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INNLEDNING 
Overhalla kommunestyre vedtok den 14. november 2017 i sak 61/17 kommunens planstrategi for 
perioden 2016-2020. Her ble gjeldende kommuneplan med samfunnsdel og arealdel fra 2007 vedtatt 
rullert/revidert.  

Etter plan- og bygningslovens (PBL) § 4-1 skal det utarbeides et planprogram for kommuneplan-
arbeidet. Forslag til planprogram skal etter PBL § 11-13 sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn i minimum seks uker. 

 HVA ER EN KOMMUNEPLAN? 

Kommuneplanen er kommunens overordnede 
styringsdokument. Den inneholder en samfunnsdel 
og en arealdel. Gjeldende samfunnsdel og arealdelen 
ble vedtatt i 2007. Samfunnsdelen danner grunnlaget 
for utarbeidelse av den 4-årige handlingsdelen med 
økonomiplan og for virksomhetenes utviklingsplaner. 

Kommuneplanen kan utarbeides samlet, eller for 
samfunnsdelen og arealdelen hver for seg. 
Planstrategi 2016-2020 forutsetter en revisjon av 
begge plandokumentene, og dette planprogrammet 
omhandler planprogrammet for både samfunnsdelen 
og arealdelen. 

 HVA ER ET PLANPROGRAM? 

Et planprogram skal inneholde: 

• en redegjørelse for formålet med
planarbeidet

• oversikt over planprosessen med frister og
deltakere

• opplegget for medvirkning, spesielt i forhold
til grupper som antas å bli særlig berørt

• hvilke alternativ som vil bli vurdert
• vurdering av behovet for utredninger

 FORMÅL MED PLANARBEIDET 

Samfunnsdelen: 

Kommuneplanens samfunnsdel er et verktøy for kommunens helhetlige planlegging, der 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon skal beskrives og synliggjøres. 

Her skal kommunen ta stilling til langsiktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de 
strategiske valg kommunen tar. 

Samfunnsdelen ble sist vedtatt i forbindelse med rullering av kommuneplanen i 2007. Gjeldende 
samfunnsdel er enkel og kortfattet oppbygd, og har fortsatt et innhold som trolig i stor grad er 

Om planprogram i plan- og bygningslova § 4-1: 

«For alle regionale planer og kommuneplaner, og for 
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart 
utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 
…» 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, 
opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som 
antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli 
vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt 
samtidig med varsling av planoppstart. ...» 

Plan- og bygningsloven om kommuneplan, § 11-1: 

«Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som 
omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale 
og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte 
alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta 
utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge 
retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale 
myndigheter til grunn.  

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir 
hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller 
mer, og revideres årlig.» 
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hensiktsmessig som grunnlag for kommunens videre drift og utvikling. Det vil likevel kunne være 
fornuftig å gjennomgå og revidere samfunnsdelen. 

Arealdelen: 

Kommuneplanens arealdel ble rullert i 2007. Etter den tid så har det blitt vedtatt en ny plan- og 
bygningslov (2009). Gjeldende plan omfatter i stor grad det viktigste langsiktige arealbehovet 
kommunen har, men det er behov for en gjennomgang av arealbruken i hele kommunen og en 
planteknisk oppgradering av plandokumentene i tråd med ny plan- og bygningslov. Arealer avsatt til 
spredt utbygging og utbyggingsområder bør vurderes særskilt i planarbeidet. 

 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Kommuneplanens arealdel skal omfatte alt areal innenfor kommunens grense. Planområdet er på 
729,79 km2. 

 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 

Kommuneplanarbeidet bygger på følgende grunnlag: 

• Nasjonale forventninger og føringer
• Regionale føringer
• Planstrategi for Overhalla kommune 2016-2020
• Regional planstrategi for Trøndelag – Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i

Trøndelag 2016-2020
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
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 KOMMUNEREFORM 

Midtre Namdal samkommune skal avvikles i 2020. Videre interkommunalt samarbeid innen de 
tjenesteområdene MNS har pr i dag og eventuelle andre samarbeidsbehov må vurderes og tas 
hensyn til i kommuneplanprosessen. 

OVERHALLA 2030 

 FNS BÆREKRAFTSMÅL 

FNs medlemsland vedtok 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling de neste årene i 2015. 
Bærekraftsmålene er et resultat av forhandlinger mellom FNs medlemsland. Norge har deltatt aktivt i 
arbeidet. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030.1 Bærekraftsmålene erstatter tusenårsmålene som ble vedtatt i år 2000. 
Tusenårsmålene har vært en suksess. De har mobilisert til felles innsats mot fattigdom og for utvikling. 
Samtidig fikk disse tusenårsmålene kritikk for å kun adressere symptomer på fattigdom. Her vil de nye 
bærekraftsmålene gjøre noen med årsaken til fattigdom, ulikhet og klimaendringer.  

Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, også de rike. De skal se miljø, økonomi og sosial 
utvikling i sammenheng. Målene er universelle og forplikter Norge. De har allerede hatt en innvirkning 
på norsk politikk. I Norges rapport til FN om oppfølging av bærekraftsmålene blir norske politiske 
prioriteringer skissert. Utdanning, helse, likestilling, klima og bærekraftig forvaltning av hav, marine og 
andre naturressurser er blant de viktige målområder der Norge har et sterkt globalt engasjement. 

Overhalla kommune har lenge vært nytenkende når det gjelder klima og miljø. Kommunens ambisjon 
vil nå være å implementere disse bærekraftsmålene som et rammeverk for arbeidet med 
kommuneplanen. Det betyr at bærekraftsmålene innarbeides og oversettes til kommunens egne 
fokusområder, slik at målene kan anvendes lokalt. 

1 https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal 
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For at dette skal kunne gjennomføres, må kommunen aktivt arbeide med disse målene i denne 
prosessen.  

 SAMFUNNSDELEN 

Den gjeldende samfunnsdelen er enkel og kortfattet oppbygd, men flere av fokusområdene og 
delmålene vil trolig fortsatt være aktuelle fram mot 2030 når det gjelder kommunens videre drift og 
utvikling.   

MILJØ OG KLIMA 

Allerede innen 2030 må globale klimagassutslipp være omtrent halvert og like etter 2050 må vi oppnå 
tilnærmet nullutslippsnivå. Dette krever både en rask og betydelig omstilling av samfunnet i retning av 
det som kalles nullutslippssamfunnet. 

Kommunens Klima- og miljøplan ble vedtatt siste gang i juni 2014 (revidering av kommunens første 
plan som ble vedtatt i 2009). Her legges det et stort fokus på miljø- og klimaarbeidet i kommunen og 
dette ligger til grunn for mange av de løsninger som blir valgt både når det gjelder nybygging, 
rehabilitering og valg av energiløsninger i bygg, men også for transport (elektrifisering av bilparken, 
utviklingen av Overhalla som sykkelkommune, utvikling av kollektivtilbudet), anskaffelser mv. 

I tråd med vedtatt planstrategi skal klima- og miljøplanen revideres i 2019. En revidert kommuneplan 
kan da gi viktige føringer. 

