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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/9834-15
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av representant til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE) eiermøte

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 52/17 05.09.2017
Overhalla kommunestyre 19.09.2017

Rådmannens innstilling

Følgende velges som politisk representant til eiermøte i NTE for perioden 2017 – 2019:

Saken fremlegges uten forslag på navn.

Saksopplysninger

I hht. vedtatte retningslinjer for eiermøte i NTE består eiermøtet av alle aksjonærene i selskapet. 
Hver aksjonær kan møte med inntil tre representanter. Aksjonærer som kommunene kan møte 
med er ordfører, rådmann og en valgt politisk representant.

Eiermøte skal fungere som et forum mellom aksjonærene. Formålet med Eiermøtet er utveksling 
av informasjon og synspunkter mellom Kommunene som aksjonærer og med NTE, samt 
koordinering av eierskapet i NTE.

Kommunen har mottatt informasjon fra AU for eierskapet i NTE AS som varsler om eiermøte 
28. – 29.11. og om oppstart av arbeidet med ny eiermelding for selskapet. Planen er å få vedtatt 
en ny eiermelding innen overtakelse av eierskapet 1.1.2018.

Det foretas valg av politisk representant til eiermøte for perioden 2017 -2019.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/4294-5
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

TV-aksjonen NRK Unicef - kommunalt bidrag

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 53/17 05.09.2017

Rådmannens innstilling

Årets aksjon støttes med et beløp fastsatt av formannskapet.
Beløpet kr.......dekkes over post 14719.1000.12000 – Andre tilskudd.

Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementet kap. III a.i – delegasjon etter kommuneloven

Saksopplysninger

Høstens TV-aksjon er tildelt Unicef. Aksjonsdagen er 22. oktober.

Inntektene fra TV-aksjonen går til Unicefs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og 
konflikt.

Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands fremtid på spill. Årets TV-aksjon 
skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser.

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. TV-aksjonen 2017 skal gi 
utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

For mer informasjon: www.blimed.no.

Formannskapet bevilget kr. 5.000,- til TV-aksjonen i fjor. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2011/2457-2
Saksbehandler:
Asle Lydersen

Saksframlegg

Tiltak for å ivareta nye krav til personvern

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 54/17 05.09.2017
Overhalla kommunestyre

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar saken til orientering. Rådmannen rapporterer fortløpende framover om 
nødvendige tiltak for å ivareta kravene til personvern.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 25.08.2017 Tiltak for å ivareta nye krav til 
personvern

Saksopplysninger

En ny EU-forordning (GDPR) med strengere krav til personvern trer i kraft i mai 2018. Justis-
og beredskapsdepartementet har allerede sendt på høring et forslag til ny personopplysningslov 
som skal gjennomføre EUs forordning i norsk rett.  Alle kommuner må dermed fram til mai 
2018 gjennomføre prosesser for å oppfylle de nye kravene.

Personvern er en viktig menneskerettighet som skal sikre hensynet til den enkeltes personlige 
integritet og privatliv. Uten retten til å ha et privatliv vil det ikke være mulig for det enkelte 
menneske å skape seg et rom til å utvikle refleksjoner og vurderinger på et selvstendig grunnlag, 
uten å bli forstyrret eller kontrollert av andre. Den enkelte kan frykte at opplysninger om 
personlige forhold kan bli trukket frem og gjort til allmenn oppmerksomhet og man kan sette 
begrensninger på seg selv fordi man frykter at myndighetene registrerer og lagrer opplysninger 
om ens kommunikasjon med andre, ens ferdsel, interesser eller uttrykk for holdninger.
Personvern er derfor også viktig i et demokratisk samfunn og for åpen meningsutveksling og 
politisk aktivitet. 

Personvernbegrepet refererer ikke bare til vernet av privatlivets fred og den enkeltes personlige 
integritet. I norsk forståelse innebærer begrepet i stor grad også vernet av individers rett til å ha 
innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg selv. Den enkelte skal i størst 
mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger.
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I 2014 vedtok Stortinget å styrke vernet om den personlige integritet, ved å ta bestemmelsen om 
personvern inn i Grunnloven § 102. «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, 
sitt hjem og sin kommunikasjon…». Behandling av personopplysninger er nærmere regulert i 
personopplysningsloven og ulike særlover med tilhørende forskrifter.

Kommunesektoren er «storforbruker» av personopplysninger også av sensitiv karakter og det 
stilles allerede etter nåværende regelverk omfattende krav til kommunenes 
informasjonssikkerhet og internkontroll på dette området. Eksempler på nye krav som vil tre i 
kraft i mai 2018:

 Borgerne får nye rettigheter 
 Strengere krav til risikovurderinger, avvikshåndtering og varsling 
 Krav til innebygd personvern (krav til at alle nye tiltak og systemer skal utarbeides på en 

mest mulig personvernvennlig måte).
 Alle kommuner skal ha personvernombud (et personvernombud er virksomhetens 

«personvernekspert» og bl.a. et bindeledd mellom ledelsen, enkeltpersoner og 
Datatilsynet).

Vurdering

Det er i Overhalla – som for øvrige kommuner - behov for å gjøre et grunnleggende arbeid i 
tiden framover for å ivareta eksisterende og nye krav om personvern. 

Rådmannen har utarbeidet en prosessplan for å ivareta reglene om personvern, her under å 
ivareta de nye kravene som trer i kraft i mai 2018.  En del av dette vil være å etablere 
personvernombud. Kommunens arkivleder er utpekt til dette og vil bli gitt nødvendig opplæring 
for dette.   

Arbeidet vil involvere alle tjenesteområder i kommunen og kreve en del ressurser i 
organisasjonen i tiden framover.  Arbeidet henger samtidig nøye sammen med og vil gi positive
sideeffekter for kvalitets- og tjenesteutvikling i alminnelighet, bl.a. knyttet til økende 
digitalisering.

Rådmannen mener at relevante krav til personvern gjennom de planlagte prosesser og løsninger 
vil være ivaretatt innen fristen mai 2018.   
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/5798-2
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Haugum Gård - Søknad om endring/utvidelse av skjenkebevilling

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 55/17 05.09.2017
Overhalla kommunestyre 19.09.2017

Rådmannens innstilling

1. Haugum gård (Eldhuset) v/Lise Riibe (styrer) og Kristian Stene (stedfortreder) tildeles 
skjenkebevilling i tilknytning bryggeri, gårdstun på et begrenset område, låven og 
tilhørende areal i første og andre etasje i hht. vedlagte skisse/oversikt.

2. Skjenkebevillingen tildeles for inneværende periode, frem til 31.3.2020.
3. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00.

Hjemmel for vedtaket er: Alkoholloven 1-7

Vedlegg: Skisse/oversikt over bygg og skjenkeområder.

Saksopplysninger

Haugum Gård (Eldhuset) v/Lise Merete Riibe og Kristian Stene søker med søknad datert 3.7.17 
om endring/utvidelse av sin skjenkebevilling. Det er ønskelig at skjenkebevilling også skal 
gjelde bryggeri (produksjonslokalet), gårdstun, låven og tilhørende areal i første og andre etasje. 
Søker skriver at de ønsker å kunne tilby en helhetlig opplevelse der det f.eks. er ølsmaking i 
Eldhuset og at gjester kan ta med seg glasset over tunet for å få omvisning i bryggeriet.  

Vurdering

Haugum Gård (Eldhuset) har i dag skjenkebevilling for øl, vin og brennevin samt eget produsert 
øl i pub/restaurant. I tillegg har de salgsbevilling for eget produsert øl i sin gårdsbutikk. De 
ønsker nå å utvide bevillingen som beskrevet i saksopplysningene som en følge av utbygging og 
et ønske om å utvide sin virksomhet og sitt tilbud til kunder. 
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En utvidelse av skjenkebevillingen vil fremme det potensialet som ligger i kombinasjonen 
lokale tradisjoner og næringsutvikling generelt, og forholdet lokal mat, drikke og turisme 
spesielt.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2014/6640-4
Saksbehandler:
Dagfinn Johansen

Saksframlegg

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene 2017

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 56/17 05.09.2017
Overhalla kommunestyre 19.09.2017

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar tilstands- og utviklingsrapporten til orientering og anser at rapporten gir et 
godt bilde av tilstanden i grunnskolene i Overhalla.
Gjennom å vedta framlagte tilstands- og utviklingsrapport, har skoleeier et godt virkemiddel for 
å vurdere måloppnåelse og gjøre prioriteringer.

Hjemmel for vedtaket er: Lov om opplæring §13.10

Vedlegg:
Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene 2017

Saksopplysninger

Tilstands- og utviklingsrapporten er bygd på de nasjonale retningslinjene for 
tilstandsrapportering som alle kommuner i Norge er pålagt å følge.
De nasjonale verktøyene legger opp til at elevundersøkelsen og nasjonale prøver er 
hovedgrunnlaget som kommunens vurderinger skal bygge på. For Overhalla er kommunens 
kvalitetsvurderingssystem brukt i tillegg for å underbygge vurderinger og konklusjoner. Ett av 
elementene i kommunens system er kvalitetsvurderingsutvalget som består av 2 politikere, 
representant fra KFU (Kommunalt foreldreutvalg), rådmann og fagsjef for oppvekst. Våren 
2017 hadde utvalget fokus på tilbudet for 1. – 4. trinn ved OBUS. 

Rapporten beskriver status innenfor delområdene og prioriterte utviklingsområder på skolene for 
skoleåret 2017/2018. Tiltaksdetaljene innenfor de områdene skolene prioriterer, vil i større grad 
enn tidligere beskrives i skolenes virksomhetsplaner. Dette er gjort for å få rapporten til 
kommunestyret noe kortere og for å involvere de ansatte mer konkret og systematisk innenfor de 
områdene som prioriteres.
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Vurdering

De nasjonale målingene skolene i Overhalla er en del av, viser variasjoner på samme måte som 
tidligere år, der det skifter litt resultatmessig mellom skolene og innenfor de ulike delområdene 
målingene gjelder. Elevundersøkelsen viser gode resultater og mindre gode resultater samlet 
for våre elever på 7. og 10. trinn, slik elevene oppfatter situasjonen. Det er en jobb å gjøre for å 
komme på stabilt nasjonalt nivå samlet for våre skoler på flere av delområdene i undersøkelsen.  

Resultatet på de nasjonale prøvene, spesielt for 5. trinn, ønsker vi skal bli bedre. 
Utviklingsarbeid videre i sammenheng med Overhalla som realfagskommune, innføring av 
oppfølgingssystemet SOL (systematisk observasjon av lesing), bruken av læringsbrett og ekstra 
statlige ressurser for etablering av definert «tidlig innsatslærer» på hver skole forventer vi skal 
gi resultater.  Vi er godt fornøyd med at elevene fortsatt har god utvikling i løpet av 8. trinn.
Våre elever avslutter grunnskolen resultatmessig på en relativt god måte sammenlignet med 
fylke og nasjonalt. Dette er positivt.

Bruken av læringsbrett er kommet inn i en mer ordinær driftsfase der praktiske sider rundt 
bruken av brettene er videreutviklet i samarbeid med det kommunale foreldreutvalget. Elever, 
foreldre og ansatte er fornøyd med de endringene i skolehverdagen læringsbrettene har gitt 
mulighet for. Dette gjelder gjennomføring av læringsaktiviteter på skolen og heime, 
vurderingsarbeid gjennom nye kommunikasjonsmåter og foreldrene sine muligheter til å 
involvere seg i elevene sitt læringsarbeid. Samtidig er det viktig at vi sammen med foresatte har 
kontinuerlig fokus på skjerm- og nettutfordringer generelt både på skolen og i elevenes fritid.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2016/5752-5
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Ny kommunestruktur - fortsatt deltakelse i kirkelig fellesrådssamarbeid

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 57/17 05.09.2017
Overhalla kommunestyre 19.09.2017

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune ønsker fortsatt deltakelse i fellesrådssamarbeidet i Midtre Namdal.

Vedlegg:
 Ny kommunestruktur – fellesrådssamarbeid, datert 02.03.2017 fra kirkeverge Helge 

Lauvsnes.
 Fremtidig fellesrådssamarbeid - noen momenter, datert 28.03.2017 fra kirkevergen.
 Uttalelse og vurderinger fra Overhalla menighetsråd v/Eva Kaldahl, datert 26.07.2017.

Saksopplysninger

Overhalla deltar i dag i Midtre Namdal kirkelige fellesråd sammen med Fosnes, Namsos og 
Flatanger. Den kirkelige virksomheten er en egen juridisk virksomhet hvor kommunens rolle i 
hovedsak er avgrenset til årlig finansiering gjennom et budsjettert tilskudd til drift av kirker, 
kirkegårder, personell mv etter budsjettforslag fra fellesrådet, jfr. kirkelovens § 15. Staten har 
ansvar for prestetjenesten.

Som kjent er det vedtatt at Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner skal sammenslås fra 
01.01.2020. Dette medfører at det også vil bli et nytt kirkelig fellesråd, ettersom Namdalseid da 
skal inn i fellesrådet og antall kommuner i fellesrådet endres fra fire til tre (nye Namsos, 
Flatanger og Overhalla).

