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1.gangsbehandling - Reguleringsplan for Hunnaåsen boligområde - offentlig ettersyn 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 1/20 12.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, jf. §§ 4-2 og 12-11, legges forslag til reguleringsplan 
(detaljregulering) for Hunnaåsen boligområde (planID 5047-174420160004), datert 1.10.2019, ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
Vilkår: 
Før høring og offentlig ettersyn tas følgende bestemmelser inn:  

 
 Fellesbestemmelser/dokumentasjon:  

Det skal legges ved byggesøknaden en kotesatt profil av tomta som viser eksisterende og 
planlagt terreng og hvor bebyggelsen er påført mønehøyde.      

 
 Fellesbestemmelser/dokumentasjon:  

Som et ledd i detaljplanlegging av gang- og sykkelvegen, eventuelt kjøreveg i samme trase, 
skal det framlegges en dokumentasjon på at områdestabiliteten er ivaretatt.  

 
 Fellesbestemmelser/dokumentasjon: 

Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt. Det skal utarbeides en overordnet 
overvannsplan for hele planområdet før oppstart av 1.byggetrinn. Planen skal vise at 
alternative transportsystemer er vurdert.  

 
 Rekkefølgebestemmelsene:  

Før utbygging av påfølgende etappe kan starte, skal foregående etappe være 90 % utbygd.    
 

 § 12-5:  
Minst 50 % av arealet på L1 – L3 skal til enhver tid være trebevokst.  

 
 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementets del III, pkt. c. iii nr. 1. 
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Utsendte vedlegg: 

1. Plankart, datert 1.10.2019 
2. Planbestemmelser, datert 1.10.2019 
3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 1.10.2019 
4. Innkomne innspill i saken med kommentarer fra plankonsulent 
5. Geoteknisk vurdering, 1.12.2016 
6. ROS-analyse, datert 1.10.2019 
7. Lengdeprofil vei 1, datert 22.11.2019 
8. Lengdeprofil SGS2 (GS ned til Hunn sentrum), datert 22.11.2019 

 
Ikke utsendte vedlegg: 

9. Særutskrift FOR-sak 25/18, 17.4.2018, Fastsettelse av planprogram 
10. Planprogram, datert 15.06.2017, rev. 24.02.2018 
11. Særutskrift KOM-sak 76/16,19.09.2016, Vurdering av planspørsmålet 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Framlagt planforslag (detaljregulering) er utarbeidet av Ing. Jorleif Lian AS, på vegne av grunneier og 
tiltakshaver Gunnar Brattberg. Planforslaget er datert 1.10.2019. 
 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av nytt boligområde, i form av 
frittliggende eneboliger, rekke-/kjedehus og flermannsboliger, med en etappevis utbygging av 100 – 
150 boenheter de neste 20-30 årene.  
 
Framlagt planforslag omfatter til sammen 117 tomter, samt et areal avsatt til barnehage. 
 
Totalt planområde er på ca. 212 daa og ligger nord for Hunn sentrum.  
 

   
Flyfoto som viser planområdet     Planforslag 
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Følgende eiendommer og grunneiere blir berørt:  Areal som inngår i planforslaget: 
Gnr. 13 Bnr. 1: Gunnar Brattberg 
Gnr. 13 Bnr. 133: Overhalla kommune      (veg til høydebasseng) 
Gnr. 10 Bnr. 181: Overhalla kommune      (skageåsen III – trinn 4 (veg)) 
Gnr. 10 Bnr. 1:  Marte Formo Aagård og John Ove Klingen Aagård Areal: ca. 300 m2 
Gnr. 13 Bnr. 33: Erling Nilssen Murmester AS    Areal: ca. 150 m2 
Fv. 17:  Trøndelag fylkeskommune    Areal: ca. 54 m2 
 
Planstatus, plankrav, konsekvensutredning (KU) og planprosess 
Planområdet ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er formålsregulert til LNFR-område. 
Gjeldene arealplan er fra juni 2007. Det er startet et arbeid med revisjon av kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel.  
 
Deler av framlagt planforslag ligger innenfor et område som fram til 2003 var foreslått som et 
potensielt nytt utbyggingsområde for boligbebyggelse i kommunedelplan for Skage.  
 
I 2003 ble kommunedelplanen for Skage revidert, og framtidig utbyggingsområde i Hunnaåsen ble da 
tatt ut med bakgrunn i blant annet datidens prognose for framtidig befolkningsvekst og lavere 
etterspørsel etter boligtomter. Tomtereserven innenfor da allerede vedtatte reguleringsplaner i 
Skageområdet ble den gang vurdert til å kunne dekke et framtidig tomtebehov i flere tiår. 
 
Kommunedelplan for Skage ble opphevet i februar 2013, samtidig som vedtak av reguleringsplan for 
Hunn (områderegulering) ble fattet. 
 
Framlagt planforslag grenser i vest mot eksisterende reguleringsplan for Skageåsen III – trinn 4, som 
ble vedtatt i februar 2018. 
 
Planforslaget er ikke i tråd med overordna plan, og omfattes av krav om utarbeidelse av planprogram 
og konsekvensutredning, samt eventuelle nødvendige undersøkelser.  
 
Vurdering av planspørsmålet ble behandlet av kommunestyret i sak 76/16, 19.09.2016, etter initiativ 
fra grunneier/tiltakshaver.  
 
Det ble fattet vedtak om igangsetting av områderegulering, og hvor reguleringsplanen skulle 
utarbeides av privat forslagstiller i samråd med kommunen. Det ble inngått avtale som regulerte 
kostnader og ansvarsfordeling. Områderegulering ble valgt ut fra at en reguleringsplan på ca. 200 
daa, og med 130-150 antall boenheter ville medføre at flere forhold/tema burde avklares/utredes 
nærmere på et overordna nivå.  
 
Begrunnelsen for å vedta en planoppstart var blant annet at Hunnaåsen utpekte seg som et svært 
aktuelt utbyggingsområde og som ville være naturlig å vurdere på nytt i forbindelse med forestående 
revisjon av kommuneplanens arealdel. I forbindelse med områderegulering for Hunn i 2012/2013 
fikk kommunen en anbefaling (faglig råd) fra fylkesmannens landbruksavdeling, i hovedsak ut fra 
jordvernhensyn, om å gjøre en helhetlig vurdering av alternative utbyggingsområder for boliger i 
Skage med omland. Dette enten gjennom en revisjon av kommunedelplan for Skage eller gjennom 
revisjon av kommuneplanens arealdel. Sekundært at plangrensen for områdereguleringen for Hunn 
ble utvidet til å omfatte et større omland som var mer i tråd med den utbyggingsstrategien som 
hadde ligget til grunn for utviklingen av Skage den senere tid, og som naturlig burde inngå som en 
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del av vurderingen av alternativ lokalisering. Det var imidlertid lite aktuelt for kommunen å starte en 
utredning av alternative boligområder i Skageåsen/Hunnaåsen, samt utvide planområdet på dette 
tidspunktet i pågående planprosess. Dette med bakgrunn i at planens begrensninger hadde vært 
grundig vurdert i planprosessen og en ytterligere utredning ville forsinke et planvedtak.  
 
Formelt oppstartsmøte ble avholdt 1.12.2016.  
 
Forslag til planprogram ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet i sak 64/17, 
5.09.2017, og sendt på høring til berørte parter.  
 
10.11.2017 ble det kunngjort planoppstart og høring av planprogrammet, med en frist for uttalelse 
22.12.2017. 
  
Det ble mottatt 7 innspill til forslag til planprogram; 
Statens vegvesen, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NTE Nett, Relacom, Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag, NVE og Kåre Magnus Skjefte, Kristian Mork, Ole Anders Haugerøy. 
Kommentar og vurdering av innspillene ble gjort av plankonsulent i samråd med kommunen i 
forbindelse med fastsetting av planprogrammet.  
 
Sammendrag av innkomne innspill 
Statens vegvesen mener det aktuelle området kan være egnet til boligformål og har ingen spesielle 
merknader til saken. De ønsker at det i planleggingen legges vekt på å redusere kryss/adkomster mot 
fv. 17 og mener at området kan utbygges med bruk av de kryss som allerede er etablert.  
Kommentar: Vegtrase vil etter all sannsynlighet kunne videreføres fra Skageåsen III, men 
planforslaget vil også vurdere muligheten for innkjøring til området fra sør og / eller øst, i samarbeid 
med vegplanlegger. Planprosessen skal utrede belastning på eksisterende infrastruktur inn til det nye 
boligfeltet, samt avklare alternative traseer og mulige nye gangveger inn til sentrum. Vegvesenets 
innspill tas til orientering i den videre planleggingen.  
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Planfaglig uttalelse og Kulturminnefaglig uttalelse:  
Konkluderer med at planene er i tråd med de regionalpolitiske retningslinjene i Regional plan for 
arealbruk for 2013. For å sikre god arealutnytting bør det vurderes å sette krav til minimum 
utnyttingsgrad av området, dette må ses i sammenheng med landskaps- og terrengstilpasning. Viktig 
med god veiføring og riktig plassering av tomtene. Trafikksikker adkomst for myke trafikanter til 
Skage sentrum må være en forutsetning. Bra at det blir lagt opp tett dialog med interesse-
organisasjoner og brukere av eksisterende skitrasé og tursti.  
Kommentar: Innspill vil bli ivaretatt i planleggingen.  
 
Kulturminner er tidligere undersøkt, ref. brev fra fylkeskommunen 22.08.2016. Det omsøkte tiltaket 
vi ikke komme i konflikt med fredete kulturminner. Dersom man i det videre arbeidet oppdager hittil 
ukjent kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommune kontaktes.  
Kommentar: Krav til varsling ved oppdagelse av hittil ikke kjente kulturminner sikres i 
planbestemmelser for området og vil således bli ivaretatt i planleggingen. 
 
NTE Nett forutsettes at strømforsyningene blir ivaretatt i reguleringsarbeidet og gjør oppmerksom 
på at eksisterende strømforsynlig sannsynligvis ikke er tilpasset et eventuelt nytt behov. Det må 
settes av plass/tomter for nettstasjoner i den nye reguleringsplanen. NTE må ha med infrastruktur 
for strøm i veger. Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, må som hovedregel dekkes 
kostnadene med tiltaket.  
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Kommentar: Innspill vil bli ivaretatt i planleggingen.  
Relacoms uttalelse: Ifølge Telenors egne føringer, bygges det ikke kobbernett i nye boligfelt. Relacom 
har forelagt dette for Canal Digital, som er Telenors del som bygger fibernett med innholdstjenester 
til private. Svar fra Canal Digital: «Vi kommer ikke inn før dette meldes fra Kommune om forespørsel 
om fellesføringer. Om det er et privat delt må vi selge oss inn som leverandør for å frigi økonomiske 
midler». Utover dette kan Relacom forestå prosjektering og utbygging av rørnett for fiberkabel i nytt 
boligfelt, der evt. kommunen er bestiller, for så å tilby dette til aktuelle leverandører som Canal 
Digital og NTE marked.  
Kommentar: Innspill tas til etterretning.  
 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Landbruksavdelingen: 
Området ligger i naturlig forlengelse av Skageåsen, og landbruksavdelingen innser at det kan være 
hensiktsmessig å fortsette utbyggingen her, og slik også unngå de enda større jordverndiskusjonene 
som ellers vil være omkring sentrumsområdet. Landbruksavdelingen vil derfor ikke motsette seg at 
det igangsettes områdereguleringsarbeid, men vil være opptatt av at konsekvensutredningen (KU) 
som ledd i temaet «jordvern» vurderer egnethet for dyrking, evt. avgrensing av området, utnytting 
mv. ut fra at deler av området er angitt som dyrkbare arealer. 
Kommentar: Innspill tas til etterretning og krav til konsekvensutredning under temaet jordvern, er 
ytterligere spesifisert med landbruksavdelingens innspill.  
 