UTVIKLING OG FORTETTING 

Fortsatt er det flest innbyggere som bor i eneboliger og denne trenden har hatt en jevn utvikling det 
siste ti-året. En tilrettelegging av sentrumsnær utbygging har imidlertid gitt 32 boenheter i perioden 
2009-2015. 

For at de nasjonale og regionale forventingene om attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
skal nås, må det også tilrettelegges for en god sentrumsutvikling. Her vil det være viktig å se på den 
verdiskapingen Overhalla allerede har, og hvilke samfunnsmessige utviklinger som kan legges vekt på 
i årene som kommer. Dette handler like mye om å legge til rette for gode oppvekstsvilkår som å sørge 
for at sentrum har gode møteplasser. 

VERDISKAPNING OG NÆRINGSLIV 

Overhalla har en sterk landbruksnæring med robuste bruk, selve bærebjelken i bygda. Overhalla har 
utviklet en foredlingsindustri på grunnlag av råvarene fra primærnæringene og på grunnlag av 
bioteknologisk kompetanse som står i naturlig sammenheng med jordbruket.  

Samtidig ser vi en reduksjon i jordbruket. I 2006 var det registrert 302 landbrukseiendommer i 
kommunen, mens det i 2015 var registrert 274. I løpet av en tiårsperiode har antall landbruks-
eiendommer dermed blitt redusert med 28. Det blir derfor viktig at det sees på omdisponeringer av 
dyrka og dyrkbar jord.  

Overhalla har en betydelig industrisektor og verdiskapingsgraden er høyere enn gjennomsnittet for 
tilsvarende kommuner. Det er nå stor etterspørsel etter næringstomter på Skogmo og det er allerede 
gjort utvidelser etter gjeldende arealplan. Industriområdet på Skage har fortsatt store tomtereserver. 
Det bør gjøres vurderinger om hvordan næringsutviklingen videre kan skje. 
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TRANSPORT, INFRASTRUKTUR OG TRAFIKKSIKKERHET 

Kommunen har i dag behov for opprusting av infrastrukturen. Ranem bru er prioritert infrastrukturtiltak 
å få inn i fylkeskommunalt planverk. En ny bru med en trafikksikker løsning for myke trafikanter vil 
åpne opp for å se på en mulig utvikling av kommunesenteret på sørsida av Namsen. I tillegg vil en 
opprusting av fylkesveg 401 være viktig for transportnæringen spesielt, men også for øvrige 
trafikanter. 

Det er påbegynt planarbeid for realisering av gang-/sykkelveg mellom Overhalla/Ranemsletta – Skage 
– Namsos. Dette planarbeidet er gitt høy prioritet i kommunen, og i 2017 ble det utarbeidet et
forprosjekt med en mulighetsstudie. Oppstart av reguleringsplanarbeid for første etappe Barlia til
Ryggahøgda, er vedtatt. Dette blir et viktig tiltak som bør tas med inn i kommuneplanprosessen.

KOMMUNAL TJENESTEYTING OG FORVALTNING 

Også i tiden fremover blir det viktig å ha kontinuerlig fokus på endring og effektivisering av kommunale 
tjenester slik at tjenesteleveringen blir best mulig for innbyggerne. Her står digitalisering og de 
samfunnsendringene som digitaliseringen medfører – sentralt i arbeidet med kommuneplanen. Dette 
vil igjen være tett knyttet til det å utvikle kommunen som en lærende organisasjon som stadig 
forbereder seg på framtida («framsynt», som det står i kommunens visjon). 

I sammenheng med revideringen av kommuneplanens samfunnsdel er det nå behov for å gjennomgå 
og videreutvikle kommunens systematikk for styring og rapportering. Også her vektlegges det at vi 
skal tilstrebe en så enkel og tilstrekkelig styring og rapportering som mulig. Dette som grunnlag for 
handlingsrettede beslutninger og kontinuerlig forbedring av våre tjenester. 

LOKALSAMFUNN, LEVEKÅR OG FOLKEHELSE 

Som skrevet i planstrategien har god folkehelse vært et av flere hovedmål i gjeldende kommuneplan. 
Det ble vedtatt et oversiktsdokument for folkehelse i 2016, og vedtatt planstrategi fastsetter at det skal 
igangsettes planarbeid med å utarbeide en folkehelseplan i 2018. Om det skal utarbeides en egen 
plan, eller om folkehelse skal tas inn som en del av samfunnsdelen vil bli vurdert nærmere i 
kommuneplanarbeidet. Uavhengig av dette skal Folkehelseloven med forskrift ses i sammenheng med 
plan- og bygningsloven, og implementeres i samfunnsdelen.  

 AREALDELEN 

Planstrategien 2016-2020 for Overhalla kommune legger føringer for arbeidet med kommuneplanens 
arealdel. Samtidig vil de mål og veivalg som utredes i samfunnsdelen være viktige føringer for arbeidet 
med arealdelen. Samfunnsdelen og arealdelen vil bli utarbeidet parallelt med hverandre i denne 
rulleringen/revideringen. 

Da gjeldende arealdel er fra 2007, er denne planen utarbeidet etter plan- og bygningsloven av 1985. 
Derfor må arealdelen nå oppdateres etter ny plan- og bygningslov (2009). Det er gjort flere endringer i 
hvordan plankartet nå skal se ut. Blant annet må kartet oppdateres med nye arealformål, samt 
bestemmelser endres/oppdateres i tråd med gjeldende lover og forskrifter.  

Kommunale vedtekter med hjemmel i tidligere plan- og bygningslov må vurderes tatt inn som 
bestemmelser til arealdelen. Dette gjelder spesielt forskrift som setter krav om antall 
parkeringsplasser.  
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 VIKTIGE TEMA FOR REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL: 

Bebyggelse og anlegg 

I prosessen må det gjøres vurderinger av de areal som er avsatt til spredt utbygging og 
utbyggingsområder. Det bør fokuseres på et bosettingsmønster med fokus på en sentrumsnær 
boligbebyggelse.  

Ut i fra statistikken bygges det i gjennomsnitt 10 – 11 boliger i året i Overhalla. Kommunen har per i 
dag en tomtereserve på 92 tomter. Dette omfatter 50 tomter som er opparbeidet, 14 tomter som 
opparbeides i 2018, og 28 tomter i områder for spredt boligbygging. Med den befolkningsveksten som 
er framskrevet fra SSB vil det være et økt behov for nye boliger. Reguleringsplan for Hildresåsen 
boligområde (Ranemsletta) ble satt på vent og skal vurderes i forbindelse med kommuneplanarbeidet. 
Det er også igangsatt områderegulering for Hunnaåsen boligområde (Skage). I tillegg ligger det i 
gjeldende arealplaner en reserve på ca. 98 daa, regulert til framtidige byggeområder. Vurdering av 
sentrumsnære boliger/leiligheter vil være en del av prosessen framover. 

I en 10-års periode har det vært bygd i gjennomsnitt 2-3 hytter pr år. Det må vurderes nye områder for 
hyttebygging. Eksisterende tilgjengelighet til områdene vil være viktig.  