På vegne av Midtre Namdal kirkelige fellesråd har kirkeverge Helge Lauvsnes i brev av 
23.02.17 bedt kommunene Overhalla og Flatanger og respektive menighetsråd om å fatte en 
beslutning på om det er ønskelig å tre ut av fellesrådssamarbeidet eller fortsette videre.

Flatanger kommunestyre fattet i april vedtak om at de ønsker å fortsette samarbeidet som i dag.
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Dagens fellesrådsorganisering knyttet til samarbeid mellom fellesrådene i de fire kommunene 
Namsos, Overhalla, Fosnes og Flatanger har pågått i vel 10 års tid. Samarbeidet var først 
etablert som et forsøk, før det fra og med 01.01.14 ble godkjent som en fast ordning i medhold 
av tredje ledd i § 5 i Kirkeloven.

Med utgangspunkt i tidligere evalueringer av forsøket og uttalelser fra berørte parter, vedtok 
Overhalla kommunestyre i oktober 2013 at en ønsket å gjøre om forsøket til en permanent 
ordning fra 01.01.2014.

Om beslutningsprosessen skriver kirkevergen i sitt brev følgende:
«Overgangen fra forsøk til fast ordning må forstås slik at dette ikke lenger er å forstå som et 
frivillig avtalebasert samarbeid. Terskelen for at ordningen skal avsluttes er dermed lagt ganske 
høyt. Det antas at en eventuell avslutning på denne faste ordningen vil forutsette ny behandling 
og eventuelt et nytt vedtak i departementet. (..)»

Det er dermed ikke kommunestyret eller menighetsrådet som kan fatte endelig beslutning i 
denne saken, men avgir uttalelser om ønsket organisering. En eventuell søknad om opphør av 
dagens fellesrådsstruktur sendes Kulturdepartementet (KUD) til avgjørelse.

Vurdering

Overhalla menighetsråd har i løpet av våren hatt en prosess med vurderinger av mulige 
samarbeidsstrukturer i denne sammenhengen. Rådmannen har derfor avventet å få en uttalelse 
fra menighetsrådet før saken fremmes til politisk behandling. Uttalelsen fra menighetsrådet kom
26.07.17 og følger vedlagt, sammen med de vurderinger av fordeler og ulemper som 
menighetsrådet har beskrevet.

Menighetsrådet har som et alternativ til dagens løsning presentert noen tanker om en løsning 
med et kirkelig fellesråd sammen med Høylandet. Menighetsrådet har ikke gjort en konkret 
utredning av en slik løsning, men ber Overhalla kommune sjekke ut muligheten for/utrede dette 
alternativet fra 2020. Det foreligger heller ikke noe informasjon om hvordan Høylandet 
eventuelt stiller seg til en slik løsning mv. Menighetsrådet er samtidig klare på at de mener det 
ikke vil være hensiktsmessig med et kirkelig fellesråd kun for Overhalla.

Menighetsrådet påpeker fordeler og ulemper ved dagens samarbeidsmodell og et mulig mindre 
alternativ. Av ulemper peker de blant annet på at en opplever det som at det er blitt lengre 
avstand mellom brukerne av kirka og beslutningstakere og at det kanskje er blitt et for stort
kontrollspenn. På den annen side stiller de i sine vurderinger spørsmål ved om en mindre 
løsning med Høylandet kan bli mer sårbar hva angår personell m.v. enn dagens løsning, som 
også beskrives å ha sine styrker. 

Samlet sett oppfatter ikke rådmannen at menighetsrådet har et bastant og endelig syn på om en 
bør fortsette innenfor dagens ordning eller søke et mindre alternativ. Mye av det som beskrives 
som ulemper med dagens løsning er forhold som i stor grad handler om kommunikasjon og 
gjensidig utøvelse av samspill. Rådmannen ser det slik at dette er forhold som må utvikles i 
fellesskap av alle parter, uansett hvilken samarbeidsmodell en deltar i. Dette er dermed også 
områder som bør kunne styrkes innenfor dagens løsning.

Samlet sett ser ikke rådmannen at det foreligger tunge argumenter for å ønske å avslutte det 
samarbeidet som har pågått i vel ti år. I alle forpliktende samarbeid vil en naturlig kunne 
oppleve at samarbeidet periodevis kan svinge noe, og alle parter må da bidra til å utvikle 
samarbeidet i riktig retning.
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Det foreligger heller ikke et tilstrekkelig utredet alternativ. Rådmannen ser heller ikke at det vil 
være naturlig at Overhalla kommune nå skal iverksette en slik utredning.

Kommunene har et lovpålagt finansieringsansvar overfor kirkelig fellesråd. Rådmennene i 
Midtre Namdal har årlige budsjettmøter med Midtre Namdal kirkelige fellesråd hvor nivå på 
tilskuddene drøftes. Disse drøftingene har vært basert på en omforent og beskrevet 
fordelingsmodell ut fra anleggsmidler og aktivitetsnivå knyttet til den kommunevise kirkelig 
virksomhet. Det er kommunestyrene som vedtar årlig tilskudd. Som for den øvrige kommunale 
virksomheten vil også kirkelig fellesråd være gjenstand for stramme prioriteringer innenfor 
kommunenes økonomiske rammer. Dette er et fortløpende tema i drøftingene mellom 
kommunene og kirkelig fellesråd.

Rådmannen tilrår etter en samlet vurdering at Overhalla kommunestyre melder tilbake til Midtre 
Namdal kirkelige fellesråd at Overhalla kommune ønsker fortsatt deltakelse i 
fellesrådssamarbeidet.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2016/9111-5
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Nytt felles regionråd for Namdalen fra 01.01.2018

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 58/17 05.09.2017
Overhalla kommunestyre 19.09.2017

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommunestyre godkjenner opprettelsen av Namdal regionråd i henhold til 
anbefalinger fra Region Namdal, herunder:
- Fordelingsnøkkel på drift av regionrådet basert på 30% etter fast sum og 70% etter 

folketall.
- 20% av kommunenes eget utbytte fra NTE-overskudd overføres til et nytt felles 

utviklingsfond for Namdalen, «NTE-fondet». Vedtekter for bruk og forvaltning 
utarbeides i løpet av 2018 og skal godkjennes av hvert enkelt kommunestyre.

2. Overhalla kommune går inn som medlem i Namdal regionråd ved opprettelsen 1.1.2018.
3. Overhalla kommunestyre gir arbeidsgruppa for nytt felles regionråd status som 

interimsstyre og fullmakt/myndighet til å ansette daglig leder i Namdal regionråd fra 
1.1.2018 og til å innkalle til stiftelsesmøte for Namdal regionråd i november 2017.  

4. Overhalla kommune tilrår at utsendt utkast til vedtekter kvalitetssikres og bearbeides 
videre med tanke på tilstrekkelig fleksibilitet bl.a. med hensyn til bemanning, slik at en 
ikke for ofte må behandle vedtektsendringer. Overhalla kommune vil dermed behandle 
vedtektene når utkastet er revidert senere i høst.

Vedlegg:
- Vedtak i Region Namdal med notat om fremtidig organisering av nytt felles regionråd i 

Namdalen, inkludert forslag til vedtekter.

Saksopplysninger

Region Namdal har de siste årene drøftet muligheten for etablering av et felles regionråd for 
Namdalen. Kommunereformen har aktualisert dette. Kommunene i Namdalen tok foreløpig 
stilling til dette høsten 2016 og stilte seg positive til videre arbeid med en slik løsning. Overhalla 
kommunestyre behandlet saken 14.11.2016 og fattet følgende vedtak:

«Overhalla kommune støtter forslaget om mål og framdrift i arbeidet med å danne et felles
framtidig regionråd for Namdalen. Dette i tråd med de føringer som er lagt av Region Namdal i
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sak av 9.9.2016.»

Det ble satt ned en arbeidsgruppe med tre rådmenn og tre ordførere for å utrede et framtidig
felles regionråd, med Region Namdals prosjektleder Ragnar Prestvik som sekretariat. 
Arbeidsgruppa utarbeidet et diskusjonsnotat som ble diskutert på temamøte for nytt felles 
regionråd i Grong 5.mai. Dette var også grunnlaget for diskusjoner i felles formannskapsmøte i 
Grong 5. mai. 

Innspill og synspunkter er i etterkant blitt innarbeidet i notatet (vedlagt saken), og er nå sendt ut 
til kommunene sammen med forslag til beslutningsgrunnlag/endelig vedtak i kommunene. Det 
er satt en behandlingsfrist 1.oktober.

Hovedmål for nytt regionråd er i notatet formulert som følger:
«Regionrådet skal gi Namdalen kraft ved at kommunene opptrer med en stemme og fremmer 
regionens interesser i viktige saker. Regionrådet skal samarbeide om tiltak og på 
utviklingsområder som gir større effekt ved samhandling enn om hver kommune opererer 
hver for seg.»

Oppgaver for regionrådet:
 Politisk samhandling i Namdalen
 Namdalsstrategi (mål, strategier, prioriterte tiltak/handlingsplan)
 Høringer, uttalelser om regionale beslutninger/saker i Trøndelag, evt nasjonalt
 Forvaltning av regionalt utviklingsfond (forslag om å sette av 20% av hver enkelt 

kommunes årlige utbytte fra NTE til et slikt felles fond)

Det er i tillegg i notatet pekt en rekke andre mulige tema/områder hvor det kan være aktuelt å 
utarbeide felles strategier/planer.

Regionrådet skal ikke være et forvaltningsorgan og skal ikke drive tjenesteproduksjon, men kan 
initiere og eventuelt utrede tjenestesamarbeid og hvordan dette skal organiseres. Nye, felles 
tjenesteområder prioriteres ikke i starten av regionrådssamarbeidet, men kan vokse fram ut fra 
behov over tid.

Organisering:
I dag er 13 kommuner som er med i Region Namdal. Etter kommunesammenslåing av Fosnes,
Namdalseid og Namsos fra 1.1.2020, mulig kommunesammenslåing i Ytre Namdal av Bindal, 
Leka, Nærøy og Vikna, og mulig inntreden av Osen kommune, kan regionrådet bestå av 10 
kommuner.

Region Namdal foreslår at regionrådet skal bestå av ordførere og rådmenn. Ved færre
kommuner kan organiseringen vurderes på nytt. Ordførere har stemmerett i regionrådet, 
rådmennene har tale- og forslagsrett.

Regionrådet møtes 4-5 ganger i året, med muligheter for å dele i separate ordfører- og 
rådmannsmøter.

Det kalles inn til ett felles formannskapsmøte, Namdalstinget, for alle kommunene hvert år, som 
går på rundgang mellom kommunene. Dette er årsmøte for regionrådet og behandler budsjett, 
regnskap, Namdalsstrategi og handlingsplan. Ved behov kan det innkalles til et ekstra 
Namdalsting.
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Fra 1.1.2018: 26 medlemmer i regionrådet.
Fra 1.1.2020: Muligens 20 medlemmer forutsatt to sammenslåinger, og inntreden av en 
kommune, 24 medlemmer forutsatt én sammenslåing og inntreden av en kommune, eller 22 
medlemmer om kun én sammenslåing.

Komiteer innenfor politikkområder videreføres – ordførerne fordeles på disse. 

Arbeidsutvalget videreføres med leder i regionrådet pluss komiteledere pluss en valgt 
representant for rådmennene. Ordførerne har stemmerett. Valgt rådmannen har tale- og 
forslagsrett.

Komiteene og AU har møter i forkant av regionrådets møter, og ellers etter behov.

Det opprettes felles rådmannsforum for regionen. En oppgave for forumet kan være å styrke
tjenestekvalitet og samarbeid og eventuelt etablering av fagnettverk innenfor ulike fagområder.

Det pekes på at det i utarbeidelsen av Namdalsstrategien vil være nyttig å ha ett, eventuelt to 
felles kommunestyremøter i hver valgperiode. Disse bør ha som formål å:

- Forankre aktivitet og arbeidsområder i regionrådet
- Ha fokus på Namdalens muligheter i framtida og utvikling av Namdalen

Organisasjonskart:

Framtidig bemanning:
Region Namdal foreslår i permanent drift følgende bemanning i sekretariatet:
2 faste heltidsstillinger. Daglig leder bør tiltre fra oppstart 1.1.2018.

Nåværende prosjektmedarbeider/trainee som er knytta til etablering av regionrådet er ansatt ut
februar 2019. Dette åpner for at tiltenkt heltidsstilling nr. 2 er midlertidig i oppstartsperioden 
2018-2020. Prosjektfinansierte stillinger kommer i tillegg.

Oppstart- og utviklingsperioden 2018-2020:
- Daglig leder (administrasjon, økonomi, strategi, utviklingsoppgaver, politisk sekretariat): 

100 %
- Saksbehandling/utviklingsoppgaver/sekretariat (midlertidig løsning i 2018-2019, kan 

kjøpes av kommune/Midtre Namdal samkommune): inntil 100 %
- Prosjektledelse Byregionprogrammet Namdalen i lag (2017-2018): 100 %
- Prosjektmedarbeider regionråd/trainee (februar 2017- februar 2019): 100 %
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- Skogprosjektet (2017-2019): 250 %
- Vurdere videreføring av igangsatte prosjekt og evt. sette i gang nye prosjekter
- Vannregionen yter midler til stillinger i alle vannområder – det må tas stilling til om 

disse eventuelt samordnes i en felles stilling for våre tre vannområder – og legges til 
regionrådet

Drift fra 2020 og videre:
- Daglig leder: 100 % - fast stilling
- Saksbehandling/utviklingsoppgaver/sekretariat: 100 % - fast stilling
- Eventuelt stilling knyttet til de tre vannområdene i Namdalen.
- Regionrådet er vertskap for prosjektledelse med prosjektmedarbeidere i et omfang som
- samsvarer med ekstern finansiering.