Miljøvernavdelingen: 
Ønsker at følgende tema vies særlig oppmerksomhet: 
- Naturmangfold 
o Området er dårlig kartlagt og har flere registreringer av rovfugler i plan og influensområdet. 
- Klima/Bolig-, areal og transportplanlegging 
o Forventes at krav til opparbeidelse av gang- og sykkelveger sikres i rekkefølgebestemmelser og 
 at denne knyttes opp mot eksisterende traser i tilknyttede områder. 
o Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging bør vurderes lagt 
 til grunn i den videre planleggingen. 
Kommentar: Innspill tas til etterretning og vil bli ivaretatt i videre planlegging. 
 
Kommunalavdelingen: 
Planforslaget opererer med et skille mellom tema som skal konsekvensutredes og tema som 
skal belyses gjennom planbeskrivelse. Konsekvensutredningen skal være en del av planbeskrivelsen 
for de planene som er underlagt KU-kravet og det er således unødvendig å operere med et slikt skille 
da relevante tema skal konsekvensutredes. 
Dersom skillet er tenkt å synliggjøre tema som trenger grundigere utredninger enn andre, så 
vil det alltid være slik at utredningsnivået må vurderes fra sak til sak i forhold til det å opplyse 
saken tilstrekkelig. 
Kommentar: Innspill tas til etterretning 
 
NVEs uttalelse: På grunn av begrenset kapasitet har ikke NVE mulighet til å besvare ut alle varsler om 
oppstart og saker på offentlig ettersyn. Manglende uttalelse fra NVE betyr ikke at ansvarsforhold 
nødvendigvis er sjekket ut og planen funnet tilfredsstillende. Tiltakshavers og kommunens ansvar 
skal uansett ivaretas. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser, samt alle 
relevante fagkyndige utredninger som er gjennomført i planarbeidet. Dokumenter skal sendes 
elektronisk til rm@nve.no 
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Kommentar: Det er gjort en vurdering av Multiconsult, befaring avholdt av Arne Vik den 22. 
november 2016. Ved befaring ble grunnet undersøkt ved hjelp av 5 prøvegravinger med 
gravemaskin. Ifølge notat fra Multiconsult datert 01.12.2016 gjøres følgende konklusjoner:  
Boligfeltet ligger utenfor fare for flom og stormflo. Kravet i Tek 10 § 7.2 er dermed oppfylt. 
Utførte prøvegravinger bekrefter opplysninger i løsmassekartet om at det er liten løsmassemektighet 
i området. Boligfeltet står ikke i fare for å rase ut da det er grunt til fjell og løsmassene består av 
faste løsmasser. Dette innebærer at kravene i TEK 10 § 7 – 3 er oppfylt til å tillate bygging på 
tomtene. Det tilrås supplerende prøvegravinger i forbindelse med videre detaljprosjektering. 
 
Kåre Magnus Skjefte, Kristian Mork, Ole Anders Haugerøy (Naboer), lurer på om kunngjøring og 
dokumenter er sendt til Hunnaåsvegen velforening og andre berørte velforeninger. Ønsker at ROS-
analysen skal ta for seg støy og støv for de berørte tomtene for tilførselsveien. De ønsker å komme 
med innspill, men finner det naturlig at dette skjer gjennom Hunnaåsen velforening.  
Kommentar: Kunngjøring er ikke sendt ut til velforeningene i området, men er varslet både i 
lokalavisen og på kommunens hjemmeside. Støy og støv vil bli et tema i planforslaget for øvrig og i 
medfølgende ROS-analyse. Adresseliste for berørte parter vil bli oppdatert i forbindelse med det 
videre planarbeidet, da det vil være naturlig at eiendommer som grenser mot tilførselsveg vil bli 
direkte berørt, samt velforeninger. 
 
Planprogrammet, sist revidert 24.02.2018, ble fastsatt av formannskapet i sak 25/18, 17.4.2018.  
 
Fylkeskommunen gjennomførte arkeologiske registreringer 31.07.2016. 
Grunnforholdene ble kartlagt, og skredfare og fundamenteringsforholdene i området ble vurdert av 
Multiconsult 22.11.2016.   
 
Det har vært flere møter og dialogrunder med tiltakshaver og plankonsulent i planprosessen. I tillegg 
har privat forslagsstiller hatt kontakt med berørte grunneiere og Overhalla idrettslag. 
 
Komplett planforslag ble mottatt 27.11.2019. 
 
Beskrivelse av eksisterende forhold 
Planområdet ubebygd, med unntak av høydebasseng og tilførselsveg til dette. 
 
Deler av planområdet er registrert som dyrkbar jord i henhold til Norsk institutt for bioøkonomi 
(NIBIO), og har verdiklasse 1 – noe verdi. Jordtypen er ikke selvdrenert, men blokkrik.  
 
Arealet innenfor planområdet består hovedsakelig av skogsmark med innslag av myr. Området 
består av barskog med en bonitetsbeskrivelse som høg- eller særs høg bonitet. Det ble foretatt hogst 
etter en storm i 2012 som medførte vindfall i blant annet planområdet. Området er nyplantet. 
 
Terrenget heller sørvendt fra topp kote 116 til laveste kote 59, med gjennomsnittlig helningsgrad 
gjennom området på ca. 1:10, med noe brattere i randsonen mot sør/sørvest. 
 
Det er ikke registrert automatiske fredete kulturminner i planområdet. Kulturminneregistreringer ble 
utført av fylkeskommunens arkeolog 31.08.2016. Det ble ikke oppdaget noen nye kulturminner i 
forbindelse med registreringen. Det er ikke foretatt registreringer av samiske kulturminner. 
 
Det er ikke registrert rødlista arter eller prioriterte arter i planområdet. Det er heller ingen kjente 
svartlista arter i nærområdet og ingen viktige naturtyper i umiddelbar nærhet. Det er ikke funnet 
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naturverdier innenfor planområdet ved Artskart, Naturbasen og Miljøregistrering i Skog (MiS) 
(NIBIO). 
 
Planområdet ligger i et kartlagt lokalt viktig friluftsområde, og det er anlagt en lysløype gjennom 
området som har tilknytning til idrettslagets skistadion og skileikområde.  
 
Adkomstveg til nytt planområde vil følge regulert adkomstveg nord for boligene i Skageåsen III – 
trinn 4. Vegen er delvis opparbeidet i forbindelse med bygging av høydebassenget. 
 
Vegbredde på Trafovegen og Hunnaåsvegen er henholdsvis 6 og 5,5 m, og oppfyller krav til bredde 
for klasse L1 med ÅDT (årsdøgntrafikk)<1500 kjøretøyer. Det konkluderes med at vegene har bredde 
nok til å tåle den framtidige utbyggingen i planområdet. Fartsgrensen på vegene er varierende fra 30 
- 60 km/t. Hunnaåsvegen er skiltet med 30 km/t. Det er anlagt gang- og sykkelveg fra Skageåsen III og 
ned til sentrum og skole. 
 
Det finnes ikke eksisterende støybegrensende tiltak i området. Støykilder i og rundt planområdet blir 
vurdert å komme hovedsakelig fra vegtrafikk. Under utbygging av området (anleggsfasen) vil det 
være økt støynivå i perioder av dagen. 
 
Planområdet ligger ikke i nærheten av kjente luftforurensningskilder. 
 
Det er ikke registrert forurensing i grunn. 
 
Langs kjøreveg (fra plangrense i nordvest) er det 1,5 km til Skage barnehage og 700 m langs 
eksisterende veger, samt gang- og sykkelveger. Hunn skole og sentrum ligger ca. 2,7 km fra 
planområdet langs kjøreveg og ca. 1,4 km etter eksisterende gang- og sykkelveger.  
 
Det er opparbeidet vannledninger fram til høydebassenget. Planområdet har ellers ikke vann- og 
avløpsnett.  
 
Eksisterende strømforsyning er sannsynligvis ikke tilpasset behovet i forbindelse med nytt større 
boligområde.  
 
Planområdet ligger under øvre marin grense. Hovedsakelig består løsmassene av marine avsetninger 
med tynn mektighet (0,5.2,5m), og innslag av morenematerialer og torv/myr i henhold til 
løsmassekart. Det er ikke registrert aktsomhetsområde for kvikkleire, og ligger ikke i fareområde for 
skred – verken utløsningsområde eller utløpsområde. Det er ikke registrert skredhendelser i 
nærområdet. Boligområdet vil ikke være utsatt for flom, men ligger innenfor sidenedbørsfelt. 
 
Berggrunnen består av kalkglimmerskifer i veksling med garbenskifer, massiv kalksilikatbergart, mørk 
grå glimmerskifer og mørk kvartsitt til kvartsskifer ifølge berggrunnkart.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
Det er planlagt 84 eneboligtomter som frittliggende småhusbebyggelse, og 33 tomter som 
konsentrert småhusbebyggelse hvor det åpnes for en sammenslåing av tomtene for å tilpasse 
tomtene til bebyggelsen. Ved lite salg av konsentrert småhusbebyggelse vil det være åpning for 
bygging av frittliggende småhusbebyggelse.  
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Område avsatt til barnehage vil være tilknyttet de fleste tomtene med gangveg/turdrag. 
Barnehagetomta på ca. 9 daa er planlagt lagt på et høybrekk med gode lys og solforhold.  
 
Det er avsatt 9 områder som skal fungere som nærlekeplasser. Disse er tenkt opparbeidet slik at 
velforeningen i området kan sette opp anlegg som naturlig hører til områdene nærlekeplass. I tillegg 
er det avsatt et større areal som er tenkt benyttet til grendelekeplass, og som vil bli opparbeidet i 
forbindelse med øvrig infrastruktur i området. 
 
Offentlige veger er planlagt med en bredde på 6 m, og tar høyde for framtidig busstransport i 
området. Private fellesveger har en bredde på 5 m (inkludert skulder på hver side av vegen). 
Offentlige veger planlegges med vegbelysning.  
 
Som en del av planarbeidet er kapasiteten på adkomstvegen vurdert, og hvor det utfra trafikktelling 
og dimensjon på vegen konkluderes med at planlagt veg vil ha kapasitet til å ta unna den økte 
trafikken fra nytt boligområde. Det er likevel sett på alternative vegløsninger med adkomst til og fra 
feltet i forlengelse av hovedvegen gjennom boligområdet. Det vil være mulig å få til en fullverdig veg 
med fortau i samme trase som planlagt gang- og sykkelveg, samt en alternativ vegtilknytning til fv.17 
like nord for sentrum.  
 
Veger og boligområder planlegges utbygd i 4 etapper. I 3. etappe inngår bygging og ferdigstillelse av 
gang- og sykkelvegen ned til sentrum. Fortau skal ferdigstilles samtidig med ferdigstilling av 
tilhørende veg. Gang- og sykkelvegen er tenkt som en snarveg ned til sentrum og skole. Vegen vil få 
en stigning på 1:10, og det er anbefalt vegbelysning på hele strekningen.  
 
Det er regulert inn turdrag som kan benyttes til ferdsel mellom boligområdene. 
 
Det er vurdert to alternative tilknytningspunkter for vann og avløp. Boligområdet har god stigning og 
gjør det relativt greit å få planlagt VA-anlegg i området.  
 
Det skal tilstrebes å håndtere overvann innenfor planområdet gjennom infiltrasjon og fordrøyning i 
grunnen og åpne vannveger, utslipp til resipient eller på annen måte utnyttes som ressurs, slik at 
vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensningsevne utnyttes. I plan for 
overvannshåndtering skal det planlegges flomveger som kan oppstå ved at overvannssystem ikke har 
nok kapasitet eller kollapser. Dette for å sikre at vann i slike tilfeller ikke gjør skade på annen teknisk 
infrastruktur eller bygg i området.  
 
