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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2018/2975-4 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Fastsetting av valgdag 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 75/18 06.11.2018 
Overhalla kommunestyre  20.11.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes som endagsvalg mandag 9. september 2019. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Valgloven § 9-2 
 
 
 

Dokumenter i saken (ikke vedlagt) 
Type Dato Tittel Adressat 
I 20.03.2018 Fastsetting av valgdag for 

kommunestyre- og fylkestingsvalget 
2019 

Lian Sissel 

I 03.05.2018 Forskrifter om gjennomføring av 
kommunestyre- og fylkestingsvalget 
i 2019 i kommuner og 
fylkeskommuner omfattet av 
grenseendringer 

Lian Sissel 

I 06.06.2018 18/967-12 Orientering om endringer 
i valgloven 

Det kongelige kommunal- og 
moderniseringsdep 

    
 

Saksopplysninger 
Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ble i statsråd den 16. mars 2018 
fastsatt til mandag 9. september 2019. 
 
Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det skal holdes valg også søndag 8. september 
2019, jfr. valgloven § 9-2(2): 
 
“§ 9-2. Fastsetting av valgdag  
(1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag. 
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(2) Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett 
eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. 
Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det årete valget skal holdes.” 
 

Vurdering 
I Overhalla har praksis vært å avholde valget på vedtatt valgdag og rådmannen ser ingen grunn 
til å endre på denne praksisen.
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2018/4485-26 
Saksbehandler: 
 Dagfinn Johansen 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Oppdaterte retningslinjer for kommunal skoleskyss. 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 76/18 06.11.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Nye retningslinjer for kommunal skoleskyss vedtas på bakgrunn av vurderingene som er 

gjort av det utvidede arbeidsutvalget for trafikksikkerhet. 
2. Med utgangspunkt dagens skoleskysskapasitet på de strekningene som er vurdert, skal 

alle rettigheter være effektuert innen oppstart av skoleåret 2019/2020.  
3. Hvis alderstrinn midlertidig må prioriteres p g a tilgjengelig skoleskysskapasitet 

inneværende skoleår, skal de yngste elevene med utvidet rettighet prioriteres. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Lov om opplæring. 
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
S 25.09.2018 Utvidelse av arbeidsutvalg for 

trafikksikkerhet - vurdering av 
skolevei. 

 

S 30.10.2018 Oppdaterte retningslinjer for 
kommunal skoleskyss 

 

 
 
 

Saksopplysninger 
Fra høsten 2018 har den nye Fylkeskommunen fått ansvaret for oppmåling av avstander for å 
finne grensene med hensyn til lengde fra heim til skole. Fylkeskommunen sitt ansvar for skyss 
er 2 km for 1. trinn og 4 kilometer for 2. – 10. trinn. 
Fylkeskommunen benytter digital kartoppmåling med et verktøy som nå benyttes nasjonalt. 
I mange kommuner – også i Overhalla – har dette ført til at noen elever har mistet den 
fylkeskommunale retten til skoleskyss. I kjølvannet av kommet klager til kommunen fordi det 
da blir spørsmål om trafikksikkerheten er god nok for de strekningene som 
har mistet retten. Klager er også kommet med bakgrunn i gjeldende retningslinjer for kommunal 
skyss begrunnet i trafikksikkerhet innenfor 2 og 4 kilometer i avstand fra skolene. 
I h t sak 70/18 i Formannskapet, er det nå foretatt en vurdering av alle strekninger som i dag har 
kommunale rettigheter til skoleskyss av en utvidet arbeidsgruppe for trafikksikkerhet. 

Vurdering 
Det har vært gjennomført befaring og vurdering av alle aktuelle strekninger der følgende 
personer/roller deltok: 
Kommunestyremedlem: Ola Landsem 
Trygg trafikk Trøndelag: Frode Tiller Skjervø 
Statens vegvesen: Inger Ydse 
Politiet: Erling Lundstadsveen 
Fra kommunen: Roger Johansen (Teknisk sjef), Åse Ferstad (Avdelingsingeniør) og Dagfinn 
Johansen (Fagsjef for oppvekst) 
 
Vurderingene er foretatt på bakgrunn av følgende kriterier: 
 

1. Fartsnivå/fartsgrense 
2. Trafikkmengde 
3. Veibredde/veiskulder 
4. Gangfelt 

5. Sikt/sikthindringer 
6. Kryssing av vei 
7. Inn- og utkjøringer 
8. Utfordringer vinter 

 
Til sammen 15 delområder er vurdert. 
Utvalget foreslår nå følgende nye retningslinjer for kommunal skoleskyss: 
 
Område Skole Strekning Vurdering/konklusjon 

1 Hunn skole FV-17 i retning Overhalla Skyss 1. – 7. trinn 
(8. – 10. trinn har skyss 
til OBUS) 

2 Hunn skole FV-17 retning Overhalla og Fv 7054 
Skilliås/Hammer 

Skyss 1. – 7. trinn 
(tidligere 1. – 4. trinn) 

3 Hunn skole FV-17 retning Namsos og FV 7050 Skyss 1. – 4. trinn 
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mot Namsos 
4 Hunn skole FV- 434 - Melen Skyss 1. – 4. trinn 
5 OBUS FV-17 retning Namsos 1. Skyss 1. trinn i sentrum 

Overhalla fra motsatt 
side gangfelt av 
gangfelt 

2. Midlertidig skyss 1. - 4. 
trinn for kryssing 
Circle K og samme side 
fram til kryss til Barlia. 
Gjelder til overganger 
FV 17 er forbedret. 

3. Skyss 2. – 10. trinn 
etter 2 km grensen. 

6 OBUS FV-17 retning Namsos og kommunal 
vei Barlia i retning Klabbdal 

Skyss 1. – 7. trinn 
midlertidig inntil gang- 
og sykkelvei er ferdig til 
Barlia 

7 OBUS FV-17 mot sentrum  Ranem bru  
FV 760 mot Namsos og mot Grong 

Skyss 1. – 10. trinn  
p g a dårlig sikkerhet 
over Ranem bru 
(tidligere 1. – 7. trinn) 
 

8 OBUS Gang- og sykkelvei (indre lei) + KV 
27 Svalivegen 

Skyss 1. – 7. trinn 
(tidligere 1. – 4. trinn) 

9 OBUS Fv 17 – Gang- og sykkelvei i retning 
Bjøra og KV 27 Liss Amdal. 

Skyss 1. – 7. trinn 
(tidligere 1. – 4. trinn) 

10 OBUS Fv 17 – Gang- og sykkelvei i retning 
Bjøra og KV 31 Solum 

Skyss 1. – 7. trinn 
(tidligere 1. – 4. trinn) 

11 OBUS Fv 17 – Gang- og sykkelvei Skogmo 
fram til kryss Skjørland. 

Ingen rett til skyss fra  
2. trinn. 

12 OBUS Fv 17 – Gang- og sykkelvei Skogmo 
 FV 7058 Liss Skogmo 

Skyss 1. – 4. trinn 
midlertidig fram til 
overgang ved Skogmo 
Gjestgiveri er forbedret. 
1. trinn har skyss 
permanent p g a lengde. 

13 OBUS Fv 17 – Gang- og sykkelvei  FV 760 
mot Grong 

Skyss 1. – 10. trinn 

14 Overhalla 
Montessoriskole 

Fv 1740 – Sørsivegen i retning 
Namsos 

Skyss 1. – 7. trinn 
(tidligere 1. – 4. trinn) 

15 Overhalla 
Montessoriskole 

Fv 1740 – Sørsivegen i retning Grong Skyss 1. – 7. trinn 
(tidligere 1. – 4. trinn) 

 
Vedlagt følger detaljer for hver strekning. 
 
Ingen elever har mistet rettigheter de har i dag. Elever på strekningene 2, 7, 8, 9, 10, 14 og 15 
har gjennom vurderingen fått utvidet rett til skoleskyss. Skysskabalen i Overhalla er en meget 
sammensatt øvelse. For skoleåret 2018/2019 kan det på enkelte strekninger være vanskelig å 
oppfylle utvidet rettighet på alle dager/tidspunkt p g a den kapasiteten kommunen har 
tilgjengelig for skoleskyss dette skoleåret. Rettighetene blir derfor senest effektuert ved oppstart 
skoleåret 2019/2020. Hvis alderstrinn midlertidig må prioriteres p g a tilgjengelig kapasitet, skal 
de yngste elevene med utvidet rettighet prioriteres. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2017/2402-8 
Saksbehandler: 
 Annbjørg Eidheim 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Finansiering av utbygging av tilknytning vann/avløp for Skogmo 
Industripark 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 77/18 06.11.2018 
Overhalla kommunestyre  20.11.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Overhalla kommune bygger ut nytt anlegg for vann/avløp og overvann fra nordre del av 
Skogmo industriområde til tilknytningspunkt ved Skogmo Gjestgiveri innenfor en 
kostnadsramme på kr 600 000 eks mva. 
 
Utbyggingen finansieres med lån. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med 
følgende budsjettering: 
 
Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp   
02300 6010 34550 0559     300 000 Vann 
02300 6020 35301 0559     300 000 Avløp 
09100 8100 88000 0906 -600 000 Bruk av lån 
 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige kontrakter og avtaler for å få arbeidet 
gjennomført i henhold til vedtak. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 11.10.2018 Oppfølgingsmail etter møte onsdag 

10.oktober om infrastruktur Skogmo 
Industripark 

Skogmoindustripark - Ole Joar 
Flaat 

 
Kart: 
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Saksopplysninger 
Amdal Elektro bygger nytt kontorbygg i nordøstre del av Skogmo industripark. Bygget skal gi 
rom for egen bedrift og utleie til eksterne brukere. 
Det er svært ønskelig at det etableres nytt anlegg for vann/avløp og overvann i forbindelse med 
nybyggingen fordi eksisterende nett ikke er dimensjonert for økt bruk.  
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Skogmo Industripark har utviklingsplaner for området. 
Man snakker om nye aktører i nybygget til Amdal Elektro, nytt planlagt  
kontor-/kompetansebygg vest for Overhalla Hus og nytt industribygg for utleie på østre del av 
industriområdet. 
Skal planene realiseres kreves det utbygging av infrastruktur – veg, vann/avløp og overvann.  
 