Arbeidsgiveransvar: Ansettelser i regionrådet knyttes til en kommune, Namsos – som
vertskommunetilknytning (arbeidsgiveransvar, lønn, pensjon, kontorplass, osv.).

Økonomi:
Region Namdal foreslår en økonomisk ramme for regionrådet på 1,6 mill. kr. i 2018, som økes 
til 2,5 mill. kr. fra 2019 og videre. Det foreslås en fordeling av dette på kommunene hvor 30% 
fordeles likt og 70% fordeles etter folketall.

For Overhalla kommune innebærer en økonomisk ramme for regionrådet på 2,5 mill. kr. en årlig 
kostnad på ca kr 240.000-250.000, avhengig av antall medlemmer.

Det er i notatet lagt ved forslag til vedtekter for regionrådet som beskriver i hovedsak de samme 
forhold som er nevnt ovenfor, samt øvrige formelle forhold som innmelding, uttreden m.v.. 
Vedtektene trer i kraft ved likelydende vedtak i kommunestyrene.

Vurdering

Et felles regionråd for hele Namdalen vil styrke regionen. På overordna saker er 
namdalskommunene sterkere sammen enn hver for seg. Gjennom Namdal regionråd kan 
kommunene samordne, og tale med en tydelig stemme ovenfor nye Trøndelag fylkeskommune, 
nasjonale myndigheter og andre aktører. Region Namdals utvikling og økte ambisjoner i tillegg 
til andre endringer rundt oss tilsier at tida er moden for organisere namdalskommunene i et 
felles regionråd.

Rådmannen tilrår dermed at Overhalla kommune blir medlem i nytt regionråd for Namdalen.

Når det gjelder økonomisk fordeling mellom kommunene, anser rådmannen at forslaget til 
kostnadsnøkkel vil være hensiktsmessig.

Regionrådets rolle og oppgaver er i utgangspunktet noe avgrenset (se beskrivelse av oppgaver 
ovenfor), og det er naturlig å forvente at innholdet i regionrådsarbeidet vil utvikles og endres 
over tid. Rådmannen ser det som vesentlig at formell struktur for regionrådet er så fleksibel at 
innholdet kan utvikles over tid uten at hver minste endring innebærer behov for at alle 
kommunestyrene på nytt må vedta endrete vedtekter.
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Rådmannen oppfatter ikke at de formelle vedtektene er tilstrekkelig bearbeidet og at det kan 
være naturlig at vedtektene behandles noe senere i høst når alle kommunestyrene har tatt stilling 
til deltakelse i regionrådet ut fra notatet fra Region Namdal. Blant annet vil rådmannen peke på 
at det synes lite hensiktsmessig at vedtektene har en detaljert beskrivelse av samlet bemanning 
knyttet til regionrådets oppgaver og arbeid. Etter rådmannens oppfatning må bemanning bli 
vurdert fortløpende ut fra de oppgaver som regionrådet skal utføre. Dette vil dermed bli en del 
av den årlige behandlingen av handlingsplan og budsjett. Det vil være tungvint om vedtektene 
må revideres hver gang bemanningen skal justeres. Det er etter rådmannens syn dermed også for 
tidlig å ta stilling til hva slags bemanning som skal være knyttet til regionrådet fra 2020. En 
tilsetting av daglig leder fra 1.1.18 vil være en god begynnelse i en periode framover hvor 
kommunene også har knyttet administrative ressurser til eksisterende regionsamarbeider.

Utover dette vises til vurderinger fra arbeidsgruppa i vedlagte notat «Nytt felles regionråd for 
hele Namdalen».
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/1512-7
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om kjøp av tilleggstomt i Krabbstumarka. Berit L. og Terje Brauten

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 59/17 05.09.2017

Rådmannens innstilling

1. Søknad om kjøp av deler av regulert felles gangveg ved Krabbstuvegen 43 avslås.
Søknaden avslås fordi det vil stenge regulert adkomst til utmark og hensynene bak 
reguleringen ikke ivaretas.

2. Revidert søknad om kjøp av 2 meters bredde av regulert felles gangveg avslås.
Søknaden avslås fordi regulert formål blir forringet og hensynene bak reguleringen ikke 
ivaretas.

Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav d

Dokumenter i saken, ikke vedlagt

Type Dato Tittel Adressat

I 15.02.2017 Søknad om kjøp av tilleggstomt Berit og Terje Brauten
U 03.03.2017 1744 - 46/173 Brauten Berit og 

Terje - Søknad om kjøp av 
tilleggstomt

Berit og Terje Brauten

U 03.03.2017 Nabovarsel vedr søknad om 
tilleggstomt i Krabbstumarka, Berit 
og Terje Brauten

Hans Olav Ranum m.fl.

I 27.03.2017 Innspill til nabovarsel Hans Olav Ranum
I 21.04.2017 Søknad om kjøp av tilleggsareal, 

tilleggsnotat til søknaden
Overhalla Kommune - Berit 
Johanne Lysberg Brauten

I 18.04.2017 Vei/tomt Overhalla Kommune - Berit 
Johanne Lysberg Brauten

S 24.04.2017 Søknad om kjøp av tilleggstomt i 
Krabbstumarka. Berit L. og Terje 
Brauten

U 12.06.2017 Søknad tomtekjøp Berit Johanne Lysberg Brauten

Kart Krabbstumarka:

-�19�-



Reguleringsplan Krabbstumarka:

Søkers kart:
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Revidert søknad:

Saksopplysninger

Berit L. Brauten og Terje Brauten har søkt om å kjøpe østre del av regulert gangveg mellom 
deres tomt og naboens tomt, ca 35 m2.
De ønsker å kjøpe arealet fordi de har brukt det til snuplass og parkeringsplass for biler og 
campingvogn. Østre del av vegen er det de som har opparbeidet.
De ønsker arealet fordi de skal oppgradere gårdsplass/dekke og vil derfor gjerne kjøpe det slik at 
de påkoster egen eiendom.

En enda viktigere grunn for å kjøpe er at Hans Olav Ranum, grunneier øst for boligfeltet 
planlegger å skille ut tomt for sin datter med adkomst på denne gangvegen. De presiserer at de 
ikke er imot ny tomt, men er sterkt imot at adkomsten til tomta legges langs gangvegen.
De ser med stor bekymring på muligheten for at tilførsel til denne tomta blir lagt forbi deres 
tomt, gjennom det arealet de ønsker å kjøpe. De er avhengig av dette området når de rygger ut 
av garasje og carport, det vil si mange ganger pr. dag. De plasserte hus og garasje ut fra dette er 
hjørnetomt hvor det ikke kunne komme hus omkring. Slik huset er plassert på tomta, vil det 
medføre gjennomgangstrafikk rett gjennom hagen/uteområdet deres som ligger på den sørvendte 
sida av huset. 
Alle store stue- og kjøkkenvindu vender i denne retningen og siden huset ligger lavt, vil det bli 
fullt innsyn i alle bruksrom. Dette vil bli svært krenkende for privatlivet og slett ikke noe de 
drømte om da de bygde på hjørnetomta. Siden verandaen ligger inntil gårdsplassen, har de ingen 
mulighet til å sette opp hekk for å begrense innsyn. Når de vurderer samtlige hus i 
Krabbstumarka har de problem med å finne andre tilfeller der gjennomgangstrafikk går 
«gjennom» hagen/tomta til folk slik at det ikke er mulighet for å skjerme seg med f.eks. en hekk.

De mener at trafikksikkerhet også blir et problem. Blir det gjennomfartsveg vil den gå helt inn 
til garasjeveggen med en åpning på bare 2-3 meter mellom tomtene. Hjørnet på garasjen blir 
dermed et svært trafikkfarlig punkt. De er stort sett avhengig av å rygge biler inn i det aktuelle 
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området når de skal ut av garasje og carport, og det blir et risikofylt område. De ser for seg 
småbarn på trehjulssykkel osv.

De er svært bekymret og urolig for om det vil bli like godt å bo der de bor framover.
De håper på forståelse for sin fortvilelse.

De mener formannskapet må ha befaring før avgjørelse blir tatt.

Uttalelser fra naboer:
Hans Olav Ranum:
Han sier at velger man å bosette seg i et boligfelt, må man påregne innsyn. Deres påstand om at 
innsyn i deres bolig er unikt i feltet, er han ikke enig i. Som ansvarlig for vintervedlikeholdet i 
boligfeltet, mener han at ut fra kjennskap til feltet så er det mange boliger med til dels betydelig 
innsyn. 
De måtte også påregne innsyn fra vest, siden den tomta fortsatt er ubebygd.
Ranum ønsker å finne en løsning slik at eksisterende avkjørsel/gangveg også kan brukes til en 
tomt som deres datter ønsker å bygge på. Siden det gjelder kun en tomt, mener han det gir 
begrenset trafikk. Hvis arealet selges, blir dette vanskelig. Han ønsker å løse det på en måte som
tjener alle parter.
I Krabbstumarka er det regulert flere «sluser» som gir allmennheten tilgang til friområde/utmark 
uten å måtte gå over annen manns eiendom. Dersom dette område selges, stoppes denne 
muligheten her. Han er bevisst på at allmennheten fortsatt skal ha denne tilgangen selv om det 
blir regulert inn og bebygd en tomt.
De vil derfor motsette seg at eierne av Krabbstuvegen 43 får kjøpe del av regulert gangveg. De 
vil samtidig påpeke at de ønsker dialog med søkerne slik at en kan finne løsninger som tjener 
alle parter.

Revidert søknad:
Søkerne har i ettertid revidert søknaden til at de kan kjøpe 2 meters bredde slik at det blir igjen 
en gangveg på 1 meter som sikrer allmennheten adkomst til friområde/utmark.

Reguleringsplan:
Fra Krabbstuvegen er det regulert felles avkjørsel på 4 meter bredde til 4 tomter. Langs 
tomtegrensa til Krabbstuvegen 43 er det regulert felles gangveg på 3 meter bredde ut i marka.

På søkers eiendom er garasjeplassering regulert mot vest, boligplassering mot øst på tomta. 
Søker kjøpte tilleggstomt av Hans Olav Ranum slik at garasjen kunne plasseres på denne, på
østsiden av tomta. Dermed kjører de langs gangvegen inn på tomta og inn i garasjen.

Regulert felles avkjørsler skal besørges brøytet av de som bor i avkjørselen. Dette har vært noe 
ulik praksis på, men fra 1.1.2017, ble forholdene ryddet opp. 
Denne avkjørselen har vært brøytet av kommunen fram til årsskiftet, men nå besørger beboerne
dette selv.

Når feltet ble anlagt, ble felles avkjørsel opparbeidet. Videre veg innover er opparbeidet av 
søkerne, som de selv opplyser. Dette for å få bedre plass til å komme seg inn i garasje/carport.

Delegasjonsreglement:
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Kjøp og salg av kommunal grunn er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. Kommunens
forretningsdrift er ikke utøving av offentlig myndighet, men en avgjørelse som i prinsippet også 
kan fattes av private. 

Vurdering

Søknaden gjelder kjøp av del av regulert felles gangveg, brukt som avkjørsel og gårdsplass av 
søkerne. De ønsker primært å kjøpe arealet for å hindre at passasjen kan brukes til avkjørsel for 
tomt som Ranum ønsker å fradele til sin datter.
Slik avkjørsel bør legges til annet sted. De har opparbeidet og tatt i bruk arealet til 
avkjørsel/gårdsplass og mener det forringer eiendommen så kraftig at de er urolig for om det blir 
trivelig å fortsette å bo der med trafikk forbi deres eiendom.

Ranum har søkt om dispensasjon for ny tomt øst om boligfeltet.
Han har vært i dialog med eier av Krabbstuvegen 41, på andre siden av gangvegen. Dette for å 
avklare eventuell husplassering og eventuell grensejustering av hennes tomt for å få en bedre 
avkjørsel. Ta noe av nord-østre hjørne til avkjørsel/vegareal mot at hun får areal i sør-østre 
hjørne til mer hage. 

Ranum har planer om videre utbygging øst og nord for Krabbstumarka, men planene er ikke 
konkretisert. Han er innforstått med at tilkomst til nytt felt må komme nord eller sør for 
boligfeltet. 

Søknad om kjøp av regulert gangveg fordi de har bekostet og opparbeidet den, tatt den i bruk til 
avkjørsel og gårdsplass er ikke grunnlag for innvilgelse.
Reguleringen har som formål å sikre adkomst til boligene og adkomst ut i marka, ikke større 
boligtomter. Å stenge vegen ved salg av veggrunn, øker privatiseringen. 

