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1 Formål med planarbeidet 

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boligtomter i  

planområdet.  

Planområdet omfatter deler av eiendommene 15/14, 16/1og 16/6  og er vist på fig 1 

Oversiktskart og fig 2 Planområde nedenfor.. 

 

 

Figur 1 Oversiktskart 

 
 
Figur 2 Planområdet 
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Det er avholdt oppstartmøte med representanter for kommunen den 13.02.18. Kopi av 

referatet vedlegges som vedlegg 1. 

  

2 Bakgrunn   

Grunneierne av eiendommen gnr 16, bnr 1 har tidligere søkt om dispensasjon og 

fradeling av tre nye boligtomter i LNF-område på eiendommen, og de har fått 

godkjenning i utvalgsmøte 13/17 i møte den 2.03.17 under forutsetning av at det 

utarbeides reguleringsplan for området og at: 

• Helhetlig utnyttelse av området skal ivaretas. 

• Det skal tas hensyn til landbruk slik at det ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Det er stilt krav om at det ved utarbeidelse av planen skal vektlegges en  helhetlig 

utnyttelse av området. Dette innebærer også at det er naturlig å vurdere om det plass til 

noen flere tomter i området. 

 

 

 3 Alternativer 

3.1 Generelt 

Det foreligger følgende hovedalternativer for utnyttelse av området:  

• Alt 1 Planforslaget 

• 0-alternativet- er framskriving av dagens situasjon. 

 

3.2 Alt 1 Planforslaget 

Planforslaget  omfatter ca 24 da, se figur 2 ovenfor  

 

3.3 0-alternativet-ingen tiltak 

I dette alternativet vil planområdet bestå som LNFR område som i dag   

 

3.4      Alternativer som skal utredes 

Tiltakshaver utreder alt 1 samt 0-alternativet. 

 

4 Overordnede føringer 

 

4.1 Generelt. 

Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplanen tas hensyn til gjeldende planer og 

overordnede føringer 

  

4.2 Kommuneplanens arealdel 

Planområdet ligger i LNF-område. Det er i sak 13/17 den 2.03.17 gitt dispensasjon for 

fradeling av tre nye boligtomter i LNF-område på eiendommen 16/1 forutsatt at det 

utarbeides og vedtas reguleringsplan for området. 

 

4.3 Reguleringsplaner 

Det er ingen tilstøtende reguleringsplaner 

 

4.4 Trafikksikkerhetsplan for Overhalla kommune 

Planområdet ligger 3,4 km fra Hunn sentrum og Hunn skole, 1,4 km langs Fv. 17, 1,8 

km langs Fv. 7054  og 0,2 km langs privat vei. 

Det er gang-/sykkelveg langs  Fv. 17 men ikke langs Fv. 7054 Nordgårdsveien.. 

Det er ikke registrert ulykker på Fv.7054 fram til Fv. 17 
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4.5 Klima og miljøplan for Overhalla kommune 

Etter en gjennomgang av klima og miljøplan vedtatt kan det ikke sees at den inneholder 

forhold av betydning for planarbeidet. 

 

5 Utredningsbehov 

 

5.1 Generelt 

Omfang av konsekvensutredning skal vurderes iht. Forskrift om konsekvensutredning  

§7 og vedlegg IV og innkomne uttalelser ved varsel om oppstart av planarbeidet. 

 

Konsekvensutrednigen skal i følge forskriftens § 21 identifisere og beskrive de faktorer 

som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

 

5.2 Utredningstemaer 

Følgende tema foreslås utredet i konsekventutredningen: 

 

• Naturmangfold jfr. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven 

 Det vises til naturmangfoldlovens §7 som gir prinsipper for offentlig beslutningstaking 

jfr.  Naturmangfoldloven  §§8-12. Det foretas beskrivelse og vurderinger basert på 

befaring og kunnskapsgrunnlag i artsdatabasen, naturbase, skog og landskap.  

 

• Kulturminner og kulturminner og miljø. 

Det er i følge riksantikvarens database «Askeladden» kjente automatisk fredede 

kulturminner i planområdet. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan være flere 

kulturminner i området, og det kreves normal aktsomhet ved planlegging og 

gjennomføring av tiltak i området.  

