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2. gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for Skageåsen III - trinn 4 
(detaljregulering/endring) 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 10/18 06.02.2018 
Overhalla kommunestyre 10/18 13.02.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas reguleringsplan for Skageåsen 

III - trinn 4 med bestemmelser, datert 19.05.2017, sist revidert 16.01.2018, med følgende 
endringer: 
Plankart: 
- Endret tomtegrense mellom tomt 10 og eiendom 10/229. 
Bestemmelser: 
- Endret setning i § 1.3 til «Sammen med byggesøknad stilles det krav til geoteknisk 

prosjektering før tiltaksrealisering. Geoteknisk prosjektering skal vise 
tilfredsstillende stabilitet av byggegrunn.». 

- Lagt til setning i § 9.2 «Denne lekeplassen skal utformes med universell 
utforming.». 

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

 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018 
Behandlet. 



Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas reguleringsplan for Skageåsen 
III - trinn 4 med bestemmelser, datert 19.05.2017, sist revidert 16.01.2018, med følgende 
endringer: 
Plankart: 
- Endret tomtegrense mellom tomt 10 og eiendom 10/229. 
Bestemmelser: 
- Endret setning i § 1.3 til «Sammen med byggesøknad stilles det krav til geoteknisk 

prosjektering før tiltaksrealisering. Geoteknisk prosjektering skal vise 
tilfredsstillende stabilitet av byggegrunn.». 

- Lagt til setning i § 9.2 «Denne lekeplassen skal utformes med universell 
utforming.». 

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

 
 
 
 
 



 Utsendte vedlegg: 
1. Særutskrift FOR-sak 46/17, 06.06.2017 – 1.gangs behandling - Reguleringsplan for 

Skageåsen III - trinn 4 
2. Særutskrift KOM-sak 51/17, 19.09.2017 Finansiering av geoteknisk undersøkelse 
3. Reguleringsplankart, rev. 16.01.2018 
4. Reguleringsbestemmelser, rev. 16.01.2018 
5. Planbeskrivelse med vedlagt sjekkliste for ROS-vurdering og sjekkliste NVE 
6. NVE trekker innsigelse av detaljregulering for Skageåsen III, trinn 4, brev datert 

01.12.17 
 
Ikke utsendte vedlegg: 

1. KOM-sak 75/16, 19.09.2016 
2. NTE Nett AS, brev datert 16.06.17 
3. Tor Erik Flasnes og Renate Opdal, brev datert 05.07.17 
4. NVE, brev datert 13.07.17  
5. Nord-Trøndelag fylkeskommune, brev datert 24.07.17 
6. Geir Rasmussen, samtale med teknisk sjef, datert 02.08.17 
7. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 14.08.17 
8. Ole Anders Haugerøy, Kristian Mork og Kåre Magnus Skjefte, brev datert 15.08.17 
9. Louise Weider, Barn og unges representant, brev datert 15.08.17 
10. John Ove K. Aagård og Marthe Formo, brev datert 16.08.17 
11. Geir Rasmussen og Monica Dahl Rasmussen, med flere, brev datert 18.11.17 
12. Ole Anders Haugerøy, Kristian Mork og Kåre Magnus Skjefte, e-post datert 30.11.17 

 

Saksopplysninger 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 75/16, den 19.09.2016, er det utarbeidet forslag til 
reguleringsplan for Skageåsen III, trinn 4, datert 19.05.2017. 
 
Plandokumentet omfatter reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
 
Planforslaget vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen III, vedtatt 
18.03.1996. 
 
Hovedformålet med planendringen er å forbedre attraktiviteten til det siste utbyggingsområdet 
innenfor planområdet til Skageåsen III. Det er sett på ulike løsninger for adkomstveger i 
planområdet for å gi best mulig adkomst til nye tomter og en god trafikksikkerhet.  
 
Forslaget til reguleringsplan har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 
06.06. - 16.08.17. Varsel om offentlig ettersyn ble annonsert i Namdals-Avisa og på 
kommunens hjemmeside. Naboer og rettighetshavere og offentlige fagmyndigheter ble varslet 
særskilt per brev datert 06.06.17. 
 
