

og på kommunens hjemmeside desember 2016. I tillegg ble grunneiere, naboer, 

velforeninger, barn og unges representant, Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede, 

rettighetshavere og aktuelle statlige og fylkeskommunale fagmyndigheter varslet særskilt pr 

brev datert 13.12.2016. 

Av de som fikk varsel har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkeskommunen i Nord-

Trøndelag, NVE, Sametinget og eiere av Ferjemannsvegen 2 og 4 kommet med uttalelser til 

planforslaget.  

 

2.1  Forhåndsuttalelser til planarbeidet 
(Det er gitt en kort kommentar etter hver uttalelse.) 

2.1.1  Sametinget, brev datert 19.12.16: 
Vi viser til deres brev av 13.12.2016. 

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte 

området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til 

planforslaget på det nåværende tidspunktet. 

Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av 

reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

Kulturminner og aktsomhetsansvaret. 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor 

som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 

fylkeskommunen omgående. jf. lov 9 juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet ledd 

Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal 

utføre arbeidet i marken. 

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda 

ifølge lov 9 juni 1978 nr. 50 om kulturminner (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 5m rundt kulturminnet, jf. kml §§ 3og 6. 

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen 

uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Kommentar:  «Kulturminner og aktsomhetsansvaret» blir lagt til i planens bestemmelser, 

pkt. 1.2 Forminner. 
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2.1.2  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 04.01.17 
Fylkesmannen viser til oversendelse av 13.12.2016. 

Saken gjelder varsel om oppstart av regulering for område for helse og omsorg i Overhalla 

kommune. Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger som etter dette har følgende 

merknader: 

Landbruksavdelingen og Miljøvernavdelingen: 

Ingen merknad. 

Kommunalavdelingen: 

Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet jf. Plan- og 

bygningslovens § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 

for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge 

av planlagt utbygging. Område med avdekt fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som 

hensynssone, jf. PBL § 12-6. 

Reindriftsavdelingen:  

Reindriftsavdelingen har ingen merknader til oppstartsvarselet. 

Kommentar:  Sjekkliste for RoS viser ingen vesentlige forhold som skal konsekvensutredes 

nærmere. RoS-analyse for planområdet med tanke på utbygging tas inn i 

planbeskrivelsens pkt. 4.10-12.  

2.1.3  NVE, e-post datert 06.01.17 
Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid. NVE er forvaltningsmyndighet for 

forebygging av flom- og skredfare, samt vassdrag og energianlegg. NVE skal som høringspart 

bistå konsulenter og kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse 

temaene, og hvordan dette kan vurderes og innarbeides i planer etter plan- og 

bygningsloven.                             

Grunnet begrenset kapasitet vil ikke NVE komme med konkrete innspill til meldinger om 

oppstart av planarbeid. Som et bidrag til at kommunene og konsulentene selv kan vurdere 

hvordan NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i planleggingen har vi lagt ved en sjekkliste 

som går gjennom ulike tema, hvilke vurderinger som bør gjøres, hvordan ulike tema bør 

innarbeides i plan, samt linker til mer informasjon. Dersom planarbeidet berører temaene i 

sjekklisten skal NVE ha planen på høring. 

For å lette høringsprosessen ber vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene 

hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, 

plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige utredninger som er gjennomført i 

forbindelse med planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til 

rm@nve.no. 

NVE vil kun gi uttale til planen dersom disse temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i 

planen. Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende innarbeiding 

av hensyn til flom- eller skredfare.   

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom det er spørsmål om våre 

forvaltningsområder undervegs i planprosessen. 

Kommentar:  Benytte tilsendt sjekkliste i planbeskrivelsen (se vedlegg 2). 
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2.1.4  Tore Hongset, brev datert 16.01.17 
Eierne mener en utbygging som kommer for nært tomten i dette området vil forringe deres 

bosituasjon ytterligere. Vil også være med å forringe kvaliteten på deres reiselivsprodukt, da 

gjester setter pris på et stille og fritt uteområde. Dette vil igjen gå utover omsetning på 

gården. 

