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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2016/9013-2 
Saksbehandler: 
 Dagfinn Johansen 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Status og utvikling i barnehagene i Overhalla. Statusrapport 2018 og valg av 
tilsynsutvalg for barnehagene. 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 22/18 17.04.2018 
Overhalla kommunestyre  26.04.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret vedtar statusrapporten for barnehagene i Overhalla kommune. 

Rapporten beskriver tiltak og status for de utviklingsområdene som ble vedtatt i  
PS 88/2016. 

2. For Overhalla kommune som barnehagemyndighet, velges følgende 3 personer som 
tilsynsutvalg ut inneværende kommunestyreperiode: 
______________ (kommunestyrerepresentant), Trond Stenvik (rådmann) og Dagfinn 
Johansen (fagsjef for oppvekst). 

 
Hjemmel for vedtaket er: Lov om barnehager, tilhørende forskrifter og rammeplanen for 
barnehager. 
 
 
 
 

3



Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
S 24.10.2016 Utviklingsplan for barnehagene  
S 08.04.2018 Status og utvikling i barnehagene i 

Overhalla. Statusrapport 2018 og 
valg av tilsynsutvalg for 
barnehagene. 

 

 
 

Saksopplysninger 
Barnehageadministrasjon i Overhalla kommune legger nå fram en statusrapport som oppfølging 
av utviklingsplanen som kommunestyret vedtok i november 2016.  
 
I tillegg må Overhalla kommune som barnehagemyndighet opprette et tilsynsutvalg. Dette 
utvalget skal gjennomføre kommunens tilsynsprosedyre, hvis det vurderes som nødvendig å 
gjennomføre et formelt tilsyn i hht til Lov om barnehager. Se vedlegg til statusrapporten. 

Vurdering 
Det har skjedd mye på barnehageområdet etter at utviklingsplanen for barnehagene ble lagt fram 
politisk høsten 2016. Statusrapporten beskriver ikke resultat for absolutt alle delområdene som 
rapporten berører, men vi ønsker at denne statusrapporten skal gi et bilde av hvor fokuset har 
vært gjennom beskrivelser av aktivitet og tiltak, noe statistikk og resultat av 
foreldreundersøkelse. Rapporten følger samme inndeling som den opprinnelige planen, men 
punktene 2 og 8 er kommet inn i tillegg. 
 
Det innledende sammendraget i rapporten beskriver de viktigste organisatoriske og pedagogiske 
endringene/tiltakene som er gjennomført siden november 2016.  
 
I rapporten beskrives også de utfordringer kommunen har både som barnehageeier og 
barnehagemyndighet. Statlig tilsyn i 2017 konkluderte med at kommunen blandet disse to 
rollene for mye. Dette avviket har kommunen lukket gjennom klargjøring av prosedyrer (se 
vedlegg til rapporten) 
 
I innledningen av statusrapporten konkluderes det med følgende: 
Gjennom de organisatoriske og pedagogiske grepene som er gjort, har kommunen fått en positiv 
videreutvikling av barnehagetilbudet. Skage barnehage er blitt en stor barnehage og vil fra  
høsten 2018 ha 122 barn. Størrelsen krever nytenkning m h t måten tilbudet organiseres på. 
Innkjøringsperioden har vært krevende, men samtidig er det stor tilfredshet med at alle 
avdelinger nå er samlet under samme tak i flotte lokaler.  
 
Etter mange år der bygningsmessige utfordringer har vært krevende for ledelse og ansatte, så har 
vi nå et større fokus på barnehagens innhold, noe som er avgjørende for å gi barna et best mulig 
tilbud og god start på et langt opplæringsløp.   
 
Det som likevel ikke er avklart, er permanent løsning m h t organisering av barnehagetilbudet i 
Ranem krets. Etter mange år med midlertidig løsning i Barlia, er det viktig å få på plass en varig 
løsning. Dette beskrives nærmere i statusrapporten. 
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Selv om vi har noen forbedringspunkter, så viser siste foreldreundersøkelse at Overhalla sine 
barnehager kommer godt ut på de fleste områdene som er vurdert med forbedringer fra forrige 
år. Av totalt antall ansatte i barnehagene, har Overhalla litt høyere andel barnehagelærere enn 
gjennomsnittet i landet og betydelig flere fagarbeidere. Dette er et godt utgangspunkt for videre 
utvikling.
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2018/2679-1 
Saksbehandler: 
 Michael Wærnes 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Opprusting av kommunal veg til Barlia - finansiering 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 23/18 17.04.2018 
Overhalla kommunestyre  26.04.2018 

 

Rådmannens innstilling 
 

1. Overhalla kommune vedtar å gjennomføre opprusting (asfaltering og gatelys som 
beskrevet i saken) av kommunal veg i Barlia i ca 500 meters lengde. Dette gjelder fra 
fv17 og opp til nye Overhalla brannstasjon.  

2. Etablering av gang-/sykkelvei tas ikke med i denne omgang, men tas opp til ny vurdering 
i etterkant av gjennomført prosess med kommuneplanens arealdel. 

3. Dette gjøres innenfor en kostnadsramme på kr 1.250.000 eks mva. Prosjektet 
lånefinansieres og får følgende finansiering: 

 
Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 

02300 6040 33301 0552 1 250 000 
04290 6040 33301 0552 312 500 
09100 8100 88000 0906 1 250 000 
07290 8000 85010 0906 312 500 

     
 
  
 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
S 16.03.2018 Opprusting av Barlia - finansiering  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Veien opp til Barlia har i en rekke år vært vurdert oppgradert med både fastdekke, gang- og 
sykkelvei og gatelys. Det har blitt søkt om trafikksikkerhetsmidler til fylket flere ganger og man 
har fått avslag av forskjellige grunner hver gang.  
Barlia er en veistrekning på totalt 2200 meter, bestående av grusdekke og en mindre del asfalt i 
kryss ned mot fylkesvei 17. Veien har i dag et løpende vedlikeholdsbehov som grusveier flest. 
I oversikt i vegplan er det pr i dag 7 oppsittere langs vegen, i tillegg til Overhalla næringsbygg 
og Barlia barnehage. Dette er i dag det som utgjør hovedtrafikken i området. 
 
Planer for utbedring kom inn sist i vegplan og trafikksikkerhetsplaner så tidlig som i 2012, og 
har vært med siden. Etableringen av ny brannstasjon (under bygging) vil gi økt trafikk og er et 
nytt moment i vurdering av trafikken og behovet for utbedringer. 
 
I vedtakspunkt 5 og sak tomtevalg ny brannstasjon fra kommunestyremøte 14.11.2016 står det: 
«En opprusting og utvidelse av adkomstveg, gatelys og gang sykkelveg fra fv17 til Barlia 
vurderes prioritert i forbindelse med revideringen av trafikksikkerhetsplanen og budsjett-
/økonomiplanarbeidet». Med de fremlagte planer blir dette delvis gjennomført og man legger 
planer for videre arbeider. 
 