I forbindelse med offentlig ettersyn av planen kom det inn uttalelser fra flere naboer som har 
tilknytning til reguleringsplanen. Flere stilte seg negativt til forslaget med adkomstveg (veg 4) 
fra tilførselsveg i nord (jf. plankart, veg 1). I den forbindelse ble det sendt ut en skisse av 
alternativ veiføring for veg 4 til de naboene som ble berørt av dette alternativet. Her åpnet 
kommune for møte med alle naboene. Det ble avholdt et møte med tre av naboene den 29.11.17.  
 
Det er mottatt 9 høringsuttalelser innen fristen. NVE fremmet innsigelse, men ble trukket etter 
utført geoteknisk vurdering. Etter lokal høring av forslag til ny veiføing av veg 4 er det kommet 



inn 2 høringsuttalelser innen fristen. På bakgrunn av innsigelse og lokal høring er prosessen 
forsinket. 
 
Sammendrag av innkomne høringsuttalelser og kommentarer: 
NTE Nett AS, brev datert 16.06.17 
 
Viser til områdekonsesjon i Overhalla. Dette planforslaget må tas høyde for de anlegg som det 
er nødvendig for NTE å etablere og drifte. NTE forutsetter at strømforsyningsanleggene blir 
ivaretatt i reguleringsplanarbeidet og gjør samtidig oppmerksom på at eksisterende 
strømforsyning sannsynligvis ikke er tilpasset et eventuelt nytt behov. Den eller de som utløser 
tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel dekke 
kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av nye rettigheter. Nye traséer 
må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de eksisterende trasé og eller 
nettstasjoner.   
Dersom planen forutsetter at eksisterende nettanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av 
plass til ny trasé. Ber om å bli kontaktet enten pr. telefon eller med e-post til: post.nett@nte.no 
for ivaretakelse av eksisterende nettanlegg, flytting/ombygging. Eventuelt prosjektering av 
strømforsyning som skal dekke nytt behov.  
 
Kommentar: Etter kontakt med NTE er det bekreftet med e-post at det ikke er behov for et nytt 
anlegg i tilknytning til denne planen.  
 
Tor Erik Flasnes og Renate Opdal, brev datert 05.07.17 
 
Ønsker å rette ut tomtegrensen mellom deres tomt og tomten ved siden av etter vedlagt skisse.  
 
Kommentar:  
Dette blir en mindre endring som ikke berører andre naboer, og det er derfor ikke behov for ny 
offentlig ettersyn/høring av planen.  
Endringen blir tatt med i denne planen og omkostninger i henhold til gebyrregulativ ved 
justering av tomtegrense belastes grunneier. Plankart blir revidert. 
 
NVE, brev datert 13.07.17 og 01.12.17 
 
Det gjøres oppmerksom på at det kan finnes skredfarlige kvikkleireområder også utenfor de 
angitte faresonene. Kan ikke se at de geotekniske forholdene er vurdert godt nok, og det må 
utføres en geoteknisk vurdering av om det innenfor planområdet kan finnes mulig skredfarlige 
kvikkleireforekomster. Vurderingen må vise om de planlagte tiltakene imøtekommer kravene til 
sikker byggegrunn gitt av PBL § 28-1 og TEK 17 kapittel 7-3.  
NVE fremmer innsigelse frem 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.  
 
I brev 01.12.17 trekker NVE sin innsigelse til planen:  
Viser til deres brev datert 08.11.2017 med anmodning om trekking av innsigelse til ovennevnte 
sak. NVE fremmet innsigelse til reguleringsplanen med bakgrunn i manglende ivaretagelse av 
skredfaren. Nå er det utarbeidet en geoteknisk vurdering av Multiconsult som konkluderer med 
at planen er gjennomførbar, og kommunen skriver at geoteknisk medvirkning vil utføres i 
forbindelse med videre detaljprosjektering. 
NVE anbefaler å ta inn en bestemmelse i reguleringsplanen som stiller krav til geoteknisk 
prosjektering før tiltaksrealisering. 
NVE trekker innsigelse til reguleringsplanen for Skageåsen III, trinn 4, Overhalla kommune. 
 



