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Rådmannens innstilling

- Reguleringsplan for Skageåsen III - trinn 4 (detaljregulering) med bestemmelser og 
planbeskrivelse, datert 19.05.2017, legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 
12-10.

- Reguleringsplanen erstatter og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen
III, vedtatt 18.03.1996.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.06.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla formannskap - 06.06.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas:

- Reguleringsplan for Skageåsen III - trinn 4 (detaljregulering) med bestemmelser og 
planbeskrivelse, datert 19.05.2017, legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 
12-10.

- Reguleringsplanen erstatter og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen
III, vedtatt 18.03.1996.



Utsendte vedlegg:
1. Oversiktskart
2. Forslag til reguleringsplankart
3. Forslag til reguleringsbestemmelser
4. Planbeskrivelse med vedlagt sjekkliste for ROS-vurdering og sjekkliste NVE

Ikke utsendte vedlegg:
1. KOM-sak 75/16, 19.09.2016

Saksopplysninger

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 75/16, den 19.09.2016, er det utarbeidet forslag til 
reguleringsplan for Skageåsen III, trinn 4, datert 19.05.2017.

Plandokumentet omfatter reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

Planforslaget vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen III, vedtatt 
18.03.1996.

Hovedformålet med planendringen er å forbedre attraktiviteten til det siste utbyggingsområdet 
innenfor planområdet til Skageåsen III. Det er sett på ulike løsninger for adkomstveger i 
planområdet for å gi best mulig adkomst til nye tomter og en god trafikksikkerhet.

Planforslaget omfatter et totalt areal på ca. 52 daa, og er formålsregulert Bebyggelse og anlegg, 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, Grønnstruktur og Hensynssoner. 
Planforslaget vil omfatte en reduksjon på antall tomter som blir byggeklare fra 18 til 14 tomter.

Det vil bli gjort en justering av plangrensen i nord med tanke på å tilrettelegge for fortau langs 
tilførselsvegen til et evt. framtidig boligområde i Hunnaåsen. Fortauet skal anlegges mot 
eksisterende boligtomter og gir en liten skjerming for bebyggelsen. Fortauet vil ikke bli bygget 
før det blir et behov for videre utvikling av Hunnaåsen.

Formålsområde for trafostasjon vil bli flyttet i tråd med dagens situasjon. I tillegg vil det gjøres 
en mindre justering av 3 boligtomter slik at plankartet er i tråd med dagens situasjon. 
Områdene benevnt B5-B15 er i reguleringsbestemmelsene satt en maksimal utnyttelsesgrad på 
30 % bebygd areal (%BYA=30%). Det tillates boligbebyggelse på maks 2 etasjer, inkl. garasje.

Utsnitt av eksisterende reguleringsplan. Utsnitt av forslag til reguleringsplan.



Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Det har ikke framkommet forhold 
som utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.

Planoppstart ble kunngjort i Namdalsavisa og på kommunens hjemmeside, samt at berørte parter 
ble tilskrevet per brev, datert 13.03.2017. Det er mottatt 4 innspill innen fristen.

Innkomne merknader til planoppstart

28.03.17 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Landbruks-, miljøvern- og reindriftsavdelingen har ingen merknader. 
Kommunalavdelingen påpekte kravet om gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser for 
planområdet. 

Sjekkliste for RoS viser ingen vesentlige forhold som skal konsekvensutredes nærmere. 
RoS-analyse for planområde med tanke på utbygging tas inn i planbeskrivelsens pkt. 
4.10-12.

05.04.17 Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Kulturminnefaglig uttalelse: Planen vil ikke være i konflikt med automatisk freda kulturminner, 
derfor ingen merknader. Hvis det oppdages automatisk freda kulturminner skal arbeidet stanses 
og fylkeskommunen varsles.

Varselsplikten i forbindelse med kulturminner videreformidles.