Slik vegen er i dag er det ikke gatelys i området, i tillegg til at vegen er noe smal. Dette er i dag 
ikke optimalt i forhold til uttrykning. Namdal brann og redningstjeneste hadde følgende 
vurdering i sitt innspill til lokalisering: "Veistandarden fra avkjørsel FV17 til tomt er meget 
dårlig, må utbedres/asfalteres." 
 
I vedtatt økonomiplan ligger tiltaket inne med 2.5 mill kroner inkl mva. 
 
I økonomiplanen er også gang og sykkelvei medtatt i dette prosjektet. Behovet for gang- og 
sykkelvei er der, men vil kreve en helt annen metodikk for utførelse. Her må man da inn med 
grunnerverv, geoteknisk vurdering og prosjektering og eventuelt utarbeidelse av 
reguleringsplan. Etablering av eventuell gang- og sykkelvei vil også berøre dyrket mark. Behov 
for gang- og sykkelveg er i stor grad knyttet til det at det i dag er barnehage der, samtidig som 
framtidig utnyttelse av arealer i Barlia vil ha betydning for trafikkforholdene. 
 
Prosess med bygging av gang- og sykkelvei foreslås derfor utsatt til etter gjennomført prosess 
med kommunens arealplan. Når dette er gjennomført vil man kunne se behovet i større grad. 
Selv om gang og sykkelvegen blir lagt noe fram i tid i planen, kan man likevel legge til rette for 
at en slik etablering kommer, og gatelys, grøfter og breddeutvidelse planlegges med dette som 
forutsetning. Det anslås foreløpig at eventuell etablering av gang- og sykkelveg isolert sett vil 
innebære kostnader på ca 1-1,5 mill kr. 
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Det som er lagt inn i kalkylen for opprustingen nå er en oppgradering frem til innkjøring 
skolebygg i Barlia (ca 500 m) med følgende omfang: 

 Mindre breddeutvidelse 
 Forsterking der dette kreves 
 Energieffektive gatelys, (smart LED) 
 Asfaltering 
 Grøfting og stikkrennearbeider 

 
Erfaringstall fra de senere prosjektene som er gjennomført er brukt som underlag for kalkylen. 
Breddeutvidelse skal gjøres uten tomtekjøp, og benytte eksisterende kommunal veggrunn. 
 
 
 
Utdrag fra vegplan 2018-2022 

 
 

Vurdering 
 
Denne opprustingen av Barlivegen, vil ha god effekt i forhold til trafikksikkerheten når det nye 
brannstasjonen settes i drift. I tillegg vil det gi nærmiljø et løft, med blant annet ny og tidsriktig 
gatebelysning. Dette er i tråd med kommuneplanens del mål om tilretteleggelse, hvor det i punkt 
1.2 står "Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling 
og bosetting." 
Med fastdekke, breddeutvidelse og gatelys vil man heve trafikksikkerheten på veien betraktelig. 
At man foretar en oppgradering av veien vil også være utviklende for områdets helhet. 
 
Skulle det komme til gjennomføring vil man legge dette prosjektet sammen med andre 
prosjekter av samme type som skal gjennomføres i løpet av 2018. Det kan her nevnes 
reasfaltering som er vedtatt i økonomiplanen. Dette er tenkt som et tiltak for vedlikehold og 
levetidforlengelse av kommunens eksisterende asfaltdekker. 

5. Barlia veg, gang- sykkelveg, vegbelysning. 
 

 
 

Tiltaket er kostnadsberegnet til ca. 4,9 
mill.  
Kommunal finansiering på 50 % av 
kostnadene ble vedtatt 09.02.2015 PS 
6/15 på 1,75 mill. dette med 
forbehold om innvilget søknad om 
trafikksikkerhetsmidler(NTFk). Det ble 
imidlertid ikke innvilget tilskudd for 
2015 eller 2016.  
Det kan være aktuelt å fremme ny 
søknad om trafikksikkerhetsmidler i 
2017.  

Forsterkning av ca. 400 m kommune veg til Klabbdal – strekningen fra kryss v/Fv17 til innkjørsel til 
Overhalla Næringsbygg (MNA m.fl.). Tiltaket omfatter en forsterking inkl. breddeutvidelse og asfaltering 
2 lag, samt vegbelysning.  
Vegbelysning: Tiltaket omfatter 11 nye lysstolper med LED-armatur. Det er ikke vegbelysning på 
strekningen pr i dag. 
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Med tanke på at Barlivegen også inneholder en del asfaltering, regner man med at det vil være 
gunstig både med tanke på prosjektenes totalattraktivitet og trolig prissenkende å legge denne 
reasfalteringen inn som en opsjon i denne anskaffelsen. 
 
Dette tiltaket vil bidra i positiv retning, og være med på å skape et mer attraktivt nærmiljø, for 
både private og næringsliv og legge til rette for videre utvikling i området. Tillegg til at dette 
skaper helhetlige forhold for den nye brannstasjonen når den åpner løpet av vinteren 2018/2019. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2017/9121-7 
Saksbehandler: 
 Annbjørg Eidheim 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Søknad om fradeling og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 3 
parseller landbruksareal til bolig-/næringsformål. 50/3, eier Ivar Saugen. 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 24/18 17.04.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Søknad om dispensasjon av 3 parseller LNF-område til bolig-/næringsformål på 

eiendommene 50/3, 52/4 og 49/7 godkjennes etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 2. 
 Regulerte hensyn blir fortsatt ivaretatt ved at driftsgrunnlaget for gården totalt er vurdert 

til ikke å bli forringet. Tiltakene vil i liten grad gi drifts- eller miljømessige ulemper. 
Jordvernet er ivaretatt ved krav til arrondering/grensesetting på parsellene.  

 Fradeling og salg vil tilføre kapital til gård og drift. 
Fordelene ved å dispensere er derfor klart større enn ulempene. 

2. Omdisponert areal på eiendommen 49/7 ligger i kvikkleiresone 176 Olstad med 
tiltakskategori K3. Ved søknadspliktige tiltak etter PBL skal dette utredes for å dokumentere 
sikkerhet og eventuelt nødvendige sikringstiltak dersom dagens sikkerhet ikke er 
tilfredsstillende i forhold til kravene. 

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

4. Fradeling av 3 parseller på eiendommene 50/3, 52/4 og 49/7godkjennes etter plan- og 
bygningslovens § 20-1, bokstav m. 

5. Søker ilegges gebyr iht. kommunens gebyrregulativ for 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 tillatelse og 
dispensasjon bort, jf lovens § 21-9. 

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

Dokumenter i saken, ikke vedlagt 
Type Dato Tittel Adressat 
I 30.10.2017 Søknad om fradeling av tomt fra 

landbruk til næring og 
omdisponering fra landbruk til bolig. 