Kommentar:  
Det er gjennomført en geoteknisk vurdering med prøvegravninger utført av Multiconsult.  
Notatet viste at store deler av området har lite løsmasser over berg, med unntak av en «lomme» 
med registrert bløt leire i grunnen. Store deler av den østlige delen har synlig berg.  
Ut ifra undersøkelsene er grunnforholdene vurdert til å være gode for etablering av boliger i 
området. Det må likevel gjøres god fundamentering og grunnarbeid i forbindelse med 
utarbeidelse av infrastruktur og tomter.   
Ut fra informasjon om grunnforholdene, kan boligene fundamenteres direkte på fast original 
mineralsk namdalsk grunn.   
 
Geoteknisk medvirkning vil utføres i forbindelse med videre detaljprosjektering.  
Det foreslås å følge NVEs anbefaling om å ta inn en bestemmelse som stiller krav til geoteknisk 
prosjektering før tiltaksrealisering. Dette legges til i bestemmelsene. 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune, brev datert 24.07.17 
  
Planfaglig uttalelse: Ingen merknader til foreslått reguleringsplanendring.  
Kulturminnefaglig uttalelse: Fylkeskommunen viser til uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplanendring, der vi ikke kan se at planen vil være i konflikt med automatisk freda 
kulturminner, jf. også kml § 8 fjerde ledd. Vi har derfor ingen merknader til planen. Det kan 
likevel være ukjente automatisk freda kulturminner i området eller inn mot planområdet. Vi vil 
derfor minne om at dersom man i løpet av det videre arbeidet med planforslaget eller 
byggearbeidene oppdager hittil ikke kjente kulturminner, skal arbeidet stanses og 
fylkeskommunen kontaktes, jf. kml § 8 annet ledd. Dette pålegget må videreformidles til dem 
som skal gjøre arbeidet.  
 
Kommentar:  
Dette er allerede tatt med i planbeskrivelse som eget punkt. 
 
Geir Rasmussen, samtale med teknisk sjef, datert 02.08.17 
 
Ikke enig i hva naboer sier ift. vegene i den nye planen. Stiller seg negativt til det naboer 
foreslår.   
 
Kommentar:  
Se kommentar til brev datert 15.08.17. 
 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 14.08.17 
 
Fylkesmannens fagavdelinger har ingen merknader til planforslaget/planendringen.  
 
Kommentar:  
Ingen kommentarer. 
 
Ole Anders Haugerøy, Kristian Mork og Kåre Magnus Skjefte, brev datert 15.08.17 
 
Vi ønsker ikke at veg 1 skal bli tilførselsveg til tomtene 1-4. Vi mener at alternativ 2 hvor veg 4 
går fra eksisterende adkomstveg (med veg 4 menes veg 5 i forslag til ny reguleringsplan) blir 
benyttet som tilførsel til disse tomtene 1, 2 og 4 er et bedre alternativ. Dette begrunnes med:  

- Trafikksikkerhet med tanke på aktivitetsbanen (lek 1) og generell aktivitet i området.  
- Eksisterende husstander (Haugerøy, Mork og Skjefte) mener at dette er et bedre 

alternativ enn det som er foreslått i reguleringsplanen.  



- Vi mener at dette blir et billigere alternativ for kommunen enn det som ligger i forslaget.  
- Samt at dette vil gjøre de nye tomtene billigere og mer attraktive.  
- Dette vil også gi et bedre alternativ til leikeplass (leik 2).  
- Dette alternativet er det beste med tanke på adkomst til tomtene, mtp stigningsgrad.  
- Ved en eventuell utbygging av veg 1 som tilførsel til ett nytt byggefelt vil det være en 

fordel at det ikke er innkjøring til tomter. Samt at man unngår kryssing av gangfelt.  
 