20.04.17 Kåre Magnus Skjefte, Kristian Mork og Ole Anders Haugerøy
Mener det er viktig at tomt 22 blir omregulert fra boligtomt til leikeplass, etter som det er bygget 
en aktivitetsbane på denne. 
Ønsker at tilførsel til de nye tomtene som skal utarbeides i byggetrinn 4 blir som det er i 
eksisterende reguleringsplanen. For oss er det viktig at tilførselsveien ikke blir på vei nord for 
våre tomter.

Etter en vurdering av veistrukturen i området, må det gjøres endringer av noen 
tilførselsveger. Dette gjøres for at tilførselen til de nye tomtene skal kunne anvendes på
en god og trafikksikker måte. 
Tomt 22 er tatt inn i planen og omregulert til lekeplass.

21.04.17 John Ove Klingen Aagård og Marthe Formo Aagård v. adv. Bleikvassli Krystad AS 
MNA
Aagårds landbrukseiendom gnr 10, bnr 1 er berørt av forslag til endring av grenser for 
reguleringsområdet.
Aagård ber kommunen revurdere standpunkt til behov for konsekvensutredning jf. pbl § 4-2. 
Under enhver omstendighet må forslagets virkning for landbruksinteressene belyses og 
vurderes.
Aagård varsler at de ikke vil avgi noe av landbrukseiendommen uten at det ytes full erstatning 
for det tap som oppstår.
Aagård har selv planer for utvikling av berørt areal til utbyggingsformål.
Aagård vil innhente nødvendig juridisk og teknisk bistand i sakens anledning, og legger til 
grunn at kommunen/utbygger må dekke kostnader som oppstår i den forbindelse.
Aagård vil ikke gi forhåndstiltredelse til noen bruk av hans grunn. 

I framlagt planforslag foreslås det en omdisponering av ca. 2 daa LNFR-formål til 
samferdselsformål. En utvidelse av planområdet i nord er begrunnet i en innregulering 
av fortau langs tilførselsvegen. En tilrettelegging for myke trafikanter er vurdert til å 
kunne forsvare en omdisponering slik som foreslått, og er vurdert til ikke være vesentlig 
og utløse en konsekvensutredning. Omdisponeringen vurderes ikke å medføre vesentlige 



endringer for driften av eiendommen, dette med tanke på arrondering og tilkomst til 
eiendommen. 
Erstatningsspørsmål og evt. ekspropriasjon av nødvendig grunn vil måtte tas i 
forbindelse med realisering av tiltak i planen. 
Når det gjelder Aagårds planer om å fremme forslag til utbygging i området, så 
anbefales det at dette gis som innspill i forbindelse med revisjon av kommuneplanens 
arealdel (2017/2018). 
Eksisterende eiendomsgrense mot Aagård vil bli kontrollmålt.

Vilt og naturmangfold (Naturmangfoldloven)
Det er ikke registrert miljøverdier i Naturbasen, Artsdatabanken, eller MiS-registeringer i 
planområdet. 

Friluftsliv
Planforslaget vil ikke få noen vesentlige virkninger på friluftslivet.

Kulturminner
Det er ingen registrerte kulturminner og bygg med lokal verneverdi i planområdet, jf. 
kulturminnebasen Askeladden.

Risiko- og sårbarhet
Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsvurdering er vedlagt i planbeskrivelsen. Ut fra kjente forhold 
vurderes det ikke til å være behov for å innarbeide hensynssoner i planen.

Vurdering

Fremlagt planforslag for Skageåsen III - trinn 4 skal tilrettelegge for nye byggeklare tomter i 
siste byggetrinn i Skageåsen. Dette vil inngå i boligreserven til kommunen. 

Planforslaget tillater ny bebyggelse på 2 etasjer og prosent bebygd areal (% BYA) er satt til 30 
%. Det er vurdert som tilstrekkelig ut i fra eksisterende boliger i området. 

Det er gjort endringer av den ene lekeplassen og friområdene i planforslaget. I forslaget vil det 
bli opparbeidet tre lekeplasser, et friområde og et turdrag for å øke områdets attraktivitet. 
Lekeplassene er felles for tomter benevnt i Planbestemmelsene. Friområdene er tenkt som 
møteplasser for allmenheten og kan opparbeides med lavvo og sitteplasser. Turdraget er tenkt 
som en forbindelse fra eksisterende friområder i Skageåsen. Endringene som er gjort er vurdert 
opp imot områdets terreng og karakter. 