I planforslaget er det søkt bevart landbruksområder. Områdene er skogsterreng og myrområder. 
Rent miljømessig vil bevaring av myr være positivt i forhold til karbonlagring, samt i perioder med 
mye nedbør så kan disse områdene fungere som fordrøyningskamre for overvann.  
 
Eksisterende renovasjonsordning i kommunen vil bli benyttet.  
 
Konsekvenser av planforslaget 
Statistisk sentralbyrås (SSB) framskriving av folketallet i kommunen viser en vekst fra dagens 3865 til 
4534 i 2040. Dette er en økning på 669 personer. Hvis prognosene stemmer så vil det medføre et 
behov for opptil 300 nye boliger de neste 20-30 årene. En realisering av planforslaget vil kunne 
styrke kommunens tomtetilbud i Skageområdet i 20-30 år fram i tid.  
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En utbygging av området vil gi et annet landskapsbilde enn dagens situasjon. Bebyggelsen vil være 
godt synlig fra sentrum. Ved å bevare noe vegetasjon i områdene som er regulert til LNF, lek og 
turdrag, vil en kunne oppnå noe skjerming. 
 
Planforslaget er vurdert i tråd med naturmangfoldlovens § 7, samt de miljømessige prinsippene i 
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. Det er ikke funnet viktige eller utvalgte naturtyper, viktige områder 
for skog eller viktig kulturlandskap i planområdet eller i nær tilknytning. Det framgår av 
konsekvensutredningen at siden det ikke er registrert sårbare eller sjeldne naturtyper, og at de 
naturgitte forhold ved at store deler av planområdet er avskoget, synes utbyggingen å innebære en 
liten negativ belastning på det lokale økosystemet. Det vil av den grunn være uhensiktsmessig å 
foreta vurdering etter de andre miljøprinsippene i §§ 9-12 som argument for bevaring av det 
ubebygde planområdet. 
 
En utbygging vurderes til ikke å få konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. 
 
En utbygging av boliger vil endre områdets bruk med tanke på dagens lysløypetrase og eventuelt 
etablerte stier. Lysløypetraseen må legges om og det er skissert en løsning som innebærer en flytting 
utenfor nordre plangrense.  
 
Planområdet er registrert som dyrkbar jord, og nasjonal jordvernstrategi har satt et tak på omfang av 
omdisponering av dyrka jord til 4000 dekar pr. år innen 2020. Dyrkbar jord inngår ikke i det nasjonale 
jordvernmålet, men omfattes av det nasjonale jordvernet. Utbyggingsområdet ligger i nær 
tilknytning til eksisterende boligområder i Skageåsen og eksisterende infrastruktur, og vil ikke 
medføre en omdisponering av dyrka jord. 
 
En utbygging av 100 – 150 boenheter vil medføre en betydelig økning av trafikkmengden i området. 
Eksisterende og planlagte veger vurderes til å ha bredde nok til å ta unna en ÅDT opp til 1500 
kjøretøy.  
 
For å fremme miljøvennlige alternativer til bil vil det det være nødvendig å etablere en god gang- og 
sykkeladkomst til boligområdet. Det er derfor innregulert en gang- og sykkelveg med maksimal 
stigning på 10 %. Øvre del av nytt felt kan alternativt ha adkomst for gående og syklende via 
eksisterende traseer. 
 
En utbygging som foreslått vil ikke få vesentlige konsekvenser for barns interesser. Boligområdet vil 
ligge som de øvrige eksisterende boligområder i et større LNFR-område, og vil gi tilbud til 
friluftsaktiviteter i nærområdet for alle aldersgrupper. I tillegg er det avsatt arealer til nærleikplasser 
og grendeleikeplass som kan benyttes ved sosiale arrangement.  
 
Eksisterende bebyggelse langs tilførselsvegen (nordvestre plangrense) de siste 100 m før 
plangrensen er innenfor gul støysone, som er 16 m for en fart på 50 km/t. Med en fartsgrense på 30 
km/t, så vil gul sone reduseres ytterligere. For en korrekt støyvurdering vil det være nødvendig med 
en støyberegning for området. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeidet i henhold til DSBs (Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap) veileder. Totalt er det registrert/identifisert 8 mulige uønskede hendelser i 
planområdet i forbindelse med regulering, hvor av 7 hendelser med lav risiko og 1 hendelse med 
middels risiko. ROS-analysen konkluderer med at planforslaget er vurdert til ikke å medføre særskilte 
negative konsekvenser for miljø eller samfunn. ROS-analysen er vedlagt planbeskrivelsen (vedlegg 4). 
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Konsekvensutredning (KU) /aktuelle utredningsbehov / tema utredet i tråd med planprogram 
I tillegg til ovennevnte opplysning under konsekvenser av planforslaget, vises det til nærmere 
beskrivelse av forhold/tema som er vurdert og utredet, jf. planbeskrivelsens avsnitt 7 og 8.  
 
0-alternativet innebærer at området ikke tilrettelegges for utbygging av bolig og barnehage. 
Sannsynligvis vil det skje mindre tiltak, som kanalgrøfting, vedlikehold / opprusting av skitrase og 
framtidige tiltak ved høydebassenget. 
 
 

Vurdering 
Framlagt planforslag vurderes i hovedsak til å være utarbeidet i tråd med fastsatt planprogram. 
Innkomne innspill/uttalelser i forbindelse med planoppstart er vurdert og belyst i planbeskrivelsen. 
Innspillene kan ses i planbeskrivelsens vedlegg 4. 
 
Planarbeidet startet som en områderegulering og hvor kun en del av planområdet skulle 
detaljreguleres (en 1.etappe med ca. 20 tomter). I planprosessen har tiltakshaver imidlertid ønsket å 
detaljregulere hele planområdet for å se helheten i vegføringer og tomteplasseringer, noe som det 
ble gitt aksept for da de aktuelle overordna utredningstemaer er vurdert i prosessen. Inngått avtale 
mellom kommunen og privat part om utarbeidelse av en områderegulering anses derfor som 
opphevet, og planforslaget behandles som en detaljregulering fra og med høring og offentlig 
ettersyn.  
  
Tomtereserven i Skageområdet er per i dag ca. 40 – 50 boenheter i selve sentrum (krav om 
detaljregulering) og 9 ledige byggeklare tomter i Skageåsen. Kommunen ferdigstilte 14 nye tomter i 
2018 (Skageåsen III – trinn 4). Legger en til grunn dagens etterspørsel og tomtereserve, så vil 
framlagt planforslag med en etappevis utbygging imøtekomme en framtidig etterspørsel etter 
eneboligtomter i Skageområdet.  
 
Boligområdet er tenkt utbygd i 4 etapper med et tidsperspektiv på 20-30 år. Dette vil innebære en 
fornyet vurdering av planen etter 10 år fra kommunestyrets vedtak (tidligere gjaldt en femårsgrense 
for igangsetting av bygge- og anleggstiltak med grunnlag i plan som var fremmet som privat 
reguleringsforslag). Siktemålet med denne regelen er å unngå at det bygges etter planer som ikke er 
oppdaterte som formelt plangrunnlag, og hvor blant annet kommunen skal vurdere om planen 
ivaretar utfordringer og utviklingstrekk som gjør seg gjeldende i kommunen (hensyn til naturfare og 
at planen fortsatt gir grunnlag for gode løsninger i tråd med kommunens mål og strategier). 
 
Første utbyggingsetappe omfatter ca. 20 tomter som i hovedsak er formålsregulert til konsentrert 
småhusbebyggelse, men også enkelte eneboligtomter, samt grendeleikeplass. Adkomst planlegges 
via Hunnaåsvegen, og vil innebære at adkomstvegen fram til plangrensen i nordvest (del av 
gjeldende reguleringsplan for Skageåsen III – trinn 4) må bygges før 1.etappe kan opparbeides. 
 
Reguleringsbestemmelsene gir føringer til utforming og krav til bebyggelsen på den enkelte 
boligtomt. Disse bestemmelsene vurderes som tilstrekkelig detaljert. Det bør imidlertid sammen 
med byggesøknad settes krav om at det legges ved en kotesatt profil som viser eksisterende og 
planlagt terreng og hvor bebyggelsen er høydesatt og tegnet inn. Dette begrunnes i at bebyggelsen 
bør tilpasses terrenget på en god måte for å unngå unødvendige skjemmende fyllinger i bolig-

13



området. Dette bør presiseres i reguleringsbestemmelsene, og følgende punkt tas inn under første 
kulepunkt i Felles bestemmelser, og gis som vilkår i vedtaket: 

 Det skal legges ved byggesøknaden en kotesatt profil av tomta som viser eksisterende og 
planlagt terreng og hvor bebyggelsen er påført mønehøyde.      

 
Kommunen har hatt en positiv holdning til at private initiativ kan bidra til å dekke en framtidig økt 
etterspørsel etter boligtomter. Det har vært fokus på å dekke etterspørselen etter sentrumsnære 
boenhet i kommunesenteret og Hunn. Per i dag vurderes regulerte utbyggingsområder på disse 
stedene å kunne dekke et framtidig behov i flere 10-år framover, slik at fokuset framover vil være å 
se muligheter for nye boligområder i nær tilknytning til sentrums-områdene. Framlagt planforslag 
vurderes til å gi et slikt tilbud i Skageområdet. 
 
Støy, luftforurensning, grunnforhold, stabilitet og ROS-analyse 
Det er ikke avdekket vesentlige forhold som tilsier at planforslaget ikke kan fremmes slik som 
foreslått.  
 
Når det gjelder økt trafikkstøy for eksisterende boliger fram til plangrensen, så vurderes dette å 
kunne aksepteres. Dette under forutsetning av en fartsgrense på 30 km/t forbi disse boligene. Som 
ved alle utbygginger må det påregnes økt støy i anleggsperioden uten at det vurderes som 
nødvendig å ta inn bestemmelser som sier noe om støydempende tiltak for eksisterende boliger.  
 
Stabiliteten i selve boligområdet er vurdert av geoteknisk fagkyndig, mens det ikke er gjennomført en 
geoteknisk vurdering av planområdet som omfatter gang- og sykkelvegen. Deler av denne vil ligge i 
et område som kan være utfordrende med tanke på grunnforhold. Det forutsettes derfor at det 
gjennomføres en geoteknisk vurdering av planområdet som omfatter gang- og sykkelvegen og en 
dokumentasjon på områdestabilitet før denne kan realiseres slik som planlagt. Dette bør presiseres i 
reguleringsbestemmelsene, og følgende punkt tas inn under Felles bestemmelser og gis som vilkår i 
vedtaket: 

 Som et ledd i detaljplanlegging av gang- og sykkelvegen, eventuelt kjøreveg i samme trase, 
skal det framlegges en dokumentasjon på at områdestabiliteten er ivaretatt.  

 
ROS-analysen viser til at håndteringen av overvann fra de nye områdene skal inngå som en del av 
utomhusplan/VA-plan. I tillegg er temaet overvann beskrevet i planbeskrivelsen og tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene under Felles bestemmelser/ Dokumentasjon. Norsk Vanns VA-norm gir i 
sine generelle bestemmelser blant annet krav til «at overvann skal i størst mulig grad håndteres 
lokalt med kun begrenset tilførsel til overvannssystem. Det innebærer at alternative 
transportsystemer skal velges dersom forholdene ligger til rette for det». Det forutsettes at denne 
normen blir lagt til grunn ved utarbeidelse av VA-planen og ved framtidig opparbeidelse av vann-, 
avløp- og overvannsnett i og i tilknytning til planområdet. 
I reguleringsbestemmelsene bør dette presiseres nærmere, og følgende punkt tas inn under Felles 
bestemmelser og gis som vilkår i vedtaket: 

 Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt. Det skal utarbeides en overordnet 
overvannsplan for hele planområdet før oppstart av 1.byggetrinn. Planen skal vise at 
alternative transportsystemer er vurdert.  