Fra nybygget til Amdal Elektro etableres nytt ledningsnett østover mot kommunalt nett, i stedet 
for eksisterende tilkobling nordover som ikke har tilstrekkelig dimensjon. 
Nytt ledningsnett må gå over dyrkamark mot tilkobling ved Skogmo Gjestgiveri for å oppnå 
tilstrekkelig fall.  
Grunneier aksepterer at graving utføres nå, men ønsker ikke at dette gjentar seg senere for 
eventuell endret dimensjonering på ledningsnettet. 
 
Overhalla kommune har tilrettelagt for dagens infrastruktur til Skogmo industripark. Skogmo 
industripark har nå forespurt kommunen om de kan bygge ut ledningsnettet slik at det er 
dimensjonert for videre utvikling. 
 

Vurdering 
Overhalla kommune som grunneier og tilrettelegger av Skogmo industriområde har ansvar for et 
område som videreutvikles med hensyn på infrastruktur. 
Når nybygg ikke kan tilknyttes eksisterende vann-/avløpsnett på grunn av kapasitetsproblem, må 
videre utbygging realiseres etter en helhetlig planløsning.  
 
Aktuell utbygging må skje østover for nødvendig fall. Nytt tilkoblingspunkt på industriområdet 
vil ivareta utbygging på nordre del av industriområdet – nytt bygg Amdal Elektro, nytt kontor-
/kompetansebygg og renovering/riving av kontorbyggene til Overhalla Hus. 
Utbyggingen har en forventet kostnadsramme på kr 600 000 + mva. 
 
Rådmannen anbefaler at Overhalla kommune nå bygger ut nytt anlegg for vann/avløp og 
overvann på nordre del av Skogmo industriområde for å imøtekomme nybygging og renovering 
til Skogmo Industripark.  
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2018/10966-1 
Saksbehandler: 
 Roger Johansen 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Forprosjekt ny varmekilde helsesenteret 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 78/18 06.11.2018 
Overhalla kommunestyre  20.11.2018 

 

Rådmannens innstilling 
- Det gjennomføres et forprosjekt for å avklare ny varmekilde på helsesenteret. 
- Det gjennomføres samtidig en utredning av elektrolysesystem for forebygging mot 

legionella. 
- Forprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 250 000 eks mva og 

finansieres med låneopptak. 
- Kommunestyret får saken til behandling når endelig forslag til ny varmekilde og 

legionellatiltak er utarbeidet. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
S 16.10.2018 Forprosjekt ny varmekilde 

helsesenteret 
 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Varmekilde 
På helsesenteret i dag har vi en varmekilde basert på oljefyr, og oppvarming med bruk av 
elektrisitet. Dette har fungert tilfredsstillende over mange år, selv om man siste årene har hatt 
visse problemer med oljefyranlegget. 
 
Fra 1.1.2020 vil det være forbudt å benytte fossilt brennstoff til oppvarming i denne type bygg. 
Siden dette er en av to varmekilder er man nødt til å skifte ut denne kilden og samtidig vurdere 
behovet for rehabilitering og eller oppgradering av dagens varmeanlegg. 
 
I dag dekker vannbåren varme omtrent halvparten av bygningsmassen. Det er av flere grunner 
ønskelig å øke arealet som denne typen oppvarming dekker. Vannbåren varme tilføres via 
radiatorløsninger, via ventilasjonen og gulvarme.  
Hovedkilden er el-oppvarming via kolbe med innslag av oljefyr som reserve og i kalde perioder. 
Man er i dag helt avhengig av oljefyren som spisslast når temperaturen synker til under 10-15 
minusgrader. 
 
Totalforbruk for vannbåren oppvarming av rom og varmtvann siste år er 637 456 kwh. I tillegg 
kommer 44 402 kwh på Arnebo som dekkes av vannbåren oppvarming fra samme kilder.  
 
Legionella 
Forebygging mot legionella en del av ordinær drift og vedlikehold i offentlige bygg. Slik 
forebygging er til dels utfordrende på helsesenteret. Det er svært mange tappepunkter som må 
varmebehandles. Det er også lange føringsveier for vannet, slik at det kan være vanskelig å 
tilføre tilstrekkelig varme for å ta livet av bakterier. Samlet sett er dette både arbeidssomt og 
krevende å få gjennomført. Man må ut fra krav til sikkerhet være flere vaktmestere for å 
gjennomføre varmebehandlingen pga en viss skoldningsfare. 
 
Legionella opptrer i vannrør/installasjoner og det kreves en viss varme for å tilintetgjøre 
bakteriene. Helsesenteret har beboere og besøkende som er i risikogruppen for legionella-
bakterier. Det er derfor svært viktig at man har stort fokus på denne utfordringen. 
Vi har i dag et system med varmebehandling og prøvetaking flere ganger i året basert på 
skriftlige rutiner.  
 
Varmebehandling har forbigående effekt og må gjentas med faste mellomrom. Vi ser at det har 
kommet systemer som på enklere og sikrere vis eliminerer den risikoen legionella er.  
Dette er systemer hvor man tilsetter sølv og kobberioner i vanninntaket i en forholdsvis enkel 
prosess. Med integrering av et slikt system er man så trygg man kan bli på forebygging. 
Det er flere sykehus som har tatt dette i bruk og systemene har vært benyttet over 10 år rundt 
omkring i landet. 
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På grunnlag av dette ønsker vi å se på denne teknologien som løsning på helsesenteret. Vi vil i 
neste fase kunne presentere et forslag til løsning med kostnader og andre vurderinger, samtidig 
med forslag til vedtak i kommunestyre om bytte av varmekilde. 
 
 

Vurdering 
Utskifting av oljefyr er et lovpålagt tiltak man ikke kommer utenom. Man er derfor nødt til å 
utrede dette og sette i gang med utskifting av brenner samt fjerning av oljetank som er nedgravd 
på utsiden av bygget. 
 
Det vil være naturlig at vi også ser på muligheten for å kople på en større del av helsesenteret 
med vannbåren oppvarming. Analysen vil vise hva som mulig/hensiktsmessig. 
Vi vil benytte rådgivere til å foreta de vurderingene som kreves for å utrede ny varmekilde.  
 
En vil både se på om det er hensiktsmessig å benytte samme kilde som i byggetrinn 1 
(omsorgsboliger) på samme tomt og eventuelt separat løsning.  
 
Forprosjektet ønskes satt i gang snarlig slik at man kan se dette i sammenheng med byggetrinn 1 
og eventuelt tilføre dette oppdraget til byggetrinn 1 helsesentertomta. At man ser på dette i 
sammenheng vil være smart i forhold til at det skal foregå arbeider på samme tomt. 
 
Når forprosjektet er ferdig og man ser et totalbilde av varmekilde, levetidsvurdering, 
risikovurdering mm får kommunestyret en sak med forslag til løsning/vedtak. 
 
Legionella er en utfordring som skal tas på alvor og spesielt i bygg med risikogrupper. 
Det vil være framsynt å se på løsninger som er sikrere, mindre risikofylt med hensyn til HMS og 
mindre ressurskrevende. Disse løsningene er veldokumentert og godt utprøvd av andre 
institusjoner. Når investeringskostnad og årlig kostnad mtp. drift er avklart, vil rådmannen 
komme tilbake til kommunestyret med nærmere beskrivelse av løsningen og forslag til vedtak.  
 
 
 
Miljømessig vurdering 
 
Bruk av fossile kilder til oppvarming er ikke miljøvennlig, man vil derfor oppnå en forbedring 
med å skifte ut denne varmekilden. At man samtidig ser på muligheten for å dekke en større del 
av bygget med vannbåren varme er også i et miljøperspektiv ved gjennomføring et pluss i så 
måte.
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2018/7208-14 
Saksbehandler: 
Even Buvarp Helsingen 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Sjåenget steinuttak - kunngjøring av planprogram og offentlig ettersyn – 
endring av delegasjonsreglementet 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 79/18 06.11.2018 
Overhalla kommunestyre  20.11.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Forslag til planprogram for Sjåenget steinuttak datert 25.9.2018 legges ut til offentlig 

ettersyn, samtidig som det varsles planoppstart, jf. plan- og bygningslovens §§ 4-1, 5-2, 
12-8 og 12-9. 

 
Høringsperioden skal settes til minimum 6 uker.  

 
Kunngjøring og varsling skal forestås av tiltakshaver. 
 

2. Delegasjonsreglementet, punkt III, iii, punkt 3 endres til: 
- Kommunestyrets myndighet til å kunngjøre og sende forslag til planprogram til 

offentlig ettersyn i henhold til §§ 4-1 og 12-9 delegeres til rådmannen. 
Kommunestyrets myndighet til å fastsette planprogram etter §§ 11-13 og 12-9 
delegeres til formannskapet. Når det gjelder § 11-13 og delegering av myndighet 
til å fastsette planprogram for kommuneplan, begrenses delegeringen til mindre 
omfattende revisjoner av kommuneplanen. 

 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Saksopplysninger 
Sjåenget steinuttak 
Glømmen Entreprenør AS ønsker å utvide driften i nåværende steinbrudd i Sjåenget. Uttak i 
henhold til gjeldende reguleringsplan fra 2009 nærmer seg sluttført, og det er behov for en 
utvidelse for videre drift. Omfanget av utvidelsen er beregnet til 113 da og 6 mill. m3. Driftsplan 
for anlegget vil bli utarbeidet sammen som arbeidet med reguleringsplan. 
 
Mottatt forslag til planprogram er utarbeidet av Trønder-plan AS på vegne av tiltakshaver og i 
samråd med kommunen. 
 