Kommentar:  
 
Eksisterende adkomstveg til eiendommene 10/215, 216, 217, 219 og 222 er i dag for smal. For 
at denne skal kunne benyttes til de fire nye tomtene, kreves det en breddeutvidelse av vegen og 
medfører at mer areal fra eksisterende tomter vil gå til vegareal.  
 
Trafikksikkerhet i området vil bli ivaretatt ved at det er innregulert fortau langs tilførselsvegen 
(veg 1). Det vurderes nærmere å etablere fartsdempende tiltak på den nye tilførselsvegen i 
forbindelse med eventuell utbygging av Hunnaåsen.  
 
Andre naboer har stilt seg negativt til å få mer trafikk på den eksisterende adkomstvegen som 
det foreslås å benytte som adkomstveg til de 4 nye tomtene.   
 
Louise Weider, Barn og unges representant, brev datert 15.08.17 
 
Universell utforming 
Etter gjennomlesing av overnevnte dokumenter, har jeg merknader til følgende punkt:  
Vedlegg 3 Reguleringsbestemmelser:  
§ 5 Universell utforming: «Hele eller deler av områder avsatt til felles lekeplass bør være 
universelt utformet.»  
§ 9 Lekeplasser: Her vises det til 4 områder som er avsatt til felles lekeplass for alle eller deler 
av Skageåren III. Det ser bra ut.  
I punkt 9.5 står det bl.a. «Det skal tilrettelegges for at lekeplassene kan anvendes som sosiale 
møtesteder for alle aldersgrupper (med sittebenker m.m). Lekeområdene bør opparbeides med 
universell utforming.  
Begge steder står det at lekeområdene bør (understrekinga er gjort av meg) være/opparbeides 
med universell utforming. Dersom det skal sikres universell utforming blir ordet bør for svakt. 
Jeg foreslår at kommunen skriver at minst ett av områdene skal sikres universell utforming.  
 
Kommentar:  
På grunn av naturgitte forhold ser vi at det kan bli utfordrende å si at det «skal» etableres 
lekeplass med universell utforming.  
Det foreslås å legge til setningen: «Denne lekeplassen skal utformes med universell utforming.»  
Lekeplass f_LEK2 skal dermed utformes med universell utforming, da den er best egnet til dette. 
Planbestemmelsen for denne lekeplassen er endret. 
 
John Ove K. Aagård og Marthe Formo, brev datert 16.08.17 
 
Formo/Aagård ber kommunen revurdere standpunkt til behov for konsekvensutredning jf. pbl. § 
4-2. Under enhver omstendighet må forslagets virkning for landbruksinteressene belyses og 
vurderes. 
Det anmodes at det utarbeides en samlet plan for overflatevannbehandling for hele området – 
Skageåsen I, II og III – samtlige byggetrinn.  
 
 



Kommentar:  
Med bakgrunn i fylkeskommunens, fylkesmannens og miljø og landbruksavdelingens uttalelser 
til denne planen og tidligere kommentarer i forbindelse med varsel om oppstart er det vurdert å 
ikke være behov for en ytterlig konsekvensutredning. Vi har vurdert konsekvensene og dette er 
tilstrekkelig utredet i planens beskrivelse.  
Når det gjelder anmodningen om utarbeidelse av plan for overflatevannbehandling er dette 
vurdert til å være unødvendig. Dette på grunnlag av at overvannsproblematikken vil bli håndtert 
videre i detaljprosjekteringen av området. Det skal opparbeides tiltak som fører overvannet inn i 
eksisterende ledningsnett. Med bakgrunn i dette vil det ikke være behov for ytterlig utredelse av 
overvannshåndteringen i området.  
 
Sammendrag av innkomne uttalelser i forbindelse med ekstra høring vedrørende 
vegføring av veg 4: 

 
Geir Rasmussen og Monica Dahl Rasmussen, Torbjørn og Åsa Wang, Pål Eirik Kvernø og Silje 
Therese Eriksen og Jørgen Solli og Line Ekker, brev datert 18.11.17 
 
Viser til at valg av tomt ble gjort med bakgrunn i eksisterende infrastruktur og stiller seg 
negativt i forhold til de endringene som er foreslått.  
Ser en risiko for at vegen som er omtalt «litt etter litt vil bli en vesentlig innfarts åre til nytt 
boligfelt» (Hunnaåsen). 
Stiller seg positivt til forslaget i reguleringsplanen som ble sendt ut ved offentlig ettersyn. 
 