De to bygningene nærmest tomten, kalt A og B på vedlagte skisse, ønsker de å begrense til 1 

etg. pga. at det vil skygge for mye av sol og utsikt mot sør. Legger vekt på at to etg. vil føre til 

betydelig forringelse av både bokvalitet og livskvalitet for begge eiendommene. 

Eiendommene vil også bli mindre attraktive og mindre verdt på markedet, samt også føre til 

at Hildrum Gård blir et mindre attraktivt sted for gjester, som igjen vil føre til redusert 

omsetning for eierne. 

Ønsker samtidig at Ferjemannvegen 4 får ny adkomstvei mellom bygning A og B, istedenfor 

dagens løsning gjennom gårdstunet til Ferjemannvegen 2 med bakgrunn i problematikk på 

tomta. 

Vil kjøpe tilbake arealet bak uthuset får å kunne starte med hest. 

Kommentar: Uttalelsen ble gjort i forbindelse med utomhusplan for området.  

Utomhusplanen ble utarbeidet i forbindelse med mulighetsstudien, og er ikke 

endelig vedtatt med tanke på framtidig utbyggingsstrategi for området. 

I og med at utomhusplanen kan bli endret, vil en måtte vurdere både 

etasjehøyde og plassering av ny bebyggelse i forbindelse med den konkrete 

byggesak.  

Egen adkomstveg fra eiendommen Ferjemannsvegen 4 via helsesentertomta 

vil ikke være omforent med at ny bebyggelse planlegges med tanke på å 

begrense biltrafikken internt på området. Eventuelt ny adkomst kan 

imidlertid bli vurdert nærmere i forbindelse med planlagt revisjon av 

reguleringsplan for Ranemsletta (planoppstart 2017).  

Eier av Ferjemannsvegen 2 har allerede fått avslag om kjøp av arealet bak 

uthus/fjøsbygning. Det er vurdert at arealet ikke vil bli tilgjengelig for kjøp 

med bakgrunn i at Overhalla kommune ser behov for arealet i forbindelse 

med behov for parkeringsareal og gang- og sykkelveg/fortau. 

2.1.5  Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, brev datert 18.01.17 
Vi viser til brev datert 13.12.2018 vedrørende varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 

(detaljregulering) for Ranemsletta. Hensikten med reguleringsendringen er å tilrettelegge for 

nye omsorgsboliger og en omstrukturering av helsesenteret, samt en bedre utnyttelse av 

dagens tomteareal tilhørende Overhalla kommune. 

Planfaglig uttalelse: 

Ingen merknader knyttet til oppstart av planarbeidet. 

Kulturminnefaglig uttalelse: 

Eldre tid: 
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Etter å ha søkt i arkiv og kulturminnedatabasen Askeladden og vurdert landskapet, kan vi ikke 

se at planen vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner, jf. også kml § 8 fjerde 

ledd. Vi har derfor ingen merknader til planen. 

Det kan likevel være ukjente automatisk freda kulturminner i området eller inn mot 

planområdet. Vi vil derfor minne om at dersom man i løpet av det videre arbeidet med 

planforslaget eller byggearbeidene oppdager hittil ikke kjente kulturminner, skal arbeidet 

stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kml § 8 annet ledd. Dette pålegget må 

videreformidles til dem som skal gjøre arbeidet. 

Nyere tid: 

En realisering av planforslaget forutsetter sanering av en del av eksisterende bygningsmasse. 

Vi gjør oppmerksom på at kommunen selv må vurdere om noen av disse bygningene har 

lokal verneverdi før planen iverksettes. Planforslaget fører også til vesentlige endringer innen 

planområdet. Kommunen bør derfor vurdere om dette kan føre til negative konsekvenser for 

omkringliggende bebyggelse. 

Kommentar:  Går inn under sametingets uttalelser for videre planarbeid.  

Eksisterende bebyggelse er av nyere tid, og har ingen lokal verneverdi.  