Områder avsatt til industri og næringsvirksomhet er i hovedsak tatt inn i gjeldende reguleringsplaner. I 
tillegg har vi enkelte områder som ligger spredt. Disse vurderes nærmere i forbindelse med 
planarbeidet.  

Områder avsatt til råstoffutvinning gjennomgås med tanke på om de fortsatt er aktuelle, og om det 
foreligger planer for nye/utvidelse av eksisterende. Det gjøres en kartlegging av ressurstilgangen, og 
behovet for mineralressurser.    

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Det planlegges en sykkelstamveg/gang- og sykkelveg til Namsos. Reguleringsplanen for første etappe 
er igangsatt. I forbindelse med dette prosjektet har den eksisterende jernbanetraseen Namsosbanen 
fått mye oppmerksomhet. Det er fortsatt uklarheter rundt bruken av den, men Trøndelag 
fylkeskommune har snakket om å utarbeide en rapport som tar for seg videre bruk av banen.  

Ranem bru er for dårlig dimensjoner i forhold til dagens bruk. En ny bru vil imidlertid kunne åpne opp 
for utvidelse av kommunesenteret til sørsiden av Namsen. 

Kommunen arbeider mye med trafikksikkerhet. Det er vedtatt trafikksikkerhetsplan for 2018-2021. 
Samtidig skal vegplanen revideres i 2018.  

Dagens kollektivtrafikktilbud bør utvikles. Samtidig bør fremtidige tiltak legges ved kollektivknutepunkt, 
jf. nasjonale forventninger om knutepunktutvikling og bærekraftig utvikling.  

Generelt bør samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur videreføres evt. revideres/oppdateres med 
tanke på kjente planlagte nye traseer og behov (f.eks. overføringsledninger, adkomstveger til nye 
boligområder, gang- og sykkelveger 4 km-grense fra skoler mm). 

Grønnstruktur 

Det er allerede igangsatt en del skilting av turveier og sykkelruter i kommunen. Skilting til viktige 
friluftslivsområder vil fortsette. 

Igjennom prosjektet «kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» skal kommunens 
friluftslivsområdes gjennomgås. Resultatet av dette prosjektet vil kunne brukes i prosessen med 
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kommuneplanen. Det vil bli viktig å gjøre friområder og friluftslivsområder i nærmiljøet tilgjengelighet 
for alle. 

Forsvaret 

Eventuelt arealbehov gis av forsvaret som innspill til planarbeidet. Aktuelle områder blir ikke synliggjort 
i plankartet.  

Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 

Kommunen skal fortsatt ha en restriktiv holdning til en omdisponering av dyrka og dyrkbar mark i 
forbindelse med utbyggingstiltak.  

Avsatte områder med spredt ervervsbebyggelse (mikro- og minikraftverk) gjennomgås med tanke på 
aktualitet, og hvilke tiltak som har fått konsesjon eller avslag. Grunneiere tilskrives.  

Bestemmelser til områder for spredt utbygging revideres slik at boligtomtene ikke skal berøre dyrkbar 
mark. Dette i tillegg til dyrka mark og høgproduktiv skog mm.  

Vi har ikke truffet helt med de områdene som ble avsatt til spredt boligbygging i gjeldende plan for 
LNF-B (framtidige områder for spredt boligbygging). Det må sees på en annen måte å synliggjøre 
områdene på. Vektlegging av vilkår/bestemmelser for evt. større soner med ulike krav og vilkår. 
Grunneiere som har hatt innspill tidligere og ikke vil bli omfattet av nye soner, tilskrives. 

I 3 av 5 områder for spredt hyttebygging er det ingen flere tomter ledige. De to øvrige har ikke hatt 
avgang i antall tomter i de to siste planperiodene. (Værnbuvatnet og Flisingan).  

Det er allerede mottatt innspill om ønsket bygging ved Vestervatnet (flere tomter). 

Det åpnes opp for innspill til nye områder. Samtidig bør det fortettes innenfor utvalgte områder. Det 
bør også vurderes en eventuell utvidelse av eksisterende områder for å få inn flere tomter.  

«Gården som ressurs» legges til grunn for bygge- og anleggstiltak i og i tilknytning til landbruket. 
Gjeldende bestemmelser oppdateres.  

Kommunen skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jf. plan og 
bygningsloven § 3.1, samt bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler knyttet til 
reindriften innenfor lovens virkeområde. Østre og Vestre reinbeitedistrikt har beitebruksrett i 
kommunen. Eventuelle nye områder for tiltak/utbygging skal vurderes i forhold til reindriftsinteressene. 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Forvaltningssoner til verna vassdrag må gjennomgås og videreføres både i tekstdel og plankart. 

Fortsatt viktig å synliggjøre og øke forståelsen for verna vassdrag og inngrepsfrie områder. Gis som 
retningslinjer for saksbehandling. Disse tydeliggjør handlingsrommet innenfor de ulike sonene. 

Hensynssoner, juridiske linjer og punkter 

Eksisterende verna områder videreføres som båndlagte områder, og nye områder tas inn. 

I tillegg vurderes det å synliggjøre støysoner langs de mest trafikkerte fylkesvegene og flomsone mot 
Namsen (200 års-flom) på plankartet. 

Nye utbyggingsområder skal vurderes med tanke på grunnforhold før de eventuelt blir tatt inn i planen. 
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Det vurderes som lite aktuelt å synliggjøre kommunens automatisk freda kulturminner i 
arealplankartet. Dette på grunn av det store omfanget av antall kulturminner. Generelle bestemmelser 
og eventuelle retningslinjer vurderes nærmere og tas inn i plandokumentet.  

Kommunedelplaner: 

Kommunedelplan for Skage er opphevet, jf. vedtak reguleringsplan for Hunn. 

Om kommunedelplan for Skogmo skal fortsatt gjelde vurderes nærmere i planarbeidet. Gjeldende 
reguleringsplan for Skogmo bolig- og industriområde omfatter i hovedsak eksisterende og framtidig 
arealbehov. Kommunedelplanen kan erstattes av en områderegulering ved et eventuelt behov for 
endring av gjeldende reguleringsplan. Denne endringen kan dekkes av en områderegulering ved en 
evt. revisjon av gjeldene reguleringsplan Skogmo bolig- og industriområde. 

Ikke juridiske formål: 

Store sammenhengende naturområder med uberørt preg (tidligere INON) bør videreføres både i 
tekstdel og plankart. 

KONSEKVENSUTREDNING 
Etter PBL § 4-2 stilles det krav om konsekvensutredning av kommuneplaner med retningslinjer eller 
rammer for fremtidig utbygging. Kommuneplanens arealdel skal alltid konsekvensutredes, mens 
samfunnsdelen må konsekvensutredes hvis det gjøres store endringer som kan påvirke miljø og 
samfunn.  
Det planlegges å ikke gjennomføre en konsekvensutredning av samfunnsdelen. Hvis det likevel skulle 
bli gjort endringer i prosessen som utløser krav om konsekvensutredning, så vil en 
konsekvensutredning bli gjennomført.  

 AREALDELEN 

Etter forskrift om konsekvensutredninger § 6 omfattes kommuneplanens arealdel alltid av kravet til 
konsekvensutredning. Utredningen skal vise hvilke viktige miljø- og samfunnsverdier som berøres. 
Videre skal den beskrive virkningene på disse verdiene for alle nye områder for utbygging og ved 
vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder. 