Planen er vurdert å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det er stilt krav til 
utarbeidelse av planprogram jf. plan- og bygningsloven § 4-1 og konsekvensutredning jf. 
forskrift om konsekvensutredning § 6 bokstav b, jf. vedlegg I punkt 19. 
 
Der er vurdert behov for konsekvensutredning knyttet til naturmangfold innenfor planområdet. 
For øvrige relevante tema vil de bli utredet i planbeskrivelsen. Dette inkluderer bl.a. 
kulturminner, forurensning, infrastruktur, verdiskapning, jordvern, friluftsliv, støy, 
samfunnssikkerhet og barn og unge.  
 
Deler av området som nå ønskes regulert til steinuttak ligger innenfor områder som i 
kommuneplanen 2007 – 2019 er avsatt til landbruk, natur og friluftsliv (LNF). 
Kommuneplanens arealdel er planlagt revidert i perioden 2018 – 2019. 
 
 
Kort oppsummering av saksgangen i en reguleringsplansak med krav om planprogram – 
Forslag til endring av kommunens delegasjonsreglement 
 
I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 4-1 første avsnitt følger det at: «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». 
 
I forbindelse med oppstart av en privat reguleringsplan som omfattes av § 4-1 avholdes det et 
oppstartsmøte, hvor rammene for planprogrammet blir fastlagt. Forslag til planprogram 
utarbeides av tiltakshaver, og ofte i samråd med kommunen. Forslaget blir så oversendt til 
kommunen, som tar stilling til om forslag til planprogram kan kunngjøres og sendes ut til 
offentlig gjennomsyn. I nåværende delegasjonsreglement er myndigheten til å bestemme at et 
forslag til planprogram kan kunngjøres og sendes ut til offentlig ettersyn delegert til 
formannskapet. 
 
Når høringsrunden er over, tas evt. innspill inn i planprogrammet og kommenteres, før revidert 
planprogram oversendes kommunen. Fastsettelse av planprogram gjøres i henhold til pbl § 12-9 
ordinært av kommunestyret, men kan delegeres i henhold til kommuneloven. I Overhalla er 
fastsetting av planprogram delegert til formannskapet.  
 
Når planprogrammet er fastsatt kan det utarbeides et forslag til reguleringsplan med 
bestemmelser. Kommunen skal her kontrollere at planen er utarbeidet i samsvar med 
planprogrammet. Kommunens myndighet til å bestemme at et reguleringsplanforslag skal 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn er delegert til formannskapet.  
Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til endelig 
vedtak. 
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Vurdering 
Forslag til planprogram oversendt 25.9.2018 er i tråd med de krav som ble stilt i oppstartsmøte 
den 22.6.2018, og ble godkjent administrativt etter en intern høring til kommunens miljø- og 
landbruksavdeling.   
 
Merknader fra kommunens fagmyndigheter ble innarbeidet i forslag til planprogram, og de 
foreslåtte tema som skal utredes og konsekvensutredes er relevante for planen. 
 
Planoppstart og høring av forslag til planprogram: Saken ble kunngjort og sendt på offentlig 
ettersyn av Trønder-plan AS den 28. september. Frist for innspill til planprogrammet ble satt til 
12. november.  
 
Plankonsulent er gjort kjent med at forslag til planprogram må formelt behandles i 
formannskapet. 
 
I henhold til kommunens delegasjonsreglement er det formannskapet som er delegert myndighet 
til å anbefale utlegging og kunngjøring av forslag til planprogram. Det er derfor vurdert behov 
for en behandling i formannskapet, på tross av at saken allerede er kunngjort og sendt ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9 viser begge til at «Forslag til planprogram skal sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsel om oppstart av 
planarbeidet». Det er ikke spesifisert behov for en politisk behandling, som er tilfellet for bl.a. 
fastsetting av planprogrammet. 
 
Planprogrammet skal fastsettes av planmyndigheten (kommunestyret), jf. plan og bygningsloven 
§§ 4-1 og 12-9. Kommunestyret kan delegere myndigheten til å fastsette planprogram i samsvar 
med kommunelovens regler. Formannskapet er delegert myndighet til å fastsette planprogram. 
 
Selve utsendelsen til offentlig ettersyn og kunngjøringen for Sjåenget steinuttak er gjennomført 
på ordinær måte. Vi vurderer derfor at det ikke er behov for en utvidet høringsfrist. 
 
Forslag til endring av delegasjonsreglementet 
 
Slik delegasjonsreglementet er i dag må forslag til planprogram inn til behandling i 
formannskapet før det kan varsles oppstart og saken sendes ut til offentlig ettersyn. 
I noen tilfeller kommer forslag til planprogram inn til kommunen tett opp til eller like etter at det 
gjennomført møter i formannskapet. Det blir i slike saker en del unødvendig ventetid fra saken 
kommer inn til kommunen og til den kan kunngjøres og sendes ut til offentlig ettersyn. 
 
I forhold til lovverket er det ingen krav til at et vedtak om å kunngjøre og legge et forslag til 
planprogram ut til offentlig ettersyn skal behandles politisk. Totalt vil en plan med dagens 
delegasjonsreglement behandles politisk minimum fire ganger før et evt. endelig vedtak. 
 
Det foreslås derfor å delegere myndighet til rådmannen når det gjelder å tilrå at et forslag til 
planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn og planoppstart kunngjøres. Dette for å redusere 
saksbehandlingstiden.  
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En politisk behandling av forslag til planprogram kan likevel i særskilte saker fremmes slik som 
praktisert i dag.  
 
I henhold til Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl følger det av 
merknadene til forskriften at: «Enkelte kommuner har delegert til administrasjonen å beslutte at 
et privat planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn». I Overhalla kommune er myndighet til 
å beslutte at forslag til reguleringsplan skal sendes ut til offentlig ettersyn delegert til 
formannskapet. Rådmannen ser på dette tidspunktet ikke behov for en delegering av myndighet 
knyttet til dette. 
 
 

Konklusjon 
1. Rådmannen tilrår at forslag til planprogram for Sjåenget steinuttak datert 25.9.2018 

legges ut til offentlig ettersyn, samtidig som det varsles planoppstart, jf. plan- og 
bygningslovens §§ 4-1, 5-2, 12-8 og 12-9. 

 
Høringsperioden skal settes til minimum 6 uker.  

 
Kunngjøring og varsling skal forestås av tiltakshaver. 
 

2. Rådmannen foreslår at delegasjonsreglementet, punkt III, iii, punkt 3 endres til: 
- Kommunestyrets myndighet til å kunngjøre og sende forslag til planprogram til 

offentlig ettersyn i henhold til §§ 4-1 og 12-9 delegeres til rådmannen. 
Kommunestyrets myndighet til å fastsette planprogram etter §§ 11-13 og 12-9 
delegeres til formannskapet. Når det gjelder § 11-13 og delegering av myndighet 
til å fastsette planprogram for kommuneplan, begrenses delegeringen til mindre 
omfattende revisjoner av kommuneplanen. 

   
 
 
 
Vedlegg 

- Forslag til planprogram for Sjåenget steinuttak 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2018/893-20 
Saksbehandler: 
Even Buvarp Helsingen 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Skiljåsaunet boligfelt - fastsettelse av planprogram 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 80/18 06.11.2018 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet fastsetter planprogram for Skiljåsaunet boligfelt, datert 30.04.18, sist revidert 
18.10.18, og at planprogrammet legges til grunn for videre detaljregulering. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementets pkt. III. bokstav c, iii, pkt. 3. 
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Vedlegg: 
1) Revidert planprogram for detaljregulering Skiljåsaunet boligfelt, datert 18.10.2018, med 

sammenstilling av høringsuttalelser 
2) Referat oppstartsmøte 
3) Høringsuttalelser 

 

Saksopplysninger 

Plankonsulent Siv. ing. Jan Lian AS har på vegne av grunneier og forslagsstiller Ingunn og Kjetil 
Øvereng, oversendt et revidert planprogram for regulering av Skiljåsaunet boligfelt datert 18.10.2018. I 
henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9, skal kommunen avgjøre om planprogrammet skal 
fastsettes. 
 
Planområdet omfatter eiendommene 16/1, 16/6 og 15/14.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligutbygging innenfor planområdet. 
 
Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til landbruk-, natur- og friluftslivsformål (LNF). I sak 13/17 
ble det gitt dispensasjon for fradeling av tre nye boligtomter på eiendom 16/1, under forutsetning av at 
det ble utarbeidet og vedtatt reguleringsplan for området.  
 
Reguleringsplan vil omfatte et område på 13,8 da, hvorav 11,8 da er beite og 2 da er produktiv skog. Det 
legges inn buffersoner mellom areal til bolig og areal til jordbruk der det er behov. 
 
Det ble avholdt oppstartsmøte den 13.2.2018. I møtet ble det konkludert med at det er behov for en 
konsekvensutredning (KU) da planen ikke er i samsvar med overordnet plan, jf. forskrift om 
konsekvensutredning § 6, vedlegg 1, punkt 25.  
 
I møtet ble det vurdert at de tema som følger under må konsekvensutredes. Punktene skal tas inn i 
planbeskrivelsen og ikke følge som et eget dokument. 
 

- Naturmangfold 
- Kulturminner og kulturmiljø 
- Friluftsliv 
- Landskap 
- Forurensning 

Figur 1 – Revidert planområde (til venstre) og opprinnelig planområde (til høyre). Områder 
med registrerte fornminner og dyrkamark/innmarksbeite er tatt ut av planen.
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- Jordressurser 
- Beredskap og ulykkesrisiko 
- Virkning som følge av klimaendringer, herunder risiko for flom og skred 
- Barn og unges oppvekstsvilkår 

 
Det ble gjennomført en befaring av planområdet den 18.9.2018 i regi av kulturminneforvaltningen ved 
Trøndelag fylkeskommune. På befaringer var også representanter fra tiltakshaver, plankonsulent og 
kommunen. 
 
På grunn av planområdets begrensede omfang og plassering, legges det ikke opp til offentlig 
informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplanen. 
 