2.2  Videre framdrift i planarbeidet 
1. Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse utarbeides. 

2. Planen tas opp til politisk behandling i formannskapet i 04. april 2017, og med forslag til 

vedtak om å legge ut planen til offentlig ettersyn. 

3. Høringsperiode: 6 uker fra kunngjøringsdato. 

4. Innkomne merknader vurderes og planen tas opp til politisk behandling i formannskapet i 

juni 2017. 

5. Det tas sikte på en sluttbehandling av planen i kommunestyret, 20. juni 2017. 

 

3  Planstatus  

3.1  Overordnede planer 
Reguleringsplan for Ranemsletta og Boligsosial handlingsplan 2012-2020 er planlagt revidert i 

løpet av 2017/18. 

Kommunen skal i gang med stedsutvikling for Ranemsletta sentrum. Planområdet inngår i 

reguleringsplan for Ranemsletta.  
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3.2  Gjeldende reguleringsplan 
Detaljreguleringen vil erstatte 

deler av gjeldende reguleringsplan 

for Ranemsletta, stadfestet 

17.10.2005.  

 

 

 

 

     

      

 

4  Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1  Beliggenhet 
Planområdet ligger 250 meter fra FV. 17 og har en umiddelbar, men utilgjengelig, nærhet til 

Namsen.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Dagens arealbruk  
Planområdet er i dag regulert som; Område for offentlig tjenesteyting (offentlige bygninger) 

og Samferdselsanlegg (offentlige trafikkområder).  

4.3  Eksisterende bebyggelse 
Helsesenteret, inkludert sykeheim, tar i dag opp store deler av tomta. Sykeheimen har per i 

dag 39 sengeplasser. I tillegg er to bygg tilknyttet sykeheimen, med totalt 17 

omsorgsleiligheter.  

Øvrige omsorgsboliger er fordelt på tre tomannsboliger og Ranemstunet. Boligene har 17 

boenheter, der 9 er omsorgsboliger til forflytningshemmede og en avlastningsbolig med 2 

leiligheter for barnefamilier.  

Det gamle barnehagebygget er vedtatt revet.  

Kartet viser planområdets avgrensning. 

Kartet viser utsnitt fra gjeldende reguleringsplan og 
planavgrensning. 
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4.4  Landskap 
Det er et slakt landskap med fall ned mot Namsen. Den gamle barnehagetomta ligger i dag på 

det høyeste punktet i planområdet.  

4.5  Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen registrerte kulturminner i planområdet (www.askeladden.ra.no), og registrerte 

 bygg med lokal  verneverdi. 

4.6  Infrastruktur 
I dag har planområde atkomstveg fra Ferjemannsvegen, og Hildremsvegen går gjennom 

området. Det er imidlertid ikke tillatt gjennomkjøring til Ferjemannsvegen i dag.  

Planområdet har i dag kjøreveger midt i området og gangveg lengst nord i området.  

Utenfor hovedinngangen til helsesenteret er det i dag kun parkeringsplasser. 

4.7  Barns interesser 
Det er ingen lekeplasser formålsregulert eller opparbeidet innenfor planområdet. 

 

4.9  Teknisk infrastruktur 
Det er opparbeidet teknisk infrastruktur til de eksisterende bygningene i planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10  Grunnforhold 
I henhold til NGUs løsmassekart, ligger planområdet på en elveavsetning som har registrert 

mektighet som tykt dekke. Infiltrasjonsevnen i området er beskrevet som godt egnet.   

Kartet viser eksisterende VA-anlegg i planområdet.  

http://www.askeladden.ra.no/
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Kart: NGU: Morene, grus, sand, leir o.l. 

4.11  Støyforhold 
Det er kun vegtrafikk som representerer en støykilde i området. Planområdet blir i dag 

skjermet fra hovedvegen (FV17) og har kun støy som kan komme fra Ferjemannsvegen.  

4.12  Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
 Planområdet ligger ikke innenfor kartlagte områder for potensiell fare for kvikkleireskred, jfr. 

 NGI rapport 20001008-15, datert 25. november 2004. 