 
NGUs (Norges Geologiske Undersøkelser) aktsomhetskart for radon viser moderat til lav aktsomhet 
for radonforekomst i planområdet. I områder med høy eller særlig høy aktsomhet bør kommunen 
undersøke om det er behov for å følge opp radonproblematikken, jf. Plan- og bygningsloven og 
Folkehelseloven med forskrifter. Det forutsettes at til enhver tid gjeldende Byggteknisk forskrift 
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legges til grunn ved bygging av boliger, og det vurderes derfor til ikke å være påkrevd med en 
ytterligere undersøkelse. 
 
Barn- og unges interesser, folkehelse og universell utforming   
Det vurderes at framlagt planforslag ikke vil medføre en negativ endring i forhold til ovennevnte 
tema, dette med unntak av en flytting/omlegging av eksisterende lysløype. Barn- og unges interesser 
vurderes til å være godt ivaretatt med tanke på lekeplasser og nær tilknytning til friområder, og 
stikkveger.  
 
Framlagt planforslag vurderes til ikke å få vesentlig negativ virkning i forhold til folkehelse. Dette ut 
fra kjent kunnskap om blant annet trafikkstøy, ingen kjente forurensninger, tilrettelegging av 
lekeplasser, fortau/gang- og sykkelveger, samt nær tilgang til friluftsområder og andre 
fritidsaktiviteter ved skole og idrettsanlegg.  
 
Deler av planområdet vurderes imidlertid å være utfordrende med tanke på universell utforming av 
enkelte av de innregulerte lekeplassene og stikkveger. Det legges til grunn, i den grad terrenget 
tillater det, at det tilstrebes ved detaljplanlegging og opparbeidelse å gi tilgjengelighet for alle. 
Byggteknisk forskrift vil ivareta universell utforming av den enkelte bolig. 
 
Naturmangfold 
Det skal vurderes om planen er i tråd med Naturmangfoldloven (NML) § 7. (prinsipper for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8 til 12). 
 
Verdiene innenfor planområdet er vurdert ut fra tilgjengelige data i Artsdatabanken, Naturbase og 
MiS (NIBIO). Etter en samlet vurdering vurderes planforslaget til ikke å medføre vesentlige negative 
ulemper i forhold til biologisk, geologisk og landskapsmessige mangfold. 
 
Det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon i saken, så NMLs § 9 om «føre-var-prinsippet» er vurdert 
som lite aktuelt. Området kan ikke ses å ha spesiell verdi for truede arter, og det vurderes å ikke 
være behov for avbøtende tiltak, jfr. NMLs § 11. 
 
Fylkesmannens miljøvernavdeling signaliserte ved planoppstart at området var dårlig kartlagt og har 
flere registreringer av rovfugler i plan og influensområdet. Det ble gitt råd om at temaet ble viet 
særlig oppmerksomhet. En eventuell registrering kan utføres av fagkyndig i løpet av høringsperioden, 
men må komme som et krav fra ansvarlig myndighet.  
  
Trafikksikkerhet og tilrettelegging for myke trafikanter 
Framlagt planforslag vurderes til å tilfredsstille myke trafikanters behov for sikker ferdsel både i 
boligområdet, til sentrum, skole og fritidsaktiviteter.  
 
Landbruk 
Representanter fra landbruksforvaltningen har vært med i møter med tiltakshaver og plankonsulent, 
samt blitt orientert underveis i planprosessen. Det kan bemerkes at storparten av planområdet 
består av dyrkbar jord som også er en ressurs, selv om oppdyrking ikke vil gi like god jord som den 
allerede oppdyrka jorda i området. Deler av arealet er brattlendt og vurderes derfor som mindre 
egnet for oppdyrking. En utbygging som vist i planforslaget vil derfor være gunstig med tanke på å 
unngå en nedbygging av dyrkamark, samt bidra til at verdifull allerede dyrka jord blir brukt til 
boligbygging. 
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For å unngå at det blir en stykkevis og oppdelt utbygging av de fire etappene, jf. planbeskrivelsens 
rekkefølgekrav (s.38), så bør det settes krav at etappene skal være mest mulig oppfylt før neste 
etappe utbygges. Dette for å unngå unødvendig bruk av landbruksarealer hvis det viser seg at 
tomtebehovet ikke blir slik som prognosene om befolkningsvekst viser per i dag.  Følgende tas tekst 
tas inn som nytt avsnitt i reguleringsbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser, og gis som vilkår i 
vedtaket: 

 Før utbygging av påfølgende etappe kan starte, skal foregående etappe være 90 % utbygd.    
 
Områdene L1 – L3 i planforslaget er avsatt til landbruk, natur og friluftsliv. På disse områdene vil det 
med tiden komme ønsker fra boligeiere om å rydde skog for å bevare utsikt. For å forebygge erosjon 
og bevare friluftskvaliteter bør det i reguleringsbestemmelsene tilføyes at minst 50 % av arealet på 
hvert enkelt område til enhver tid skal være trebevokst. Grunneier kan med denne begrensningen 
likevel utnytte arealene i næringssammenheng som forutsatt i planen. Følgende tekst tas inn som 
nytt punkt i reguleringsbestemmelsens § 12-5, og gis som vilkår i vedtaket: 

 Minst 50 % av arealet på L1 – L3 skal til enhver tid være trebevokst. 
 
Vedrørende vurdering av tema for konsekvensutredning 
Konsekvensutredningens punkt 8.2.8. Vannmiljø/ vannforskriften: Temaet er vurdert som ikke 
relevant i den videre utredningen. Det planlagte boligfeltet drenerer imidlertid til Myrelva som har 
moderat økologisk tilstand, og er i risiko for å ikke nå miljømålene. Dette vassdraget har et visst fokus 
i vannforvaltningsarbeidet fordi det ikke oppfyller kravene til god vannkvalitet etter vannforskriften. 
Bakgrunnen er avrenning fra spredte avløp og landbruk. Ved store nedbørsmengder går til tider 
overvann inn på kloakknettet slik at det kommunale kloakknettet går i overløp til Myrelva. Et nytt 
boligfelt vil øke belastningen på dette nettet, og man kan få flere tilfeller med overløp slik at 
utbedringer/oppgraderinger må påregnes. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Det er ikke inngått utbyggingsavtale mellom kommunen og tiltakshaver, men kommunen er bedt om 
å vurdere muligheten for å inngå en avtale. En eventuell utbyggingsavtale mellom kommunen og 
grunneier/tiltakshaver vil bli vurdert nærmere i løpet av høringsperioden. 
 
For at kommunen skal kunne inngå en slik avtale, må kommunestyret selv ha gjort vedtak etter plan- 
og bygningslovens § 17-2 som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for 
utbygging, og som synliggjør kommunens forventning til avtalen. Kommunen skal legge til rette for 
medvirkning av berørte grupper og interesser når vedtaket utformes. Vedtaket kan tas inn som 
bestemmelse til kommuneplanens arealdel etter § 11-9 nr. 2.  
 
«Utbyggingsavtalene har i praksis de samme prosesskravene som arealplaner etter plan- og 
bygningsloven. Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale skal kunngjøres, avtalen skal legges 
ut til høring og offentlig ettersyn i 30 dager og inngått utbyggingsavtale skal også kunngjøres. 
Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før arealplanen avtalen er 
knyttet til er vedtatt (gjelder vanligvis reguleringsplan). 
Forhandling av utbyggingsavtale kan skje parallelt med at reguleringsplanen for et område 
utarbeides eller etter at den er vedtatt. Skal avtalen framforhandles etter at planen er vedtatt, må 
kommunen sikre sin forhandlingsposisjon gjennom rekkefølgekrav, krav om detaljregulering (gjelder 
bare for områderegulering) eller at kommunen har eiendommer utbygger er avhengig av.»  
 
Per i dag har ikke kommunestyret fattet vedtak som hjemler adgang til å inngå utbyggingsavtaler i 
hele eller deler av kommunen. Bakgrunnen for dette er at det har vært lite aktuelt å inngå formelle 
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utbyggingsavtaler fram til nå. En adgang til å inngå utbyggingsavtaler vil imidlertid bli vurdert 
nærmere i pågående revisjon av kommuneplan. Fram til nå har praksis vært at det i forbindelse med 
en privat utbygging, så har kommunen etter søknad fra privat utbygger vurdert en eventuell 
overtakelse av veger, vegbelysning og ledningsnett når et boligområde har vært ferdig utbygd. Dette 
forutsatt at kommunen har godkjent standarden på infrastrukturen før utbygging. 
 
En utbygging av 1.etappe vil som tidligere nevnt kreve en opparbeidelse av adkomstvegen fram til 
nordvestre plangrense. Vegen er delvis opparbeidet som et ledd i adkomst i forbindelse med bygging 
av høydebassenget i 2017, men tilfredsstiller ikke krav til utforming og det behov et nytt boligområde 
vil kreve. Adkomstvegen er formålsregulert og vedtatt i reguleringsplan for Skageåsen III – trinn 4. 
Opparbeidelse av vegen slik som regulert vil innebære en grunnavståelse på ca. 1-2 daa fra grunneier 
av eiendommen Skage 10/1.  
 
Myrelva er i risiko til å ikke oppnå vedtatte miljømål. Det vil være behov for tiltak for å bedre 
tilstanden, og tiltak som vil påvirke elva negativt er derfor uønsket. En må for eksempel påregne en 
oppgradering av avløpsnett/pumpestasjoner i området for å redusere faren for overløp til Myrelva. 
Tiltaket tas med i kommende revisjon av tiltaksplan for vann og avløp. 
 
En full utbygging av boligområdet vurderes på sikt å kreve en utbygging av både barnehage og skole. 
 
Konklusjon 
Hunnaåsen boligområde vil kunne dekke et framtidig tomtebehov i Skageområdet. Det er ikke 
avdekket forhold i planprosessen, som tilsier at planforslaget ikke kan fremmes slik som foreslått.   
 
Ut fra ovenstående vurderinger vil rådmannen tilrå at framlagt planforslag for Hunnaåsen 
boligområde sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Det gis følgende vilkår til vedtaket:  
Følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene før høring og offentlig ettersyn:  
 

 Fellesbestemmelser/dokumentasjon:  
Det skal legges ved byggesøknaden et kotesatt profil av tomta som viser eksisterende og 
planlagt terreng og hvor bebyggelsen er påført mønehøyde.      

 
 Fellesbestemmelser/dokumentasjon:  

Som et ledd i detaljplanlegging av gang- og sykkelvegen, eventuelt kjøreveg i samme trase, 
skal det framlegges en dokumentasjon på at områdestabiliteten er ivaretatt.  
 

 Fellesbestemmelser/dokumentasjon:  
Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt. Det skal utarbeides en overordnet 
overvannsplan for hele planområdet før oppstart av 1.byggetrinn. Planen skal vise at 
alternative transportsystemer er vurdert.  

  
 Rekkefølgebestemmelser:  

Før utbygging av påfølgende etappe kan starte, skal foregående etappe være 90 % utbygd.    
 

 § 12-5:  
Minst 50 % av arealet på L1 – L3 skal til enhver tid være trebevokst.
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Saksmappe: 2020/250 

Saksbehandler: 
Aksel Håkonsen 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Forslag til endringer i regelverket for motorferdsel i utmark - Høring 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 2/20 12.02.2020 
Kommunestyre  25.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
Overhalla kommune avgir følgende uttalelse på diverse endringsforslag i regelverket for 
motorferdsel i utmark: 
 

 Overhalla kommune mener at forsøksordningen med catskiing som er innført i seks 
kommuner, ikke skal utvides til å gjelde for flere typer kjøretøy enn det som det allerede 
er åpnet for. 
 