I revidert planprogram tas det sikte på å legge forslag til reguleringsplan ut til høring i uke 6 i 2019 og en 
endelig behandling av planen i uke 21 i 2019. 
 
I forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til planprogram er det mottatt seks innspill: 
Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Sametinget, Nord-Trøndelag 
Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 
 
Sammendrag av uttalelser med kommentar fra plankonsulent/kommunen følger under. 
 
20.8.2018 – Fylkesmannen i Trøndelag 
 
Landbruk: 
Viser til at det nå inngår ca. 12 daa med innmarksbeite og at noe av dette er dyrkbart areal. I henhold til 
nasjonale føringer skal jordvernet stå sterkt, og det er særlig viktig å redusere omdisponeringen til 
formålene næring, bolig og fritid. Fylkesmannen mener planområdet må reduseres slik at dyrket mark 
(innmarksbeite) holdes utenfor planen. Det bør i tillegg etableres en buffersone mellom boligareal og 
jordbruksareal for å redusere konflikter. Ser at det er ikke er vurdert behov for konsekvensutredning 
knyttet til tema landskap. Fylkesmannen forventer imidlertid at virkningene av tiltaket knyttet til dette 
tema er godt beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
Kommentar fra plankonsulent: 
Dyrkamark (innmarksbeite) tas ut av planen og det etableres en buffersone mellom boligarealet og 
jordbruksarealene. Tiltakets virkning på landskapet beskrives i planbeskrivelsen. 
 
Klima og miljø 
Påpeker at det må tas hensyn til miljøkvaliteter i området, og at disse må vurderes opp imot 
naturmangfoldloven. Konsekvenser for naturmangfold skal framgå av planbeskrivelsen.  
 
Planområdet ser ut til å grense opp til eller inkludere naturtypen naturbeitemark, som i Norsk rødliste for 
naturtyper er registrert som sårbar (VU). Fylkesmannen forventer med bakgrunn i dette at landskap som 
tema blir inkludert i konsekvensutredningen, herunder kartlegging av naturtyper. For å sikre et 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag må det gjennomføres undersøkelser knyttet til kartlegging av naturtyper, 
artsregistrering og kartlegging av fremmede arter.  
 
Grunneier har i etterkant av uttalelsen vært i kontakt med Fylkesmannen og informert om at området er 
brukt som dyrket mark, at de registrerte fornminner i området ikke vil bli berørt og at noe skog er tatt ut 
øst i planområdet. I epost av Fylkesmannen har på grunnlag av denne informasjonen frafalt krav om 
naturtypekartlegging.  
 
Kommentar fra plankonsulent: 
Det tas til etterretning at Fylkesmannen i mail av 30.08.18 har trukket krav om undersøkelser. 
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Barn og unge 
Viser til at det er viktig å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Forventer at T-2/08 – 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planlegging legges til grunn for arbeidet. 
Tilrettelegging for barn bør tas inn i rekefølgebestemmelser.  
 
Kommentar fra plankonsulent: 
Kravene tas til følge 
 
Helse og omsorg 
I planforslaget bør det fremgå hvordan folkehelseperspektivet er ivaretatt og hvilke vurderinger som er 
gjennomført. Planforslaget må ivareta tema som trafikksikkerhet og tilrettelegging for myke trafikanter. 
Det må også ivaretas områder for lek, rekreasjon, idrett og sosiale møteplasser for ulike aldersgrupper. 
Plandokumentene må vise hvordan universell utforming er i varetatt. 
 
Kommentar fra plankonsulent: 
Kravene tas til følge 
 
Samfunnssikkerhet 
Forutsettes at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i tråd med plan- og bygningsloven. Viser 
også til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder fra 2017. 
 
Kommentar fra plankonsulent: 
Kravene tas til følge 
 
 
24.8.2018 – Trøndelag fylkeskommune 
Påpeker at planområdet inneholder kjente automatisk fredete kulturminner. På toppen av P-haugen er det 
plassert et gravfelt med fire gravhauger fra jernalderen (Askeladden-id. 28058). På naboeiendommen, og 
langs samme høydedrag ligger det også et gravfelt med ni gravhauger (Geilhaugen – id. 28057). 
Fylkeskommunen vurder at det er stort potensial for funn av ytterligere kulturminner innenfor 
planområdet. Det er vurdert behov for en arkeologisk feltregistrering av hele planområdet før en endelig 
uttalelse. I henhold til kulturminneloven vil automatisk fredete kulturminner i området legge 
begrensninger på utnyttelsen.  
 
Fylkeskommunen vil vurdere innsigelse til planen dersom det planlegges utbygging i området mellom 
gravfeltene. Det vil også komme merknader til utforming og høyde på bygg for de planlagte bygg sørøst 
i området. Området må feltregistreres og fylkeskommunen har bedt tiltakshaver om å vurdere størrelsen 
på planområdet på nytt. Dette for evt. å avgrense område som må undersøkes. 
 
Det er ikke registrert friluftsområder i planområdet, men tiltaket ligger inntil adkomstløype til 
eksisterende lys- og trimløype som må ivaretas.  
 
Kommentar fra plankonsulent: 
Krav om overflateregistrering, samt en vurdering av behov for maskinell søkesjakting i området som 
inngår i reguleringsplan mellom gravhauger tas til følge. Krav om at området med kulturminner ikke tas 
inn i planforslaget tas til følge.  
 
3.7.2018 – Statens vegvesen 
Har innvending i forhold til at det ikke er etablert gang -/sykkelveg langs fv. 5054 fra Skiljåsaunet til fv. 
17. Strekningen er ikke prioritert i fylkesvegplanen, og sannsynligheten for at dette blir etablert i 
nærmeste framtid er vurdert som liten. Statens vegvesen Viser til at kommunens trafikksikkerhetsutvalg 
må gjøre en vurdering av trafikksikkerhetsaspektet ved etablering av boliger som planlagt. Statens 
vegvesen motsetter seg ikke planarbeid som omtalt, men vil ved senere uttalelse til saken legge vekt på 
hvordan kommunen har vurdert trafikksikkerhet. Avkjørsel fra fv. 5054 inn mot boligområdet skal innfri 
siktkrav på minimum 6 x 45 meter. 
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Kommentar fra plankonsulent: 
Dette er et lite boligfelt i et område hvor det er flere boliger fra før. De som bor her har samme behov 
for gang- og sykkelvei eller rutegående skoleskyss som nye beboere vil ha. Hvis det settes krav om at det 
ikke kan bygges nye boliger i de deler av kommunen hvor det ikke er gang- og sykkelvei fra/til skole, vil 
det enten måtte bygges gang- og sykkelveier eller så vil store deler av kommunen avfolkes. Uttalelsen tas 
til etterretning og trafikksikkerheten vurderes i konsekvensutredningen. 
 
Kommentar fra kommunen: 
Saken vil bli tatt opp og drøftet i kommunens trafikksikkerhetsutvalg. 
 
1.8.2018 – Sametinget 
Ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk fredete kulturminner i planområdet, men minner om 
generell aktsomhetsplikt. 
 
Kommentar fra plankonsulent: 
Kravene tas til følge 
 
11.7.2018 – NVE 
Uttalelsen omfatter generelle råd og veiledning vedrørende  

- flom, erosjon og skred 
- vassdrag og grunnvannstiltak 
- energianlegg 

 
Dersom planen berører NVEs saksområder skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. 
 
Kommentar fra plankonsulent: 
Kravene tas til følge 
 
11.7.2018 – NTE 
Har ingen merknader, men enkelte innspill. 
 
Kommentar fra plankonsulent: 
Uttalelsen tas til etterretning. 
 

Vurdering 

I tråd med plan- og bygningslovens § 12-9 skal kommunen etter høringsperioden avgjøre om 
planprogrammet skal fastsettes. Planprogrammets formål er primært å redegjøre for utredningsbehov i 
planarbeidet, samt gjøre rede for opplegg for medvirkning. 
 
Innkomne uttalelser er kommentert av plankonsulent, og er tatt inn i revidert planprogram som tema som 
skal utredes nærmere i påfølgende reguleringsplanprosess. Uttalelsene vurderes som tilstrekkelig 
kommentert av plankonsulent. Det er lagt ved en tilleggsuttalelse fra kommunen under enkelte av 
punktene. 
 
Revidert planprogram vurderes å gjøre rede for formålet, planprosessen og hvilke alternativer som vil bli 
vurdert og behovet for nærmere utredning av tema i tilstrekkelig grad. Forholdet til kulturminner i 
området, og endelig plassering av boliger er uavklart. Det er på tross av dette vurdert at planprogrammet 
kan fastsettes, og arbeidet med reguleringsplan kan starte opp. Grunneier har oversendt flere spørsmål og 
behov for avklaringer til fylkeskommunen, knyttet til undersøkelser, byggegrenser og byggehøyder. Det 
er ikke mottatt svar på dette eller en endelig uttalelse fra fylkeskommunen per nå. 
 
I forhold til de tema som ble vurdert for konsekvensutredning (KU) i oppstartsmøte, kan vi ikke se at 
forurensning er tatt med i revidert planprogram. Overhalla kommune forutsetter at også dette tas inn i 
planarbeidet.  
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I revidert planprogram har tiltakshaver tatt ut store deler av planområdet for å unngå at områder med 
registrerte fornminner og områder til innmarksbeite/landbruk kommer inn i planen. Planområdet er 
redusert fra ca. 24 da til 13,8 da. Overhalla kommune mener det er mer hensiktsmessig at områdene 
beholdes innenfor planområdet, og at det heller avsettes hensynsoner mot disse områdene. Dette for å 
synligjøre disse områdene for brukere av planen. 
 
Konklusjon 
 
Revidert planprogram legges til grunn for det videre planarbeidet med områderegulering for 
Skiljåsaunet boligfelt.  
 