 FORHOLD SOM SKAL UTREDES I PLANARBEIDET 

Tema til utredning (listen er ikke uttømmende): 

Miljø 

- Forurensning (klimagasser og annet utslipp til luft, jord og vann.)
- Støy
- Sikring av jordressurser (jordvern)
- Naturmangfold
- Kulturminner og kulturmiljø
- Grønnstruktur og friluftsliv

Samfunn 

- Transportbehov
- Teknisk infrastruktur
- Kommunalt tjenestebehov, herunder demografiske endringer
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- Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
- Folkehelse
- Nærmiljø og barn og unges oppvekstsvilkår
- Helse- og omsorgsstrategier
- Kommunens arealstrategi

 KUNNSKAPSGRUNNLAG 

I tillegg til sentrale og regionale lover og forskrifter og databaser, så vil kommunens beredskapsplaner 
bli benyttet som kunnskapsgrunnlag for konsekvensanalysen og ROS-analysen.  

 ROS-ANALYSE 

Etter PBL § 4-3 skal alle arealplaner ha en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Denne analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om et område kan bygges ut, og 
eventuelle endringer en utbygging vil gi på risiko og sårbarhet i området. ROS-analysen skal kartlegge 
uønskede hendelser som kan representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og 
viktige samfunnsfunksjoner. Analysen vil være en oversiktsanalyse av mulige risikofaktorer i 
kommunen.  

Det vil være naturlig at arbeidet med revidering av Helhetlig ROS gjennomføres parallelt med 
kommuneplan-arbeidet, jf. vedtatt Planstrategi 2016-2020 (prioritert planoppgave i 2018).  

ORGANISERING, PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 ORGANISERING 

Planlegger ved Teknisk avdeling vil ha rollen som Prosjektleder (PL) og det vil bli opprettet en 
arbeidsgruppe(AG) på 4-6 personer fra administrasjonen som vil ha ansvar for gjennomføringen av 
arbeidet, og vil fungere som ei administrativ ressursgruppe. Selve utarbeidelsen av plandokumenter vil 
utført i egenregi og ved innleid konsulentbistand.  

Formannskapet vil fungere som en politisk styringsgruppe som kommer med prioriteringer og innspill 
til arbeidsgruppen i planprosessen. Kommunestyret involveres fortløpende med tanke på mål, veivalg 
og eierskap til disse. 

I arbeidet med arealdelen vil det være aktuelt å opprette egne referansegrupper og arrangere 
temamøter for å sikre medvirkning fra aktuelle interesser, grupper og samfunnsaktører. 

Arbeidsgruppe: Roger Johansen, Trond Stenvik, Asle Lydersen, Åse Ferstad, Kine Marie Bangsund, 
Siri Hongseth. 

 MEDVIRKNING 

Samfunnsdelen og arealdelen vil bli utarbeidet parallelt. På denne måten kan vi invitere til møter der 
begge delene av kommuneplanen blir et tema.  

Det er ønskelig å arrangere folkemøte(r), men i fasen med kartlegging, utgreninger og utarbeiding av 
forslag til ny arealdel kan det være aktuelt med «arbeidsmøter» knyttet til ulike tema. Det vil da bli 
invitert inn aktuelle deltakere til hvert enkelt tema. Digital plandialog vil også være et hensiktsmessig 
verktøy å bruke i denne prosessen.  

I tillegg til folkemøter og arbeidsmøter, foreslås det å gjennomføre «åpne kontordager», der 
enkeltpersoner kan drøfte egne innspill til fremtidig arealbruk.  
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 PLANPROSESS OG FREMDRIFT 

 Det blir viktig å jobbe parallelt med samfunnsdelen og arealdelen. Dette gjør vi for at sammenhengen 
 mellom de to delene skal bli klarere ovenfor beslutningstakerne. 

2018 

Jan. 

Feb. 

M
ars 

Apr. 

M
ai 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sep. 

O
kt. 

N
ov. 

D
es. 

Pl
an
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og
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m

 

Oppstart m/kartlegging - Arbeidsgruppe 

Arbeid med planprogram 

Saksfremlegg – planprogram og 
finansiering 

13. 

Kunngjøring av oppstart 

Forslag til planprogram høring 6 uker 16.03. -
04.05. 

Fastsettelse av planprogram 19. 

Kurs – arbeidsgruppe 

Sa
m

fu
nn

sd
el

 

Adm. evaluering av samfunnsdel 

Kurs – arbeidsgruppe, referansegruppe 

Utredninger og kartlegging 

Involvering av politikere 

Dialog/temamøte(r) medvirkning 

Forslag til samfunnsdel utarbeides 

Behandling og utlegging til off. ettersyn/ 
høring 

Endelig vedtak 
formannskap/kommunestyret 

A
re

al
de

l 

Evaluering av arealdel 

Utredninger og kartlegging 

Dialog/temamøte(r), medvirkning 

Regionalt planforum 

Forslag til arealdel utarbeides 

Kommunestyret behandler utlegging til 
off. ettersyn 

Arealdel off. ettersyn og høring 

Utarbeide endelig forslag til arealdel. 

Endelig vedtak 
formannskap/kommunestyret 
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Det tas forbehold om endring i framdriftsplanen. 

2019 

Jan. 

Feb. 
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ars 

Apr. 

M
ai 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sep. 
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m
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Adm. evaluering av samfunnsdel 

Kurs – arbeidsgruppe, referansegruppe 

Utredninger og kartlegging 

Involvering av politikere 

Dialog/temamøte(r) medvirkning 

Forslag til samfunnsdel utarbeides 

Behandling og utlegging til off. ettersyn/ 
høring 

Endelig vedtak 
formannskap/kommunestyret 

A
re

al
de

l 

Evaluering av arealdel 

Utredninger og kartlegging 

Dialog/temamøte(r), medvirkning 

Regionalt planforum 

Forslag til arealdel utarbeides 

Kommunestyret behandler utlegging til 
off. ettersyn 

Arealdel off. ettersyn og høring 

Evt. forslag til arealdel revideres. 

Endelig vedtak 
formannskap/kommunestyret 
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Status/evaluering av samfunnsdelen i 
gjeldende kommuneplan fra 2007 
Samfunnsdelen fikk til slutt en kortfattet og enkel utforming med følgende innhold: 

1. Innledning
2. Om Overhalla i dag

a. Natur og land
b. Folketall og flyttinger
c. Næringer og sysselsetting
d. Regionalt samarbeid

i. Mål og planer for samarbeidet i Midtre Namdal
e. Miljøpolitikk

i. Miljøpolitiske retningslinjer
f. Styrker, svakheter, muligheter og trusler.

3. Visjon, hovedmål og delmål
a. Visjon for Overhalla kommune («Positiv, frisk og framsynt»)
b. Hovedmål og delmål

Gjennom en lang planprosess var kommunestyret og de enkelte tjenesteenhetene i stor grad 
involvert i utarbeidelsen av målstrukturen i samfunnsdelen. 