Det er ingen registrerte grunnforurensinger eller luftforurensing i planområdet1.  

Planområdet er ikke utsatt for flom, men ligger delvis innenfor sidenedbørfelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 Det er utført sikringstiltak mot Namsen i 1973, siste gang vedlikeholdt i 2005. Sikringstiltak 

 mot Reina ble utført henholdsvis i 1972 (nedre del), og i 2007/2012 (øvre del). 

                                                           
1 http://grunn.miljodirektoratet.no/kart/viewer.htm?Title=Kart , Miljødirektoratet. 

Kartet viser flomsoner for 10, 20, 50, 100, 200, 500 
og 1000 årsflom og nedbørfelt (grønn linje). 

Kartet viser aktsomhetsområde for flom. 

http://grunn.miljodirektoratet.no/kart/viewer.htm?Title=Kart
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 Kartet viser sikringstiltak mot elv (NVE Atlas) 

Det er ikke registrert miljøverdier i Naturbasen, Artsdatabanken, eller MiS-registeringer i 

planområdet. Namsen er et nasjonalt laksevassdrag. 

Ut fra kjente forhold vurderes det ikke til å være behov for å innarbeide hensynssoner i 

planen. 

4.13  Analyser/ utredninger 
Det er gjort analyser og utredninger i forbindelse med mulighetsstudien. Analysene og 

utredningene gikk hovedsakelig ut på å utarbeide en utomhusplan og avklare behov og 

utbyggingsprogram. Utomhusplanen ble lagt til grunn for analysene.  

Denne utomhusplanen kan bli endret, da det per i dag ikke er bestemt hvor bygninger skal 

bygges og hvilke etasjehøyde som hvert enkelt bygg skal ha.  

Det er gjort vurderinger med grunnlag i sjekkliste for RoS og NVEs sjekkliste (vedlegg 1 og 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 Planbeskrivelse: Ranemsletta - område for helse og omsorg 

5  Beskrivelse av planforslaget 

5.1  Planlagt reguleringsformål 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.2.1  Bebyggelse og anlegg: 
Det tillates bygging av nye boenheter for offentlig tjenesteyting i område B. Helsesenteret 

trenger flere boenheter slik at fremtidens behov vil kunne bli dekket. Her er det hovedsakelig 

behov for nye boliger til målgruppen mennesker med forflytningshemninger.  

5.2.2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  
I forbindelse med bygging av nye boliger skal det etableres en gang- og sykkelveg i området. 

Dette for å skape gode forbindelser mellom nye og eksisterende bygg. 

Det skal etableres et fortau langs Ferjemannsvegen mot planområdet (område Kjøreveg 1). 

Fortauet vil øke tilgjengeligheten til planområdet for gående og syklende, men også i 

boligområdet på andre siden av Ferjemannsvegen.  

Deler av parkeringsplassen utenfor helsesenteret skal gjøres om til et bilfritt torg. Dette til 

fordel for beboere i området.  

I tilknytning til helsesenteret og andre hovedbygg skal det anlegges sykkelparkering ved 

inngangene.  

5.3  Bebyggelsens plassering og utforming 
Det tillates bygging av nye bygninger i område B på 1 – 3 etasjer. Bygningene skal ha en 

universell utforming. 

I område A1 åpnes det for en utvidelse av eksisterende helsesenter. 

5.3.1  Grad av utnytting (veileder) Forskrift 
I institusjon (A1) er maksimal % BYA 55. Dette åpner opp for en utvidelse av eksisterende 

helsesenterbygning. 

I institusjon (B) er maksimal % BYA 40. 

5.3.2 Eksisterende bebyggelse 
Gjennomgangsboligen og ett av tomannsboligene vil bestå sammen med helsesenteret 

(Institusjon (A1) og (A2)). 