Planprogram for Skiljåsaunet boligfelt, sist revidert 18.10.18 – tilrås endelig fastsatt. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2016/3175-47 
Saksbehandler: 
 Åse Ferstad 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
2.gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes grustak 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 81/18 06.11.2018 
Overhalla kommunestyre  20.11.2018 

 

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

grustak, datert 15.1.2018, (planbeskrivelse sist revidert 7.5.2018) med følgende 
endringer: 
 
Endringer i plankartet: 

 Det tas inn en sikringssone med en bredde på 10 m, jfr. kartskisse a) Sikringssone.  
Formålet i sikringssonen forblir Landbruk/Råstoffutvinning og sikringssonen tas inn som  
hensynssone av objekttype RpSikringSone med sosi-kode 190.  

 Hensynssoner mot kulturminnene tas inn i plankartet og vises som hensynssone c) H570, 
jfr. kartskisse b) Hensynssoner mot kulturminner.  

 
Endringer i reguleringsbestemmelsene (endringer tatt inn i vedlagte bestemmelser): 
Det tas inn følgende nye bestemmelse under § 4 Arealformål og hensynssoner: 

4.2 H570 – Bevaring kulturmiljø – Hensynssone c) 
 «Innen område med hensynssone c) – bevaring kulturmiljø – må det ikke foretas  

graving/inngrep i marka eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig innvirkning på dette  
arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres rede for  
særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).» 

4.3 Avbøtende tiltak innenfor hensynssone 
«Som avbøtende tiltak innenfor hensynssone c) skal bratte skråninger gjøres slakere ved 
å påføre masser, helst med stein i bunnen, for å redusere ras- og erosjonsfaren. På  
toppen av påførte masser skal det legges et toppsjikt med jord eller torv, fortrinnsvis tatt 
fra nærområdet, som grunnlag for tilvekst for ny vegetasjon. Topplaget kan ikke  tas ut 
der det er kulturminner eller sikringssoner.» 

4.4 Hvis inngjerding i anleggsperioden: 
«Hensynsone H570 skal under anleggsperioden gjerdes inn med midlertidig gjerde av  

 stålnett.» 
 
Vilkår:  

 Kommunen skal få oversendt driftsplan før endelig godkjenning av Direktoratet for 
Mineralforvaltning (DMF).  

 Det skal i driftsplanen beskrives nærmere hvordan matjorda og lagene under skal  
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håndteres i driftsfasen.  
 

Hjemmel for vedtaket er:  
 
 
 
 
 
Utsendte vedlegg: 

1. Særutskrift FOR-sak 33/18, 15.5.2018 - 1.gangs behandling av reguleringsplan for 
Bjørnes grustak 

2. Planbeskrivelse, datert 15.01.18, rev. 7.05.18  
3. Reguleringsplankart, datert 15.01.18 
4. Reguleringsbestemmelser, datert 15.01.18 (revidert i tråd med forslag til vedtak, rev. 

datert 25.10.18) 
 
 
 

 
Planforslag utlagt til offentlig ettersyn 
 
 

Saksopplysninger 
Forslag til reguleringsplan har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 25.5.-13.7.2018. 
Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Namdalsavisa og på kommunens hjemmeside. 
Naboer, rettighetshavere og offentlige fagmyndigheter ble varslet særskilt per brev datert 
24.5.2018. 
 
Det er mottatt 6 høringsuttalelser innen fristen som var satt til 13.7.2018. Følgende har gitt 
uttalelse; Sametinget, Direktoratet for mineralforvaltning, Per Jostein Risvik, Trøndelag 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Norges vassdrags- og energidirektorat.  
 
Det foreligger en varslet innsigelse til planen fra fylkeskommunens kulturvernmyndighet. 
Innsigelsen frafalles så fram at planen endres i tråd med deres merknad om hensynssoner mot 
kulturminnene og at det tas inn bestemmelser til disse.  
 
Planbeskrivelse og plankartet er ikke revidert før sluttbehandling. Reguleringsbestemmelsene er 
revidert og endringer er vist med rød skrift.  
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Vurdering 
Sammendrag av innkomne høringsuttalelser gitt med en fortløpende vurdering: 
 
Sametinget, brev datert 11.6.18 
Opprettholder sin uttalelse fra 20.6.16, og har ingen kulturfaglige merknader. De kjenner ikke til 
at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det aktuelle området.  
- Minner om Lov om kulturminner (kml) §8 annet ledd, vedrørende aktsomhet og  

meldeplikt hvis det skulle oppdages spor etter eldre aktivitet, samt at alle samiske 
kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda, jfr. kml §4 annet ledd.  

 
Vurdering: 
Hensynet til kulturminner er ivaretatt i reguleringsbestemmelsenes § 2.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), brev datert 28.6.18 
Merknader til plankartet og bestemmelser: 
- De savner en vurdering av plassering av nødvendige skjermingstiltak. Behovet for 

arealkrevende skjermingstiltak som eksempelvis vegetasjonsskjermer kan ha betydning 
for hvordan man planlegger for en hensiktsmessig drift av uttaket.  

- Bestemmelsene til planen beskriver at uttaket skal sikres og at nødvendige 
skjermingstiltak, knyttet til blant annet støv skal håndteres. De ber om at det gjøres en 
vurdering om beskrivelsene i bestemmelsene lar seg gjennomføre med framlagte 
plankart.   

- Der uttaket skal sikres med gjerde må reguleringsplanen sørge for at arealene avsatt i 
plan gjør det mulig å sikre uttaket. Ber om at det blir gjort en vurdering om plankart og 
bestemmelser muliggjør en fullstendig sikring av uttaket. 

- I følge bestemmelsene skal uttaket sperres med bom og sikres med gjerde. Det er ikke 
spesifisert noe areal i plankartet for veg og ankomst til uttaket. De forutsetter at planen 
utformes slik at det er mulig med ankomst fra eksisterende vegnett og at det mulig å 
stenge av uttaket.  

 
Vurdering: 
Slik plankartet er framstilt vil det være vanskelig å gjennomføre en sikring av uttaket slik som  
beskrevet i reguleringsbestemmelsene. Det er per i dag to uttakshøyder i eksisterende uttak på  
henholdsvis ca. kote + 10-11 og ca. kote + 24-25. Bestemmelsene åpner for å ta ut masser ned til  
kote + 10, men med en begrensning ikke lavere enn minimum 1 m over normal grunnvannstand.  
Plangrensen er i nord-vest og nord-øst lagt i eiendomsgrensen til naboeiendommen Bjørnes  
Øvre 54/1, som har en ca. terrenghøyde på kote + 32. Dette vil gi en høydeforskjell på ca. 22 m  
ved uttak ned til kote + 10.. 
 
I oppstartsmøtet ble det opplyst at driftsplan var innsendt til DMF for godkjenning. Kommunen  
er ikke kjent med om driftsplanen beskriver stabiliteten i massene og hvilken helningsgrad som  
er planlagt etablert mot naboeiendommen 54/1. Med en maksimal høydeforskjell på 22 m  
så vil det ikke være mulig å ta ut masser helt inn til plangrensen/nabogrensen, og det vurderes  
som hensiktsmessig at det tas inn en sikringssone for å eventuelt gi rom for etablering av  
skjermingstiltak og sikring i form av gjerde.  
 
Sikringssonen vil også gi økt stabilitet og sikkerhet mot naboeiendommen. Det forutsettes  
imidlertid at driftsplanen beskriver nærmere hvordan hensynet med tanke på jordbruksdrift av  
naboeiendommen skal ivaretas hvis massene ikke viser seg stabile.  
 
Kommunen skal ha oversendt driftsplan før endelig godkjenning av DMF. Dette settes som et  
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vilkår i vedtaket.    
 
Endringer i plankartet: 
Det tas inn en sikringssone med en bredde på 10 m, jfr. kartskisse a) Sikringssone. Formålet i  
sikringssonen forblir Landbruk/Råstoffutvinning og sikringssonen tas inn som hensynssone av  
objekttype RpSikringSone med sosi-kode 190.  

 
Kartskisse a) Sikringssone 
 
Når det gjelder tilkomst til uttaket, så er det i plankartet vist med punktsymbol (pil) hvor dagens  
inn- og utkjøringer er. En ytterligere utforming av ankomst er vurdert til ikke å være nødvendig.  
 
Per Jostein Risvik, brev mottatt 2.7.18 
Er nabo og driver alminnelig dyrkning på tilgrensende arealer. Krever sikringstiltak mot risiko 
for erosjon /utrasing/utglidning i grensen mellom eiendommene. Det skal ikke være fare for 
skade på hans eiendom i framtiden. Ved dyrking blir det brukt tunge maskiner og forholdene  
skal være sikre for de som arbeider der. Det er alminnelig ferdsel i området langs  
gammelvegen, og det er interesse for gravfeltet langs reina som er markert i forslag til  
reguleringsplan. Fastholder at 45 meter sikringssone er en minimumsavstand mot hans  
eiendom. 
 
Vurdering: 
En sikringssone på 45 m vurderes som urimelig, og vil gi en unødvendig stor begrensning av  
grusforekomsten. Det tas inn en sikringssone på 10 m mot eiendommen, jfr. vurdering gjort  
ovenfor. Per i dag vurderes denne bredden som tilstrekkelig, men det forutsettes at driftsplanen  
beskriver nærmere om hvilke tiltak som skal iverksettes hvis det viser seg at stabiliteten mot  
eiendommen 54/1endrer seg som følge av uttaket.  
 
Trøndelag fylkeskommune, brev datert 3.7.18 
Er opptatt av at tiltak ikke skal forringe miljøtilstanden på grunnvannsforekomsten, eller i  
Bjøra. Kantvegetasjonen mellom Bjøra og vegen vil ikke bli berørt av driften. Det er ikke kjente 
forurensningskilder i planområdet, og det er ikke registrert transport av finstoff fra  
eksisterende uttaksområde til Bjøra.  