Ivar Saugen 

U 23.11.2017 Søknad om fradeling av tomt fra 
landbruk til næring og 

Ivar Saugen 
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omdisponering fra landbruk til bolig. 
U 22.02.2018 Søknad om endret bruk av 

eksisterende avkjørsel til Fv. 17 i 
Overhalla kommune 

Statens vegvesen, Region Midt 

I 27.02.2018 Søknad om endret bruk av 
eksisterende avkjørsel - fv. 17 

Statens vegvesen Region midt 

 
Kart: 
Oversiktskart: 
 

 
 
Vedlegg1: Dispensasjon og fradeling av kyllingfjøset 
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Vedlegg 2: Dispensasjon og fradeling av bolighus og tomt, Solemsvegen 178   

 
 
Vedlegg 3: Dispensasjon og fradeling av bolighus og tomt, Litl-Amdalvegen 105  
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Saksopplysninger 
Ivar Saugen, eier av 50/3- hovedbruket, 52/4 og 49/7 har søkt om dispensasjon og fradeling av 
tre bebygde parseller. 
 
Han ønsker å fradele og selge kyllingfjøset til næringsformål. 
Etter at kyllingproduksjonen ble slutt, har han ingen driftsplaner for bygget. 
Bygningen ligger for seg selv, 1 km fra gårdstunet. 
Han vil omdisponere og selge våningshuset i Solemsvegen 178. 
Han vil omdisponere og selge våningshuset i Litl-Amdalvegen 105. 
 
Han har i dag 4 våningshus med 5 boenheter. Han syns dette er uhensiktsmessig og lite 
lønnsomt, og ønsker derfor å selge to av dem.  
På gårdstunet har han bolig og kårbolig. 
Omsøkte omdisponeringer vil etter hans oppfatning ikke påvirke driften på gården. Den skal 
fortsatt drives som i dag med produksjon av melk og kjøtt, potet og korn. 
 
Avkjørsel 
Statens vegvesen har uttalt seg til endret bruk av avkjørselen til kyllingfjøset. 
De har ingen merknader til bruk som næringsformål forutsatt at virksomheten er bil-basert i 
motsetning til detaljhandel/annen virksomhet som vil trekke til seg syklister/gående fra 
gang/sykkelvegen på andre siden av fylkesvegen. Strekningen er skiltet 70 km/t og det er ikke 
ønskelig å etablere krysningspunkt på stedet. 
 
Kvikkleire 
Boligen i Litl-Amdalvegen 105 ligger i kvikkleiresone 176 Olstad med høg faregrad og 
tiltakskategori K3. 
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Skal det etableres ny bebyggelse, må ny bebyggelse tilfredstille dagens krav til skredsikkerhet i 
TEK17.  (Samme gjelder ved gjenoppbygging etter brann eller evt. kondemnering). 
 
Eksisterende hus kan benyttes selv om det ikke tilfredsstiller dagens krav i TEK17. Dette fordi 
huset var oppført før PBL/TEK17 var innført i byggesaksbehandlingen. Dagens krav har ikke 
tilbakevirkende kraft. Huset kan vedlikeholdes/pusses opp innenfor grensen av hva som er 
meldepliktig tiltak, uten at nye krav/ TEK17 gjøres gjeldende. 
 
Tiltakskategori K3 er krevende, med behov for grunnundersøkelser og utredning av reell 
sikkerhet med krav til sikkerhet og evt. nødvendige sikringstiltak som måtte bli nødvendig 
dersom dagens sikkerhet ikke er tilfredsstillende i forhold til kravene.  
 
Høring 
Søknaden er ikke sendt på høring til fylkesmannen. Tidligere uttalelser i lignende saker er 
relevante også for denne saken. 
 
Fylkeskommunen 
Tiltaket vil ikke komme nærmere enn 100 m fra registrerte automatisk freda kulturminner, eller 
berøre bygninger og anlegg eldre enn 1850. Søknaden er derfor ikke sendt på høring til 
fylkeskommunen. 
 
Dispensasjon: 
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. 
 
Eventuelt vedtak om dispensasjon skal begrunnes.  
 
Planverk: 
Søknaden skal behandles etter plan- og bygningslovens (PBL) §§19-1, 2 og § 20-1, bokstav m. 
Søknaden er behandlet og godkjent etter jordloven. 
 
 

Vurdering 
Søknad om omdisponering og fradeling skal vurderes i forhold til hensynet bak arealplanens 
regulering til LNF-område - landbruk, natur og friluftsområde. 
Søknaden gjelder primært bygninger med tilhørende tomt som eier har vurdert til ikke å ha 
betydning for gårdens drift lenger. Bygningene medfører kostnader og er ikke hensiktsmessig 
for helhetlig drift. 
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Søknaden er godkjent etter jordlova for alle tre parseller. 
Fradeling av bygninger er vurdert som redusering av eiendommens ressursgrunnlag, men er 
vurdert til å være forsvarlig ut fra landbruksmessige hensyn fordi gården har både bolig og 
kårhus på hovedtunet. 
Tidligere kyllingfjøs er tilknyttet en produksjon som i liten grad er avhengig av eiendommens 
ressurser. Bygningen representerer en verdi som kan gi inntekter til bruket i framtida. Men med 
beliggenhet nært hovedveg og langt fra gårdstunet, kan omdisponering til næring gjennomføres 
uten vesentlige ulemper for drifta. Samfunnsnytten ved at bygningen brukes til næringsformål 
tillegges også stor vekt. 
 
Vurdering etter jordloven er vurdering av hensyn som skal ivaretas dersom dispensasjon 
innvilges. Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak regulering til LNF-område 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Det er vanskelig å se at det foreligger tungtveiende ulemper ved å gi dispensasjon for de tre 
parsellene. Regulerte hensyn blir fortsatt ivaretatt ved at driftsgrunnlaget for gården totalt er 
vurdert til ikke å bli forringet. Tiltakene vil i liten grad gi drifts- eller miljømessige ulemper. 
Jordvernet er ivaretatt ved krav til arrondering/grensesetting på parsellene Fradeling og salg vil 
tilføre kapital til gård og drift. 
Fordelene ved å dispensere er derfor klart større enn ulempene. 
 
Samlet er derfor vilkårene i PBL § 19-2 for å gi dispensasjon oppfylt. 
Rådmannen anbefaler derfor at dispensasjon fra landbruksformål til bolig-/næringsformål for tre 
parseller under gården 50/3, 52/4 og 49/7 innvilges. 
 
Rådmannen anbefaler at de samme parseller godkjennes fradelt ette PBL §20-1, bokstav m 
under forutsetning av deltakelse fra Miljø- og landbruk på oppmålingsforretningene. 
 