I denne vurderingen av samfunnsdelen vil en både se på 1) hvordan samfunnsdelen ble utformet og 
hvordan det har fungert, og 2) i hvilken grad kan visjon, hovedmål og delmål sies ha blitt oppfylt. 
Evalueringen her er gjort enkelt og skjønnsmessig, og er først og fremst ment som et foreløpig 
underlag for den videre prosessen med utarbeidelse av en ny samfunnsdel. 

Dokumentet med samfunnsdelen i 2007 ble på kun 10 sider totalt, hvorav del 3 (visjon, hovedmål og 
delmål) utgjorde vel 3 sider. Dette som følge av at en ønsket å få til en vesentlig kortere og mer 
håndterbar kommuneplan (samfunnsdel) enn tidligere kommuneplaner, samtidig som en hadde et 
mål om å få til en bedre oppfølging av de mål og føringer som kommuneplanen fastsetter.  

Utarbeidelsen av kommuneplanen ble sett i sammenheng med at kommunen var i ferd med å 
innføre bruk av balansert målstyring som styringssystem. Gjennom balansert målstyring ønsket en å 
sikre at hele kommuneorganisasjonen jobbet for å nå kommuneplanens vedtatte mål og delmål på 
en konkret måte. 

Visjonen 

Gjennom prosessen med samfunnsdelen endte man opp med visjonen «Positiv, frisk og framsynt». I 
motsetning til tidligere kommuneplaners visjoner er denne visjonen blitt godt kjent og mye brukt i 
mange sammenhenger. 

Hensikten med visjonen ble beskrevet som følger i planen: 

«En visjon er en rettesnor og et ønsket fremtidsbilde, noe vi strekker oss etter. Visjonen er et bilde på 
hvordan vi ønsker å bli oppfattet, hvilket omdømme vi vil ha. Dette gjelder både for kommunen 
samlet sett og for hver enkelt medarbeider. 

Vedlegg 1
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Visjonen legger føringer for hvordan vi skal opptre og viktige verdier vi skal ha fokus på. Visjonen skal 
slik sett både være forståelig, kunne huskes og ikke minst - brukes daglig. Visjonen er derfor 
kortfattet. 

Visjonen gir et komprimert uttrykk for sentrale verdier som ligger innbakt i hoved- og delmålene. 
Hoved- og delmålene støtter dermed opp under visjonen - og omvendt. 

Denne visjonen kan blant annet forstås slik og gi følgende konsekvenser (ikke uttømmende): 

Positiv – slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er imøtekommende, en god 
medspiller, løsningsfokusert… 

Frisk – vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og 
være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring… 

Framsynt – vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida 
på en god måte.» 

Er så Overhalla kommune i 2018 blitt mer positiv, frisk og framsynt enn det kommunen var i 2007? 

Som alltid er det vanskelig for en kommune å vurdere seg selv på en objektiv måte. Kommunens 
omdømme vil også svinge over tid, og vil være avhengig av ulike aktuelle saker som kan bli oppfattet 
positivt eller negativt. Visjonen legger vekt på at kommunen skal ha utviklingsfokus og være en aktiv 
samfunnsaktør. I løpet av de siste 10 årene har Overhalla blant annet fått en tydelig miljøprofil og er i 
mange sammenhenger blitt spurt om å dele våre erfaringer innen klima- og miljøarbeidet. 
Folkehelsearbeidet har også vært mye i fokus. Innen tjenesteområdene og administrasjonen har en 
såkalt løsningsfokusert tilnærming (LØFT) vært lagt vekt på gjennom flere år i kompetanseutvikling 
for ledere og ansatte. 

Samlet sett kan vurderingen nå være at visjonen langt på vei har fungert som et nyttig overordnet 
verktøy i kommunens utvikling. Den er kortfattet, enkel å forstå og gir uttrykk for sentrale verdier 
kommunen ønsker å stå for. 

Hovedmål og delmål – balansert målstyring 

I tråd med innføringen av såkalt balansert målstyring som styringsform, ble hovedmål og delmål delt 
inn i fire fokusområder: 

• Lokalsamfunn (4 hovedmål, 14 delmål)
• Brukere (2 hovedmål, 7 delmål)
• Medarbeidere (1 hovedmål, 4 delmål)
• Økonomi (1 hovedmål, 2 delmål).

Ut fra denne målstrukturen ble det for alle tjenesteområdene laget et såkalt styringskort hvor de 
enkelte fokusområdene og delmålene i kommuneplanen ble konkretisert med en rekke 
måleindikatorer, målemetoder og ambisjoner/målsettinger pr år. Hvordan tjenesteenhetene skulle 
oppnå ønskede resultater ble igjen forsøkt konkretisert i årlige virksomhetsplaner, som angir 
målsettinger og tiltak. Enhetene rapporterer så på måloppnåelse opp mot virksomhetsplanen. 
Rapporteringen har foregått tertialvis og for året som helhet, og har siden ca 2010 blitt lagt frem for 
kommunestyret som en del av samlet tertialvis og årsvis rapportering fra administrasjonen.  
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I stor grad har en oppfattet at kommunestyret har sett på denne rapporteringen som nyttig og gitt 
politikerne muligheter for innsyn i virksomheten. En slik rapportering vil alltid være en øvelse i å 
finne balansen mellom tilstrekkelig informasjon og for mye/for lite informasjon. 

Arbeidet med styringskortene og virksomhetsplanene har i hovedsak vært brukt som et 
administrativt styringsredskap, og har inngått som en viktig del av rådmannens dialog med og 
oppfølging av enhetslederne. Systematikken med balansert målstyring har nok først og fremst vært 
nyttig som en rød tråd i dialogen mellom rådmannsnivået og enhetslederne. Utfordringer med 
systematikken har blant annet vært å klare å holde indikatorer og resultatmålinger oppdatert i 
styringskortene, samtidig som det har vært krevende å velge ut gode indikatorer som sier noe om det 
viktigste innen de ulike tjenesteområdene. Systematikken har nok til dels krevd noe større 
administrative ressurser og tekniske løsninger enn det en har hatt til rådighet. I tillegg har 
systematikken i det daglige nok ikke gitt en god nok oversikt over den fortløpende utviklingen innen 
tjenesteområdene, og dermed ikke blitt aktuell nok som arbeidsredskap i hverdagen for lederne.  

Status i dag er at det er behov for fornyelse av styringssystematikken. I dette ligger også at de digitale 
løsningene som har vært benyttet fram til nå er gått ut på dato og en må finne nye redskaper som 
kan dekke behovene framover. Vi er nå i gang med innføringen av nytt kvalitets- og 
forbedringssystem, og dette vil spille en vesentlig rolle i kommunens styring og internkontroll 
framover. 

Nærmere om mål og måloppnåelse 

Samfunnsdelen har, som vist ovenfor, hatt flest hovedmål (4) og delmål (14) innenfor fokusområdet 
Lokalsamfunn. Nedenfor gis noen korte kommentarer/vurderinger knyttet til målene. Vurderingene 
er ikke ment å være uttømmende, men mer som eksempler/stikkord. En vil legge opp til en nærmere 
og bredere evaluering i den videre prosessen. 