Motorferdselslovgivningen åpnet for noen år siden for etablering av snøscooterløyper, og 
mange kommuner har fått etablert flere traseer til dette formålet. Dette har vært en 
vesentlig endring i retning av motorisering av friluftslivet i landet.  Fremlagte forslag 
knyttet til catskiing er et steg mot ytterligere motorisert friluftsliv. Man merker liten 
ulempe med hvert slikt steg, men flere steg blir til sammen en vesentlig endring. Blir 
forsøksordningen varig med mulighet for etablering i alle kommuner, får man en merkbar 
utvidelse av det motoriserte friluftslivet. Neste steg kan være å fjerne kravet til 
utgangspunkt i alpinanlegg.  

 
Foruten påvirkningen av friluftslivet vil den utviklingen det her legges opp til øke 
energiforbruket og klimagassutslippene, noe som bryter med målsettingene om 
overgangen til lavutslippssamfunnet.  

 
 Overhalla kommune mener at det ikke bør kunne åpnes for en generell mulighet til å gi 

tillatelse til bruk av elmotor på vann mindre enn 2 km2: 
 
Dette er også et av de små stegene mot ytterligere motorisering og energibruk i 
friluftslivet, selv med motoreffekt tilnærmet ro-fart. Unntak for funksjonshemmede kan 
gis gjennom dagens lovgivning.  

 
 Forslag om å delegere vedtak etter forskriftens § 6 om dispensasjoner i spesielle tilfeller, 

fra kommunestyre til administrasjonen, støttes. Dette er et avbyråkratiserende tiltak som i 
svært liten grad vil påvirke utfallet av sakene. Man får raskere saksbehandling som igjen 
gir bedre service for befolkningen. 
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 Overhalla kommune støtter presiseringen som foreslås i motorferdselforskriften §5 c om 

at avstandskravet for bruk av snøscooter mellom brøytet bilveg og hytte skal beregnes for 
den korteste trase for ikke-motorisert transport.  Endringen er logisk og klargjørende. 

 
 Overhalla kommune støtter klargjøringen om at kommunens muligheter til å begrense 

bruk av elsykler også inkluderer mulighetene for et totalforbud i utmark. 
 

 Til de øvrige endringene har kommunen ingen kommentarer. Det gjelder bestemmelser 
om SNOs hjemler, omgjøringer som åpner for delegeringer fra kommunestyre til 
administrasjon, krav om registrering av rekreasjonsløyper og spørsmålet om 
fylkesmannens mulighet til å delegere til kommunen forbud mot motorferdsel i sårbare 
områder. 

 
Svar på direkte spørsmål i høringsnotatet 
Overhalla kommunes svar på spørsmål om motorstørrelse og hastighetsbegrensning ved bruk av 
elmotor på vann mindre enn 2 km2 er: Kommunen mener som foreslått fra departementet at 
effektbegrensning er tilstrekkelig, og at det settes en maks effekt som vanligvis tilsvarer omtrent 
ro-fart. 
 
Overhalla kommunes svar på spørsmål om fylkesmannens mulighet til å delegere myndighet til 
kommunene til å begrense og forby motorferdsel i bestemte områder:  
 
Overhalla kommune har forbud mot motorferdsel i to avgrensede fjellområder som må 
karakteriseres som forholdsvis uberørte. Vedtaket om forbudet er datert tilbake til tidlig 90-tall 
og det er uvisst om det er fattet av fylkesmannen eller ved delegering til kommunen. Vedtak om 
begrensninger og forbudssoner vil som regel være vedtak som ligger uendret over lang tid. 
Dessuten er det fylkesmannen som selv avgjør om vedtaksmyndigheten skal delegeres. Dermed 
har det antagelig liten betydning om denne myndigheten kan delegeres til kommunen. 
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

I 05.12.2019 Høring av forslag til endringer i 
motorferdselloven og forskrift for 
bruk av motorkjøretøy i utmark og 
på islagte vassdrag 

Kld Dep - Jan Erik Torfinn Larsen 

S 30.01.2020 Forslag til endringer i regelverket for 
motorferdsel i utmark - Høring 

 

 
 
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 

Klima- og miljødepartementet ber om å få innspill til forslag til endringer i 
lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (heretter motorferdselloven) 
og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
(heretter forskriften). 
 
Departementet foreslår følgende: 

1. Bestemmelsen om prøveordningen med catskiing i motorferdselloven § 4 a endres for å 
kunne tillate bruk av alle beltegående motorkjøretøy og ikke bare tyngre beltekjøretøy 
som bestemmelsen åpner for i dag. 

2. Forbudet mot motorfartøy på vann under 2 kvadratkilometer i motorferdselloven § 6 
endres slik at kommunen etter søknad kan gi tillatelse til ferdsel med båter med elmotor. 

3. Oppsynsmyndighetens adgang til kontroll og ileggelse av overtredelsesgebyr i 
motorferdselloven §§ 12 a og b utvides til å gjelde førere av alle typer motorfartøy og 
kjøretøy, og ikke bare førere av snøscooter slik bestemmelsen omfatter i dag. 

4. Myndigheten til å gi dispensasjoner etter forskriften § 6 flyttes fra kommunestyret til 
kommunen, for å åpne for at myndigheten kan delegeres videre internt i kommunen. 

5. Det nedfelles en forpliktelse for kommunene til å rapportere inn sine kommunale 
snøscooterløyper til en nasjonal database. 

6. Adgangen til å gi tillatelse til snøscootertransport mellom hytte og vei i forskriften § 5 
først ledd bokstav c presiseres. 

7. En mindre endring i bestemmelsen om adgang til å bruke elsykkel i utmark i forskriften § 
2a annet ledd. 

 
De enkelte forslagene er redegjort for i punktene 1 til 8 under. 
 
 
1 Endringsforslag catskiing 
Catskiing innebærer å bli trukket på ski med et kjøretøy opp et fjell for å kunne stå på ski ned 
igjen. Det er innført en prøveordning i seks kommuner der dette er mulig, og knyttet opp mot 
eksisterende alpinanlegg. Prøveordningen omfatter kun bruk av tyngre beltekjøretøy og 
avgrenser bruken mot snøscooter og ATV, muligens for å redusere trafikken (saksbehandlers 
kommentar). Departementet ønsker nå å fjerne begrensningen for de forsøkskommunene som 
ønsker det. En viktig grunn er å få et bedre grunnlag å vurdere i hvilken utstrekning en eventuell 
varig åpning for catskiing skal få. 
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Departements drøftinger av endringsforslaget har med følgende elementer: 
- Alpinsentrene gis større fleksibilitet, siden flere typer kjøretøy kan benyttes 
- Siden mange privatpersoner eier snøscooter og ATV, kan det bli mer trafikk i løypene for 

catskiing. Dette kan begrenses dersom kommunene setter krav om at løypene kun kan 
benyttes i forbindelse med næringsvirksomhet 

- Det er flere potensielle næringsaktører med snøscooter og ATV, slik at trafikken antas å 
ville øke med endringsforslaget. Begrensning av næringsaktører anses som urealistisk 

- Økt motorferdsel gir økt potensiale for ulykker.  
 
Vurderinger 
Flere typer kjøretøyer gir nok mer trafikk selv med begrensning til næringsaktører, særlig 
dersom tillatelse til catskiing blir en varig ordning. Åpning for forsøk med catskiing vil kunne 
bidra til en utvikling mot mer motorisert friluftsliv.  
Catskiing er ikke aktuelt for etablering i Overhalla enda, siden vi ikke har alpinsenter. En skal 
ikke se bort fra en utvikling der dette også etter hvert blir mulig uten alpinsentre som 
utgangspunkt.  
 
Kommunene skal riktignok selv kunne velge om man vil åpne for ordningen om den skulle bli 
varig, men her kan det bli et press bl.a. i næringssammenheng.  
 
Foruten påvirkningen av friluftslivet er den utviklingen det her legges opp til et eksempel på 
hvordan livsførselen vår stadig øker energiforbruket og øker klimagassutslippet vårt. Viktige 
klimatiltak dreier seg i stor grad om å redusere og unngå slike utviklingstrekk der vi kan.  
 
 
2 Åpning for bruk av elektrisk båtmotor i vann mindre enn 2 km2 
 
Dagens lovverk avgrenser bruken av båt med motor til vann større enn 2 km2. På mindre vann 
kan kommunen i dag i spesielle enkelttilfeller gi dispensasjon med bakgrunn i søknad. 
 
Stortinget har anmodet regjeringen om å foreta en oppmykning i motorferdselforskriften som 
gjør det mulig for kommunene å gi dispensasjoner for bruk av elmotor med begrenset effekt på 
vann mindre enn 2 km2  
 
Dette har resultert i at Klima og miljødepartementet har utarbeidet et forslag om å åpne for at 
kommuner som ønsker det skal kunne tillate bruk av elmotor med inngangseffekt på under 800 
W på vann mindre enn 2 km2. Man anser at dette er en effekt som vanligvis ikke gir større fart 
enn om man ror.  
 
Departementets vurderinger: 
-Åpningen foreslås ut fra en begrunnelse om at el-motor verken støyer eller forurenser 
- På sikt fryktes muligheten for økt press for bruk av andre motoriserte innretninger uten støy og 
forurensning, med mulige negative konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv. Endringen 
som er foreslått, kan derfor bidra til at det på sikt blir vanskeligere å skille på hva som er 
motorferdsel og ikke. 
 
Det foreslås ingen begrensninger i grunnlaget for å gi tillatelse, men blir overlatt til kommunene 
dersom de ønsker det. Kommunene har heller ingen plikt til å gi tillatelse.  
 
Både motoreffekt og hastighet som begrensning kan være vanskelig å kontrollere. 
Departementet mener selv at en effektbegrensning er best egnet å benytte som begrensende 
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faktor. De ber om uttalelse på effektstørrelse og om det også bør knyttes hastighetsbegrensning 
til formålet. 
 
Et viktig moment er hensynet til dyrelivet, spesielt fugl som hekker eller har næringssøk i vann 
og på land i kantsonen mot vann. Med hastighets- /effektbegrensning tilsvarende ro-fart vurderer 
departementet sannsynligheten for økt ferdsel som den største ulempen med forstyrrelser for 
fuglelivet. Derfor vil de sette som forutsetning at kommunen må foreta undersøkelser av 
fuglelivet i vann/ vannkant der de vil åpne for bruk av el-motor. 
 
For friluftslivet vektlegger departementet mulighetene som forslaget gir til f.eks. fritidsfiske for 
de som ikke er i stand til år ro, og at de negative virkningene for friluftsliv ikke vil skille seg 
stort fra virkningene ved bruk av vanlig robåt. 
 
Vurderinger  
Også dette er et ledd i utviklingen mot et mer motorisert friluftsliv. Det er riktignok bra at det 
settes krav til registreringer av fuglelivet. For at folk med funksjonshemming eller skader skal 
kunne gis samme muligheter som andre, kunne tillatelse avgrenset til dette formålet fra sentralt 
hold. Forskriftsendringen legger opp til at det må søkes, slik at en slik begrensning av formål, 
ikke gir mer byråkrati. 
 
3 Statens naturoppsyns hjemmel til kontroll og bøtlegging etter 
er motorferdselsloven 
Motorferdselsloven § 12 hjemler for at SNO kan kontrollere nødvendig dokumenter i 
forbindelse med kjøring av snøscooter. Det foreslås å utvide hjemmelen til å gjelde alle 
motorkjøretøyer og -fartøyer som blir benyttet i utmark og på vassdrag. 
 
På samme måte foreslås dagens hjemmel for SNO til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlig 
bruk av snøscooter til også å gjelde motorkjøretøyer og motorfartøyer som brukes i utmark og på 
vassdrag. 
 
Vurdering   
Utvidelsen av SNOs hjemmel virker riktig å innføre, siden det er vanskelig å forstå hvorfor den 
skal begrenses til kun å gjelde snøscooter. 
 