 
Miljømessig vurdering 
Naturmangfoldloven: 
Søknaden skal vurderes etter Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). I 
§ 7 står følgende: “Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer for utøving 
av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning 
av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.” 
Naturmangfoldloven 
§ 8: kunnskapsgrunnlaget 
Det er ingen 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 
Omsøkt areal er brukt som gårdsplass/tun, og fradeling fører i liten grad til endret bruk. 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 kunnskap om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges 
prinsippet om samlet belastning liten vekt i saken. 
§ 11: kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Punktet tillegges liten vekt i saken. 
§ 12: miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Punktet tillegges liten vekt i saken.

15



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2016/9972-32 
Saksbehandler: 
 Åse Ferstad 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Fastsettelse av planprogram - Reguleringsplan for Hunnaåsen boligområde 
(områderegulering) 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 25/18 17.04.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Planprogram for reguleringsplan for Hunnaåsen boligområde, sist revidert 24.2.18, fastsettes i 
henhold til plan- og bygningslovens § 12-9. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementets pkt. III. bokstav c, iii. Pkt. 3 
 
 
 
 
Utsendte vedlegg: 

1. Planprogram datert 15.6.17, sist rev. 24.2.18 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok i sak 76/16 (19.9.16) å igangsette en områderegulering for Hunnaåsen. 
Reguleringsplanen skal utarbeides av privat forslagstiller og grunneier Gunnar Brattberg, i 
samråd med kommunen.  
 
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, framdrift, organisering av planarbeidet og kostnadsfordeling.  
 
Forslag til planprogram datert 15.6.17 – Hunnaåsen boligområde (områderegulering), ble vedtatt 
utlagt til offentlig ettersyn, i sak 64/17 (5.9.17).  
 
Frist til å komme med uttalelser til forslag til planprogram, samt oppstartvarslet om planarbeid 
var satt til 22.12.17. 
 
Det er mottatt 7 innspill til forslag til planprogram; 

16



Statens vegvesen, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NTE Nett, Relacom, Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag, NVE og Kåre Magnus Skjefte, Kristian Mork, Ole Anders Haugerøy. 
Kommentar og vurdering av innspillene er gjort av plankonsulent i samråd med kommunen.  
 
Sammendrag av innkomne innspill: 
Statens vegvesen mener det aktuelle området kan være egnet til boligformål og har ingen 
spesielle merknader til saken. De ønsker at det i planleggingen legges vekt på å redusere 
kryss/adkomster mot fv. 17 og mener at området kan utbygges med bruk av de kryss som 
allerede er etablert.  
Kommentar: Vegtrase vil etter all sannsynlighet kunne videreføres fra Skageåsen III, men 
planforslaget vil også vurdere muligheten for innkjøring til området fra sør og / eller øst, i 
samarbeid med vegplanlegger. Planprosessen skal utrede belastning på eksisterende 
infrastruktur inn til det nye boligfeltet, samt avklare alternative traseer og mulige nye gangveger 
inn til sentrum. Vegvesenet innspill tas til orientering i den videre planleggingen.  
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Planfaglig uttalelse og Kulturminnefaglig uttalelse:  
Konkluderer med at planene er i tråd med de regionalpolitiske retningslinjene i Regional plan 
for arealbruk for 2013. For å sikre god arealutnytting bør det vurderes å sette krav til minimum 
utnyttingsgrad av området, dette må ses i sammenheng med landskaps- og terrengstilpasning. 
Viktig med god veiføring og riktig plassering av tomtene. Trafikksikker adkomst for myke 
trafikanter til Skage sentrum må være en forutsetning. Bra at det blir lagt opp tett dialog med 
interesseorganisasjoner og brukere av eksisterende skitrasé og tursti.  
Kommentar: Innspill vil bli ivaretatt i planleggingen.  
 
Kulturminner er tidligere undersøkt, ref. brev fra fylkeskommunen 22.08.2016. Det omsøkte 
tiltaket vi ikke komme i konflikt med fredete kulturminner. Dersom man i det videre arbeidet 
oppdager hittil ukjent kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommune kontaktes.  
Kommentar: Krav til varsling ved oppdagelse av hittil ikke kjente kulturminner sikres i 
planbestemmelser for området og vil således bli ivaretatt i planleggingen. 
 
NTE Nett forutsettes at strømforsyningene blir ivaretatt i reguleringsarbeidet og gjør 
oppmerksom på at eksisterende strømforsynlig sannsynligvis ikke er tilpasset et eventuelt nytt 
behov. Det må settes av plass/tomter for nettstasjoner i den nye reguleringsplanen. NTE må ha 
med infrastruktur for strøm i veger. Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, må 
som hovedregel dekkes kostnadene med tiltaket.  
Kommentar: Innspill vil bli ivaretatt i planleggingen.  
 
Relacoms uttalelse: I følge Telenors egne føringer, bygges det ikke kobbernett i nye boligfelt. 
Relacom har forelagt dette for Canal Digital, som er Telenors del som bygger fibernett med 
innholdstjenester til private. Svar fra Canal Digital: «Vi kommer ikke inn før dette meldes fra 
Kommune om forespørsel om fellesføringer. Om det er et privat delt må vi selge oss inn som 
leverandør for å frigi økonomiske midler». Utover dette kan Relacom forestå prosjektering og 
utbygging av rørnett for fiberkabel i nytt boligfelt, der evt. kommunen er bestiller, for så å tilby 
dette til aktuelle leverandører som Canal Digital og NTE marked.  
Kommentar: Innspill tas til etterretning.  
 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Landbruksavdelingen: 
Området ligger i naturlig forlengelse av Skageåsen, og landbruksavdelingen innser at det kan 
være hensiktsmessig å fortsette utbyggingen her, og slik også unngå de enda større 
jordverndiskusjonene som ellers vil være omkring sentrumsområdet. Landbruksavdelingen vil 
derfor ikke motsette seg at det igangsettes områdereguleringsarbeid, men vil være opptatt av at 
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konsekvensutredningen (KU) som ledd i temaet «jordvern» vurderer egnethet for dyrking, evt. 
avgrensing av området, utnytting mv. ut fra at deler av området er angitt som dyrkbare arealer. 
 
Kommentar: Innspill tas til etterretning og krav til konsekvensutredning under temaet jordvern, 
er ytterligere spesifisert med landbruksavdelingens innspill.  
 
Miljøvernavdelingen: 
Ønsker at følgende tema vies særlig oppmerksomhet: 
- Naturmangfold 
o Området er dårlig kartlagt og har flere registreringer av rovfugler i plan og 

influensområdet. 
- Klima/Bolig-, areal og transportplanlegging 
o Forventes at krav til opparbeidelse av gang- og sykkelveger sikres i 

rekkefølgebestemmelser og at denne knyttes opp mot eksisterende traser i tilknyttede 
områder. 

o Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging bør 
vurderes lagt til grunn i den videre planleggingen. 