Arealformål:  Areal: 
Bebyggelse og anlegg: Institusjon (1163) 25,6 daa 
    
Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur: 

Kjøreveg  (2011) 0,7 daa 

 Fortau (2012) 0,5 daa 
 Parkeringsplasser  (2080) 2,5 daa 
 Annen veggrunn  (2018) 0,5 daa 
    
Følgende hensynssoner er 
innregulert: 

Frisiktsone veg   
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5.4  Boligmiljø/ bokvalitet 
Det legges vekt på at uteoppholdsarealer opparbeides slik at beboere på helsesenteret får 

funksjonelle og universell utformede uteområder. 

5.5  Parkering 
I områdene P1 og P2 legges det opp til en opparbeidelse av minimum 71 parkeringsplasser, 

hvor 10 % av disse skal være forbeholdt forflytningshemmede.  

Det må i tillegg sees på hvor vidt det skal anlegges parkering for forflytningshemmede i 

tilknytning til nye bygninger. Dette med bakgrunn i § 8-9 i TEK 10. 

5.6  Tilknytning til infrastruktur 
Planområdet vil fortsette å ha tilknytning til Ferjemannsvegen og Hildremsvegen, men uten 

en gjennomkjøring i området. Dette gjøres for å forsterke den bilfrie sonen i området.  

5.7  Trafikkløsning 

5.7.1  Kjøreatkomst 
Hovedatkomst til planområdet vil være fra Ferjemannsvegen. Det må her sikres frisiktsoner 

for alle inn- og utkjørsler. Samtidig skal det opparbeides et fortau som sikrer en trygg ferdsel 

fra planområdet og det eksisterende boligområdet på andre siden av Ferjemannsvegen.  

5.7.2  Varelevering 
Eksisterende varelevering til helsesenteret. 

5.7.3  Tilgjengelighet for gående og syklende 
Gang- og sykkelveg skal opparbeides for å knytte sammen alle delene av planområdet og for 

å gjøre planområde tilgjengelig for alle.  

Det er ønskelig at gang- og sykkelvegene i området blir koblet på planene for Ranemsletta i 

en senere anledning. Dette er for å skape gode forbindelser mellom sentrum og 

helsesenteret. Hvis det i tillegg opparbeides en sti langs Namsen, kan dette bli en turrunde i 

forbindelse med sentrumsområde. Reguleringsplanen for Ranemsletta skal bli revidert og 

dette vil være en naturlig del av revisjonen. 

5.8  Miljøoppfølging 
Nye bygninger bygges etter miljøbaserte kriterier mht. energi og produktvalg, samt med en 

svanemerking. 

5.9  Universell utforming 
Det settes krav til opparbeidelse av universelt utformede gang- og sykkelveger i området. 

Nye bygninger kreves universelt utformet inngangspartier og innvendig struktur. 

5.10  Uteoppholdsareal 
Uteoppholdsarealer skal være funksjonelle og brukervennlige, slik at man føler en trygghet i 

området. Det legges opp til høy standard og gode løsninger på uteoppholdsarealene. 

Arealene skal være universelt utformet.  

Det skal opparbeides lekeplasser som tilfredsstiller kravene om universell utforming. 

Lekeplassene opparbeides med sitteplasser slik at de kan benyttes som møteplasser for 

beboere og besøkende til helsesenteret. 
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For å få en mer helhetlig organisering av tomta vil det opparbeides nye uteoppholdsarealer 

til fordel for beboere innenfor planområdet, men også for øvrige beboere i sentrum. Et godt 

tilgjengelig opparbeidet uteareal kan bli et viktig nærområde for alle ved at man 

tilrettelegger med fortau/gang- og sykkelveger i og inn til området. 

5.11  Plan for avfallshenting/søppelsug 
Felles avfallsløsninger skal integreres i bygningene og/eller plasseres minst mulig eksponert 

ut mot offentlig areal. 

6  Virkninger av planforslaget 

6.1  Overordnede planer 
Denne planen endrer ikke eksisterende reguleringsplan. Planområdet vil fortsatt ha 

arealformål; Offentlig tjenesteyting og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

6.2 Eksisterende og planlagt bebyggelse  
Helsesenteret, gjennomgangsboligen og det ene tomannsboligen vil bestå.  

Barnehagebygget og Ranemstunet forutsettes revet når nye bygg er ferdigstilt.  