4 Endringer i bestemmelser om myndighetsfordeling og delegering i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
 
Motorferdselforskriften § 6 lyder: 
I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i 
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Slik det er formulert i første linje hindres kommunestyret å delegere avgjørelsen etter denne 
paragrafen til administrasjonen.  
 
Departementets vurdering: 
Dagens ordning medfører en unødvendig og tidkrevende behandling. Endringen vil ikke få 
betydning for omfanget av motorisert ferdsel i utmark. Det vil også være mulig for kommunen 
helt eller delvis å begrense delegering hvis det er ønskelig. 
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Vurdering 
Mange av sakene vi behandler etter denne paragrafen gjelder transport av bagasje på vinterføre 
ved leie av Overhalla fjellstyres hytter. Dette er som regel kurante og ensartede saker. Politisk 
behandling gir unødvendig mange saker til politisk behandling, samtidig som søker må vente 
lenger på svar enn ved administrativ behandling. Noen saker, spesielt motorferdsel på barmark, 
kan være av mer prinsipiell karakter, og da skal de behandles politisk uansett. Endringen vil uten 
tvil gi bedre service for søker uten at regelverket uthules.  
 
Andre endringer vedrørende delegering 
Departementet ønsker tilbakemeldinger fra kommunene på noen flere delegeringsspørsmål uten 
at det er fremlagt konkret forslag til endringer: 
 
Forskriftens § 3 lister opp en del formål der motorferdsel på vinterføre kan tillates uten søknad. 
Bl. a gjelder dette oppkjøring av skiløyper i regi av idrettslag, og transport av materialer i 
forbindelse med bygging med krav om byggetillatelse. Forskriftens siste ledd lyder: 
Kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i bokstavene b-g, herunder om 
områder, traseer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr m.v. 
Spørsmålet er om kommunestyre skal erstattes med kommunen, noe som åpner for at 
kommunestyret kan delegere vedtaksretten til politisk utvalg eller administrasjonen. 
 
Forskriftens § 5 er den paragrafen som åpner for dispensasjon bl.a. ved kjøring av bagasje til 
egen hytte og persontransport med snøscooter for funksjonshemmede. Her står det 
innledningsvis at kommunestyret kan gi tillatelse til de nevnte formålene. Til slutt i forskriften 
står det at kommunestyret kan delegere myndigheten til et folkevalgt organ eller kommunal 
tjenestemann. Her er det spørsmål om å endre teksten uten å endre innholdet ved at det kun står 
at dispensasjon kan gjøres av kommunen, noe som i praksis får samme betydning som dagens 
innhold. Da blir utformingen lik for alle bestemmelsene der kommunens vedtaksmyndighet kan 
delegeres 
 
Forskriftens § 2 har en bestemmelse om at fylkesmannen kan begrense eller sette forbud mot 
motorferdsel i spesielt sårbare områder. Det er i dag hjemlet for at fylkesmannen kan delegere 
denne myndigheten til kommunestyre. Departementet er usikker på i hvilket omfang adgangen 
til å begrense eller forby kjøring i sårbare områder brukes i praksis, og i hvor stor grad 
myndigheten delegeres til kommunen. Man ønsker å høre kommunens erfaringer med 
bestemmelsen, og ber om synspunkter på om muligheten for delegering av bestemmelsen til 
kommunen bør oppheves.  
 
Vurderinger: 
§ 3: Her dreier det seg om å utarbeide retningslinjer. Dette er noe som gjøres sjelden. Dermed er 
effektiviseringsgevinsten liten. Retningslinjer er som oftest av prinsipiell karakter, og da skal de 
etter kommuneloven behandles politisk selv om saksområdet blir delegert til administrativt nivå. 
Da bør det ha det liten betydning om det står kommunen eller kommunestyret som 
vedtaksmyndighet. 
 
§ 5: Endringen har ingen praktisk betydning, men gir som departementet antyder en mer enhetlig 
utforming av forskriften. 
 
§ 2: I Overhalla er det forbud mot motorferdsel i to avgrensa fjellområder. De er i tilknytning til 
Salfjella/ Almdalsfjella/ Ekornfjella og Reinsjøfjellet. Det er vanskelig å se om delegering av 
fylkesmannens vedtaksmyndighet til kommunene har noen betydning. 
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5 Påbud om å registrere kommunale snøscooterløyper i nasjonal database 
 
En frivillig ordning om dette foreslås nå som et påbud for at både publikum og forvaltning skal 
ha en oversikt over hvor det er løyper. 
 
Vurdering 
En ser fordelene, og det bør ikke være noe problem for kommunene å gjøre denne jobben. 
 
6 Oppmåling av avstandskravet  
Motorferdselforskriften § 5 åpner for å gi tillatelse til kjøring av bagasje og utstyr med 
snøscooter på vinterføre til egen hytte. Forutsetningen er at avstanden fra brøytet veg til hytte er 
minimum 2,5 km. Departementet vil presisere i forskriften at avstanden som skal regnes er den 
korteste trase for ikke-motorisert transport mellom brøytet bilveg og hytte. 
 
Vurdering 
Tilføyelsen er logisk og nyttig for at det ikke skal være noen tvil om at det f.eks ikke er den 
kjørbare avstanden som skal gjelde. 
 
7 Endring av kommunens adgang til å regulere bruk av elsykkel i utmark i forskriftens § 2a  
 
Etter forskriften § 2a første ledd er det tillatt med elsykkel i utmark, med noen begrensninger 
knyttet til motoreffekt og hastighet. 
 
Denne paragrafens annet ledd gir kommunen følgende myndighet på området: Kommunen kan i 
forskrift bestemme at bruk av elektriske sykler som nevnt i første ledd likevel ikke er tillatt i 
bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer. 
 
Ordlyden kan være noe uklar på om bestemmelsen gir adgang til å forby ferdsel med elsykkel i 
hele kommunen. Det fremgår ikke av høringsutkastet om hva som i utgangspunktet har vært 
tenkt, men ordlyden er foreslått endret til: Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av 
elektriske sykler i hele eller deler av utmarka. 
 
Vurdering 
Dette vurderes en riktig klargjøring 
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Saksmappe: 2020/18 

Saksbehandler: 
Anne-Lise Haugan 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Søknad om bygging av skogsbilveg – klage på avslag. 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 3/20 12.02.2020 
Kommunestyre  25.02.2020 

 

Rådmannens innstilling:  
I samsvar med Forvaltningslovens kap. IV, samt forskrift om planlegging og godkjenning av veier til 
landbruksformål, hjemlet i Lov om skogbruk (skogbrukslova) av 27.05.2005, opprettholder Overhalla 
kommune Midtre Namdal samkommune sitt vedtak av 30.08.2019, om ikke å tillate Vikavegen veglag 
å bygge ny bilveg klasse 4, fra Nevervatnets utløp i Nevra til Øvernevra, 2000 meter i nordvestlig 
retning. Dette begrunnes med at det ikke er kommet inn nye opplysninger eller er funnet feil i saken 
eller saksbehandlingen, som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres.  
Saken sendes til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 
 
Hjemmel for vedtaket er: Forvaltningslovens kap. IV om klage og omgjøring, samt Lov om skogbruk 
(skogbrukslova) av 27.05.2005 med tilhørende forskrifter. 
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
I 19.12.2019 Klage på avvisning av klage på 

vedtak 
Advokatene Hustad og Sørvikg 
AS 

S 30.01.2020 Vikavegen, parsell 6, Overhalla 
kommune - avslag på søknad om 
bygging av skogsbilveg. 

 

 
 
Vedlegg: 
 1. Søknad om bygging av landbruksveg 

2. Kart fra søknaden, dekningsområde 
3. Kart fra søknaden, detaljert veg  
4. Interessenter Vikavegen, parsell 6, kart 
5. Flybilde (2016) over området 
6. Flybilde (2016) over området med hogstmoden skog 
7. Villmarkspregede områder 
8. Vernskog 
9. Terrengoverflate i dekningsområdet 
10. MIS-utvalg registrert 2019 
11. Klage fra Vikavegen veglag v/Bjarne Flasnes 
12. Saksframlegg 26.08.2019 

 

Saksopplysninger 
Det har kommet klage på vedtak i Midtre Namdal samkommunestyre. Saken dreier seg om Midtre 
Namdal samkommunes vedtak om å avslå søknad om bygging av Vikavegen 6, kan sies å være 
ugyldig. Det vil si om lovanvendelse eller faktagrunnlag er feil. På dette grunnlag kan Overhalla 
kommune omgjøre vedtaket. Hvis Overhalla kommune opprettholder vedtaket, sendes saken over til 
Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Midtre Namdal samkommunestyre fattet i sak 19/19 vedtak om avslag på søknad fra Vikavegen 
veglag (eiere av gnr 52 bnr 4, gnr 53 bnr 1, gnr 53 bnr 2, gnr 53 bnr 3, gnr 55 bnr 2, gnr 55 bnr 3, gnr 
57 bnr 1, gnr 57 bnr 3 og 6, gnr 57 bnr 4 og gnr 57 bnr 5 i Overhalla kommune) om bygging av 
Vikavegen, parsell 6, skogsbilveg klasse 4.  
Vikavegen, parsell 6 er planlagt bygd i tilknytning til parsell 5 (byggetillatelse gitt april 2018, bygging 
ikke påbegynt) og er omsøkt bygget fra kurven der parsell 5 vender nord mot planlagt snuplass ved 
Nevervatnets utløp. Planlagt trasé for parsell 6 følger så sørvestlig retning i 2000 meter mot 
Øvernevra. 

Avslaget ble begrunnet med at samlet sett kan en ikke se at bygging av bilveg bidrar til gode 
helhetsløsninger for skogbruket. Avveining mot natur- og miljøhensyn og hensyn til reindriftsnæringa 
tilsier at vegen ikke bør bygges. Samtidig har fylkesmannens landbruksavdeling gitt uttrykk for at ny 
veg ikke har avgjørende betydning for å avvirke den mest verdifulle skogen, jfr. forskriftens §1. 

 

Lovgrunnlaget 
Ifølge Lov om jord (jordlova) av 12.05.1995 § 11 Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar, 
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3.ledd, kan departementet gi forskrifter om planlegging, godkjenning og bygging av veger for 
landbruksformål. Ifølge Lov om skogbruk (skogbrukslova) av 27.05.2005 § 7 Vegbygging i skog, skal 
bygging og ombygging av veger til skogbruksformål bare gjennomføres etter tillatelse fra kommunen. 
Planlegging, bygging og ombygging skal skje på en måte som tar hensyn til viktige miljøverdier og 
som sikrer landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal legges vekt på å oppnå et rasjonelt vegnett, 
der det også skal tas hensyn til den nytten vegen kan få for annen næringsvirksomhet knyttet til 
landbrukseiendommene. Departementet kan gi nærmere forskrifter om planlegging, godkjenning og 
bygging av skogsveger og av andre anlegg og tekniske inngrep knyttet til skogbruk. 

Landbruksvegforskriften omfatter veger der jord- og skogbruksvirksomhet er hovedformålet. Dersom 
annen virksomhet knyttet til landbrukseiendom eller landbruksarealer utgjør en vesentlig del av 
formålet med vegen (hytter, fritidsaktiviteter, foredlingsvirksomhet, boliger og lignende), forutsettes 
det at kommunen behandler søknaden etter Plan- og bygningsloven. 

Naturmangfoldlovens § 7 hvor det framgår at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder vedtak fattet med hjemmel i forskrift om 
planlegging og godkjenning av veger for landbruksformål. Vurderingene som er foretatt etter §§ 8-12 
må framgå av saksutredningen. 

 
Samkommunens vedtak er innen frist påklaget av Vikavegen veglag.  
 

Klagen består av 5 hovedavsnitt. 
1. Saken 
2. Samkommunens behandling. 
3. Historisk bruk av området. 
4. En samlet vurdering. 
5. Vårt krav. 
 