 
Kulturminner eldre tid – automatisk fredete kulturminner: 
Arkeologiske registreringer gjennomført høsten -16, og i påfølgende kulturminnefaglige  
uttalelse, datert 21.12.16, er det gitt innspill til hensyn som må tas til de registrerte  
kulturminnene som ligger i/inntil planområdet.  
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- Kulturminne ID. 48070 (gravfelt langs Fallvegen). 
Dette er hensyntatt i plankartet, men det foreligger ingen beskrivelse på hvordan man vil 
sikre skråningen inn mot vernesonen mot erosjon og utrasing, dette gjelder spesielt 
terrassekant vest for gravfeltet som er særlig utsatt for ras.  

- Kulturminne ID. 223338 (hulveg vest for planområdet). 
I oversendt planbeskrivelse er avbøtende tiltak for hulveg beskrevet slik: «Sikringssone 
mot grustaket markeres med oppsetting av trestolper mot grustaket med 
informasjonsskilt om kulturminnet.» De ser positivt på at en avgrensing inn mot 
sikringssonen ikke er tilstrekkelig for å sikre kulturminnet mot utrasing og erosjon over 
tid.  
 

På bakgrunn av ovennevnte finner fylkeskommunen at det er nødvendig at et mindre område i 
ytterkant av begge lokalitetene legges inn som en hensynssone c) i plankartet med tilhørende 
bestemmelser (pbl § 11-8 c). 
 

 
Kartskisse b) Hensynssone mot kultruminner 
 
Dersom kulturminnehensynene ikke ivaretas vil det foreligge en innsigelse til planen.  
Kulturminnene (gravfelt og hulveg) er automatisk fredet. For at planen skal ta nødvendige  
arealbruksmessige hensyn til kulturminnene, må det reguleres inn hensynssoner med  
bestemmelser, jfr. pbl § 12-6 og 12-7. 

 Et bufferareal til kulturminnene merkes i plankartet som hensynssone c) H570, slik 
kartet viser.  

 Det tas inn en bestemmelse under Hensynssoner under en egen §. Forslag til 
bestemmelser: 

- H570 – Bevaring kulturmiljø – Hensynssone c) 
 «Innen område med hensynssone c) – bevaring kulturmiljø – må det ikke foretas  
 graving/inngrep i marka eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig innvirkning på dette  
 arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres rede for  
 særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).» 
- Avbøtende tiltak innenfor hensynssone 
 «Som avbøtende tiltak innenfor hensynssone c) skal bratte skråninger gjøres slakere 
 ved å påføre masser, helst med stein i bunnen, for å redusere ras- og erosjonsfaren. På  
 toppen av påførte masser skal det legges et toppsjikt med jord eller torv, fortrinnsvis 
 tatt fra nærområdet, som grunnlag for tilvekst for ny vegetasjon. Topplaget kan ikke 
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 tas ut der det er kulturminner eller sikringssoner.» 
- Hvis inngjerding i anleggsperioden: 
 «Hensynsone H570 skal under anleggsperioden gjerdes inn med midlertidig gjerde av  

 stålnett.» 
 
Minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kml § 8.  
Vurdering: 
For å imøtekomme varslet innsigelse, tas forslag til endring av plankart og bestemmelser til 
følge.    
 
Hensynet til aktsomhet- og meldeplikt etter kml § 8 er allerede ivaretatt i regulerings-
bestemmelsenes §2.  
 
Endringer i plankartet: 
Hensynssoner mot kulturminnene tas inn i plankartet og vises som hensynssone c) H570, jfr. 
kartskisse b) Hensynssoner mot kulturminner.  
 
Endringer i reguleringsbestemmelsene: 
Det tas inn følgende nye bestemmelse under § 4 Arealformål og hensynssoner: 
4.2 H570 – Bevaring kulturmiljø – Hensynssone c) 

 «Innen område med hensynssone c) – bevaring kulturmiljø – må det ikke foretas  
 graving/inngrep i marka eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig innvirkning på dette  
 arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres rede for  
 særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).» 

4.3 Avbøtende tiltak innenfor hensynssone 
 «Som avbøtende tiltak innenfor hensynssone c) skal bratte skråninger gjøres slakere 
 ved å påføre masser, helst med stein i bunnen, for å redusere ras- og erosjonsfaren. På  
 toppen av påførte masser skal det legges et toppsjikt med jord eller torv, fortrinnsvis 
 tatt fra nærområdet, som grunnlag for tilvekst for ny vegetasjon. Topplaget kan ikke 
 tas ut der det er kulturminner eller sikringssoner.» 

4.4 Hvis inngjerding i anleggsperioden: 
 «Hensynsone H570 skal under anleggsperioden gjerdes inn med midlertidig gjerde av  

 stålnett.» 
 
Fylkesmannen i Trøndelag, brev datert 5.7.18 
Landbruk: 
 I følge planbeskrivelsen er tiltakets konsekvenser for landbruk vurdert samlet som 
 ubetydelig. Arealer med dyrkamark blir imidlertid ute av drift i driftsperioden, og 
 kvaliteten på jordbruksarealene blir ikke nødvendigvis like god i ettertid. Store deler 
 av det berørte jordbruksarealet er klassifisert som dyrka mark av svært god jordkvalitet 
 (NIBIO), så det er viktig hvordan matjorda og lagene under blir håndtert i driftsfasen. 
 Det bør utarbeides en utfyllende driftsplan og sikres god oppfølging av den for å  oppnå 
 en best mulig kvalitet på jordbruksarealene i ettertid.  
Reindrift, Klima og miljø, Samfunnssikkerhet: 
 Ingen merknad.  
 
Vurdering: 
Det skal i driftsplanen beskrives nærmere hvordan matjorda og lagene under skal håndteres i 
driftsfasen. Dette tas inn som et vilkår til planvedtaket.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 13.7.18 
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NVE prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete 
problemstillinger, jfr. brev til kommunene datert 29.9.17. I denne saken er det ikke bedt om slik 
bistand, og gir derfor ikke en konkret uttalelse i denne saken. 
Viser til NVEs veiledere, og minner om at det er kommunen som har ansvar for at det blir tatt 
tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik 
at ny utbygging blir tilstrekkelig sikker. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller 
uttalelse til saken. NVE kan kontaktes med en konkret forespørsel hvis det i denne saken er 
behov for bistand.  
 
Vurdering: 
Det er vurdert at det ikke er behov for konkret bistand i denne plansaken. 
 
 
Vurderinger i henhold til Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens §§8-12 er vurdert. Det ble ikke funnet miljøverdier som er registrert i 
Naturbasen og artsdatabanken som vurderes å ha store negative miljømessige konsekvenser. Det 
er heller ikke kommet merknader eller faglige råd i forbindelse med offentlig ettersyn, og som 
gir grunnlag for en ny vurdering i henhold til Naturmangfoldloven. 
 
Sammendrag og tilrådning 
Det har ikke framkommet merknader til planforslaget som tilsier at reguleringsplanen ikke kan 
godkjennes med de endringer og vilkår som er gitt i vedtaket. Foreslåtte endringer i plankartet 
og reguleringsbestemmelsene er vurdert til ikke å være av vesentlig karakter slik at planen må 
legges ut til nytt offentlig ettersyn.  
 
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med viktige registrerte natur- og miljøverdier. 
 
Ut fra ovennevnte vurderinger anbefales det at forslag til reguleringsplan for Bjørnes grustak, 
vedtas med de endringer og vilkår gitt i vedtak.  
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2014/4202-53 
Saksbehandler: 
 Åse Ferstad 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
2.gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for Skage industriområde 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 82/18 06.11.2018 
Overhalla kommunestyre  20.11.2018 

 

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

industriområde, datert 23.5.18, med følgende endringer: 
 

Endringer i plankart: 
 Hensynssonen endres i plankartet med hensynssone d) H730 – båndlegging etter 

Lov om kulturminner. 
 Kjøreveg benevnt (o_SKV 2) avsluttes slik som vist i kartutsnitt a), og det 

reguleres inn en snuhammer i enden på vegen. Kavlvegen skal hensyntas med 
tilstrekkelig avstand.  

 Formålsregulert landbruksareal i øst snus 90 grader slik som vist i kartutsnitt b). 
Ravinedalen mot Bjørbekken skal hensynstas, og formålsgrensen mot friområdet 
skal være tilnærmet lik formålsgrensen innregulert i reguleringsplan vedtatt i 
1979. Mindre justering/tilpassing av formålsgrensen tillates.  

 
Endringer i reguleringsbestemmelsene (endringer tatt inn i vedlagte bestemmelser): 

 Nytt pkt. 1.15 under § 1 Fellesbestemmelser: «Miljøverndepartementets 
retningslinjer for støy i arealplanlegging (rundskriv T-1442/2016) og 
retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), legges til 
grunn for eventuelle nødvendige tiltak mot vegtrafikkstøy og i forbindelse med 
etablering av virksomhet/tiltak med antatt luftforurensning». 

 § 6 Hensynssoner pkt. 6.3, endres til Båndlegging etter Lov om kulturminner, og 
med følgende tekst: «H730_1 og _2 er et automatisk fredet kulturminne fra yngre 
jernalder. Det tillates ikke bygging innenfor hensynssonen».  

 
2. Reguleringsplan for Skage industriområde erstatter og opphever gjeldende 

reguleringsplaner for Skage industri- og serviceområde, vedtatt 23.11.1979 og Skage 
industri- og serviceområde – Skage fornøyelsespark, vedtatt 17.9.2001. 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Utsendte vedlegg: 

1. Særutskrift FOR-sak 42/18, 5.6.18 – 1.gangs behandling av reguleringsplan for Skage 
industriområde – offentlig ettersyn 

2. Planbeskrivelse, datert 23.5.18 
3. Reguleringsplankart, datert 23.5.18 
4. Reguleringsbestemmelser, datert 23.5.18, rev. 25.10.18 

 
 

 
Høringsforslag reguleringsplan Skage industriområde 
 
 

Saksopplysninger 
Forslag til reguleringsplan har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 15.6.-17.8.2018. 
Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Namdalsavisa og på kommunens hjemmeside. 
Naboer, rettighetshavere og offentlige fagmyndigheter ble varslet særskilt per brev datert 
14.6.2018. 
 