Søker har revidert søknaden slik at det gjenstår en gangveg på 1 meter. Da hindrer de framtidig 
gjennomgangstrafikk, men gangforbindelsen opprettholdes. Dette vurderes heller ikke til en god 
løsning. 1 meter er for lite til f.eks brøyting, hvis det er aktuelt. Det blir en regulering som ikke 
tjener hensynene bak reguleringsformålet.

Det er flere plasser en kan komme seg ut i marka i Krabbstumarka, men ved regulering av 
boligfelt, skal en ivareta alle interesser. Derfor skal reguleringen i boligfelt være helhetlig og i 
hht plan- og bygningsloven krav til kvaliteter for godt bomiljø.
Å regulere vekk avkjørsler og gangveger til fordel for større boligtomter blir derfor en 
forringelse av hensynene bak reguleringen.

Rådmannen anbefaler derfor at søknad om kjøp av deler av felles gangveg ikke innvilges.
Søknaden avslås fordi det stenger adkomst til utmarka. 
Det samme gjelder revidert søknad hvor de ønsker å kjøpe 2 meters bredde slik at gjenstående 
gangveg blir på 1 meter. Dette blir for smalt til å ivareta regulert formål. 
Ved avslag, holder en også muligheten åpen for å vurdere denne avkjørselen/gangvegen som 
avkjørsel ved søknad om ny tomt. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/5623-2
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om kjøp av tilleggsareal ved Ferjemannsvegen, Tore Hongset eier av 
43/1.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 60/17 05.09.2017

Rådmannens innstilling

Søknad om kjøp av tilleggsareal til 43/1 vest for tidligere fjøs avslås fordi arealet er regulert til 
parkeringsareal, og er vurdert som nødvendig for å få en god total arealutnyttelse på 
helsesentertomta.

Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav d

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 29.06.2017 Søknad om kjøp av tilleggsareal Tore Hongset

Søkers kartskisse:

Søkers opplysninger:
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Saksopplysninger

I forbindelse med oppstart regulering av helsesentertomta, ble naboer tilskrevet med mulighet 
for innspill.

Tore Hongset, eier av 43/1, har i den forbindelse søkt om kjøp av noe av arealet bak fjøset.
Han har tidligere, F-sak 52/10, søkt om det samme, men saken ble utsatt inntil kommunens bruk 
av arealet ble avklart.

Reguleringsplan er nå vedtatt, og omsøkt areal er regulert til parkeringsareal. I planprosessen ble 
det vurdert til areal som kommunen ikke kunne selge for å få en god total arealutnyttelse.
Man vil likevel så langt det er mulig forsøke å tilpasse arealbruken slik at det muliggjøres 
adkomst for Hongset til fjøset via den eksisterende porten som er der i dag.

Kjøp og salg av kommunal grunn er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. Kommunens 
forretningsdrift er ikke utøving av offentlig myndighet, men en avgjørelse som i prinsippet også 
kan fattes av private. 

Vurdering

Saken ble utsatt/ikke behandlet i 2010 fordi omsøkt areal er sentrumsareal som skulle vurderes 
ved regulering etter flytting av barnehagen.
Det er nå vedtatt reguleringsplan som gir helhetlig planløsning for helsesentertomta. Kommunen 
vurderte arealet som nødvendig for god arealutnyttelse og er regulert til parkeringsareal.
For at ikke adkomsten til eksisterende port i fjøset skal bli sperret må man muliggjøre en 
adkomst inn til denne i de videre planleggingsarbeidene.

I hht vedtatt reguleringsplan finner rådmannen det ikke aktuelt å selge omsøkt areal til privat 
bruk, men vil legge til rette for en adkomstmulighet over omsøkt areal.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/6807-2
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens areal og fradeling av 
boligtomt fra 45/1, Hans Olav Ranum

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 61/17 05.09.2017

Rådmannens innstilling

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for inntil 1, 5 daa LNF-område på 
eiendommen 45/1 godkjennes etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 2.

 Søknaden godkjennes fordi omsøkt tomt blir fortetting av eksisterende boligområde.
 Skogsdrift blir ivaretatt ved arrondering av tomt i forhold til eksisterende boligfelt og bruk 

av regulert felles avkjørsel/gangveg.
 Boligen «legges godt» i terrenget og plasseres slik at en mest mulig ivaretar naboers ønsker i 

forhold til innsyn og utsikt.
 Med disse vilkårene, vil hensynet til regulert landbruk, natur og friluftsliv ikke bli “vesentlig 

tilsidesatt” ved å dispensere til boligformål.
Det foreligger ikke tungtveiende ulemper ved å gi dispensasjon for en boligtomt. Regulerte 
hensyn blir fortsatt ivaretatt, samtidig som fortetting gir besparelse av areal ved å benytte 
eksisterende infrastruktur.
Fordelene ved å dispensere er derfor klart større enn ulempene.

2. Innvilget dispensasjon innebærer tillatelse til bruk av regulert felles gangveg i en lengde av 
30 meter og med bredde 3 meter.
Felles gangveg benyttes pr. i dag som adkomst/avkjørsel for eiendommen Krabbstuvegen 
43, gnr. 46, bnr. 173, og tillatelsen medfører utvidet bruk, men ikke endret bruk.

3. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven. Tiltaket anses ikke å komme i konflikt med 
prinsippene i §§ 8-12 i loven.

4. Søknad om fradeling av inntil 1, 5 daa boligtomt godkjennes etter plan- og bygningslovens 
§ 20-1, bokstav m.

5. Behandling etter jordloven skjer i egen sak.
6. Søker ilegges gebyr iht. kommunens gebyrregulativ for dispensasjonsbehandling og 

oppmåling/tinglysingsgebyr.
7. Dispensasjonen gjelder det konkrete tiltaket tillatelsen omfatter. Er tiltaket som er betinget 

av dispensasjonen ikke satt i gang senest 3 år etter gitt tillatelse, faller tillatelsen og 
dispensasjonen bort, jf lovens § 21-9.

Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav c, pkt iii
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 02.08.2017 Søknad om fradeling av tomt Hans Olav Ranum

Saksopplysninger

Hans Olav Ranum, eier av 45/1 har søkt om dispensasjon og fradeling av ca 1,5 daa boligtomt 
øst for Krabbstumarka, tilgrensende boligfeltet og med innkjørsel fra boligfeltet.
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Tilgrensende nabo i nord ønsker ikke at omsøkt tomt skal benytte eksisterende regulert gangveg 
som adkomstveg og har søkt om å kjøpe deler av denne.
Denne søknaden behandles i egen sak. Søkerne presiserer at de ikke er imot at det kommer ny 
tomt, men de er imot at gangvegen benyttes som adkomst
Tilgrensende nabo i vest har ikke innvendinger, men ønsker at utsikten mot sør-øst ikke blir 
forringet. Dersom avkjørsel eventuelt vil beskjære deres nord-østre hjørne av tomta, vil dette 
også være problemfritt.

Planverk:
Søknaden skal behandles etter plan- og bygningslovens (PBL) §§19-1, 2 og § 20-1, bokstav m.

Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy for kommunen og et vedtak om dispensasjon 
fra kommuneplanen innebærer at det gjøres unntak fra planen i enkelttilfeller. Dispensasjoner 
kan bidra til å svekke kommuneplanens funksjon som styringsverktøy. En kommuneplan er blitt 
til gjennom en planprosess der hensynet til blant annet offentlighet og medvirkning er ivaretatt. 
Den klare hovedregelen er derfor at planen skal overholdes inntil den oppheves eller endres.

Dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra bare blir tilsidesatt, ikke vesentlig 
tilsidesatt, må en i tillegg vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Begge vilkår må være oppfylt for å gi dispensasjon.
Det kan også settes vilkår for dispensasjon, PBL §19-2, 1. ledd.
Vilkårene må ha som formål å ivareta de hensyn som framgår av §1-1, lovens formål og §1-4 
oppgaver og plikter.
Slike vilkår kan være andre tomtealternativ, f.eks i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. 
Endret hustype.

Behandling etter jordlov skjer i egen sak.
Landbruksforvaltningen har ikke vurdert søknaden i forhold til skogsdrift, men omsøkt tomt er 
ikke dyrkbart areal.

Vurdering

Hans Olav Ranum har utbyggingsplaner for området øst for Krabbstumarka, men er ikke 
konkretisert. Han ønsker å bidra med sentrumsnære boligtomter, men grunnforholdene må
avklares før detaljert planlegging igangsettes. Hele området kan sannsynligvis ikke bebygges 
fordi det er delvis svært bratt. Ved utbygging til boligformål, ser han for seg innkjørsel i sør og i 
nord.
I første omgang søker han om dispensasjon og fradeling av inntil 1, 5 daa boligtomt til sin 
datter. Den grenser til eksisterende tomter, og vil benytte eksisterende regulert felles 
avkjørsel/felles gangveg i Krabbstumarka.

Området er regulert LNF- område med granskog som ble avvirket for noen år siden.
Dispensasjon kan innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
tilsidesatt. Det er tidligere gitt dispensasjon for tilleggstomt til nabo i nord slik at de fikk bygge 
garasje på østsiden av huset.
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I dette tilfellet ønskes tomt lagt til eksisterende bebyggelse og eksisterende veg, noe som 
«sparer» areal og som kan settes som vilkår hvis dispensasjon skal vurderes. 
Men som grunneier sier i søknaden kan hele området kanskje gi sentrumsnære tomter på sikt, 
ikke bare en dispensasjon.

Nabo i nord er sterkt imot at gangvegen brukes som adkomst. De mener det forringer deres 
tomtekvaliteter siden de har vinduer og gårdsplass mot sør. Men bor en i regulert boligområde 
må en påregne trafikk og naboer nær innpå. Rådmann kan ikke se at dette er tungtveiende 
innvendinger som bør vektlegges i behandlingen av denne søknaden.

Omsøkt område er LNF-område, men omdisponering av inntil 1,5 da vil ikke forringe regulert 
formål vesentlig. Ny tomt blir fortetting av eksisterende boligområde, og det bli ikke brukt areal 
til ny tilførselveg. Regulert avkjørsel går til 4 eksisterende tomter, og er samtidig gangveg ut i 
skogen/friområdet. Denne gangvegen opprettholdes, men blir også avkjørsel til ny tomt. Ved 
fortsatt skogsdrift, vil den ikke bli vesentlig påvirket av fortetting, heller ikke skogen som natur-
og friluftsområde.

Ved god arrondering i forhold skogsdrift, god høydetilpasning og husplassering som ivaretar 
naboers ønsker i forhold til innsyn og utsikt vil hensynet til regulert landbruk, natur og friluftsliv 
ikke bli “vesentlig tilsidesatt” ved dispensasjon.

Det foreligger ikke tungtveiende ulemper ved å gi dispensasjon for en boligtomt. Regulerte 
hensyn blir fortsatt ivaretatt, samtidig som fortetting gir besparelse av uberørt areal ved å 
benytte eksisterende infrastruktur.
Fordelene ved å dispensere er derfor klart større enn ulempene.
Rådmannen anbefaler derfor at dispensasjon innvilges som omsøkt.

Miljømessig vurdering
Naturmangfoldloven
§ 8: kunnskapsgrunnlaget
Det er ikke registrerte funn av miljøverdier i følge MiS, DNs Naturbase eller Artsdatabankens 
artskart. Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses å være 
oppfylt.
§ 9: føre-var-prinsippet
Det er ikke grunn til å tro at verdifullt naturmangfold blir berørt. Føre-var-prinsippet tillegges 
derfor liten vekt i saken.
§ 10: økosystemtilnærming og samlet belastning
Da det ikke foreligger opplysninger om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges 
prinsippet om samlet belastning liten vekt.
§ 11: kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Punktet anses ikke aktuelt i saken.
§ 12: miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Punktet anses ikke aktuelt i saken.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven. Tiltaket anses ikke å komme i konflikt med 
prinsippene i §§ 8-12 i loven.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/4828-3
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av 
bebygd hytte fra 32/7, eier Geir Inge Viken

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 62/17 05.09.2017

Rådmannens innstilling

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for inntil 1 da bebygd LNF-område 
på eiendommen 32/7 godkjennes etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 2.

 Søknaden godkjennes fordi det ikke lenger er behov for driftshusvære i skogsdriften.
 fordi bebygd fritidstomt blir fortetting av eksisterende område for fritidsboliger.
 Det foreligger ikke ulemper ved å gi dispensasjon. Regulerte hensyn blir ivaretatt og 

dispensasjon blir fortetting av eksisterende område for fritidsbebyggelse.
 Fordelene ved å dispensere er derfor klart større enn ulempene.
2. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven. Tiltaket anses ikke å komme i konflikt med 

prinsippene i §§ 8-12 i loven.
3. Søknad om fradeling av inntil 1da hyttetomt godkjennes etter plan- og bygningslovens 

§ 20-1, bokstav m.
4. Behandling etter jordloven skjer i egen sak.
5. Søker ilegges gebyr iht. kommunens gebyrregulativ for dispensasjonsbehandling og 

oppmåling/tinglysingsgebyr.
6. Dispensasjonen gjelder det konkrete tiltaket tillatelsen omfatter. Er tiltaket som er betinget 

av dispensasjonen ikke satt i gang senest 3 år etter gitt tillatelse, faller tillatelsen og 
dispensasjonen bort, jf lovens § 21-9.

