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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:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 06.11.2018 
Behandlet. 
 
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 1 ble enstemmig vedtatt og ferdig behandlet i 
formannskapet. 
 
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 2 ble enstemmig vedtatt og går videre for endelig 
avgjørelse/behandling i kommunestyremøte. 



Vedtak i Overhalla formannskap - 06.11.2018, enst.: 
 

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. 

 

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.11.2018, enst.: 
 

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. 

 
 
 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 20.11.2018 
Behandlet. 
 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 20.11.2018, enst.: 
Formannskapets forslag, pkt. 2 vedtas: 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

  



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. 



 

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.  
 



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 