Kommentar: Innspill tas til etterretning og vil bli ivaretatt i videre planlegging. 
 
Kommunalavdelingen: 
Planforslaget opererer med et skille mellom tema som skal konsekvensutredes og tema som 
skal belyses gjennom planbeskrivelse. Konsekvensutredningen skal være en del av 
planbeskrivelsen for de planene som er underlagt KU-kravet og det er således unødvendig å 
operere med et slikt skille da relevante tema skal konsekvensutredes. 
Dersom skillet er tenkt å synliggjøre tema som trenger grundigere utredninger enn andre, så 
vil det alltid være slik at utredningsnivået må vurderes fra sak til sak i forhold til det å opplyse 
saken tilstrekkelig. 
Kommentar: Innspill tas til etterretning 
 
NVEs uttalelse: På grunn av begrenset kapasitet har ikke NVE mulighet til å besvare ut alle 
varsler om oppstart og saker på offentlig ettersyn. Manglende uttalelse fra NVE betyr ikke at 
ansvarsforhold nødvendigvis er sjekket ut og planen funnet tilfredsstillende. Tiltakshavers og 
kommunens ansvar skal uansett ivaretas. NVE skal ha tilsend planbeskrivelse, plankart og 
bestemmelser, samt alle relevante fagkyndige utredninger som er gjennomført i planarbeidet. 
Dokumenter skal sendes elektronisk til rm@nve.no 
Kommentar: Det er gjort en vurdering av Multiconsult, befaring avhold av Arne Vik den 22. 
november 2016. Ved befaring ble grunnet undersøkt ved hjelp av 5 prøvegravinger med 
gravemaskin. Ifølge notat fra Multiconsult datert 01.12.2016 gjøres følgende konklusjoner:  
Boligfeltet ligger utenfor fare for flom og stormflo. Kravet i Tek 10 § 7.2 er dermed oppfylt. 
Utførte prøvegravinger bekrefter opplysninger i løsmassekartet om at det er liten 
løsmassemektighet i området. Boligfeltet står ikke i fare for å rase ut da det er grunt til fjell og 
løsmassene består av faste løsmasser. Dette innebærer at kravene i TEK 10 § 7 – 3 er oppfylt til 
å tillate bygging på tomtene. Det tilrås supplerende prøvegravinger i forbindelse med videre 
detaljprosjektering. 
 
Kåre Magnus Skjefte, Kristian Mork, Ole Anders Haugerøy (Naboer), lurer på om kunngjøring 
og dokumenter er sendt til Hunnaåsvegen velforening og andre berørte velforeninger. Ønsker at 
ROS analysen skal ta for seg støy og støv for de berørte tomtene for tilførselsveien. De ønsker å 
komme med innspill, men finner det naturlig at dette skjer gjennom Hunnaåsen velforening.  
Kommentar: Kunngjøring er ikke sendt ut til velforeningene i området, men er varslet både i 
lokalavisen og på kommunens hjemmeside. Støy og støv vil bli et tema i planforslaget for øvrig 
og i medfølgende ROS-analyse. Adresseliste for berørte parter vil bli oppdatert i forbindelse 
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med det videre planarbeidet, da det vil være naturlig at eiendommer som grenser mot 
tilførselsveg vil bli direkte berørt, samt velforeninger. 
 
 
Formannskapet skal ta stilling til om framlagt revidert planprogram, sist rev.24.2.18, kan 
fastsettes. 
 

Vurdering 
Hovedformålet med områdereguleringen er å tilrettelegge for et nytt framtidig boligområde på 
mellom 120-150 nye boenheter. Samtidig ønsker utbygger å avsette nødvendig areal til 
barnehage innenfor regulert område.  
 
Med bakgrunn i formålet skal planprogrammet fastsette rammen for det videre planarbeidet.  
 
Innkomne innspill fra regionale og statlige fagmyndigheter omfatter i hovedsak merknader og 
faglige råd som vil bli ivaretatt i det forestående reguleringsplanarbeidet, og det er foretatt 
mindre justeringer i framlagt planprogram som følge av innkomne merknader. Justeringen 
vurderes ikke til å være så stor at planprogrammet må legges ut til nytt offentlig ettersyn.  
 
Boligområdet i Hunnaåsen vil naturlig inngå som en del av revisjon av kommuneplanens 
samfunns- og arealdel som nå er startet. Dette spesielt med tanke på kommunens behov for nye 
utbyggingsområder fram mot 2030.  
 
Konklusjon: 
Revidert planprogram legges til grunn for det videre planarbeidet med områderegulering for 
Hunnaåsen boligområde. 
 
Planprogram for Hunnaåsen boligområde, sist revidert 24.2.18 – tilrås endelig fastsatt.  
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2018/2444-5 
Saksbehandler: 
 Annbjørg Eidheim 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Forespørsel om kjøp av kommunal leilighet Hildremstunet 5A 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 26/18 17.04.2018 
Overhalla kommunestyre  26.04.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Forespørsel om kjøp av kommunal leilighet i Hildremstunet 5A imøtekommes ikke.  
 Kommunen har behov for sentrumsnære boliger  
 Salg av kommunale boliger skal i tilfeller der ikke vurderinger fra fagtjenester i 

kommunen tilsier noe annet vedr. vanskeligstilte i boligmarkedet, være nøytral i forhold 
til salg til leietakere/øvrige innbyggere i kommunen. 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
 

Dokumenter i saken, vedlagt 
Type Dato Tittel Adressat 
I 06.04.2018 Takst Hildremstunet 5A Norconsult - Øvereng Terje 
 
Kart: 
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Saksopplysninger 
Leietaker på Hildremstunet 5A, en familie med tre mindreårige barn, har forespurt kommunen 
om å kjøpe boligen. De har leid boligen i vel 5 år. 
 
I boligsosial handlingsplan er det et mål å gi vanskeligstilte i boligmarkedet mulighet til å eie 
egen bolig i stedet for å leie. Dette er i tråd med nasjonale målsettinger. Husbankens 
finansieringsordninger kan bidra til dette.  
Salg av kommunal bolig til leietaker (til markedstakst) kan være et virkemiddel for å nå slike 
mål. 
 
Kommunen har ved to tidligere anledninger (egne saker) etter nærmere vurderinger solgt bolig 
til markedstakst til leietaker i stedet for åpent salg.  
 
Takst på den aktuelle boligen i denne saken er innhentet og angir en markedsverdi på kr 950 000 
og en låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) på kr 800 000. 
 

Vurdering 
Forespørsel om kjøp kommer fordi leietaker ikke lenger er berettiget til å leie, ut fra kommunens 
kriterier for tildeling av kommunal bolig. Leietaker har dermed et boligbehov som må løses. 
Forespørselen har trolig også sammenheng med at det er liten tilgang på ledige boliger for tida, 
og særlig i det lavere prisnivå. 
 