Vegvurdering: 
For å finne frem til den beste løsningen er det skissert opp flere alternativer for to av adkomstvegene i 
planområde. Det er gjort en vurdering av løsningene for å finne gode adkomstveger til alle nye tomter og 
en god trafikksikkerhet i området. 

Veg 3: Denne vegen går lengst sør i planområdet og vil være adkomstveg for tomt 14 - 20 og gr./br. 
10/240.

Alternativ 1: 
 Veg 3 går helt til planavgrensningen. 

 Her vil snuplassen gå inn i tomt 17. Denne løsningen 
vil bli by på utfordringer i forhold til terrenget. 



Alternativ 2: 
 Veg 3 vil få snuplass mellom tomt 16 og 17 og være 

kortere enn alternativ 1. Her blir snuplassen bli fordelt 
mellom tomt 16 og 17. 

 På grunn av at vegen blir kortere vil tomt 20 få mer 
byggbart areal.

Alternativ 2 er vurdert til det beste alternativet for denne adkomstvegen ut ifra ønske om attraktive 
tomter. Tomt 20 ligger i et område som har lite byggbart areal. Ved å gjøre vegen kortere vil dette øke 
attraktiviteten til denne tomten. Samtidig vil snuplassen ikke kun bli lagt til tomt 17 slik at denne tomten 
får et mindre byggbart areal. 

Veg 4: For å finne frem til beste løsning er det skissert opp 3 alternativer for veg 4.

Alternativ 1: 
 Veg 4 går opp fra veg 2. 

 Adkomst for tomt 1, 3 og 4.

 Det er prosjektert en forholdsvis stor skjæring på 
tomt 3 som vil gjøre adkomst til tomt 3 utfordrende. 
Samtidig blir tomt 4 redusert i areal. 

 Vegen vil få en stigning på 14,86%.

Alternativ 2: 
 Veg 4 går fra eksisterende adkomstveg.

 Adkomst for tomt 1, 2 og 4.

 Lekeplassen blir flyttet inn i tomt 1.

 Det vil gå mer trafikk langs eksisterende 
adkomstveg.

 Vegen vil få en stigning på mellom 5 og 9%.

Alternativ 3: 
 Veg 4 går fra veg 1 mellom tomt 1 og 3.

 Adkomst for 1, 2, 3 og 4. 

 Lekeplassen blir værende der den var.

 Minimalt med skjæring gjør at lite areal går bort.

 Vegen vil få en stigning på mellom 6 og 11,5%.

Ut fra forholdene beskrevet over faller valget på alternativ 3. Det er vurdert ut ifra terrenget og 
eksisterende adkomstveger i området at det skal sees bort i fra vegstandarden i forhold til maks 
stigning på adkomstveger. Vegstandarden tilsier at adkomstveger ikke skal ha en stigning på 



mer enn 8 %. Alternativ 3 gir likevel en god adkomst til alle fire tomtene uten at for mye areal 
går med til vegen. Alternativ 3 velges også med tanke på eksisterende boliger.  

Miljø og landbruksfaglig vurdering:
Planendringen innebærer at 2 daa skog, ikke dyrkbar på middels bonitet omdisponeres i tillegg 
til det som tidligere er omdisponert i området. Dette anses som ubetydelig opp mot den 
samfunnsmessig nytten som ligger i bedret trafikksikkerhet. Øvrige endringer i planen berører 
ikke landbruksinteressene.

Ut fra kjente forhold om grunnforhold og sjekkliste for risiko og sårbarhet (RoS) vurderes det at 
avbøtende tiltak ikke vil bli nødvendig for denne planen. 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.
Fremlagt planforslag vurderes til ikke å få negative konsekvenser for miljø, naturressurser og 
eller samfunn.

Konklusjon:
Det tilrås at fremlagt planforslag for Skageåsen III - trinn 4 blir lagt ut til offentlig ettersyn i 6 
uker fra kunngjøringsdato.