Hjemmel for vedtaket er: Kap III, bokstav c, pkt iii

Dokumenter i saken, 

Type Dato Tittel Adressat

I 09.06.2017 Oppretting/endring av 
matrikkelenhet

Geir I. Viken

I 15.08.2017 Fradeling hyttetomt Geir Viken Mnsk - Aksel Håkonsen
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Søkers kart:

Kart:
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Saksopplysninger

Geir Inge Viken, eier av 32/7, har søkt om dispensasjon og fradeling av hytte og stall som 
tilhører gården. Hytta ligger ved Ålvatnet.
Hytta har vært brukt som fritidsbolig av eier, men er opprinnelig skogastu med tilhørende stall.
Har ikke lenger behov for det selv og har interesserte kjøpere.

Planverk:
Søknaden skal behandles etter plan- og bygningslovens (PBL) §§19-1, 2 og § 20-1, bokstav m.
Behandling etter jordlov skjer i egen sak.

Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy for kommunen og et vedtak om dispensasjon 
fra kommuneplanen innebærer at det gjøres unntak fra planen i enkelttilfeller. Dispensasjoner 
kan bidra til å svekke kommuneplanens funksjon som styringsverktøy. En kommuneplan er blitt 
til gjennom en planprosess der hensynet til blant annet offentlighet og medvirkning er ivaretatt. 
Den klare hovedregelen er derfor at planen skal overholdes inntil den oppheves eller endres.

Dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra bare blir tilsidesatt, ikke vesentlig 
tilsidesatt, må en i tillegg vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Begge vilkår må være oppfylt for å gi dispensasjon.

Det kan også settes vilkår for dispensasjon, PBL §19-2, 1. ledd.
Vilkårene må ha som formål å ivareta de hensyn som framgår av §1-1, lovens formål og §1-4 
oppgaver og plikter.
Slike vilkår kan være andre tomtealternativ, f.eks i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. 
Endret hustype.

Vurdering

Søknad om dispensasjon kan innvilges dersom hensynene bak reguleringen ikke blir forringet.
I dette tilfellet gjelder søknaden en tidligere skogastu som ikke lenger blir brukt til dette 
formålet. Den er brukt som fritidsbolig av eier.
Den ligger i tilknytning til Ålvatnet der det er mange hytter fra før og regulert område for 
fritidsbebyggelse.

Ved å dispensere fra LNF-formål til fritidsformål, vil hensynene bak reguleringen ikke forringes 
siden bruken ikke lenger er som regulert. Gården har ikke bruk for et driftshusvære i 
skogsdriften.

Landbruksforvaltningen har vurdert søknaden og har ingen innvendinger, bare at arealet 
begrenses til 1 da. 
Når søker har vurdert at han ikke lenger har behov for den tidligere skogastua, nå fritidsbolig, 
vil han måtte gjennomgå en full dispensasjonssøknad dersom han ønsker å sette opp ny 
fritidsbolig en gang. 

Rådmannen kan anbefale at søknad om dispensasjon godkjennes med en avgrensning inntil 1 da
fordi regulerte hensyn fortsatt blir ivaretatt.
Fordelene med dispensasjon bli større enn ulempene fordi søknaden gjelder et område der det er 
regulert spredt fritidsboliger, og ellers ligger mange hytter fra før.
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Miljømessig vurdering
Naturmangfoldloven
§ 8: kunnskapsgrunnlaget
Det er ikke registrerte funn av miljøverdier i følge MiS, DNs Naturbase eller Artsdatabankens 
artskart. Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses å være 
oppfylt.
§ 9: føre-var-prinsippet
Det er ikke grunn til å tro at verdifullt naturmangfold blir berørt. Føre-var-prinsippet tillegges 
derfor liten vekt i saken.
§ 10: økosystemtilnærming og samlet belastning
Da det ikke foreligger opplysninger om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges 
prinsippet om samlet belastning liten vekt.
§ 11: kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Punktet anses ikke aktuelt i saken.
§ 12: miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Punktet anses ikke aktuelt i saken.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven. Tiltaket anses ikke å komme i konflikt med 
prinsippene i §§ 8-12 i loven.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2007/9129-235
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om omregulering av 2 til 3 boligtomter i Skageåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 63/17 05.09.2017

Rådmannens innstilling

Søknad om omregulering av to boligtomter, nr. 62 og 64 på reguleringsplan Skageåsen til tre 
boligtomter godkjennes etter plan- og bygningslovens § 12-14.
Omregulering godkjennes fordi endring fra to til tre tomter vurderes som mindre endring som 
ikke endrer hovedtrekkene i planen. 
Endringen vil ikke få nevneverdig betydning for berørte parter eller interesser. 
Formålet er fortsatt boligformål og det er ikke større utnyttingsgrad enn i gjeldende plan.

Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav c, pkt iii

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

Kart:
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Saksopplysninger

Vi Bolig AS har søkt om omregulering av to til tre tomter i Skageåsen. Formålet er å bygge små 
boliger for unge familier.

Endringen vurderes som en mindre endring på følgende grunnlag:
Det er ingen endring i regulert boligformål – tre tomter utgjør samme området som nå er to 
tomter.
Utbyggingsgraden er mindre enn maksimalt tillatt i hht gjeldende reguleringsbestemmelser. 
Dvs, det blir ikke bygget tettere enn tillatt pr i dag.

Søknaden er sendt på høring til aktuelle naboer, ved utløp frist var ingen merknader mottatt.
I ettertid ved mottatt byggesak har nærmeste nabo i nord klaget på at det blir tre hus i stedet for 
to. Hun ønsker ikke å få et hus midt foran sitt. Hun har ikke innvendinger mot innkommet 
søknad om østre hus som allerede er godkjent.

Søknaden skal behandles etter plan- og bygningslovens § 12-14
Reguleringsendringen skulle vært behandlet i forkant av byggesaksbehandlingen som nå er 
vedtatt for et av husene.
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Vurdering

Reguleringsendring fra to til tre tomter er vurdert som mindre endring fordi det ikke endrer 
hovedtrekkene i planen. Endringen vil ikke få nevneverdig betydning for berørte parter eller 
interesser. Formålet er fortsatt boligformål og det er ikke større utnyttingsgrad enn i gjeldende 
plan.
Det kommer tre enheter i stedet for to, men utnytting og utbygging av området kunne vært like 
stor selv om det bare var to tomter. 
Rådmann kan ikke se at endringen forringer boligkvaliteten for feltet. Boligene som skal bygges
er små både i omfang og høyde i forhold til det som til dels er bygd fra før i feltet. Og når 
utbyggingsgraden heller ikke blir større enn i vedtatt plan, kan en ikke se at dette forringer
bokvaliteten for naboene eller feltet som helhet.

Rådmann anbefaler derfor at søknad om omregulering av boligtomtene 62 og 64 til tre 
boligtomter på gjeldende reguleringsplan for Skageåsen godkjennes.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/9972-14
Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Forslag til planprogram - Hunnaåsen boligområde

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 64/17 05.09.2017

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-9, legges forslag til planprogram for 
reguleringsplan for Hunnåsen boligområde (områderegulering) ut til offentlig ettersyn samtidig 
med at det varsles planoppstart. 

Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementets pkt. III. bokstav c, iii pkt. 3.
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Vedlegg: Forslag til planprogram, datert 15.6.2017

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i sak 76/16, den 19.9.16 følgende:
1. Det vedtas igangsetting av områderegulering for Hunnaåsen. Reguleringsplanen skal 

utarbeides av privat forslagsstiller i samråd med kommunen.
2. Formelt oppstartsmøte skal avholdes for planoppstart.
3. Det skal inngås en egen avtale som regulerer kostnader og ansvarsfordeling med 

reguleringen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtalen.

Formelt oppstartsmøte ble avholdt 1.12.16, og det er inngått en avtale mellom tiltakshaver/privat 
part Gunnar Brattberg og kommunen som angir en ytre avgrensning og rettslig avgrensning av 
planområdet, samt framdrift, organisering av planarbeidet og kostnadsfordeling.

Mottatt forslag til planprogram er utarbeidet av Arkplan på vegne av tiltakshaver og i samråd 
med kommunen.

En reguleringsplan for Hunnaåsen boligområde har som formål å legge til rette for 
boligutbygging. Planlagt utbygging vil gi totalt 120-150 boenheter, avhengig av hvilke 
boligtyper som velges. Samtidig ønsker utbygger å avsette nødvendig areal til barnehage. 

Planarbeidet vil bli gjennomført som en områderegulering, men hvor den første utbyggings-
etappen vil utformes så detaljert at en kan gå rett på rammesøknad etter at reguleringsplanen er 
vedtatt. For de øvrige utbyggingsetappene vil det bli stilt krav om detaljregulering.

Planprosessen skal blant annet utrede belastning på eksisterende infrastruktur inn til 
boligområdet, samt avklare alternative traseer og mulig nye gangveger inn til sentrum.

Det er gjennomført en kulturminneundersøkelse, samt gitt en geoteknisk vurdering av 
grunnforholdene.

Vurdering

Forslag til planprogram, datert 15.6.2107, er i tråd med de krav som ble gitt i oppstartmøtet 
avholdt 1.12.16.

Aktuelle utredningstemaer og øvrige tema som er relevant for planarbeidet framkommer i pkt. 3 
i vedlagt forslag til planprogram. 

Etter offentlig ettersyn av forslag til planprogrammet, fastsettes endelig planprogram av 
formannskapet.

Konklusjon
Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn samtidig som kunngjøring av 
planoppstart.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/10498-35
Saksbehandler:
Kine Marie Bangsund

Saksframlegg

Finansiering av geoteknisk undersøkelse og dokumentasjon i forbindelse med 
Reguleringsplan for Skageåsen III - trinn 4 (detaljregulering/endring)

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 65/17 05.09.2017
Overhalla kommunestyre 19.09.2017

Rådmannens innstilling

1. Det engasjeres geoteknisk fagekspertise for vurdering og dokumentasjon av stabiliteten i 
området, innenfor en kostnadsramme på kr. 100 000.

2. Prosjektet refinansieres med lån og budsjetteres:
Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
02700 6030 31500 0511 250.000 Reguleringsendring
02700 6030 31500 0511 450.000 Prosjektering
02700 6030 31500 0511 4.100.000 Utbygging
02700 6030 31500 0511 100.000 Prosjektledelse
04290 6030 31500 0511 1.225.000 Momskomp
02300 6010 34550 0511 700.000 Vann
02300 6020 35301 0511 700.000 Avløp
07290 8000 85010 0906 -1.225.000 Momskomp
09100 8100 88000 0906 -6.300.000 Bruk av lån

Hjemmel for vedtaket er: 
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Ikke utsendt vedlegg:
1. Brev fra NVE, datert 13.07.2017.

Saksopplysninger

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Skageåsen III – trinn 4, har 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremmet innsigelse til planen.

Innsigelsen begrunnes med at det ikke er gjort en god nok vurdering av grunnforhold og fare for 
kvikkleireskred. NVE fremmer innsigelse fram til det foreligger en geoteknisk vurdering av om
området imøtekommer kravene til sikker byggegrunn gitt av PBL § 28-1 og TEK 17 kap 7-3.

Før kommunen kan vedta reguleringsplanen og starte en opparbeidelse av byggetrinn 4, må det 
foreligge en dokumentasjon på at området har sikker byggegrunn. 

For å imøtekomme NVEs innsigelse snarest mulig, så er det innhentet et tilbud fra Multiconsult 
AS den 18.8.17. Tilbudet omfatter en geoteknisk vurdering inkl. befaring, deltakelse på 
prøvegraving og reiseutlegg. Det vil bli utarbeidet et geoteknisk vurderingsnotat tilpasset 
reguleringsplanen i etterkant av markarbeidet.

Påvises bløte sensitive løsmasser med stor mektighet i forbindelse med prøvegravingen, så kan 
det ikke utelukkes behov for grunnundersøkelse med borerigg. Hvis dette blir tilfellet, må det 
igjen gjøres en ytterligere refinansiering av prosjektet. 

Vurdering

Med bakgrunn i NVEs innsigelse tilrås det å engasjere geoteknisk fagekspertise for vurdering og 
dokumentasjon av stabiliteten i området, innenfor en kostnadsramme på kr. 100.000 som 
finansieres med lån.

Eksisterende finansiering for reguleringsendringen var på kr. 150.000 og økes til kr. 250.000. 
På grunn av behovet for nye vurderinger av planområdet vil det gjøres justeringer i forhold til 
momskompensasjon og beløp til bruk av lån. Dette gjennomføres innenfor følgende 
budsjettering:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
02700 6030 31500 0511 250.000 Reguleringsendring
02700 6030 31500 0511 450.000 Prosjektering
02700 6030 31500 0511 4.100.000 Utbygging
02700 6030 31500 0511 100.000 Prosjektledelse
04290 6030 31500 0511 1.225.000 Momskomp
02300 6010 34550 0511 700.000 Vann
02300 6020 35301 0511 700.000 Avløp
07290 8000 85010 0906 -1.225.000 Momskomp
09100 8100 88000 0906 -6.300.000 Bruk av lån
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/6413-1
Saksbehandler:
Kine Marie Bangsund

Saksframlegg

Offentlig ettersyn av planprogram - Reguleringsplan for gang- og sykkelveg 
Barliakorsen - Ryggahøgda (etappe 1)

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 66/17 05.09.2017

Rådmannens innstilling

Forslag til planprogram for reguleringsplan gang- og sykkelveg Barliakorsen – Ryggahøgda 
(etappe 1), sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-9.

Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementets kap. III. bokstav c. pkt. iii. nr. 3

-�42�-



Utsendt vedlegg:
1. Forslag til planprogram, datert 14.08.17
2. Forprosjekt: Sykkelstamveg Overhalla-Skage-Namsos
3. Særutskrift forprosjekt – Sykkesltamveg Overhalla-Skage-Namsos

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i sak 38/17, den 20.06.17, å utarbeide en reguleringsplan 
(detaljregulering) for gang- og sykkelveg Barliakorsen – Ryggahøgda (etappe 1).
Reguleringsplanen er vurdert til å komme inn under § 8. i forskrift om konsekvensutredninger, jf. § 
10. pkt. a) og d), og skal derfor konsekvensutredes. 

Hovedformålet med reguleringsarbeidet er å fortsette arbeidet med etablering av infrastruktur 
for synlig, trivelig og trygg hverdagssykling i Overhalla.

Følgende prosjektmål skal legges til grunn:
• Sikrere ferdsel for gåing og sykling langs strekningen
• Økt trygghet for de myke trafikantene.
• Flere som sykler og går til jobb og skole

Strekningen vil gå gjennom områder med mye jordbruk og noen boligeiendommer. Det vil
derfor gjøres konsekvensutredning av flere temaer i reguleringsplanarbeidet;

• Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger
• Miljøvernfaglige vurderinger/Biologisk mangfold
• Grønnstruktur/rekreasjon/friluftsinteresser
• Landskap og estetikk
• Kulturlandskap og kulturminner

I tillegg vil det gjøres en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) av følgende temaer:
• Tilgjengelighet for alle 
• Barn og unges oppvekstsvilkår 
• Veg- og vegtekniske forhold 
• Trafikale forhold/ trafikksikkerhet 
• Anleggsperioden 
• Vann og avløpsforhold 
• Geoteknikk 

I reguleringsplanarbeidet vil det bli utredet to alternativer for hvor gang- og sykkeltraseen kan
gå og utredninger i forhold til løsningsvalg, valg av løsning for kryssing av fv. 17 og sidevalg.

Høringsperioden vil være 20.09.17 – 01.11.17.

Vurdering

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, 12-9 og 14-2, og Forskrift om
konsekvensutredning, legges forslag til planprogram for detaljreguleringsplan for gang- og 
sykkelveg Barliakorsen – Ryggahøgda (etappe 1) ut på offentlig ettersyn.

Konklusjon
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Forslag til planprogram for reguleringsplan gang- og sykkelveg Barliakorsen – Ryggahøgda 
(etappe 1), sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-9.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/9378-5
Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Forslag til planstrategi 2016-2020 - høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 67/17 05.09.2017

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas å legge forslag til planstrategi for perioden 
2016-2020 ut til offentlig ettersyn i perioden 6.9.17 – 9.10.17.

Vedlegg: Forslag til planstrategi 2016-2020

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok, i sak 98/1 den 21.12.2015, oppstart med utarbeidelse av kommunal 
planstrategi for valgperioden 2016-2020. 

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen et år etter konstituering 
vedta en kommunal planstrategi. 

Formålet med planstrategien er å få avklart hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 
perioden for å møte kommunens behov. Den skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige 
forutsetninger for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Planstrategien bør inneholde en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og 
en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

Det skal tas stilling til om gjeldende kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) helt eller delvis 
skal revideres. I tillegg skal det tas stilling til om det er behov for andre arealplaner, tema- og 
fag-/sektorplaner, eller om det er behov for å oppheve gjeldende planer. Det er imidlertid 
kommunen selv som bestemmer hvor omfattende planstrategien skal være.
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Målsetningen var å få vedta planstrategien innen oktober 2016, men har dessverre blitt forsinket 
på grunn av stor arbeidsmengde som følge av blant annet kommunesammenslåingsprosessen og 
oppstart av vedtatte tiltak/prosjekter i 2016/2017.

Forslag til planstrategi skal gjøres offentlig i minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Vurdering

Kommunens første planstrategi ble utarbeidet for perioden 2012-2015, og vedtatt av 
kommunestyret 11.1.2013. Planstrategien var da innarbeidet som en del av selve saksframlegget, 
og ikke som et eget dokument. 

Foreliggende forslag til planstrategi 2016-2020 er utarbeidet som eget dokument og er gjort så 
kortfattet og enkel som mulig. 

Vurdering i forhold til planbehovet er gjort med bakgrunn i kjente behov innenfor de enkelte 
tjenesteområder, og er tatt inn i tabellen som viser prioriterte planoppgaver i perioden.

Etter en samlet vurdering anbefales det at kommuneplanen revideres og at dette arbeidet gis 
prioritet i 2017/2018. 

Konklusjon:
Forslag til planstrategi for perioden 2016-2020 anbefales sendt ut på høring i 30 dager, med 
eventuell innarbeiding av innspill som framkommer i formannskapsmøtet.

-�46�-



Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/43-3
Saksbehandler:
Kine Marie Bangsund

Saksframlegg

Kartlegging friluftslivsområder i Overhalla kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 68/17 05.09.2017
Overhalla kommunestyre 19.09.2017

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar at Overhalla kommune skal kartlegge og verdsette 
friluftslivsområder i tråd med saksfremlegget.

2. Prosjektet egenfinansieres med kr. 70 000.
3. Det sendes søknad til Nord-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd på kr. 50 000 til 

arbeidet. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Saksopplysninger

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en nasjonal satsing. Den er forankret i 
Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, 2013, Handlingsplan for statlig sikring av 
friluftslivsområder, 2013 og St.meld. 18, 2015-2016 Friluftsliv – natur som kilde til helse og 
livskvalitet. Det foreslås nå å starte prosessen med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder i 
Overhalla kommune, i et samarbeid mellom kommunen og Nord-Trøndelag fylkeskommune.  

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder følger Miljødirektoratet sin håndbok, Veileder 
M98-2013. Kartleggingen legger særlig vekt på nærturområder og grøntområder i og nær 
bebyggelse og tettsteder. Skoler og barnehager involveres i arbeidet.  

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en ren temakartlegging, og ikke en plan. Det 
ligger ingen bindinger i temakartet.  

Nord-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for å koordinere arbeidet i vårt fylke. Mange 
kommuner har erfart at en slik kartlegging har stor nytteverdi både i planarbeid, ved sikring av 
arealer, som kunnskapsgrunnlag for mer målrettet tilrettelegging og som del av 
folkehelsearbeidet.  
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Det legges vekt på å følge opp kartleggingen i senere arealplanlegging. Denne kunnskapen 
danner grunnlaget for å vurdere friluftslivsinteresser i kommuneplanens arealdel og i 
kommunedelplaner. Tilgang på friluftslivsområder av høy kvalitet er viktig for å utvikle gode 
bo- og nærmiljø, og for næringsutvikling. 

Selve kartleggingsarbeidet gjøres av Overhalla kommune, i regi av en arbeidsgruppe satt 
sammen av ressurspersoner i administrasjonen, og med lokal prosjektleder. Gruppen vurderer 
relevant informasjon, fester arealene til kart og gir en beskrivelse av de ulike områdene. Videre 
innhenter man ytterligere kunnskap lokalt i ulike deler av kommunen for å sikre en mest mulig 
helhetlig kartlegging av friluftslivsområdene. Det er kun friluftsliv som er tema i kartleggingen. 
Avveining mot andre interesser er ikke en del av arbeidet.  

Nord-Trøndelag fylkeskommune og Miljødirektoratet bidrar med tilskudd til å gjennomføre 
arbeidet. Prosjektlederen får et ansvar for framdrift underveis. Det inkluderer å planlegge møter, 
ren-tegne manuskart og sammenstille egenskapsdata.

Formål med kartleggingen 
Hensikten med arbeidet er å få på plass et bedre kunnskapsgrunnlag om friluftslivsområdene i 
kommunen - et temakart. Friluftslivets arealer i kommunen har stor verdi for å skape identitet og 
trivsel. De er viktige for det helsefremmende arbeidet og en viktig ressurs også for næringslivet i 
kommunen.  

Et temakart for friluftslivsområdene, utarbeidet etter en nasjonal metodikk:  

1. Sikrer god tilgang på relevant friluftslivsinformasjonen i kommunens eget arbeid og for 
eksterne parter 

2. Sikrer et godt kunnskapsgrunnlag for utviklingsarbeid innen friluftsliv i kommunen 

Resultat 
Resultatet av dette arbeidet er et digitalt temakart som lagres i Naturbase, med kommunen som 
eier av datasettet. Naturbase er et datahotell i denne sammenhengen, og datasettet lastes inn i 
kommunens eget digitale kartverktøy ved endt kartlegging. 

Prosjektkoordinator 
Nord-Trøndelag fylkeskommune  

Prosjekteier 
Overhalla kommune 

Lokal prosjektleder 
Kine Marie Bangsund 

Forslag til arbeidsgruppe  
Kine Marie Bangsund, lokal prosjektleder/sekretær/arealplanlegger 
Annbjørg Eidheim, GIS-konsulent/Avs.Ing. oppmåling
Aksel Håkonsen, Skogbruks og miljøvernsjef/MNS miljø og landbruk
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I tillegg vil andre ressurspersoner trekkes inn ved behov. Det er aktuelt å arrangere kveldsmøter 
eller referansegruppemøter i ulike deler av kommunen for å skaffe tilveie mest mulig 
informasjon om friluftslivsområdene og bruken av disse.

Arbeidsplan
Oppgave

Oppstartsvedtak, inkludert å nedsette en arbeidsgruppe
Første møte i arbeidsgruppen: Metode eller arbeidsform, framskaffe informasjon om 
friluftsområdene, avgrense områder eller teste metode
Framskaffe og systematisere *eksisterende informasjon, kontakt mot barnehager og 
skoler. Her legges det vekt på nærturområder og snarveger.
Møter i arbeidsgruppen: Avgrense og beskrive friluftsområder
Møter i arbeidsgruppen:Verdsette friluftsområdene og eventuelt justere avgrensing og 
oppdeling av områder.
Ferdigstille manuskart og tilhørende tabell med egenskaper og beskrivelse for hvert 
område.
Digitalisere friluftslivsområdene
Kvalitetssikre innhold og eventuelt foreta en enkel "høring"
Siste møte i arbeidsgruppen: Lese korrektur på kart og egenskapstabell. 
Eventuelt justere etter høring
Ferdigstille – overføre data til Naturbase
Orientering for Overhalla kommunestyre – presentere ferdig temakart.

Frist: Det er et mål at arbeidet er ferdig for hele kommunen innen juni 2018.

Ressursbruk
Arbeidsinnsatsen fra administrasjonen og deltakere i arbeidsgruppen vil utgjøre til sammen fire 
til fem ukesverk. I tillegg kan det eventuelt komme noen begrensede møtekostnader. Samlet 
danner dette grunnlag for egenandel ved tilskudd.

Kommunen kan søke om maks kroner 50 000 i tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og 
Miljødirektoratet til arbeidet.

*Eksisterende kunnskap om viktige friluftslivsområder i kommunen finnes i:
 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2011 - 2017

Vurdering

Rådmannen ser dette som et nyttig bidrag til kommunens langsiktige planlegging og utvikling. 
Kartleggingen går godt inn i det kommende arbeidet med revidering av kommunens arealdel og 
i fokuset på folkehelse.

Det tilrås at vi gjennomfører kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i tråd med 
saksfremlegget.
Prosjektet egenfinansieres med kr. 70 000, og det sendes søknad til Nord-Trøndelag 
fylkeskommune om tilskudd på kr. 50 000 til arbeidet. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/9223-21
Saksbehandler:
Roger Johansen

Saksframlegg

Behov for merfinansiering for prosjekt ny brannstasjon i Overhalla

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 69/17 05.09.2017
Overhalla kommunestyre 19.09.2017

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas økt finansiering av ny brannstasjon med kroner 6 690 000 eks mva.
2. Følgende finansiering foretas da etter endring:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
02300 6000 33950 0472 13 464 600 Bygg
04290 6000 33950 0472 3 366 150 Betalt mva.
07290 8000 85010 0906 -3 366 150 Kompensasjon for mva.
09100 8100 88000 0906 -13 464 600 Bruk av lån
3. Bygget oppføres og tas i bruk uten kunstnerisk utsmykning.

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

Saksopplysninger

Kommunestyret har tidligere behandlet sak om bygging av ny brannstasjon (sak 39/16) og 
lokalisering av ny brannstasjon (sak 95/16). 

I perioden siden tomtevalgsaken var oppe til behandling har det pågått arbeider med 
tilbudsinnhenting og forhandlinger. Anbudet ble utlyst på doffinportalen i mai d.å. med 
tilbudsfrist i juni. Det kom inn fire tilbud, tre fra lokale firma og ett tilbud fra firma med 
hovedkontor utenfor Namdalen.
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Prisbildet viser oss etter tilbudsåpning at vi kostnadsmessig er betydelig over de kostnadsanslag
som har ligget til grunn for tidligere vedtak. Det har derfor siste tiden pågått intense arbeider 
med å vurdere alternativer som kunne redusere kostnadene.