1. Saken 

Det klages på vedtaket, fattet av Midtre-Namdal samkommune.   

Saken dreier seg om Midtre Namdal samkommunes vedtak om å avslå søknad om bygging av 
Vikavegen 6, kan sies å være ugyldig. Det vil si om lovanvendelse eller faktagrunnlag er feil. 

 
2. Samkommunens behandling 
Her oppsummeres søkernes klagepunkter knyttet til saksbehandling, kommunens vurdering av 
klagepunktene og betydningen dette kan ha hatt for sluttresultatet. 

Pkt. Klage Kommunens kommentar 
2.2.1. Arealer der vegen er planlagt 

er LNF-område i gjeldende 
arealplan. En landbruksveg er 
derfor i overenstemmelse 
med områdets formål. 

En eventuell landbruksvegbygging vil ikke medføre 
formålsendring, men tiltaket skal veies mot andre 
interesser; landbruk, natur, friluft og reindrift.  
Kommunen vurderer ikke dette som 
saksbehandlingsfeil. 

2.2.2 Artsmangfold. Arealet har 
ingen viktige arter av noen 

Det er kommunens oppdrag, presisert i sak FMNT 
2007/4771, å sørge for at saken er så godt opplyst 
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vesentlig verneinteresse i 
henhold til Artsdatabankens 
artskart. 

som mulig for at høringsinstansene skal ha best 
mulig forutsetninger for sin uttalelse og for 
kommunens egen saksbehandling. Kommunen 
vurderer ikke dette som saksbehandlingsfeil. 

2.2.3. Naturtyper. Arealet har ingen 
viktige verneverdige 
naturtyper i henhold til DNs 
naturbase. 

Her viser vi til vår kommentar for punktene 2.2.2. 
og 2.2.4. 

2.2.4. MIS-registreringer. Det er 
ingen skogs-, landskaps- eller 
miljøregistreringer (MIS) i 
området. 

Viser til Fylkesmannens landbruksavdelings 
henvisning til Allskogs rapport 2017 etter 
kvalitetssjekk av miljøregistrering i skog i Overhalla; 
Den generelle karakteren i rapporten for alle 
vurderingsområder er «litt dårlig». For delområde A 
«Omfang av livsmiljøarealer og andel som er 
utvalgt» er delkarakteren – «svært dårlig». 
Kommunen og sertifiserte næringsaktører må 
vurdere om dette får betydning for vegframføring 
og senere hogst.  
Vedtaket er ikke basert på dette. 

2.2.5. Kulturminner. Det er ingen 
kartfestet registrering av 
kulturminner i 
kulturminnebasen 
Askeladden i området. 

Ligger ikke til grunn for vedtaket. 
Kommunen vurderer ikke dette som 
saksbehandlingsfeil. 

2.2.6. Kystgranskog. Det er ingen 
kystgranskog i området. 

Ligger ikke til grunn for vedtaket. 
Kommunen vurderer ikke dette som 
saksbehandlingsfeil. 

 

 «2.3. Ut fra dette må det konkluderes med at det neppe finnes mange mindre skogsområder 
med mindre verneverdige egenskaper enn her ganske enkelt fordi det her ikke finnes noen.»  

Kommunens kommentar: Da søknaden ble behandlet var det ikke registrert nøkkelbiotoper i 
området. De nye skogbruksplanene for Overhalla som nå er under utarbeidelse, viser at ca 320 
daa av det arealet som søker mener er tilgjengelig er registrert som nøkkelbiotoper. En god del 
av dette er arealer som samkommunen har vurdert å være urealistisk å avvirke i vår vurdering av 
tilgjengelig tømmervolum, men noe hadde vi også vurdert som mulig å avvirke.  
 

«2.4. Man må da spørre: hva er da årsaken til avslaget? Så vidt vi kan se er det to forhold som i 
realiteten har motivert avslaget, nemlig hensynet til påstått ulempe for reindriftsnæringen og 
hensynet til å bevare såkalte villmarkspregede områder.»  

«2.6. Med hensyn til reindriften så er det svært vanskelig å se at den planlagte skogsveien kan 
være til noen særlig plage. Dersom vi forutsetter at denne næringen kan bruke vegen, er den 
høyst sannsynlig til betydelig nytte for reindriftsnæringen.»  
 
Kommunens kommentar: Kommunen hensyntar Fylkesmannens reindriftsavdeling og Åarjel-
Njaarke sijte (Vestre Namdal reinbeitedistrikt) sine høringsuttalelser om at de er negative til 
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tiltaket, og gir faglig råd om ikke å gi tillatelse til den omsøkte landbruksvegen. 
Reindriftsavdelingen skriver; -«Vikavegen parsell 5 ligger i Åarjel-Njaarke sijte sitt 
høstvinterbeite. Med det omsøkte tiltaket, vil vegen også komme inn i vinterbeiteområdet. Her 
nærmer tiltaket seg flyttleia ned Almdalsfjella og over Grønnlifjellet. 
Reindriftene i området er allerede tungt belastet av de tillatelser til vegbygging som allerede er 
gitt. Den omsøkte forlengelsen vil åpne opp for økt ferdsel inn sør for Nevervatnet som ligger som 
en naturlig buffer i nord. Dette vil være et vesentlig tyngre og mer negativt inngrep overfor 
reindriften, enn vegføringen fram til Nevervatnet. 
Reindriftsavdelingen legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 og 10, og mener 
«føre-var-prinsippet» og vurdering av «den samlede belastning» for reindriften klart taler imot at 
det gis tillatelse til vegbygging rundt Nevervatnet».  
Vestre Namdal reinbeitedistrikt v/Tovengruppen sier i sin høringsuttalelse; «at dette er et viktig 
reinbeiteområde og en del av et større område uten inngrep, og de ønsker ikke flere inngrep i 
området. På dette grunnlag går de imot bygging av den planlagte bilvegen».  

Kommunens kommentar i forhold til villmarkspregede områder og vernskog: Samkommunen 
kom i sin saksbehandling fram til at bygging av Vikavegen, parsell 6, vil redusere arealet av 
villmarkspregede områder med 6,7 kvadratkilometer. Såkalte villmarkspregede områder 
betegnes i dag som områder med urørt preg og bortfallet av INON som forvaltningsmessig 
begrep betyr ikke reduksjon av betydningen av store områder med urørt preg. De 
sammenhengende naturområdene med preg av naturlige prosesser og lite menneskelig 
påvirkning har egenskaper og kvaliteter man ikke finner så mange steder. Store, 
sammenhengende naturområder med urørt preg er fortsatt viktig for mangfoldet i norsk natur. 
Verdien av slike områder er stadfestet som viktig i Overhalla kommunes klima- og miljøplan, 
hvor det framgår en politisk nullvisjon på avgang av slike områder. På generelt grunnlag kan man 
fastslå at den urørte naturen har stor verdi for mangfoldet av friluftsområder, natur og landskap 
i Salfjellet og områda rundt, og for den stedlige naturens evne til klimatilpasning.  

Forskrift om bærekraftig skogbruk fastsatt med hjemmel i skogloven, er det mest sentrale 
regelverket i forvaltning av norsk skog som ikke er vernet. Samtidig er det en nasjonal 
målsetting, jfr. Stortingsmelding nr 14 (2015-2016), å ivareta store, sammenhengende 
naturområder med urørt preg. Kvalitetene er knyttet til størrelse, sammenheng og fraværet av 
forstyrrende inngrep og aktivitet. Reduksjon og fragmentering av naturområder med urørt preg 
vil kunne føre til tap av leveområder. Dette rammer spesielt arter som er tilpasset store arealer 
med natur i eller nær naturtilstand, samt arter som er særlig sårbare for kanteffekter eller andre 
forstyrrelser. Temaet er tatt opp i flere meldinger til Stortinget fra regjeringen Solberg. At 
naturen har en egenverdi, er også omtalt i formålsbestemmelsen til naturmangfoldloven. Den 
tilnærmer seg naturens egenverdi på en biosentrisk måte, der mennesket betraktes som en del 
av naturen. Motsatsen til denne tilnærmingen er en menneskesentrert tilnærming, der naturen 
verdsettes ut fra menneskers behov. Begge tilnærmingene er viktige når det gjelder målet om å 
ivareta naturmangfoldet.  

Når man snakker om verdien av store, sammenhengende naturområder, er det viktig å skille 
mellom hva som generelt kan sies om slike områder, og hva som er de konkrete miljøverdiene 
man finner i et nærmere definert naturområde. Det er karakteristisk at større, tilnærmet urørte 
naturområder er viktige for flere miljøkvaliteter samtidig.  
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Noen sammenhengende naturområder som dekker flere høydelag vil ha stor verdi for naturens 
evne til å tilpasse seg nytt klima, fordi artene kan forflytte seg til kjøligere områder. For 
eksempel kan dette gjelde områder som strekker seg fra skog og opp til snaufjellet. 

 

«2.5. I avveiningen mellom (ikke-eksisterende) miljøhensyn og grunneiernes næringsinteresser 
har man laget et regnestykke for et antatt driftsopplegg for å vise at grunneierne ikke vil tape 
noe vesentlig på at veisøknaden blir avslått. Dette er et tvilsomt regnestykke, og sannsynligvis 
bygd på tvilsomme forutsetninger. En utnyttelse av området til normal skogsdrift vil sannsynligvis 
vise at skogsdrift er mer lønnsom enn hva myndighetene vil ha det til. Det man spesielt ikke har 
tatt hensyn til er hvordan man skal kunne gjennomføre en skogsdrift her uten veg. I tidligere tider 
hvor fremtransport av tømmer kunne skje med hest eller lett traktor ville man kunne kjøre over 
isen på vannet eller over en tilfrossen myr. Det går ikke i dag med dagens skogsmaskiner. Det 
saken i realiteten koker ned til er denne: med veg blir området tilgjengelig for skogsdrift, men 
uten veg blir skogen i området utilgjengelig.»  
 
Kommunens kommentar til merknadene om forvaltningens økonomiske beregninger: Veglaget 
imøtegår ikke konkret noen av våre beregninger, så vanskelig å svare eksakt. Bygge- og 
driftskostnader vurderes opp mot areal og virkesgrunnlag. 30-40% av areal i dekningsområdet 
søkerne har brukt, har etter kommunens oppfatning en urealistisk stor avstand for lite volum til 
den omsøkte vegen. Av dette følger at produktive arealer og kvantum blir ulikt fra veglagets 
beregninger. Vi har gjort omfattende beregninger omkring ressursgrunnlaget (skogressursen) for 
vegtiltaket og dekningsområdets utstrekning. Også med veg er transport på myr nødvendig, da 
skogen står spredt. Det framgår også av saksframlegget at kommunen ved behandlingen av 
byggesøknaden for parsell 5 synliggjorde arealer med tilstrekkelig tetthet, som på en rasjonell 
måte kunne utnytte nybygging av veg. Omtrent 40% av skogarealet vi mente kunne utløses av 
parsell 5, ligger i direkte tilknytning til det som seinere vart omsøkt som parsell 6. Den omsøkte 
parsell 6 utløser lite nytt areal og volum, da areal og volumpotensialet er «brukt» ved 
behandlingen av parsell 5.  Skogbruksplanene i Overhalla, er fra 1994. Vi har prolongert 
bestandsopplysningene fra disse og kommet fram til at parsell 5 og 6 har et potensial på 
omtrent 7000 kubikkmeter. NIBIOs Skogressurskart (SR16) underbygger resultatet. En finner 
derfor ikke grunn til å si mer om de verdiene enn at de bl.a er avhengig av kvantum, som 
veglaget har en annen oppfatning av enn kommunen. Nye skogbruksplaner vil kunne gi mer 
nøyaktig prognose for stående volum. 