 Fokusområde Hovedmål Delmål Vurdering 
Lokalsamfunn Overhalla preges 

av etableringslyst og 
spennende 
arbeidsplasser hvor 
samarbeid og 
utvikling vektlegges. 

 1.1. Kommunen er en god 
tilrettelegger og utviklingspartner 
for bedrifter, etablerere, lag og 
organisasjoner og enkeltpersoner i 
lokalmiljøet. 

Overhalla har hatt 
vekst i bosetting og 
næringsliv i hele 
perioden. 

1.2. Overhalla har en 
infrastruktur og arealer som legger 
godt til rette for næringsutvikling 
og bosetting. 

Skogmo industripark 
er utvidet ut fra 
behov. Skage 
industriområde er 
rustet opp veg. 
Boligtomter er 
tilrettelagt. 

I Overhalla skaper 
man stadig 
begeistring, 
tilhørighet og 
mangfold. 

2.1. Det skapes verdifulle 
opplevelser for både 
lokalbefolkning og tilreisende. 

Kommunen har vært 
en medspiller i 
utviklingen av 
Melamartnan m.v. 
Horisonten er også 
blitt en kulturarena. 
Osv...

2.2. Innbyggerne har 
kunnskap om og er stolte av 
Overhallas historie. 

«Eventyret om 
Overhalla» som bok, 
formidling og 
utsmykking 
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skole/barnehage 
m.m. Arbeid med
kulturminneplan
pågår. Samspill med
Historielaget om
«Overhalla på 90
minutter» mv. ...

2.3. Kommunen er en sentral 
informasjonsformidler og 
kontaktskaper mellom ulike aktører 
i Overhalla-samfunnet. 

Hjemmeside, bruk av 
Facebook, Overhalla-
TV, frivilligsentralene 
mv.... 

2.4. Overhalla er et romslig 
og inkluderende samfunn. 

Bosetting av 
flyktninger, ulike tema 
Overhalla-TV, MOT, 
skoler/barnehagers 
virksomhet, 
frivilligsentralene, ...

Flotte natur 
ressurser og 
nærmiljø utnyttes 
med høy 
miljøbevissthet. 

3.1. Innbyggerne har god 
kunnskap om og glede av naturen 
gjennom aktiv bruk og god 
tilgjengelighet. 

Skoler/barnehagers 
virksomhet, 
tilrettelegging stier og 
utfartsområder, 
skilting,...

3.2. Naturressursene gir 
grunnlag for betydelig 
sysselsetting og verdiskaping. 

Landbruk, Namsen, 
... 

3.3. Inngrepsfrie områder og 
naturens produksjonsevne og 
artsrikdom bevares for framtiden. 

Jfr. klima- og 
miljøplanen

3.4. I Overhalla skapes det 
lite avfall og avfallet utnyttes som 
ressurs. 

Jfr. klima- og 
miljøplanen

3.5. I Overhalla er det lavt 
energiforbruk og høy grad av 
fornybare energikilder. 

Jfr. klima- og 
miljøplanen

3.6. I Overhalla er det lave 
klimautslipp og høy grad av CO2-
binding. 

Jfr. klima- og 
miljøplanen

Overhallingene 
preges av  god 
folkehelse. 

4.1. I Overhalla er det stor 
grad av fysisk aktivitet i alle 
aldersgrupper. 

Støtte idrettslag, 
tilrettelegging stier og 
utfartsområder, 
skilting, arrangement 
Aktiv Overhalla, ...

4.2. Overhallingene har et 
sunt kosthold og en sunn livsstil. 

BraMat-kurs, 
kompetanse og 
satsinger Overhalla 
Storkjøkken, 
skoler/barnehagers 
virksomhet, ...

4.3. Overhallingene har gode 
sosiale nettverk og møteplasser. 

Frivilligsentralene, 
Horisonten, 
tilrettelegging 
turområder, 
dagsenter demente, 
... 
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Samlet sett kan en nok si at lokalsamfunnsmålene i stor grad har vært brukt underveis og har bidratt 
til å sette fokus på en ønsket utvikling. Klima- og miljøsatsinga har vært tydelig, jfr. klima- og 
miljøplanene (versjon 1 og 2). Ved utvikling av slike lokalsamfunnsmål er det viktig å velge mål som 
kommunen har konkret mulighet til å påvirke og følge opp. En oppfatter at det i stor grad har vært 
tilfellet med vedtatte mål som vist ovenfor. 

Fokusområdet brukere har hatt følgende mål: 

Fokusområde Hovedmål Delmål Vurdering 

Brukere Barn og unge er 
glade for å få 
utvikle seg i 
Overhalla. 

5.1. Barn og unge får gode 
opplevelser gjennom et bredt 
kultur– og aktivitetstilbud. 

Idrettslaget, 
ungdomsklubben, 
kulturskolen, 
skoler/barnehagers 
virksomhet, Horisonten, 
... 

5.2. Barn og unge har 
lærelyst og utvikler sine evner 
og talenter i et variert og 
stimulerende læringsmiljø. 

Jfr. status- og 
utviklingsrapporter 
grunnskole og 
barnehage, nybygg skole 
og barnehager, ...

5.3. Barn og unge 
opplever å få påvirke sin egen 
læringssituasjon og foretar 
bevisste verdi- og veivalg. 

Jfr. status- og 
utviklingsrapporter 
grunnskole og 
barnehage, MOT, ...

5.4. Alle barn og unge 
føler seg betydningsfulle i en 
trygg, inkluderende og mobbefri 
hverdag. 

Jfr. status- og 
utviklingsrapporter 
grunnskole og 
barnehage, Zero 
antimobbeprogram, 
MOT, UngData-
undersøkelser, ...

Godt fornøyde 
brukere av 
kommunale 
tjenester. 

6.1. Brukerne opplever 
kommunen som en 
imøtekommende og 
løsningsfokusert medspiller. 

Jfr. brukerundersøkelser 
oppvekst, helse, kultur, 
... 

6.2. Innbyggerne er godt 
informert om tilbud og 
rettigheter. 

Hjemmeside, Facebook, 
... 

6.3. Kommunens 
tjenestetilbud har god 
tilgjengelighet, tilpasning og 
kvalitet i forhold til brukernes 
behov. 

Jfr. brukerundersøkelser 
oppvekst, helse, kultur, 
... 

Fokusområdet Medarbeidere har hatt følgende mål: 

Fokusområde Hovedmål Delmål Vurdering 

Medarbeidere Kommunen har 
kompetente 
medarbeidere som 
har arbeidsglede og 
utviklingslyst. 

7.1. Ansatte møter 
hverandre og brukerne med 
godt humør, respekt og 
løsningsfokus, og spiller 
hverandre gode. 

Kompetanseheving 
løsningsfokusert 
tilnærming (LØFT), 
lederutvikling, ...
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7.2. Ansatte får bruke og 
utvikle sine evner og talenter. 

Div. 
kompetanseutvikling, 
fortløpende organisering 
og oppgavefordeling, ...

7.3. Ansatte opplever å ha 
medinnflytelse og medansvar 
for å utvikle egen 
arbeidssituasjon og 
kompetanse. 

Ledelsesutvikling, 
samspill med tillitsvalgte, 
lokale arenaer for 
samspill og utvikling, jfr 
medarbeider-
undersøkelser, ...