Det er mottatt 8 høringsuttalelser innen fristen som var satt til 17.8.2018. Følgende har gitt 
uttalelse; Bane Nor SF, Statnett, Sametinget, Fylkesmannen i Trøndelag, NTE Nett AS, 
Trøndelag fylkeskommune, Anita Lindsetmo Vold / Marius Vold og Naturvernforbundet i 
Nord-Trøndelag.  
 
Det foreligger en innsigelse til planen fra fylkeskommunens kulturvernmyndighet. Innsigelsen 
omfatter deler av innregulert internveg benevnt o_SKV 2 som går mellom Torvstrøvegen og 
Hallvardmovegen. Vegen må legges om slik at den ikke kommer i berøring med det automatisk 
fredete kulturminnet (kavlvegen). Innsigelsen imøtekommes ved at det foreslås å endre 
plankartet slik at vegen ikke kommer i konflikt med kavlvegen.  
 
Planbeskrivelse og plankartet er ikke revidert før sluttbehandling. Reguleringsbestemmelsene er 
revidert og endringer er vist med rød skrift.   
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Vurdering 
Sammendrag av innkomne høringsuttalelser gitt med en fortløpende vurdering: 
 
Bane Nor SF, brev datert 27.6.18 

 Registrerer at deres merknader gitt i til varsel om planoppstart er ivaretatt i planen. Ingen 
ytterligere merknader. 

 
Vurdering: 
Tas til orientering 
 
Statnett, e-post datert 27.6.18 

 Deres innspill gitt i e-post av 14.5.18 er tatt til etterretning og innarbeidet i planen. Ingen 
ytterligere merknader, men ber om å bli informert i det videre planarbeidet. 

 
Vurdering: 
Tas til orientering. 
 
Sametinget, brev datert 31.7.18 

 Ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda samiske kulturminner i 
tiltaksområdet. Ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger.  

 Minner om Lov om kulturminner (kml) §8 annet ledd, vedrørende aktsomhet og  
meldeplikt hvis det skulle oppdages spor etter eldre aktivitet, samt at alle samiske 
kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda, jfr. kml §4 annet ledd.  

 
Vurdering: 
Aktsomhet og meldeplikt er ivaretatt, jfr. reguleringsbestemmelsenes § 1.2 Fornminner. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag, brev datert 14.8.18 
Landbruk: 

 Positivt at framtidig arealbehov er vurdert nærmere og at det på bakgrunn av det blir en 
tilbakeføring til landbruksformål. Utover dette har de ingen landbruksfaglige 
kommentarer. 

Reindrift: 
 Ingen merknad. 

Klima og miljø: 
 Det framgår i kart at det kan være forurenset grunn innenfor planområdet (kategorisert 

med påvirkningsgrad 2 – akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk. 
Dersom det blir aktuelt med nydyrking, ber de kommunen vurdere om dette kan ha 
konsekvenser for matproduksjon.  

 Myr har en viktig funksjon både i forhold til naturmangfold og som karbonlager i 
forhold til klima. Myr og torvmark er de største karbonlagrene vi har på land og lagrer 
store mengder karbon og klimagasser. Studier fra Norges Teknisk- Naturvitenskaplige 
Universitet viser at drenering av myr og torvmark utgjør over 10 prosent av de totale 
karbonutslippene i Norge. Grøfting og nedbygging av myr er derfor uheldig både for 
naturmangfold og klimaendringer. I og med at arealet fra før er avsatt til industriformål 
har de ingen merknader til arealbruken.  

Helse og omsorg: 
 Farer og risiko knyttet til framtid arealbruk er ikke nærmere kartlagt. Det er åpenbart 

vanskelig fullt ut å vurdere dette hvis det er uklart hvilke virksomheter som etableres. 
Samtidig må planen sikre de regulatoriske rammene slik at det ikke er risiko for uheldige 
helsemessige konsekvenser av arealbruken. Krav i lov og forskrift vil alltid være 
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bindende, men anbefalinger gitt i veiledere og rundskriv er kun veiledende. For å sikre 
juridisk hjemmel for retningslinjer for støy- og luftkvalitet i arealplanlegging (T-
1442/2016 og T-1520), anbefales det tatt inn en henvisning til disse i planens 
bestemmelser. Slik vil anbefalingene bli juridisk bindende for fremtidig arealbruk. 

Samfunnssikkerhet: 
 Registrerer at det i 1.gangs behandling av planforslaget står at det gjort en vurdering av 

behov for en risiko- og sårbarhetsanalyse, men at det ikke er kartlagt mulige farer og 
reell risiko og sårbarhet i forbindelse med planendringen. 

 Det gjør oppmerksom på at plan- og bygningslovens (pbl) §12-14 krever utarbeiding av 
risiko- og sårbarhetsanalyse også ved endringer av eksisterende planer. Dersom 
kommunen vurdere at endringer av reguleringsplanen vil få liten betydning for risiko og 
sårbarhet i området kan det dispenseres fra kravet.  

 Påpeker at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar for å godkjenne ROS-
analysen i henhold til pbl. § 4-3. 

 
Fylkesmannens konklusjon: 
Det fremmes følgende faglige råd: «Det anbefales tatt inn en bestemmelse som sikrer juridisk 
hjemmel for T-1442/2016 og T-1520.» 
 
Vurdering: 
Miljødirektoratets database over forurenset grunn viser følgende: «Bilvrakinnsamling og 
bilopphugging foregår i samsvar med gjeldende regelverk, men til tross for dette er det mistanke 
om at grunnen har blitt tilsølt med olje siden 1985, blant annet fra lagrede bilvrak. 
Forurensning av jord er registrert. Avrenning mot Bjørbekken / Myrelva. Det er ikke registrert 
noen konflikt som skyldes spesialavfall ved dagens arealbruk».  
Etter at kommunen har vært i kontakt med fylkesmannens miljøvernavdeling, så er databasen 
endret slik at det kun er tomta til bilopphuggeriet som er avmerket, og sannsynligheten for at det 
området som er foreslått omdisponert til landbruksformål i øst er forurenset i vesentlig grad, er 
vurdert som lav. Konsekvensene for matproduksjon er derfor vurdert som lav. Ved en eventuell 
oppdyrking så er det i henhold til forurensningsforskriftens § 2-4 tiltakshaver som skal vurdere 
om det er forurenset grunn i området. Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn, 
skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget 
og betydningen av eventuell forurensning i grunnen.   
 
Når det gjelder en vurdering av risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret bruk, så har 
kommunen vurdert at det ikke er avdekket risiko og sårbarhet som krever en ytterligere analyse 
enn det som har framkommet i planbeskrivelsen. I tillegg er det tatt inn i bestemmelsene krav 
om geoteknisk dokumentasjon som viser tilfredsstillende stabilitet av byggegrunn, samt 
hensynssoner i forbindelse med kraftledninger. Sjekklisten for å vurdere potensielle risiko- og 
sårbarhetsforhold viser at det ikke er identifisert forhold eller uønsket hendelser som vil kreve 
en ytterligere ROS-analyse enn de risikopunktene som allerede vurdert og tatt inn i 
planbeskrivelsen/ reguleringsbestemmelsene, og at det kan dispenseres fra kravet om en egen 
ROS-analyse ved denne planendringen.     
 
Fylkesmannens faglige råd om å ta inn en bestemmelse som sikrer juridisk hjemmel for støy og 
luftforurensning, tas til etterretning. Følgende bestemmelse tas inn som nytt pkt. 1.15 under § 1 
Fellesbestemmelser: «Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging 
(rundskriv T-1442/2016) og retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-
1520), legges til grunn for eventuelle nødvendige tiltak mot vegtrafikkstøy og i forbindelse med 
etablering ny virksomhet/tiltak med antatt luftforurensning».  
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Øvrige merknader tas til orientering.  
 
NTE Nett AS, e-post datert 15.8.18 

 Ingen merknad, men ønsker å gi følgende innspill. 
 NTE Nett AS har etter energiloven områdekonsesjon i Overhalla kommune. Det 

innebærer at de etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent 
distribusjonsnett). Gjør oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas høyde for de 
anlegg som det er nødvendig for dem å etablere og drifte. Vedlagt utsnitt av ledningskart 
for området. De forutsetter at strømforsyningsanleggene blir ivaretatt i planarbeidet 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 traseer må gis rettigheter med minst like gode 
vilkår som det de har til de eksisterende traseene og eller nettstasjoner. Dersom planen 
forutsetter at eksisterende nettanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av plass til 
ny trase.  

 Ber om å bli kontaktet enten pr. telefon eller med e-post for ivaretakelse av eksisterende 
nettanlegg, flytting/ombygging. Eventuelt prosjektering av strømforsyning som skal 
dekke nytt behov.  

 
Vurdering: 
Eksisterende ledningsnett er hensyntatt i planen, og vist som hensynssone på plankartet. Det er 
ikke per i dag et kjent behov for flytting av eksisterende anlegg, eller nyanlegg innenfor 
området. Øvrige innspill tas til orientering.  
 
Trøndelag fylkeskommune, brev datert 17.8.18 

 Når det gjelder klima og folkehelse viser de til uttalelse datert 14.8.18 fra Fylkesmannen 
i Trøndelag. 

Kulturminner eldre tid – automatisk fredete kulturminner: 
 I planforslaget er kavlvegen avmerket som hensynssone «bevaring kulturmiljø (H570)». 

I bestemmelsen påpekes det at det ikke er tillates bygging innenfor hensynssonen H570-
1 og-2. Kulturminnet og en 5 m sikringssone er automatisk fredet etter kulturminneloven 
§ 4, og skal avmerkes i plankartet med hensynssone d) H730 – båndlegging etter Lov om 
kulturminner, noe som ble bemerket i deres første uttalelse.  