I tilfeller hvor det er særskilte forhold som tilsier en særskilt behandling i kommunens 
boligsosiale arbeid, kan salg av kommunal bolig til leietaker til markedstakst være et riktig grep. 
I denne saken ser en ikke at det foreligger særskilte forhold av en slik art at salg til leietaker kan 
tilrås. 
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Forvaltning av kommunens boliger og boligsosiale tiltak, der kjøp og salg inngår, behandles i 
kommunens boligsosiale plan. Eksisterende vedtatt plan er under revidering og revidert forslag 
legges fram til behandling til høsten. Det er naturlig at kommunen i arbeidet med revidering av 
boligsosial plan ser nærmere på utforming av løsninger som leie-før-eie eller liknende 
konsepter, som stadig flere kommuner tar i bruk. Det er i en slik sammenheng viktig at 
kommunen har løsninger som oppfattes som forutsigbare og gir likeverdig behandling (under 
ellers slike vilkår, dvs. at en gir rom for at særskilte behov kan medføre ulik behandling). 
 
Forespurt salg ville ikke vært prioritert ved en helhetlig vurdering av boligmassen. Boligen 
ligger sentrumsnært, og med to soverom passer den mange målgrupper. Det er derfor ikke 
ønskelig for kommunen å selge den. 
 
Gjennomgang av kommunale boliger som kan være aktuelle for salg behandles i kommende 
forslag til revidert boligsosial plan. 
 
Rådmannen vil derfor anbefale at forespørsel om kjøp av kommunal leilighet i Hildremstunet 
5A ikke imøtekommes. Dette begrunnes med kommunens behov for sentrumsnære boliger og 
nøytral boligforvaltning i forhold til leietakere/øvrige innbyggere hvor det ikke foreligger 
grunner til ulik behandling. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2016/10498-58 
Saksbehandler: 
 Kine Marie Bangsund 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Klage - Planvedtak reguleringsplan Skageåsen III - trinn 4 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 27/18 17.04.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Klage 1: Fra Kåre Magnus Skjefte, Ole Anders Haugerøy og Kristian Mork 

Klagen avvises. Kommunestyrets vedtak i sak 10/18, den 13.02.18, opprettholdes. 
Klagen avvises med begrunnelse i at det ikke foreligger ny vektig informasjon i saken, 
samt kommunens helhetlige vurdering av reguleringsplanen med bakgrunn i samtlige 
innkomne innspill i høringsrunden. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse. 
 

2. Klage 2: Fra Marthe Formo og John Ove K Aagård 
Klagen avvises. Kommunestyrets vedtak i sak 10/18, den 13.02.18, opprettholdes. 
Klagen avvises med begrunnelse i at det ikke foreligger ny vektig informasjon i saken, 
samt kommunens helhetlige vurdering av reguleringsplanen gjort i samråd med Miljø- 
og landbruk.   
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 
Hjemmel for vedtaket er: pbl § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Delegasjonsreglementets kap. 
VI, bokstav g. 
 
 
 

23



 Vedlegg: 
1. Klagebrev fra Kåre Magnus Skjefte, Ole Anders Haugerøy og Kristian Mork 
2. Klagebrev fra Marthe Formo og John Ove K Aagård v/ advokat Siw Bleikvassli 
3. KOM-sak 10/18, 13.02.2018 

 
 

Saksopplysninger 
Klage 1: 
Kåre Magnus Skjefte (eiendommen 10/217), Ole Anders Haugerøy (eiendommen 10/215) og 
Kristian Mork (eiendommen 10/216) har i brev datert 14.03.18, klaget på kommunestyrets 
planvedtak av reguleringsplanen for Skageåsen III – trinn 4 i sak 10/18. 
 
De har klagerett, og klagen er mottatt innen fristen på 3 uker fra melding om vedtak er mottatt, 
jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og Forvaltningslovens §§ 28 og 29. 
 
Oppsummering av klagen: 

 De mener det ikke har kommet tydelig frem for alle berørte parter i saken at veg 1 
(tilførselsveg i nord o_V1) er en tilførselsveg for eventuelt videre utbygging av 
Skageåsen (Hunnaåsen).  

 De mener også at kommunens kommentarer til deres innspill ikke er riktige.  
o I møte med kommunen ble en utvidelse og forlengelse av deres eksisterende 

adkomstvei (o_V5) ikke sett på som et problem fra deres side med tanke på 
breddeutvidelse som ville gå på bekostning av deres tomter (dette under 
forutsetning av at det ble foretatt en detaljprosjektering før endelig avgjørelse ble 
tatt). 

o De mener at trafikksikkerheten ikke blir bedre med ett nytt kryss like ved 
aktivitetsbanen. De mener at gangveien (innregulert fortau o_F) ikke har noen 
betydning, da den ligger på oversiden av aktivitetsbanen (f_LEK1) og bare går 
rett ut i krysset uten noen videre trase. 

o I møte med kommunen sier de også at alternativ 4 (breddeutvidelse og 
forlengelse av eksisterende vei o_V5), er et bedre alternativ til tomtene 1 – 4, enn 
veg 1 (o_V1 og o_V4). 

 De mener kommunen ikke har vært objektive i vurderingene i saken med bakgrunn i at 
mye tyder på at kommunen har tenkt på en eventuelt videre utbygging av Skageåsen 
(Hunnaåsen), fremfor en tilførselsvei til de tre/fire tomtene. De ønsker derfor en 
vurdering fra en objektiv part.  
 

Klage 2: 
Marthe Formo og John Ove K Aagård (eiendommen 10/1) har i brev datert 19.03.18 klaget på 
kommunestyrets planvedtak av reguleringsplanen for Skageåsen III – trinn 4 i sak 10/18. 
 
De har klagerett, og klagen er mottatt innen fristen på 3 uker fra melding om vedtak er mottatt, 
jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og Forvaltningslovens §§ 28 og 29. 
 
Oppsummering av klagen:  

 Aagård hevder planvedtaket lider av mangler ved at en ikke har foretatt tilstrekkelig 
utredning av konsekvenser ved planforslaget forut vedtak. Aagård anmodet om en 
konsekvensutredning i saken. Aagård har i tidligere uttalelse pekt på at det i så måte er 
relevant å vurdere bl.a. 
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o Arealtall ulike markslag før og etter utbygging  
o Verdier i landskapet, eksponering, behov for avbøtende tiltak  
o Anleggsperioden, behov for erosjonsreduserende tiltak  
o Konsekvenser for landbruksdrift, landbruksveier 

 Aagård hevder kommunen ved en "bit for bit" regulering som her, unnlater og foreta en 
helhetlig vurdering av samlede konsekvenser de ulike byggetrinn samlet innebærer. Det 
kan ikke være i samsvar med intensjon bak regler som skal ivareta landbruksinteressene, 
og det fremstår for Aagård som en uthuling av det vern regelverket oppstiller for 
landbrukets interesser. 