Tidligere utbyggingsvedtak har en netto kostnadsramme på kr. 6.774.600 eks mva. (anslag 
byggekostnad og kostnader med tomt/grunnforhold, fratrukket antatte inntekter fra salg av
gammel brannstasjon). Etter vedtaket er det gjennomført prosess med salg av gammel 
brannstasjon, noe som har gitt en inntekt på kr 470.000 mer enn budsjettert med i sak 39/16. 
Dette vil da si at vi etter salg har en brutto kostnadsramme på kr 7.244.600 eks mva å forholde 
oss til for prosjektet (ut fra uendret netto kostnadsramme på kr. 6.774.600).

Det er sterkt beklagelig når slike ting inntreffer og det er brukt betydelige arbeidsressurser på å 
avklare årsakssammenhenger til en slik kostnadsøkning. Det er flere sammenfallende årsaker til 
de økte kostnadene, som en nedenfor redegjør for.

Som grunnlag for første saken der man så på forskjellige alternativ nybygg/rehabilitering/andre 
muligheter og endte opp på valget på nybygg, ble det innhentet bistand fra et rådgivningsfirma 
for å bistå med faglige utredninger og kalkyler. Behovet for rådgivning/faglig kompetanse i 
prosjektet er blant annet knyttet til at en brannstasjon må tilfredsstille en rekke spesielle særkrav.

En brannstasjon er å regne som en arbeidsplass. Innhold og funksjoner i stasjonen er derfor 
lovpålagt gjennom forskjellig lovverk, blant annet arbeidsmiljøloven. Man må skille mellom ren 
og skitten sone. Dette vil si at når man for eksempel møter til utrykning kommer man inn i ren 
sone og skifter til brannklær, og drar ut på utrykning. Når man da kommer tilbake skal man gå 
gjennom skitten sone for klesskift og vask før man kan gå over i ren sone. 

Det ble i første fase utarbeidet en skisse på brannstasjonen der man tok utgangspunkt i 
regelverket, antall mannskap, brann biler m.m. Skissen ble så kalkulert og brukt som 
utgangspunkt for utredningen som ble presentert for kommunestyret.

I neste fase når man startet med detaljeringene og under utarbeidelse av tilbudsgrunnlaget, viste 
det seg etterhvert at vi fikk et visst arealavvik i forhold til det første skissegrunnlaget. Det 
bemerkes her at man har hatt flere runder med å redusere arealet så mye som mulig, og 
beskrevet løsning er i dag et arealeffektivt bygg hvor det i realiteten ikke er mer å «knipe» ned 
på. Opprinnelig skissert areal var 418 m2, dette inklusive en enkel utvendig vaskeløsning på 
betongplate med tak over. Arealbehov nå for nybygget er 492 med innvendig vaskeløsning.

Dette med noe økt arealbehov hadde sin årsakssammenheng med blant annet krav fra 
arbeidstilsynet for slike typer bygg, her under hensyn til «ren og skitten sone». Mer areal koster 
mer, men ser man på andre lignende brannstasjoner som er bygget i Norge, så var det da det ble 
oppdaget vurdert slik at det likevel var en viss mulighet for at kostnadsavviket ikke skulle bli så 
stort etter gjennomført anbudsrunde.

Etter gjennomført anbudsrunde ser man også at kostnader til tomtebearbeiding er betydelig 
undervurdert, samt noe hva angår behovet for møbler, utstyr mm. Oppgaver til 
brannmannskapene er også etterhvert blitt både mer variert og krevende på oppgaver utover 
brannslukking, for eksempel overflateredning som krever utstyr som må lagres (arealkrevende).

Vaskeløsning for brannbil og utstyr samt krav til tørking er også momenter som spiller inn i 
dette. Brannbiler og utstyr har et stort behov for renhold med egnet utstyr og som har 
tørkemuligheter. Først ble det tenkt å ha utvendig løsning for dette, men man ser i ettertid at 
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brannvesenet må ha dette innendørs. Vaskehall vil da ha kombinert bruk med parkering av 
brannredskap, men må tilpasses med rutiner og adkomst da dette vil være en «skitten sone».

Det ble også oppdaget underveis at man måtte håndtere overflatevannet på tomten noe 
annerledes enn det som var planen, etter som det eksisterende rørnettet var ikke så egnet som 
man først beregnet.

Det registreres også at markedet mht. byggeprosjekter er bra for entreprenørene for tiden, noe 
som tilsier at priser kan være noe høye. Dette er uheldig for kommunen.

Når det gjelder arealer og løsninger i nybyggprosjektet som man er kommet frem til, er 
vurderingene gjort i samråd med Namdal Brann og redning ved brannsjef, visebrannsjef, 
brannmester og tillitsvalgt. Samarbeidet med disse har fungert godt og man har i felleskap 
funnet gode løsninger. Namdal Brann og redning har vært en god bidragsyter og vist stor 
entusiasme for å finne gode løsninger innenfor behov og forsvarlig arealbruk.
Prosjektorganisasjonen er enig om at man nå har fått frem en god og framtidsrettet løsning for 
brannstasjon.

Det kan nevnes at man ikke etablerer vaskeri for brannklær på brannstasjonen, men at det ordnes 
en egen avtale med ekstern leverandør som vil stå for vasking av branntøy. Det etableres en 
egen løsning for innlevering av skittent tøy i skitten sone og lager for nye klær i ren sone.

I etterkant av tilbudsåpningen er det gjort betydelige arbeider med å finne prissenkende tiltak og 
de fleste mulighetene er nå belyst.

Prosess.
Brannstasjonen ble lyst ut på Doffin med utgangspunkt i massivtre som hovedkonstruksjon. Det 
ble også åpnet for å gi tilbud på alternative løsninger for de som ønsket det. Dette for å kunne se 
eventuelle prisavvik mellom byggemetodene. 

Det kom inn fire tilbud som ble vurdert. Alle tilbyderne ble invitert til å presentere tilbudet sitt,
samt at de fikk muligheten til å komme med forslag til prissenkende tiltak. Det ble etter denne 
runden nedskalert til to entreprenører som man da gikk en videre runde med for å se på aktuelle 
prissenkende tiltak. 

Etter dette ble det innstilt på en entreprenør for videre forhandlinger. Det ble da tatt forbehold 
om at politisk vedtak knyttet til mer finansiering måtte på plass før man eventuelt gikk videre til 
kontrakt i saken.

Det ble som nevnt i konkurransegrunnlaget lagt opp til massivtre som byggemetode. Dette med 
årsak i at det er en rasjonell byggemetode som har alle kvaliteter man etterspør. Det er også et 
miljømessig svært godt valg. Dette gjelder både i forhold til innemiljø, og ikke minst i forhold 
til ytre miljø og generell ressursbruk. Det ble åpnet for at tilbydere kunne gi priser på alternative 
løsninger om de ønsket dette, men alle fire tilbyderne kom kun med tilbud om massivtre i sitt 
opprinnelige forslag. 

I forhandlingsfasen har vi også sett på muligheter for å benytte betongelementer, stål/paroc 
(sandwichelementer) og standard reisverkkonstruksjon.
Entreprenørene ga oss ulike svar på typer av bygningskonstruksjon og priskonsekvens. En 
oppsummering av dette er at to av entreprenørene meddelte at det var betydelig dyrere å velge 
betongelementer. En entreprenør priset betong litt billigere, mens den fjerde ikke ønsket å tilby 
betong. Entreprenørene ga oss også priser på stål/paroc og bindingsverk. En konklusjon her og i 
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dette prosjektet er at reisverk ligger omtrentlig på samme nivå som massivtre og at stål/paroc er 
noe rimeligere. Man er likevel av en slik oppfatning at et stål/paroc bygg ikke er forenlig med 
byggeskikken i området og man velger derfor bort dette.

Man er da av den tydelige oppfatning at massivtre velges som byggesystem videre.

Det er blitt sett på forskjellige kostnadsreduserende tiltak i prosessen. Det kan her nevnes
bl.a. reduksjon arealer, endring varmesystem (fra væske/vann dvs jordvarme, til luft/vann dvs 
varmepumpe), gjenvinningsgrad ventilasjonstiltak, natursteinsmur, lyssystem, dreneringssystem 
overflate, utelys, m.fl.
Det vil også bli sett på muligheter for å flytte bygget noe på tomten med den hensikt å redusere 
opparbeidelse av uteareal samt støttemurer m.m.

Byggets kvaliteter er planlagt ut i fra klima og miljøplanens sine momenter der det passer i 
tillegg til punkter angitt i vedtak sitat «Nybygget oppføres i energieffektiv passivhus standard og 
med framtidsrettede materialvalg og energiløsninger». Det finnes ikke en egen passivhus 
standard for brannstasjoner, man må således plukke elementer fra passivhusnormen og bruke på 
vårt prosjekt. 
Slik bygget er planlagt er det passivhusnivå på de fleste konstruksjonene og komponentene der 
det er fornuftig sett ut fra kost-/nytteprinsippet. Å bygge med passivhuskvaliteter i 
bygningskonstruksjon er uansett fornuftig da dette er forholdsvis rimelige tiltak uten behov for 
vedlikehold senere. Passive tiltak vil levere energireduksjon hele sin levetid. Da vil det være 
mer fornuftig å trekke ut elementer som tilhører tekniske anlegg som har kortere levetid og som 
reduserer investeringskostnaden. Dette må vurderes opp mot potensielle besparelser slike anlegg 
kan gi i drifts- og vedlikeholdsfasen. 

I kommunens retningslinjer er det sagt at alle nye bygg skal ha kunstnerisk utsmykning med 
kostnad inntil 1% av prosjektkostnad. Det foreslås at man i denne saken tar i bruk bygget uten 
kunstnerisk utsmykning.

Med en slik kostnadsøkning som vi her har med å gjøre, har man «snudd alle steiner» for å finne 
løsninger som kan være aktuelle. I denne letingen har momentet at alternativer må minst være 
like gode som vi har planlagt med. Vi har som mål å bygge en framsynt brannstasjon som skal 
fungere innenfor de kravene som gjelder i lang tid fremover.

I denne sammenheng har man også sett på muligheten med å bygge om garasjen i Barlia som vi 
i dag bruker som lagerbygg for driftsdelen i kommunen. Dette er et bygg som ikke er veldig 
ulikt det gamle bygget. Forutsetningene er faktisk muligens litt bedre om man tenker på 
bygningsmessige muligheter og at det delvis er geoteknisk kartlagt område som gir kjente 
forutsetninger. Plassering er også noenlunde i tråd med tidligere vedtak.

I utredningen omkring garasjen som et mulig ombyggingsalternativ har vi brukt samme rådgiver 
som på nybyggprosjektet. Det er skissert en løsning som er vurdert og i tillegg er oversendt 
Namdal Brann og Redning for vurdering.

Det er så langt det lar seg gjøre tatt inn de samme kvalitetene som ved nybyggprosjektet. Ikke 
alle kvaliteter er på samme nivå, da det gamle bygget skaper utfordringer med blant annet 
takhøyde i første etasje, men alt i alt har det fremkommet et løsningsalternativ man må vurdere.
Skissert løsning er kalkulert med TEK 10 forutsetninger. 
For å dekke arealbehovene er man nødt til å utvide eksisterende garasjebygg med ca 131 m2. I
tillegg må man løfte opp taket for å oppnå tilstrekkelig takhøyde. Beregnet areal på denne 
varianten blir da 521 m2 (nybygg 492 m2), dvs. noe større areal som skyldes mindre rasjonell 
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arealbruk enn ved nybygg. En del areal blir også noe mindre funksjonelt enn i nybygget.

Når man skal endre på en gammel konstruksjon innebærer det ofte merkostnader i forhold til å 
bygge nytt, slik er det også i denne saken. For eksempel må man hugge opp hele gulvet i 
underetasjen for å etablere bunnledninger. Å kalkulere med slike forutsetninger er derfor 
utfordrende og man må legge inn usikkerhetsavsetning. I kalkylene ble det lagt inn 1,1 mill i 
posten for usikkerhet.

Kalkylen for ombygging av garasjebygningen med tilhørende uteområde enkelt opparbeidet 
viser oss en sum på ca kr 12.527.000 eks mva. 
Dette er kr. 936.196 kr lavere enn nybyggvarianten. De tekniske kvalitetene det er kalkulert med 
er på et gjennomgående lavere nivå ut fra at det er TEK 10 som er grunnlaget for hele kalkylen.
Tomten foran dette bygget er smal og noe utfordrende å opparbeide. Det er kalkulert med enkel 
opparbeiding fra avkjørsel frem til brannstasjonsalternativ. 

Man må også ta med seg momentet at dette alternativet ikke er priset av entreprenører og man i 
dette alternativet dermed har en vesentlig usikkerhet knyttet til en ny anbudskonkurranse som da
vil kreves og usikkerhet i gjennomføringen med tanke på uventede tillegg. 