   7.4. Ansatte utviser en 
høy etisk standard og er gode 
forbilder for barn og unge. 

Etiske retningslinjer, 
internkontroll, ledelse, ... 

Fokusområdet Økonomi har hatt følgende mål: 

Fokusområde Hovedmål Delmål Vurdering 

Økonomi Overhalla kommune 
har god økonomi 
styring, effektiv 
ressursbruk og 
omstillingsevne. 

8.1. Kommunen får mye 
tjenester ut av tilgjengelige 
ressurser og har fortløpende 
kontroll med ressursbruken. 

Jfr. årsbudsjett, 
økonomiplan, 
årsrapporter, KOSTRA, 
Kommunebarometeret 
... 

   8.2. Kommunen tar 
høyde for uventede 
svingninger i økonomien. 

Jfr. utvikling 
disposisjonsfond i 
perioden. 

Samlet sett vil en påstå at det å ha en slik kortfattet og enkel struktur i samfunnsdelen har vært 
vesentlig for at kommuneorganisasjonen i stor grad har klart å bruke planen som et redskap i det 
langsiktige utviklingsarbeidet. Samfunnsdelen legger langsiktige føringer som konkretiseres og 
gjennomføres i mer kortsiktige planer som revideres oftere. Dette oppleves som mer fornuftig enn å 
lage en langsiktig plan på et mer detaljert nivå. I en tid hvor bærekraft, digitalisering, innovasjon og 
nytenkning framheves, synes det fornuftig å legge til grunn en mer utprøvende og lærende holdning 
til kommunens arbeid med utvikling. 
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Status/evaluering av arealdelen i 
gjeldende kommuneplan fra 2007 
Det er gjort en evaluering av gjeldende arealdel. Det ble holdt et arbeidsmøte 06.02.18 hvor disse 
spørsmålene ble stilt:  

• Har vi truffet i forhold til tema og formål og hvilke er aktuell for videreføring?
• Er det nye tema og formål som kan være aktuelle i fremtidig arealdel/plan?
• Må det gjøres endringer i forhold til bestemmelser til arealformålene?

Ellers vil alle arealbrukskategorier endres etter den nye loven. 

Forholdet til eksisterende arealplaner (kommunedelplaner, 
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner): 

Pr. januar 2018 har kommunen følgende gjeldende vedtatte arealplaner: 

1 kommuneplanens arealdel, sist revidert 25.6.01 
1 kommunedelplaner, Skogmo, sist rev. 08.09.03. 
38 Eldre reguleringsplaner 
1 Områderegulering 
8 Detaljreguleringer 
1 Mindre reguleringsendring 
11 bebyggelsesplaner 

Alle gjeldende arealplaner som fortsatt skal gjelde, nevnes og markeres på arealplankartet. 
Det er ikke kjente forhold som gir grunnlag til å oppheve eldre detaljplaner. Dette med 
unntak av kommunedelplan for Skogmo.  

Arealbrukskategorier i arealdelen, og som er vist på gjeldende plankart: 
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Byggeområder (utenfor delplan og reguleringsplaner) 
I prosessen må det gjøres vurderinger av de areal som er avsatt til spredt utbygging og 
utbyggingsområder. Det bør fokuseres på et bosettingsmønster med fokus på en 
sentrumsnær boligbebyggelse.  

- Framtidige bolig- og hytteområder:
Det er i dag 5 områder som enda ikke er opparbeidet eller satt på vent.
Hildresåsen satt på vent, skal vurderes i planprosessen.
Administrasjonen må først vurdere områdene for en evt. videreføring. Grunneiere
tilskrives for å få avklart om det foreligger konkrete utbyggingsplaner for
områdene.
I en 10-års periode har det vært bygd i gjennomsnitt 2-3 hytter pr år. Det må sees
på nye områder for hyttebygging. Tilgjengelighet til områdene er viktig.
Utvidelse i antall tomter i allerede eksisterende område for spredt
hyttebebyggelse.

- NYE byggeområder:
Administrasjonen vurderer nye boligområder og hytteområder, samt at det åpnes
for innspill til nye områder – spesielt for aktuelle sentrumsnære boligområder. Det
er kun et regulert hyttefelt som har ledige tomter pr.dd.

Vedlegg 2
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- Eksisterende byggeområder:
Det utføres en tilsvarende prosess som for eksisterende bolig- og hytteområder.

- Næring
Det må sees på det fremtidige behovet for nytt areal til næring. Skogmo
industripark er allerede nådd området kapasitet. Det er stort ønske om nye arealer
til industri på Skogmo. Skage industriområde har i dag ledige tomter for salg. Her
er etterspørselen ikke like stor som på Skogmo.
Utfordringen her vil være å legge opp til en jevn utvikling for begge
industriområdene og eventuelt finne nye arealer til næring. Administrasjonen vil
først vurdere både eksisterende for en evt. videreføring. Grunneiere tilskrives for å
få avklart om det foreligger konkrete utbyggingsplaner for områdene.
Administrasjonen vurderer også nye næringsområder, samt at det åpnes for
innspill til nye områder.

Byggeområder (innenfor gjeldende kommunedelplaner) 
• Skogmo – framtidig utbyggingsområder inngår i gjeldende reguleringsplan for

Skogmo bolig- og industriområde. Delplan vurderes opphevet.

• Kommunedelplan skage - opphevet

Områder for Råstoffutvinning 
Gjennomgås med tanke på status, evt. utvidelse mm.  
Hvor stort er reserven innenfor områdene inkl. de som er regulerte til massetak? 

• 
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Viktige ledd i kommunikasjonssystemet 
Det utarbeides nå en sykkelstamveg/gang- og sykkelveg til Namsos. Reguleringsplanen for 
første etappe er igangsatt. I forbindelse med dette prosjektet har den eksisterende 
jernbanetraseen Namsosbanen fått mye oppmerksomhet. Det er fortsatt uklarheter rundt 
bruken av den, men Trøndelag fylkeskommune har snakket om å utarbeide en rapport som 
tar for seg videre bruk av banen.  

Ranem bru er for dårlig dimensjoner i forhold til dagens bruk. En ny bru vil kunne åpne opp 
for utvidelse av kommunesenteret til sørsiden av Namsen. 
Kommunen arbeider mye med trafikksikkerhet. Det er vedtatt trafikksikkerhetsplan for 
2018-2021. Samtidig skal vegplanen revideres i 2018.  

Dagens kollektivtrafikk bør opprettholdes. Samtidig bør fremtidige tiltak legges ved 
kollektivknutepunkt, jf. nasjonale forventninger om knutepunktutvikling og bærekraftig 
utvikling.  

Generelt bør samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur videreføres evt. 
revideres/oppdateres med tanke på kjente planlagte nye traseer og behov (f.eks. 
overføringsledninger, adkomstveger til nye boligområder, gang- og sykkelveger 4 km-
grense fra skoler mm). 
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Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) 
- Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag
Det må tas med dyrkbar mark i tillegg til dyrka mark.
Vurder å legge bestemmelser for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord i
forbindelse med dispensasjoner.
Gjeldende bestemmelse om Spredt ervervsbebyggelse i forbindelse med
tilleggsnæringer i landbruket vurderes videreført.

- Areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse
Vi har ikke truffet med områdene som er avsatt i gjeldende plan for LNF-B
(framtidige områder for spredt boligbygging). Det må sees på en annen måte å
synliggjøre områdene på. Vektlegging av vilkår/bestemmelser for evt. større soner
med ulike krav og vilkår. Grunneiere som har hatt innspill tidligere og ikke vil bli
omfattet av nye soner tilskrives.

I 3 av 5 områder for spredt hyttebygging er det ingen flere tomter ledige. De to
øvrige har ikke hatt avgang i antall tomter i de to siste planperiodene.
(Værnbuvatnet og Flisingan).

Det er allerede mottatt innspill om ønsket bygging ved Vestervatnet (flere tomter).
Det åpnes opp for innspill til nye områder. Samtidig bør det fortettes innenfor
utvalgte områder. Det bør også vurderes en eventuell utvidelse av eksisterende
områder for å få inn flere tomter.

Avsatte områder med spredt ervervsbebyggelse gjennomgås med tanke på
aktualitet, og hvilke tiltak som har fått konsesjon eller avslag.  Grunneier tilskrives.
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Ingen arealformål fra gjeldende plan. 

Det er allerede igangsatt en del skilting av turveier og sykkelruter i kommunen. Skilting til 
viktige friluftslivsområder vil fortsette. 
Igjennom prosjektet «kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» skal kommunens 
friluftslivsområdes gjennomgås. Resultatet av dette prosjektet vil kunne brukes i prosessen 
med kommuneplanen. Det vil bli viktig å gjøre friområder og friluftslivsområder i 
nærmiljøet tilgjengelighet for alle. 

Ikke veldig relevant å legge formålet inn i arealdelen. Vil bli ivaretatt i forbindelse med 
område- og detaljregulering. 
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Eventuelt arealbehov gis av forsvaret som innspill til planarbeidet. 
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Forvaltningssoner til verna vassdrag må gjennomgås og videreføres både i tekstdel og 
plankart. 

Fortsatt viktig å synliggjøre og øke forståelsen for verna vassdrag og inngrepsfrie områder. 
Gis som retningslinjer for saksbehandling. Disse tydeliggjør handlingsrommet innenfor de 
ulike sonene.

Revisjon av gjeldende beskrivelse, bestemmelser, retningslinjer og 
saksbehandlingsregler til kommuneplanens arealdel 

Planbeskrivelsen, bestemmelser, retningslinjer og saksbehandlingsregler oppdateres i henhold til 
vedtatte endringer i planperioden, samt i henhold til nye lover og forskrifter.  
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Statistikk – bolig- og hyttebygging 
Tomtereserver – hyttebygging i perioden 2007 – februar 2018 

Regulerte hytteområder – tomtereserver pr. januar 2018: 
Sør for Namsen Nord for Namsen 
Navn: Antall hytter: Ledige: Navn: Antall hytter: Ledige: 
Sellotten 14 0 Solheim 6 2 
Oksvatnet 6 0 Solem 6 1 
Tømmersjøen 5 0 Øyengvatnet 16 1 
Vesterå 16 13 Hågsbukta 8 0 
Antall ledige tomter i regulert område: 17 

LNF-F områder hvor spredt fritidsbebyggelse er tillatt – tomtereserver 
Navn: Antall hytter: Rest pr. januar 2018 
H1 Værnbuvatnet 4 4 
H2 Vestervatnet/Himovatnet 4 0 
H4 Elgsjøen 5 0 
H5 Flisingan 5 5 
H6 Ålvatnet 3 0 
Antall ledige tomter i LNF-F områder: 9 

Sum tomtereserver (hytter) 26 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – NYE tomter i perioden 2007 - 2018 
Navn: Antall hytter: 
Vesterå/Landegod 6 eksisterende skogshusvære fradelt til hytter 

(2010/2011) 
Øysletta 1 fritidsbolig (2012) 
Himovatnet 1 hytte (2016) 
Totalt antall nye tomter godkjent som disp.saker: 8 

Statistikk nye byggemeldte hytter i perioden 2007 – januar 2018: 
År: Antall: Sted: År: Antall: Sted: 
2018 0 2012 3 (2 revet) 
2017 2 2011 6 (2 revet) 
2016 2 2010 4 
2015 2 2009 7 (3 revet) 
2014 2 2008 0 
2013 3 (1 revet) 2007 2 

Tomtereserver – Boligbygging i perioden 2007 – januar 2018 

Tomtereserve for boliger – oversikt pr. januar 2018 
Regulert område: Byggeklare tomter: Tomter ikke opparbeidet 
Skogmo 6 

Vedlegg 3
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Skageåsen III 1 14 (opparbeides i 2018 
Svalia 6  
Øyesvold boligfelt 21  
Øysletta 7  
Krabbstumarka boligfelt 7  
Grovin 2  
Antall ledige opparbeidede boligtomter i regulert område: 50 tomter (pr.20.2.18) 

 

Regulert framtidig byggeområder:  Areal omdisponert 
til byggeområde: 

Type plan 

Meosen boligfelt - utvidelse 10 daa Arealdel 
Liss- Amdal (boliger og annet byggeareal) 44 daa Arealdel 
Skogmo 18 daa Kommunedelplan 
Hunn (skage sentrum) 13 daa Reguleringsplan 
Ranemsletta (v/Korsnesvegen) 8 daa Reguleringsplan 
Reinbakkan 5 daa Reguleringsplan 
Totalt areal omdisponert til byggeområde: 98 daa  

 

Omdisponerte LNF- områder med spredt boligbygging (kommuneplanens arealdel): 
Langs veg til Risvika  inntil 5 nye boliger 
Liareina (Fuglår)  inntil 3 nye boliger 
Oppdalshaugen  inntil 5 nye boliger 
Skiljås  inntil 4 nye boliger 
Reinbjør Inntil 2 nye boliger 
Rygg  inntil 3 nye boliger 
Hallvardmo  inntil 1 nye boliger 
Lilleberget  inntil 2 nye boliger  
Kalvtrøa  inntil 3 nye boliger 
Antall ledige boligtomter i LNF-områder: 27 

 

Boligbygging i perioden 2007 – februar 2018. Godkjente byggesaker: 
Antall boliger i regulert/uregulert område: 94 
Antall leiligheter i regulert /uregulert område: 74 
Antall bi-leilighet/hybel 4 
Sum boliger/leiligheter: 172 
- Pr. år: 
2007 20 boliger 2011 16 boliger 2015 27 boliger 
2008 13 boliger 2012 19 boliger 2016 9 boliger 
2009 10 boliger 2013 21 boliger 2017 11 boliger 
2010 8 boliger 2014 16 boliger 2018 2 boliger 
Gjennomsnitt boligbygging (eneboliger) pr. år i perioden: 7-8 boliger  
Gjennomsnitt boligbygging (leiligheter) pr. år i perioden: 6 leiligheter Totalt: 10 - 11 
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