 Aagård er bekymret for at reguleringen vil ha negativ innvirkning og hindre en fornuftig 
drift av jord- og skogbruk i tilliggende område. Aagård tenker at kommunen enkelt 
kunne ha foretatt en konkret og reell vurdering, og at en i fellesskap kunne ha kommet 
frem til hensiktsmessige avbøtende tiltak. 

 Aagård er særlig bekymret for kommunens manglende vilje til å vurdere ved endret /økt 
avrenning av overflatevann fra tiltaket, og har ved tidligere innspill bedt kommunen 
utarbeide en samlet overflatevannsplan for hele området.  

 Aagård viser til Sintef byggforsks anvisning "Vann i by - håndtering av overvann i 
bebygde områder" og trekker frem at tidligere tiders løsning på overvann ikke er godt 
nok hensett dagens krav.  

 Aagård merker seg at planleggingen så langt begrenser seg til å fastslå at overflatevann 
fra Skageåsen III uten videre skal ledes i eksisterende avløpsnett, og derfor er en reell 
risiko for flom/erosjon på hans eiendom som følge av lav kapasitet i eksisterende anlegg, 
økt avrenning fra byggefeltene/infrastruktur samlet, samt forventet økt nedbørintensitet i 
perioder. 

 Aagård ber kommunen oppheve planvedtaket, og foreta nødvendig utredning som 
omsøkt, herunder vurderer evt. avbøtende tiltak før endelig planvedtak. 

 

Vurdering 
Klage 1: 
Ved 1.gangs behandling av reguleringsplanen ble det nevnt følgende om tilførselsveien i nord 
(o_V1); «... en justering av plangrensen i nord med tanke på å tilrettelegge for fortau langs 
tilførselsvegen til et evt. framtidig boligområde i Hunnaåsen. Fortauet skal anlegges mot 
eksisterende boligtomter og gir en liten skjerming for bebyggelsen.» 
 
Tilførselsvegen (o_V1) har alltid vært et element i gjeldende reguleringsplan for Skageåsen III 
(vedtatt 18.03.1996).  
 
Skjefte, Mork og Haugerøy har tidligere sendt inn innspill til reguleringsplanprosessen. Her har 
de uttrykt sin misnøye til at tilførselsvegen (o_V1) i nord skal bygges. Dette med bakgrunn av at 
det ved behandling av deres byggesøknader (perioden 2008-2011) ble gitt muntlig beskjed om at 
denne tilførselsvegen ikke kom til å bli bygget.  
 
Tilførselsveien i nord (o_V1) ble i sin tid innregulert i reguleringsplan for Skageåsen III med 
tanke på nye framtidige boligområder i Hunnaåsen som lå inne i kommunedelplanen for Skage. 
I forbindelse med revisjon av kommunedelplanen i 2003, ble imidlertid de framtidige 
utbyggingsområdene i Hunnaåsen tatt ut med begrunnelse i at kommunen var inne i en lav 
utbyggingsperiode og det ble vurdert at tomtereserven i Skageområdet ville dekke et framtidig 
behov i planperioden. Fra ca. 2007 har det vært fokus på sentrumsnær utbygging, og en har fram 
til nå ikke sett behov for en ytterligere utbygging i Hunnaåsen, og en opparbeidelse av 
tilførselsveien nord i planområdet (o_V1). Kommunen har imidlertid vært inne i en vekstperiode 
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de senere årene, og SSBs framskriving av en befolkningsvekst på ca. 21 % fram mot 2040 
(middels vekst) aktualiserer Hunnaåsen som nytt framtidig utbyggingsområde. Med bakgrunn i 
blant annet framskrevet befolkningsvekst er det derfor igangsatt en områderegulering for 
Hunnaåsen boligområde, og hvor blant annet alternative tilførselsveier skal vurderes og 
konsekvensutredes nærmere. Deriblant tilførselsveien i nord (o_V1) som fortsatt ligger inne i 
reguleringsplan for Skageåsen III – trinn 4 som en aktuell adkomst til nytt boligområde i 
Hunnaåsen, og som i fjor (2017) ble delvis opparbeidet som følge av bygging av nytt 
høydebasseng. Det har ikke vært vurdert å ta ut tilførselsveien i nord (o_V5) i forbindelse med 
dette reguleringsplanarbeidet. Og det har heller ikke tidligere blitt fattet vedtak om en 
reguleringsendring med tanke på å ta ut/omregulere o_V1 i reguleringsplan for Skageåsen III.  
 
I deres innspill til reguleringsplanforslaget ble det foreslått at adkomstvegen til 4 av de nye 
tomtene skulle gå via eksisterende adkomstveg (o_V5) til eiendommene 10/215, 216, 217, 219 
og 222. Grunneierne av eiendommene 10/219 og 10/222 stilte seg negativ til dette. Dette 
begrunnet i at de så for seg en risiko for at vegen (o_V5) «litt etter litt vil bli en vesentlig 
innfartsåre til nytt boligfelt (Hunnaåsen)».  
 
Selv om Skjefte, Haugerøy og Mork ikke ser på utvidelsen av deres adkomstveg (o_V5) som et 
problem, vil det imidlertid medføre økt trafikk langs veien til de 4 nye tomtene. Kommunens 
vurderinger er basert på at eksisterende adkomstveg (o_V5) er underdimensjonert for 
videreføring til 4 nye boliger og vil kreve en breddeutvidelse og en flytting av en nærlekeplass 
(f_LEK2). I tillegg vurderes de negative konsekvensene for eiendommene 10/219 og 10/222 å 
være større enn fordelene for klagernes eiendommer. Dette med begrunnelse i at boliger og 
øvrige bygg på eiendommene 10/2019 og 10/222 vil bli liggende nærmere o_V5, og da spesielt 
boligen på eiendommen 10/219, enn klagernes bolighus.  
 
Når det gjelder trafikksikkerhet tilknyttet krysset og tilliggende aktivitetsbane, samt en 
avslutning av fortauet, så er dette også vurdert i løpet av planprosessen. Selv om en ikke har fått 
til en optimal løsning, og da spesielt for myke trafikanter i dette området, så vurderes vedtatt 
planløsning som akseptabel.  
 
Som nevnt i 2. gangs- og sluttbehandlingen av planen er det allerede bygget veg til høyde-
bassenget i traseen for o_V1, og det vil være enkelt å opparbeide en adkomstveg til de 4 nye 
boligtomtene (1 – 4). Ved å opprettholde vedtatt plan, så vil en også minske trafikken i 
eksisterende boligområde.  
 