Namdal Brann og Redning ved brannsjef har også vurdert ombyggingsalternativet som 
brannstasjon med tanke på utrykningstid, arealløsninger, plassering og adkomst. En 
oppsummering av vurderingen er at det vil være mulig å etablere en brannstasjon i dette 
alternativet, men at romløsninger slik skissen viser ikke er optimal og må detaljeres mer. 
Det er her å påpeke at når man skal etablere noe inne i et eksisterende bygg får man ofte ikke 
optimale løsninger og trolig må leve med noen ikke helt optimale løsninger. 

Innsatstiden ved en noe endret lokalisering er også vurdert. Alternativet gir en noe forlenget
innsatstid til helsesenteret, som er beregningsgrunnlaget for utrykning. Det vises til en litt lengre 
kjørevei og innvendig arealplassering (utrykningsgarderobe i underetasje) som gjør at man vil 
bruke noe mer tid før man rykker ut i forhold til nybygget med sin plassering og arealløsninger. 
Man kan man sikkert gjøre noe med adkomst og innvendige romløsninger siden dette ikke er 
detaljert pr tidspunkt, men det er likevel ikke optimalt å ligge for tett opptil påkrevd 
utrykningstid som er maksimalt 10 minutter. 

I en totalvurdering er det også å påpeke at skulle man gått videre med ombygging av 
garasjeanlegget må man bruke mer penger og tid på utredning og ny anbudsrunde som i sin tur 
medfører mer kostnader til rådgivere, prisstigning byggevarer mm og merarbeider på teknisk 
kontor. Endelig kostnadsbilde for dette alternativet er dermed også usikkert.

Om nybyggalternativet vedtas vil fremdrift videre være at kontraktsforhandling starter så snart 
anbudsprosessen tillater dette og man ser på de siste optimaliseringsdetaljene mht. pris og 
detaljløsninger. Ved eventuell kontrahering i september kan man se for seg en ferdig 
brannstasjon senvinteren/våren 2018. Byggeledelse vil bli utført med egne ressurser.

Skulle man se mer på garasjealternativet vil man kunne anta en fremdrift med videre 
detaljeringer og anbudskonkurranse i november med oppstart byggeplass ca februar/mars. Dette 
vil si minimum fire-fem måneder forsinkelse.

Man kan i ettertid naturlig nok stille spørsmål ved om utredningen som ble gjort med tilhørende 
innstilling da var riktig. I forhold til denne problemstillingen er det gjort en grundig vurdering 
nå i etterkant og man har kommet frem til at nybyggvurderingen står seg i forhold til de 
alternativene som var oppe i saken. Prosessen vi har vært gjennom har gitt oss en bredere
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kunnskap og dermed et bedre beslutningsgrunnlag om hvilke krav og behov som må ivaretas i et 
framtidsrettet brannstasjonsbygg. De samme utredningene som nå er gjort om både nybygg og 
alternativ ombygging av garasjebygget i Barlia ville vært tilsvarende relevant for tidligere 
alternativ med ombygging av eksisterende brannstasjon.

Vurdering

Rådmannen er særdeles lite komfortabel med å måtte legge fram en sak om så stor 
kostnadsøkning som i dette tilfellet for et relativt lite byggeprosjekt. Det er sterkt beklagelig at 
tidligere vurderinger av kostnadsnivå ikke har vært gode nok. Markedet har nå priset en løsning 
ut fra beskrevne behov. Når kostnadsnivået etter anbudsprosess ble kjent, har rådmannen lagt 
vekt på å vurdere de mulige kostnadsreduserende tiltak en kan finne og samtidig vurdere mulige 
alternative løsninger. To alternativer (nybygg og ombygging/tilbygg garasje) er beskrevet i 
saken. Begge har et kostnadsnivå som er relativt likt og som ligger vesentlig over tidligere 
anslag.

Etter en helhetsvurdering er rådmannens tilrådning at kommunen over tid er best tjent med å gå 
for nybyggalternativet, da dette relativt sett har en marginalt dyrere investeringskostnad, men gir 
bedre økonomisk forutsigbarhet på kort og lang sikt og har bedre kvaliteter i prosjektet. Dette er 
kvaliteter som vil gi en lavere driftskostnad for bygget på kort og lang sikt og gir en mer 
funksjonell løsning for brannvesenet. Ut over noe kortere utrykningstid er nybyggalternativet 
plasseringsmessig også et bedre alternativ etter som det ligger i utkanten av det tomteområdet
som kommunen på sikt skal utvikle videre. Om man plasserer stasjonen i garasjeanlegget vil den 
trolig kunne bli en hindring ved den videre utviklingen av det samlede området.

Kostnadsøkningen i prosjektet tilsvarer økte årlige kapitalkostnader på ca kr 300.000. Dette må 
da innarbeides i kommende budsjetter og økonomiplan.

Det foreslås at bygget tas i bruk uten kunstnerisk utsmykning.

Energi-/oppvarmingsløsning baseres på varmesystem med jordvarme, da det krever mindre 
tilsyn og vedlikehold samt at det har en høyere effektivitet.

Miljømessig vurdering
Med nybyggalternativet vil man få en brannstasjon som vil være energieffektiv og ha et 
miljøfokus i hele prosessen fra vugge til grav. Det at man bygger etter massivtre-systemet 
innebærer at vi bringer inn kompetanse på dette til nærområdet. Generelt kan man si at etter 
hvert som energibehovene i nybygg reduseres i driftsfasen ned mot passivhus- og 
nullutslippsnivå, blir det i klima- og miljøregnskapet stadig viktigere å se på byggematerialenes 
ulike egenskaper i produksjonsfasen og etterbruksfasen. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/6705-2
Saksbehandler:
Roger Johansen

Saksframlegg

Finansiering av brannvarslingsanlegg OBUS ungdomsskole

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 70/17 05.09.2017
Overhalla kommunestyre 19.09.2017

Rådmannens innstilling

Det vedtas å gå til anskaffelse av brannvarslingsanlegg på OBUS ungdomsskole innenfor en 
kostnadsramme på kr. 282.000 eks. mva. Kostnad finansieres med låneopptak.

Hjemmel for vedtaket er: 
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Dokumenter i saken
Type Dato Tittel Adressat

I 22.08.2017 Tilsynsrapport med avvik Namdal brann- og redningsvesen
S 22.08.2017 Finansiering av 

brannvarslingsanlegg OBUS 
ungdomsskole

Saksopplysninger

Namdal brann- og redningsvesen gjennomførte den 20.3.17 branntilsyn ved OBUS med 
tilhørende tilsynsrapport datert 6.4.17. Tilsynet ble gjennomført i tråd med aktuelt lovverk og 
medførte to avvik. Tilsynets hensikt er å vurdere om bygningseier/virksomhet/bruker av 
tilsynsobjektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. 

Av de to avvikene er det kun det ene som krever finansiering, da det andre løses ved kartlegging 
og vurderinger i skriftlig form som kan løses innenfor administrasjonen. Tilsynets andre avvik 
er at de ber om en plan for når det skal monteres brannvarslingsanlegg for ungdomsskoledelen 
av OBUS. 

Barneskolen som var ny i 2015 har allerede et slik type anlegg, så det som det dreier seg om nå 
er å montere et tilsvarende brannvarslingsanlegg som kan kommunisere med dette. I tillegg må 
man gjøre tiltak med to branndører på dette bygget. Det bemerkes her at barne og 
ungdomsskolen har et brannskille.

Ungdomsskolen ble rehabilitert i 2010 og det ble da trolig tatt en vurdering på de regler som 
gjaldt da, at man ikke behøvde andre løsninger enn det som er i dag. Regler har imidlertid endret 
seg og vi har fått et nytt tilsyn gjennom brannsamarbeidet i kommunen. Dette gjør at det i dag er 
andre vurderinger enn det som var før. Dette innebærer at det må monteres et 
brannvarslingsanlegg innen rimelig tid.

Det er blitt utført sonderinger for å finne prisnivå på tiltakene som har dannet utgangspunkt for 
kalkylene. Angitt sum er ment å dekke anskaffelsen av brannvarslingsanlegg og tiltak med to 
dører. Med positivt vedtak vil man igangsette anskaffelsesprosessen straks etter dette og ha håp 
om at dette utført rundt november d.å.

Vurdering

Dagens gjeldende regler setter krav om at brannvarslingsanlegg skal installeres, slik at man i 
praksis ikke har noe valg enn å montere dette for å få avviket lukket. Et slikt varslingsanlegg er 
viktig for sikkerheten. At man allerede har dette på barneskolen gjør at man har en metodikk på 
hvordan dette skal gjøres og vil få en bedre totaloversikt når disse koples sammen.
Rådmannen vurderer det derfor slik at man må anskaffe dette snarest mulig.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/6843-1
Saksbehandler:
Martin Lysberg

Saksframlegg

Utskifting av avløpspumpestasjon Lille Amdal

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 71/17 05.09.2017
Overhalla kommunestyre 19.09.2017

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas utskifting av avløpspumpestasjon på Lille Amdal innenfor en kostnadsramme 
på kr. 790.000 eks. mva. 

2. Utskiftingen finansieres ved låneopptak. Kostnaden inngår i grunnavgiften for 
kommunale avgifter for kloakk.

3. Følgende finansiering foretas.

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Sum eks. Mva.
02300 6020 35302 0535 790 000
09100 8100 88000 0906 790 000

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 24.08.2017 Etablering av ny 
avløpspumpestasjon Lille Amdal

Saksopplysninger

Overhalla kommune har et vann og avløpsnett som er av en generell bra standard, men en del av 
vår kloakkpumpestasjoner begynner å bli utslitt og trenger til dels mye vedlikehold. Flere av 
disse er nå modne for utskifting. Det er mye slitasje på noen pumpestasjoner og til dels store 
vanskeligheter med å skaffe reservedeler. I tillegg er det slik at det er noen pumpestasjoner som 
er blitt for små i forhold til antall abonnenter.
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Avløpspumpestasjonen på Lille Amdal har nylig fått en lekkasje som ikke lar seg reparere.
Avløpspumpestasjonen på Lille Amdal er en «kombistasjon» der avløp og trykkøkning for 
drikkevann er i samme bygning

Her har vi nå fått lekkasje på avløpsledningen ut ifra avløpspumpestasjonen og avløpsvann 
kommer opp inne i bygget. Reparasjon av skaden er vanskelig å gjennomføre. Et eventuelt 
forsøk på dette vil sannsynligvis berøre vannforsyningen til grenda i en periode.

Stasjonen ble etablert ca. 1990 og har bare en pumpe, som gjør den lite driftssikker hva angår
overløp. Med kun en motor vil det si at ved driftsstans finnes det ikke reserveløsning og stasjon 
vil da kunne gå i overløp (utslipp). Stasjonen har heller ikke noen form for overvåkning, noe
som også øker sannsynligheten for utslipp ved driftsstans.

Stasjonen er allerede nært forestående for utskifting til fordel for ny stasjon jf. gjeldende 
tiltaksplan og økonomiplan innenfor VA.

Vurdering

Kombinasjon av trykkøkningsanlegg (drikkevann) og avløpsstasjon (avløpsvann) er ikke en 
løsning man bør ha ute på nettet. I utgangspunktet er dette to tette separate systemer, men ved 
feil på trykkøkningen kan man i verste fall få innblanding av urenheter fra avløpssystemet, selv 
om sannsynligheten for dette er forholdsvis liten.

Man bør også ha avløpsstasjoner med to pumper, for å ha en reserveløsning på hver enkelt 
stasjon i tilfelle driftsstans på en pumpe. En slik type stasjon bør også ha overvåking slik at man 
får varsel ved feil når det oppstår.

Ved utskifting kan eksisterende hus og trykkøkningsanlegg (for drikkevann) stå urørt ved en
etablering av avløpspumpestasjon i nærområdet. Dette vil gi oss en moderne stasjon som har økt 
driftssikkerhet og en mye bedre løsning fremover.

Situasjonen på stasjonen krever hurtig tiltak og et vedtak om utskifting er den eneste fornuftige 
løsningen. Slik det er nå er stasjonen under daglig oppfølging og den tømmes med tømmebil to 
ganger i uken for å forhindre overløp i bekk.

Ved positivt vedtak vil utskifting kunne igangsettes forholdsvis raskt, da vi kan utløse en opsjon 
fra anskaffelsen av pumpestasjoner tidligere i år. Dette vil si at vi slipper å utlyse anskaffelsen 
og kan igangsette bestillingen umiddelbart.

Avgiftsvurdering:
Selve utskiftingen av avløpspumpestasjonen vil gi økte kapitalkostnader på ca kr 65.000, noe 
som på sikt vil kunne gi en marginal økning i gebyret (1,2%). Slik situasjonen på fondsmidler er 
nå vil dette dekkes av disse og ikke gi noen umiddelbar gebyrøkning. Det er også å bemerke at 
det den kommende tiden vil bli utarbeidet en ny tiltaksplan innenfor VA som vil gi en 
totaloversikt på gebyrer og fondsmidler de neste fire år.

Miljømessig vurdering
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En avløpspumpestasjon med to energi effektive pumper og overvåkningssystem vil gi en 
driftssikker og god løsning. Dette vil trygge leveringssikkerheten og redusere faren for 
overløp/utslipp betraktelig. I tillegg vil timeantall/strømforbruk gå ned, og vi vil ha mulighet for 
service og vedlikehold.
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