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Rådmannens innstilling

Reguleringsplan for Ranemsletta: Område for helse og omsorg (detaljregulering) med 
bestemmelser og planbeskrivelse, datert 23.3.2017, legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og 
bygningslovens § 12-10.

Reguleringsplanen erstatter og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta, 
vedtatt 17.10.2005.

Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementet del III, pkt. iii nr. 1.

Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas:

Reguleringsplan for Ranemsletta: Område for helse og omsorg (detaljregulering) med 
bestemmelser og planbeskrivelse, datert 23.3.2017, legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og 
bygningslovens § 12-10.

Reguleringsplanen erstatter og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta, 
vedtatt 17.10.2005.



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

Ikke utsendte vedlegg:
1. KOM-sak 69/16, 19.09.2016

Saksopplysninger

Men bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 69/16, den 19.09.2016, er det utarbeidet forslag til 
reguleringsplan for Ranemsletta: Område for helse og omsorg, datert 23.03.2017. 

Plandokumentet omfatter reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

Planforslaget vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta, vedtatt 17.10.2005.

Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nye omsorgsboliger og en omstrukturering 
av helsesenteret, samt en bedre utnyttelse av dagens tomteareal tilhørende Overhalla kommune. 

Planforslaget omfatter et totalt areal på ca. 29,5 daa, og er formålsregulert til henholdsvis 
bebyggelse og anlegg og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Framlagt planforslag omfatter ingen nye reguleringsformål, men innebærer en flytting av 
eksisterende parkeringsplass og etablering av ny parkeringsplass øst i planområdet. Internveger, 
gang- og sykkelveger, grønt/parkområder vil bli detaljplanlagt og innarbeidet i en helhetlig 
utomhusplan før tiltak innenfor planområdet iverksettes. I område benevnt Institusjon (B) er det 
i reguleringsbestemmelsene satt en maksimal utnyttelsesgrad på 40% bebygd areal 
(%BYA=40%), mens gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta tillater en utnyttelsesgrad på 
maksimalt %BYA=50%. I tillegg vil det i framlagt planforslag åpne for bygging av inntil seks 
nye bygg med en etasjehøyde på 1-3, mens det i gjeldende reguleringsplan tillates inntil 2 
etasjer. 

Endringene gjort i denne reguleringsplanen vil medføre omdisponering av samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur og endringer i planbestemmelsene. 

Det er gjennomført en mulighetsstudie for planområdet, datert 21.06.2016, og framlagt 
planforslag bygger delvis på denne. 

Eksisterende reguleringsplankart Forslag til reguleringsplankart



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

Planoppstart ble kunngjort i Namdals-Avisa og på kommunens hjemmeside, samt at berørte 
parter ble tilskrevet per brev, datert 13.12.2016. Det er mottatt 5 innspill innen fristen. 

Innkomne merknader til planoppstart
19.12.16 Sametinget
Ingen spesielle kulturminnefaglig merknader, men minner om det generelle aktsomhetsansvaret. 
Aktsomhetsansvaret er lagt til i planbestemmelser pkt. 1.2 Forminner.

04.01.17 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. 

06.01.17 NVE
Kommer ikke med konkrete innspill til melding om oppstart av planarbeid grunnet begrenset 
kapasitet. Sjekkliste for planarbeid ble tilsendt. 
Benyttet tilsendt sjekkliste i planbeskrivelsen. Viser ingen vesentlige forhold som må undersøkes 
nærmere. 

16.01.17 Tore Hongset
Mener utbygging for nært deres tomt vil forringe deres bosituasjon og kvalitet på 
reiselivsprodukt. Ønsker at bygninger nær tomt begrenses til en etasje pga. skygge fra sol og 
utsikt mot sør. Hvis det bygges mer enn en etasje vil det føre til en forringelse av både bokvalitet 
og livskvalitet for begge eiendommene (Ferjemannsvegen 2 og 4). Ønsker ny adkomstveg til 
Ferjemannsvegen 4 fra helsesentertomta. Ønsker å kjøpe arealet bak uthus/fjøsbygning. 
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.

18.01.17 Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag
Planfaglig uttalelse – ingen merknader.
Kulturminnefaglig uttalelse – Eldre tid: 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. 
Nyere tid: Kommunen må selv vurdere om noen av bygningene i planområdet har
lokal verneverdi før planen iverksettes og om planforslaget kan til negative konsekvenser for



omkringliggende bebyggelse.
Varselsplikten i forbindelse med kulturminner videreformidles. Eksisterende bebyggelse er av 
nyere tid, og er vurdert til å ikke ha lokal verneverdi.

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

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 Ranemsletta - Område for helse og omsorg skal tilrettelegge for nye 
omsorgsboliger og en omstrukturering av helsesenteret slik at fremtidens behov vil kunne bli 
dekket.

Planforslaget tillater ny bebyggelse på 1-3 etasjer og prosent bebygd areal (% BYA) er satt til 40 
% i område B. I tillegg legges det opp til en utvidelse av eksisterende helsesenter og ny % BYA 
er satt til 55 % i område A1. Dette vurderes som tilstrekkelig i forhold til helsesenterets 
fremtidige behov. 

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. 

Framlagt planforslag angir ikke i detalj plassering av planlagt bebyggelse, gang- og sykkelveger 
og grøntområder, da endelig plassering og omfang av første utbyggingstrinn fortsatt er under 
planlegging. Det har vært et ønske at planforslaget ikke skal vise eksakt plassering av ny 
bebyggelse, begrunnet i at behovet ville kunne avvike fra mulighetsstudien og utomhusplanen.

Det planlegges etablert sykkelparkering i tilknytning til hovedinngangen til helsesenteret. Dette
for å tilrettelegge for ansatte, beboere og besøkende som ønsker å benytte sykkel som 
transportmiddel, samt forsterke kommunens mål om å bli sykkelkommune nr. 1 i Namdalen. 

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. Område B ligger, i likhet med de andre områdene, utenfor 
flomsoner.

Fremlagt planforslag vurderes til ikke å få negative konsekvenser for miljø, naturressurser og 
eller samfunn.

Konklusjon:
Det tilrås at fremlagt planforslag for Ranemsletta: Område for helse og omsorg blir lagt ut til 
offentlig ettersyn i 6 uker fra kunngjøringsdato. 

Miljømessig vurdering
Ved å tilrettelegge for gang- og sykkelveger og sykkelparkering til offentlige bygg og 
boligområder, så vil dette være i tråd med kommunens ambisjon om å bli sykkelkommune nr. 1 
i Namdalen. Nye bygg i området skal bygges som tilnærmet nullenergibygg. Maksimal 
utnyttelsesgrad for område B er satt forholdsvis lavt, med tanke på å få til gode 
grønt/parkområder som vil ha en positiv virkning for beboere og andre brukere av området. 