 Kjøreveg (o_SKV 2) krysser det automatisk fredete kulturminnet, noe som strider mot 
bestemmelsen i planen og kulturminnet. Etter deres oppfatning er det gode muligheter til 
å finne en alternativ vegtrase som tar hensyn til kulturminnet, og unngå krav om 
dispensasjon fra kulturminneloven. Vegtraseen må legges om slik at den ikke kommer i 
berøring med det automatisk fredete kulturminnet, og i en slik avstand at anleggelse av 
vegen ikke vil få konsekvenser for kulturminnet ved eventuell drenering av grunnen. 
Dersom vegen o_SKV 2 kommer i konflikt med kulturminnet innebærer dette en 
innsigelse fra fylkeskommunen.  

 De har ikke noen kulturminnefaglige innvendinger til de to områdene som er regulert til 
landbruksformål i sørvestre og østre del av planområdet. De har tidligere frafalt krav om 
en konsekvensutredning, da avstanden mellom kavlvegen og en nydyrking av et område 
i øst er vurdert på nytt.  

 Industriformål og virkning på kulturminne (drenering) 
 Faren for at grunnen dreneres og det automatisk fredete kulturminnet rammes av 
 uttørking vil imidlertid være et tema sett i sammenheng med utbygging av områdene i 
 umiddelbar nærhet til kulturminnet. Kulturminner av organisk materiale har ofte gode 
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 bevaringsforhold i fuktige og oksygenfattige miljø slik som myr og våtmark, men er også 
 særlig  sårbare for endringer i grunnen og ytre påvirkning. Uttørring og nedbryting kan 
 skje raskt dersom grunnforholdene i myra endres. Virkningene drenering av myra vil ha 
 på kulturminnet må utredes slik at det gir et kunnskapsgrunnlag for hvor nært 
 kulturminnet man skal kunne bygge, anlegge veger, grøfter eller andre tiltak som er 
 egnet til å drenere et større område. De anser det som svært positivt dersom en slik 
 utredning kunne danne grunnlag for utarbeidelse av en utvidet hensynssone 
 (hensynssone  c) H570 – Bevaring kulturmiljø) rundt kavlvegen, hvor det innarbeides 
 konkrete bestemmelser som legger føringer for om og hvilke type tiltak som kan 
 tillates i gitte avstander til kulturminnet. 

 Minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 3. 
 
Vurdering: 
Merknader om feil bruk av hensynssone tas til etterretning og endres på plankartet og i 
reguleringsbestemmelsene. Hensynssonen avmerkes i plankartet med hensynssone d) H730 – 
båndlegging etter Lov om kulturminner. 
 
For å imøtekomme innsigelsen så foreslås det å avslutte kjørevegen benevnt (o_SKV 2) slik som 
vist i kartutsnitt a), og det reguleres inn en snuhammer i enden på vegen. Foreslått endring er 
vurdert til ikke å medføre vesentlige ulemper for byggeområdet, da det ved en framtidig 
utbygging av området beliggende mellom Fv.17, Hallvardmovegen og kavlvegen kan gis 
adkomst fra Hallvardmovegen.  
 
Plankartet endres i tråd med kartutsnitt a).  
 

 
Kartutsnitt a)  
 
Det registreres at kulturvernmyndigheten hadde ansett det som svært positivt om kommunen 
gjennomførte en utredning som kunne danne grunnlag for utarbeidelse av en utvidet 
hensynssone rundt kavlvegen, og som kunne legge legger føringer for om og hvilke type tiltak 
som kan tillates i gitte avstander til kulturminnet. 
Å imøtekomme et krav om utredning for å gi et ytterligere kunnskapsgrunnlag for denne type 
kulturminner er per i dag lite aktuelt. Dette begrunnes i hovedsak at det ikke foreligger 
byggeplaner eller opparbeidelse av veganlegg i nær tilknytning til kavlvegen. Fra kommunens 
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side så vil en utredning først kunne bli aktualisert når det foreligger konkrete planer for 
utbygging i nærheten av kulturminnet.  
 
Aktsomhet og meldeplikt er allerede innarbeidet i reguleringsbestemmelsenes § 1.2 Fornminner.  
 
Anita Lindsetmo Vold og Marius Vold, brev datert 14.8.18 
Merknad til den delen av reguleringsplanen som gjelder omdisponering av areal fra ubebygd 
industriformål til landbruksformål (49,5 daa). 

 Arealet bør snus 90 grader, slik at det meste av arealet blir på forholdsvis grunn myr. De 
begrunner dette med:  

 Arealet skal ved en eventuell omdisponering og tilbakekjøp til opprinnelig eiendom 
omgraves – det vil si at torv/myr legges i bunnen og underliggende masser som sand og 
leire legges på toppen. Arealet går da fra å være udyrka myr til fastmark. En unngår da 
problematikken med utslipp av unødige klimagasser som ved konvensjonell nydyrking 
av myr og for så vidt også urørt myr. Det er både mest praktisk og det gir også det beste 
resultatet når myra ikke er for dyp.  

 Arronderingen av industriområdet fra dagens bebygde/opparbeidete areal og utnyttelsen 
av allerede eksisterende veg i ytterkanten av det regulerte området vil også bli bedre.  
 

   
Kartutsnitt b) som viser ønsket   Kartutsnitt: Reguleringsplan fra 1979 
endring/snuing av arealet formålsregulert 
til landbruksformål. 
 
Vurdering: 
En endring slik som foreslått kan imøtekommes. Dette under forutsetning av at ravinedalen mot 
Bjørbekken hensyntas i størst mulig grad. Det skal ved formålsendringen tas utgangspunkt i 
ønsket areal og formålsgrensen for friområde i dette området, jf. kartutsnitt reguleringsplan fra 
1979. Plankartet anbefales endret i tråd med ovennevnte beskrivelse.  
 
Øvrige merknader tas til orientering.  
 
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, brev datert 17.8.18 

 Mener at i stedet for å omregulere deler til landbruksformål, burde større deler av arealet 
bli området bli omregulert til natur- og friluftsformål. 

 Førti år etter planen ble vedtatt (1979), er kun små deler av det opprinnelige arealet i 
bruk til industriformål. Flere ting har forandret seg i forhold til kunnskapsgrunnlaget og 
retningslinjer fra planen ble vedtatt i 1979. I forhold til miljøvern er det blant annet verdt 
å nevne myras rolle i forhold til karbon og biologisk mangfold.  
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 Inntil endringene i nydyrkingsforskriften er vedtatt bør kommunene være særlig 
restriktive med å omdisponere myrområder til landbruksformål. Flere kommuner har tatt 
inn et punkt mot nydyrking av myr i sin klima- og miljøplan, noe også Overhalla 
kommune bør vurdere å ta inn når klima- og miljøplanen skal revideres.  

 Det er ikke gjort noen generell biologisk undersøkelse for området, men i området langs 
Bjørbekken er det av Sabima kartlagt flere rødlistearter. Tranmyra er i utgangspunktet 
det største myrområdet i Overhalla, men har siden nydyrkinga som startet på 20 tallet, 
krympet betraktelig. Også i de senere år har det blitt foretatt en god del nydyrking i 
området. Den samlede belastningen og hensynet til viltet og det biologiske mangfoldet 
tilser at det ikke bør tillates videre nydyrking i dette området.  

 Når reguleringsplanen skal vedtas på nytt er det en selvfølge at det tas hensyn til 
kavlvegen. 

 Konklusjon: Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag går på prinsipielt grunnlag mot 
omregulering til landbruksformål på myr. Dersom det vedtas en ny reguleringsplan bør 
som minimum myrområdene mellom Bjørbekken og Fv.17 avsettes til grøntstruktur, og 
kavlvegen som automatisk fredet kulturminne bør tegnes inn i den nye planen.  

 
Vurdering: 
Det er bestandig en avveining av ulike hensyn og ønsker som skal ivaretas/imøtekommes 
gjennom en planprosess. I forbindelse med denne planrevisjonen har formålet vært en 
gjennomgang av status, omfang, utviklingsbehov og muligheter. Foreliggende planforslag 
gjenspeiler i stor grad status for reguleringsplan fra 1979, med unntak av at det er innregulert to 
områder til landbruksformål. Området i vest er allerede omdisponert og tatt i bruk til 
jordbruksformål, mens området i øst ikke er opparbeidet per i dag. Det er som nevnt store 
ubebygde arealer innenfor planområdet, men en har valgt å opprettholde det meste av arealet 
avsatt til industriformål. Dette for å kunne tilby virksomheter en etablering i kommunen for 
virksomheter som ønsker etablering i Skageområdet og generelt når industriområdet på Skogmo 
er utbygd. Det foreligger ingen kjente planer om å tilrettelegg for nye større industriområder 
som eventuelt kan erstatte Skage industriområde. Om det finnes alternative områder i 
kommunen som er mer egnet enn dette området, bør i så fall vurderes nærmere i 
kommuneplanens arealdel.     
 
Det er ved planrevisjonen valgt å opprettholde en forholdsvis bred korridor på begge sider av 
Bjørbekken. Dette med bakgrunn i den kartleggingen av rødlistearter som er gjort i området, 
samt hensynet til vilt i området.  
 
Om kommunen skal ta inn et punkt om nydyrking av myr i forbindelse med en revisjon av 
klima- og miljøplan, tas til orientering. Kavlvegen er hensyntatt i plankartet med en 14 m bred 
hensynssone.  
 
Vurderinger i henhold til Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert, og en kan ikke se at planen kommer i konflikt med de 
temaer som her skal vurderes. Områdene rundt Bjørbekken er regulert til friområde for å bevare 
naturmangfoldet innenfor planområdet.  
 
Sammendrag og tilrådning 
Det har ikke framkommet merknader til planforslaget som tilsier at reguleringsplanen ikke kan 
godkjennes med de endringer som er gitt i vedtaket. Foreslåtte endringer er vurdert til ikke å 
være av vesentlig karakter slik at planen må legges ut til nytt offentlig ettersyn.  
 
Innsigelsen til planen er imøtekommet.  
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Ut fra ovennevnte vurderinger anbefales det at forslag til reguleringsplan for Skage 
industriområde, vedtas med de endringer som er gitt i vedtak.  
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