 

• Friluftsliv 

Det er i Miljødirektoratets database ikke registrert friluftslivsområder i planområdet 

Tiltaket ligger inntil adkomstløype til eksisterende lysløype/trimløype som må ivaretas. 

 

• Landskap 

Landskapet er ikke spesielt og det legges ikke opp til vesentlig terrengingrep eller 

dominerende bebyggelse i området.  

Det er i Miljødirektoratets database Naturbase ikke registrert spesielle naturtyper i 

området. 

 

I oppstartmøte er det konkludert med det er behov for å konsekvensutrede temaet 

«Landskap» 

Etter befaring i området og opplysningene ovenfor vurderes det et ikke å være behov for 

konsekensutredning av dette temaet og det foreslås ikke konsekvensutredet. 

 

• Sikring av jordressurser (jordloven) 

Planområdet omfatter følgende landbruksområder: 

Innmarksbeite         12,1 da 

Produktiv skog          7,2 da    

Sum          19,3 da  

Området er grunnlendt delvis med fjell i dagen. 
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Samlet landbruksområde for eiendommene 16/1 og 17/3: 

Fulldyrka jord       178,5 da 

Innmarksbeite         71,1 da 

Produktiv skog    1154,5 da 

Annet markslag      361,9 da  

Bebygd, vann, samferdsel       14,3 da  

Sum                 1780,2 da 

       

• Beredskap og ulykkesrisiko jf. Plan- og bygningsloven § 4-3 

Det foretas en ROS-analyse 

 

• Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko for  flom og 

skred. 

 

• Barn og unges oppvekstvilkår. 

 

Konsekvensutredningen tas inn i planbeskrivelsen. 

 

5.3 Nærmere undersøkelser og vurderinger 

Det skal i utredningen gis en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til:  

- Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen eller tiltaket. 

Dette forutsettes utredes hvis det viser seg relevant og nødvendig.  

- Undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske 

virkningene av planen eller tiltaket.  

I utgangspunktet anses ikke forholdet relevant. Det tas forbehold om at dette må 

utredes hvis utredning av under punktene «Beredskap og ulykkesrisiko» eller 

«Mulige trusler av klimaendringer» viser at det er relevant og nødvendig.  

 

Selv om planen ikke utløser krav om konsekvensutredning, er det ifølge 

«Veiledningsnotat –Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner» 

fra KMD/planavdelingen av 14.1.16» krav om at virkningene av planen skal 

belyses. 

 

6 Utbyggingsavtale 

6.1 Behov for offentlige og private tiltak 

• Utbygging av privat vei. 

Adkomst til området forutsettes etablert ved utvidet bruk av eksisterende private 

veg med avkjørsel fra Fv 7054. 

• Utbygging av kommunale og private  VA-ledninger 

Behov for vannforsyning forutsettes dekt ved tilknytning til eksisterende 

kommunal vannledning i nærheten av planområdet. 

Overvann ledes ut i terreng. 

• Området forutsettes tilknyttet NTE`s nett i området. 

 

6.2 Behov for utbyggingsavtale 

Det er behov for en utbyggingsavtale vedr utbygging av VA-anlegg fram til feltet samt 

utbygging og overtakelse av interne hovedledninger.  
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7 Gjennomføring av planarbeidet/ offentlig informasjon og medvirkning 

Før oppstart av arbeidet med selve reguleringsplanen starter, foretas kunngjøring i 

media iht. krav i Plan og bygningsloven i tillegg til at alle berørte parter og offentlige 

instanser får informasjon om oppstart av planarbeidet. Planprogrammet sendes på 

høring samtidig med kunngjøring av oppstart av planarbeidet. 

 

Planarbeidet forutsettes gjennomført i samråd med Overhalla kommune med møter og 

korrespondanse etter behov.  

 

8 Framdriftsplan 

         Uke/år 

Kommunal behandling av planprogram    22 /2018 

Kunngjøring av planprogram og planstart    23/2018 

Frist for uttalelser til kunngjøringa av planprogram og oppstart 

av planarbeidet       29/2018 

Utarbeidelse av reguleringsplan     33/2018 

Kommunal behandling av plan første gang    37/2018  

Utlegging til offentlig ettersyn     38/2018 

Frist for uttalelse       44/2018 

Evt. justering av plan       46/2018  

Kommunal behandling av plan andre gang    50/2018 