Hovedformålet med dette planarbeidet var å forbedre attraktiviteten til det siste 
utbyggingsområdet innenfor gjeldene reguleringsplan for Skageåsen III (vedtatt 18.3.1996). 
Vedtatt plan har gitt en reduksjon av antall tomter fra 18 til 14, noe som vil gi en redusert 
trafikkbelastning i boligområdet. I tillegg ble planområdet utvidet i nord slik at tilførselsvei 
o_V1 ble flyttet noe for å gi rom for å bygge et fortau med tanke på et eventuelt framtidig 
boligområde i Hunnaåsen.   
 
Det er vanlig at kommunens objektivitet i arealplansaker blir vurdert av parter som blir berørt. 
Det er ikke vanlig å innhente vurderinger fra en objektiv part, da det er kommunen som gjennom 
plan- og bygningsloven er reguleringsmyndighet innenfor kommunens grenser. Faglige råd til 
planarbeidet blir vanligvis gitt av regionale og statlige fagmyndigheter, og disse blir vurdert 
nærmere i planarbeidet. Vi har vært tydelig på hva som har vært hovedformålet med denne 
planen, og har vurdert ulike alternative løsninger for veiløsninger i planarbeidet. Disse 
alternative veiløsningene er detaljprosjektert av innleid konsulent med erfaring fra denne type 
planarbeid.    
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Etter en helhetlig vurdering av fordeler og ulemper med en alternativ adkomstveg til 4 nye 
tomter (1 – 4), så tilrås det at reguleringsvedtaket blir opprettholdt uendret. Dette med 
begrunnelse i ovennevnte vurdering og tidligere vurderinger i plansaken.   
 
Det tilrås at kommunestyrets vedtak i sak 10/18 opprettholdes, og at klagesaken oversendes 
Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse. 
 
 
Klage 2: 
 
Ved 1.gangs behandling av reguleringsplanen var Miljø og landbruk sin faglige vurdering 
denne: 
«Planendringen innebærer at 2 daa skog, ikke dyrkbar på middels bonitet omdisponeres i tillegg 
til det som tidligere er omdisponert i området. Dette anses som ubetydelig opp mot den 
samfunnsmessig nytten som ligger i bedret trafikksikkerhet. Øvrige endringer i planen berører 
ikke landbruksinteressene.» 
 
Det er gjort utredninger i forhold til de endringene som gjøres i reguleringsplanen. Planen 
berører 2 daa skog, ikke dyrkbar på middels bonitet, og ble sett på som ubetydelig i forhold til 
den samfunnsmessige nytten som ligger i en bedret trafikksituasjon. Det er valgt å ikke foreta 
ytterligere utredninger på bakgrunn av miljø og landbruks uttalelse. Kommunen har heller ikke 
mottatt innsigelse eller faglige råd fra regionale og statlige fagmyndigheter som tilsier at planens 
innhold ikke er godt nok belyst og utredet, og at det kreves en ytterlig utredning av de punkter 
Aagård har angitt i sin klage.  
 
En omdisponering på ca. 2 daa vurderes å ikke medføre vesentlige endringer for driften av 
eiendommen 10/1, dette med tanke på arrondering og tilkomst til eiendommen. 
 
Overvannshåndteringen i forbindelse med planen er vurdert i planarbeidet og vil bli spesielt 
nevnt i anbudskonkurransen for opparbeidelse av infrastruktur i området. De eksisterende 
forholdene som Aagård nevner vil derfor bli utredet nærmere i denne prosessen.  
 
Med bakgrunn i at det vil gjøres utredninger av overvannshåndteringen for området i forbindelse 
med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget for opparbeidelse av byggetrinn 4, så vurderes dette 
som tilstrekkelig ivaretatt. Det er imidlertid viktig at utredningene tar høyde for at tidligere 
tiders løsning på overvann ikke er godt nok i forhold til dagens krav.   
 
Det tilrås at kommunestyrets vedtak i sak 10/18 opprettholdes, og at klagesaken oversendes 
Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse. 
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Fru Opdals gårdshotell - søknad om serverings- og skjenkebevilling 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 28/18 17.04.2018 
Overhalla kommunestyre  26.04.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Fru Opdals gårdshotell, org.nr. 871217122 tildeles serveringsbevilling og alminnelig 

skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (øl, vin og brennevin) for 
inneværende periode, frem til 31.3.2020. 

2. Bevillingen gjelder for servering og skjenking i gårdshotell, stabburet og på uteområdet 
i hht. vedlagte skisser, på gårdstun og nede ved Namsen ved spesielle anledninger. 

3. Ellen Odny Opdal f. 18.4.68 og Trond Sverre Ahlin f. 8.11.60, godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 

4. Serveringssteder kan holde åpent alle dager fra kl. 06.00 til 01.30, jfr. kommunal 
forskrift for serveringssteder av 21.09.1998. 

5. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 
for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 

6. Serverings- og skjenkebevilling gis under forutsetning av at styrer og stedfortreder 
gjennomfører og består pålagt kunnskapsprøve. I tillegg forutsettes det at eventuell 
uttalelse fra politiet og NAV ikke inneholder forhold som taler mot at søknad kan 
innvilges. 
 

 
Hjemmel for vedtaket er: Serveringsloven § 3 og alkohollovens § 1-7 
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Dokumenter i saken (vedlagt): 
1. Søknad om skjenkebevilling med skisser og konseptbeskrivelse 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til søknad datert 9.4.18, med vedlegg/tilleggsopplysninger, fra Fru Opdals gårdshotell 
v/Ellen Odny Opdal og Trond Ahlin. Det søkes om alminnelig serverings- og skjenkebevilling 
for øl, vin og brennevin (gruppe 1-3). Skjenking skal foregå i gårdshotell, stabburet og på 
avgrenset uteareal på gårdstun og ved Namsen.  
 
Ellen Odny Opdal skal være styrer med Trond Ahlin som stedfortreder. Ellen Odny 
Opdal(styrer) har gjennomført og bestått etablererprøve for serveringssteder. Begge er kjent med 
krav om lovpålagte prøver for styrer og stedfortreder i hht. alkoholloven og har avtale om å 
gjennomføre disse prøvene 23.4.18. 
 
Søknad er sendt til uttalelse til Trøndelag politidistrikt og Sosialtjenesten v/NAV-leder. Vi har 
foreløpig ikke mottatt tilbakemelding. 

Vurdering 
Hvis det av ulike årsaker ikke ønskes å åpne for alminnelig serverings- og skjenkebevilling ved 
Namsen i hht. søknadens skisse og beskrivelse, kan et alternativ være å foreslå at søker må søke 
særskilt om å få utvide sin serverings- og skjenkebevilling til å gjelde ved Namsen når slike 
spesielle anledninger inntreffer. 
 
Det anbefales at søknaden innvilges under de forutsetninger som kommer frem i forslag til 
vedtak. 
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