Uttalelser fra Torbjørn og Åsa Wang, Pål Eirik Kvernø og Silje Therese Eriksen og Jørgen Solli 
og Line Ekker, er likelydende uttalelse skrevet av Geir Dahl Rasmussen. 
 
Ole Anders Haugerøy, Kristian Mork og Kåre Magnus Skjefte, e-post datert 30.11.17 
 
Stiller seg positive til forslag 2 angående veg i Hunnaåsen. 
Ønsker at vegen detalj prosjekteres før endelig avgjørelse tas, og ønsker å bli tatt med  
på befaring når dette er utført for å se konsekvensene dette medfører. 
 
Kommentar: 
Tre av naboene stilte seg positivt til dette alternativet, men ønsker en detaljregulering av 
alternativet før endelig avgjørelse. Resten av naboene som blir berørt ønsker ikke at veg 4 skal 
gå mellom tomtene.  
 



Vurdering 
Det gjøres en justering av tomtegrenser i tilknytting til eiendom 10/229. Omkostninger i henhold 
til gebyrregulativ ved justering av tomtegrense belastes av grunneier. Plankart blir revidert. 
 
Geoteknisk medvirkning vil utføres i forbindelse med videre detaljprosjektering. Det foreslås å 
følge NVEs anbefaling om å ta inn en bestemmelse som stiller krav til geoteknisk prosjektering 
før tiltaksrealisering. Dette legges til i bestemmelsene. § 1.3 endres i henhold til NVEs 
anbefaling. 
 
På grunn av naturgitte forhold ser vi at det kan bli utfordrende å si at det «skal» etableres 
lekeplass med universell utforming.  
Det foreslås å legge til setningen: «Denne lekeplassen skal utformes med universell utforming.»  
Lekeplass f_LEK2 skal dermed utformes med universell utforming, da den er best egnet til dette. 
Planbestemmelsen for denne lekeplassen er endret. 
 
Ulempene for naboene som er negativ til ny veiføring av veg 4 tas til etterretning.  
Det er allerede bygget veg til høydebassenget, derfor vil det enkelt kunne opparbeides en 
adkomstveg til de 4 nye boligtomtene.  
Vegen som går mellom tomtene er i dag underdimensjonert for videreføring som adkomstveg til 
fire nye tomter. Hvis veg mellom tomtene blir brukt til adkomstveg for de fire nye tomtene vil 
det føre til økt trafikk i krysset. Ved å velge det originale alternativet minsker man trafikken i 
selve området og fører trafikken via tilførselsvegen (veg 1).  
Etter en helhetlig totalvurdering av fordeler og ulemper ved begge alternative blir vegene 
opprettholdt uendret i forhold til allerede utsendt planforslag. 
 
Sammendrag og tilrådning 
Det har ikke framkommet merknader til planforslaget som tilsier at reguleringsplanen ikke kan 
godkjennes. Foreslått endringer i plankartet og reguleringsbestemmelser vurderes til ikke å være 
av vesentlig karakter slik at planen må legges ut til nytt offentlig ettersyn. Plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse er revidert før sluttbehandling. 
 
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med viktige registrerte natur- og miljøverdier. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas reguleringsplan for Skageåsen III - 
trinn 4 med bestemmelser, datert 19.05.2017, sist revidert 16.01.2018, med følgende endringer: 
Plankart: 
- Endret tomtegrense mellom tomt 10 og eiendom 10/229. 

Bestemmelser: 
- Endret setning i § 1.3 til «Sammen med byggesøknad stilles det krav til geoteknisk 

prosjektering før tiltaksrealisering. Geoteknisk prosjektering skal vise tilfredsstillende 
stabilitet av byggegrunn.». 

- Lagt til setning i § 9.2 «Denne lekeplassen skal utformes med universell utforming.». 
 

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