Ny bebyggelse skal bygges etter miljøbaserte kriterier mht. energi og produktvalg, samt med 

en svanemerking. Kommunen har en vedtatt ambisjon at kommunale nybygg skal være 

passivhus eller nullenergihus.  

6.3  Landskap 
Landskapet vil bli endret i forbindelse med nye bygninger. Dette gjøres for å sikre gode 

uteområder rundt de nye bygningene.  

6.4  Stedets karakter 
Stedets karakter vil bli vesentlig endret når nye bygninger blir bygget. Samtidig vil det også bli 

opparbeidet uteoppholdsarealer som trekker opp stedets karakter.  

6.5  Byform og estetikk 
Planen legger opp til en tettere byform og mer funksjonell opparbeidelse av eksisterende 

uteområder. Helsesenteret vil kunne forbedre sine tilbud til beboerne og samtidig øke 

antallet boenheter slik at flere kan få innvilget bolig. 

6.6  Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Ved at planen legger opp til et bilfritt område i tilknytning til helsesenteret og 

omsorgsboligene vil det øke rekreasjonsinteressene i området og på sikt øke 

rekreasjonsbruken. 

Området har i dag ingen positive rekreasjonsinteresser, men med en opparbeidelse av 

eksisterende uteområder vil beboerne på helsesenteret kunne benytte seg av dette tilbudet. 

6.7  Trafikkforhold 
Planen endrer trafikken i området. Det er lagt opp til at de nye uteoppholdsarealene vil bli 

bilfrie, med unntak av kjøring til boligene. Dette gjør at opplevelsen av uteområdene blir 

annerledes.  
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6.8  Universell tilgjengelighet 
Planen legger vekt på en god universell utforming av nye områder og uteoppholdsarealer. 

Dette vil øke en tilgjengelighet til området og sørge for at området kan bli brukt av beboerne 

av helsesenteret og de nye omsorgsboligene.  

6.9  ROS 
Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i samfunnsplanleggingen er gjennomgått 

(vedlegg 1). 

Det er ikke kartlagt mulige farer og reell risiko og sårbarhet i forbindelse med planendringen, 

og som vil kreve at det foretas en detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. 

Den nye planen vil ikke komme til å utløse noen farer i området. Område B ligger, i likhet 

med de andre områdene, utenfor flomsoner. 

Det vurderes at avbøtende tiltak ikke vil bli nødvendig for denne planen.  

6.10  Teknisk infrastruktur 
Før det bygges nye boliger i område B, må det utføres undersøkelser i forbindelse med vann 

og avløp. I dag ligger et eksisterende ledningsnett i tilknytning med eksisterende bebyggelse 

og det må derfor sees på muligheter og begrensninger på disse infrastrukturene til de nye 

bygningene.  

Om det er tilstrekkelig med strømforsyning til nye bygg, må vurderes nærmere av netteier. 

6.12  Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planen vil realiseres ved en etappevis utbygging av området. Dette vil skje innenfor 

kommunens økonomiplan og årsbudsjett. 

6.13  Konsekvenser for næringsinteresser 
Naboeiendommen nord for planområde har gitt uttalelse om bekymringer for en forringelse 

av kvaliteten på reiselivsproduktet deres. På grunn av at det ikke er avklart hvor ny 

bebyggelse vil komme, må dette vurderes nærmere når bygninger skal plasseres.  

Det er ingen spesielle næringsinteresser i området. Planen vurderes å ikke ha en vesentlig 

innvirkning på næringsinteresser utenfor planområdet.  

6.14  Interessemotsetninger 
 Det vurderes at planen ikke vil komme i noen interessemotsetninger. 

6.15  Avveining av virkninger 
Planforslaget fører til vesentlige endringer innen planområdet. Før nye bygninger settes opp 

skal det vurderes om dette kan føre til negative konsekvenser for omkringliggende 

bebyggelse. 
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 