 

«3 Historisk bruk av området 

Grunneierne har brukt området til skogsdrift, og i tidligere tider muligens også til annen naturlig 
bruk av utmarksområder som beiting og samling av dyrefor. I gamle dokumenter fremgår det at 
området har vært brukt til skogsdrifter. Vi har funnet tre dokumenter, hvorav to i Statsarkivet, 
som viser dette. 

Namdal sorenskriveri, justisprotokoll nr.15 (1793-1795), arealforretning for tømmerleveranse. 
Namdal sorenskriveri, pantebok S2 (1873-1876), forpaktningsavtale for skogsdrift. 
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Oppgjørsoppstilling for større drift, 25.okt 1951, basert på blinkingsoppgave fra 
herredsskogmesteren. 

Disse dokumentene viser at det har vært større skogsdrifter i området i naturlige tidsintervaller 
(60-90 år). Det er derfor feil å hevde at området har vært urørt. Tvert imot har området blitt 
brukt til skogsdrift med naturlige tidsintervall, altså den tiden det tar for skogen til å bli 
hogstmoden etter forrige skogsdrift. Selve driftsformen har sannsynligvis vært den som var 
rådende på angjeldende tidspunkt, altså: hest og fløting for de to eldste driftene, og hest, traktor 
og fløting for den siste. 

Som start på forberedelser til den neste driften bygde en av grunneierne et skogshusvær i 
området på midten av 1980-tallet. Dette skogshusværet er da også blitt brukt til dette formålet.» 
 

Kommunens kommentar til historisk bruk og begrepet urørt preg: Begrepet urørt preg definerer 
at området i dag framstår med et urørt preg, med varierende dimensjoner, alder og tetthet. Det 
hersker ingen tvil om at det i flere hundre år har forgått hogst, beiting og annen naturlig bruk av 
områdene rundt Nevervatnet. Datidens driftsmetoder, som dimensjonshogsten jfr. avtale 1873-
1876, pkt.6., har medvirket til det urørte preget vi ser i dag. 
 

«4 En samlet vurdering 

4.1. Dersom det blir en slik skogsveg som det er søkt om, vil man komme forbi to større naturlige 
hindringer og dermed åpne opp for adkomst til et område hvor det står en skog i størrelsesorden 
10.000 m3. Riktignok er ikke alt hogstmodent ennå, men vil bli det om ikke altfor mange år. Dette 
tømmeret vil bli tilgjengelig med vegen, og praktisk talt utilgjengelig uten vegen. Å avslå 
vegprosjektet er i realiteten ensbetydende med hogstforbud for området. Etter vår oppfatning er 
det et drastisk inngrep i grunneiernes råderett over egen eiendom særlig tatt i betraktning av at 
grunneierne bare vil bruke området til det det alltid har vært brukt til, nemlig tidsmessig normalt 
skogbruk.» 

Kommunens kommentar: Siden hele området er vernskog, må en god del av arealet til enhver 
tid være skogbevokst av lokalklimatiske hensyn som for bl.a å sikre foryngelse av skogen som 
avvirkes. Det er ikke forbud mot hogst i området, det er meldeplikt i vernskog. Viser ellers til vårt 
svar for 2.5.  
 

 «4.2. Når det gjelder miljøhensyn, kan vi ikke se at det finnes noen som helst negative 
miljøeffekter av vår plan for området. Dersom det overhodet er noen slike effekter, så er de ikke 
negative, men tvert imot positive ved at området blir lettere tilgjengelig for friluftsturer, bær- og 
sopplukking m.m. 

4.3. Når det gjelder reindriftsnæringen, kan vi heller ikke se at det er noen nevneverdige ulemper 
forbundet med vegen. Hver gang det er hogstmoden skog vil det naturligvis være noe 
forstyrrende aktivitet her, men det er jo ikke oftere enn en gang hvert femtiende til åttiende år, 
og da bare i noen få kortvarige perioder» 

Kommunens kommentar: Viser til vårt svar for 2,4. og 2.6. 
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«4.4. Spørsmålet om uberørte områder gjelder egentlig om myndighetene skal kunne forhindre 
normal skogsdrift på hogstmoden skog. Siden det tar i størrelsesorden 70-90 år etter forrige 
hogst til neste hogst, vil nesten ethvert skogsområde rekke å framstå som urørt i løpet av denne 
tiden. Dermed vil i realiteten myndighetene kunne gjøre nesten alle skogsområder til såkalte 
urørte skogsområder ved bare å la skogen vokse seg hogstmoden. Dette er en måte å skape 
tilsynelatende urørte skogsområder på private grunneieres bekostning uten økonomisk 
kompensasjon. Noe slikt er egentlig grunnlovsstridig, men det bryr vel myndighetene seg ikke noe 
særlig om kan det se ut som.» 

Kommunens kommentar: På grunn av geologien, topografien og høgden over havet, er det 
begrenset skogproduksjon i dekningsområdet, faktisk i så stor grad at det fra skogbruksfaglig 
hold anses som marginalt. Den negative summen av de skogøkologiske faktorene er forholdsvis 
konstante, sjøl om vi har klimaendringer, og veglaget underbygger dette med å vise til hvor 
sjelden det er hogd i området. I forskrift om bygging av landbruksveger heter det: «Vedtaket må 
bygge på at de landbruksressurser veien har betydning for skal kunne brukes på en rasjonell og 
regningssvarende måte» og en eventuell skogsbilveg må innfri tekniske og geometriske krav til 
landbruksveger, som beskrevet i «Normaler for landbruksveger».  Vi mener det ikke er rasjonelt 
eller regningssvarende at kostnadene med å bygge til sammen 3600 meter (parsell 5 og 6) 
skogsbilveg klasse 4 fra Elgsjøen tenkes forsvart med drift hvert åttiende år. Kommunen 
fastholder sitt nivå for kostnader. Vegen skal vedlikeholdes i den stand den er bygget «for all 
framtid».  
På bakgrunn av de foran nevnt momenter; geologien, topografien og høgden over havet, har 
området status som vernskog.  

Det vises til Vernskogplan for Overhalla, med vernskoggrenser og bestemmelser,  
vedtatt og gjort gjeldende fra 1.oktober 1994 i  
Nord-Trøndelag Fylkeslandbruksstyres møte den 5.juli 1994.  

Vernskogbestemmelsene begrenser uttaket av skog i området på følgende måte: 

(….) «3.2. Skogbehandling og foryngelse 1. I skog og trevegetasjon ovenfor ”Økonomisk kartverks 
skoggrense” skal all trevegetasjon være urørt. Dersom virkesuttak skal foregå i områder som 
avgrenses av ”Grense for produktiv skog” og ”Økonomisk kartverks skoggrense”, må dette foregå 
som hogst av spredte enkelttrær der foryngelse er sikret eller at det i barskog finnes 
utviklingsdyktige erstatningstrær. Før det foretas hogst i skog ovenfor vernskoggrensen, må det – 
ut fra lokale klima- og skogforhold – vurderes hvordan ny skog skal etableres. Hogsten må 
tilpasses den valgte foryngelsesmetode. 

2. All hogst i fjellskog skal utføres på en slik måte at det bevares preg av skog over tid. I spesielt 
klimautsatte områder skal hogsten foregå som en kombinasjon av småflatehogst og 
gjennomhogging med eventuell suppleringsplanting(fjellskoghogst) Når klima- og 
jordbunnsforhold lokalt gir gode vekst- og foryngelsesforhold, kan det hogges små hogstflater 
med uregelmessige kanter med påfølgende planting. 3. Karakteristiske trær – kraggfuru, vridde 
trær, tørre trær av gran og furu, - skal spares. 4. Det skal ikke foretas inngrep i fjellskogen som 
drastisk forverrer skogens varmeklima ved økt vindhastighet, kaldluftstrømmer og 
kaldluftlommer.» (….) 
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Kommunen mener vedtaket er fattet i samsvar med lovverk og politisk målsetting, og avveiet 
mot ulemper for grunneierne.  
Kommunen har ingen kommentar til om avslaget på byggesøknaden er grunnlovsstridig. 

 
«5. Vårt krav 

Vi vil i utgangspunktet kreve at vedtaket i denne saken blir opphevet og endret til tillatelse til å 
realisere vegprosjektet. Dersom dette kravet ikke blir tatt til følge vil vi be om en lengre utsettelse 
på klagefristen. Grunnen til dette er at de personer vi egentlig ønsket å bruke som rådgivere for 
oss ikke hadde tid til dette nå. For at vi skal kunne benytte oss av dem ber vi om utsettelse av 
klagefristen til 29.01.2020» 

Kommunens kommentar: Vi anser ikke dette som aktuelt siden den 29.januar er passert og vi 
ikke har fått flere tilbakemeldinger. Søker er opplyst om at saken behandles i formannskapet 12. 
februar og i kommunestyret 25. februar 2020. 
 

Sammenfatning 

Bakgrunnen for å ikke gi byggetillatelse for Vikavegen, parsell 6, er at et slikt inngrep vi redusere 
andelen av store sammenhengende naturområder med urørt preg med 6,7 kvadratkilometer. 
Samtidig vurderes vegen til ikke å ha positiv betydning for skogeiernes økonomi. Uttak av virke 
kan gjøres for en langt lavere kostnad uten å bygge veg. Det ytes driftstilskudd til skogeiere som 
har lang transport på tømmeret i terrenget, i tilfeller der det ikke re regningssvarende å bygge 
veg. Vegens betydning for annen landbruksvirksomhet vurderes som liten. 

Med bakgrunn i framskrevet skogtakst fra 1994 og områdets status som vernskog anser vi 
søkernes beregninger av kvantum som er aktuelt å drive fram til vegen til å være for høgt.  

Ut fra erfaringstall for kostnader til vegbygging vurderer vi veglagets beregnede kostnader som 
for låge. Også driftskostnadene de har presentert er etter kommunens erfaring for låge. Vi 
vurderer det også slik at det ikke er framkommet momenter som tilsier at avgjørelsen bygger på 
feil grunnlag. 

Vurderingene kommunen har gjort vurderes som gode nok for konklusjonen vår. 
Saksopplysningene vurderes som gode nok som vurderings- og beslutningsgrunnlag for å vise at 
vegen ikke er nødvendig for å få fram tømmer. Flyfoto viser noen lommer som kan være 
produktive, men stående kubikkmasse er låg. 

 

Synliggjøring av vurderinger gjort etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 

Vi mener vurderingene som er gjort ligger implisitt i drøftingene som er gjort. 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Kravet til naturmangfoldlovens §8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig 
kunnskap anses å være oppfylt gjennom bruk av databaser, befaringer og høringer. 

§ 9 Føre-var-prinsippet 
Kommer hovedsaklig til anvendelse der man ikke har tilstrekkelig kunnskap tilgjengelig, og i 
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denne sammenheng kan det gjelde skogbruksplanene fra 1994. Fylkesmannens uttalelse om 
mulig mangelfulle MIS-registreringer er nullet ut med registreringene 2019. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Naturmangfoldlovens §10 slår fast at påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 
samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. En eventuell vegbygging vil bidra 
til en samlet belastning på dette villmarkspregede området, en type natur som er i sterk 
tilbakegang. 

§§ 11 og 12 Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker/driftsmetoder 
Fordi vi foreslår å avslå søknaden om bygging av Vikavegen, parsell 6, anser vi ikke 
naturmangfoldlovens §§11 og 12 som relevante å belyse i denne saken. 

 

34



 

 
 

 

 

Saksmappe: 2020/228 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Navnesak i Overhalla kommune - Navn på boligveg ved Skiljåsaunet 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 4/20 12.02.2020 
Kommunestyre  25.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
Skiljåsaunvegen vedtas i hht. stadnamnlova § 5 som adressenavn på veg i boligfeltet ved 
Skiljåsaunet. 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

 
Oversiktskart: 
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Detaljkart: 
 

 
 

Saksopplysninger 
Overhalla kommunestyre vedtok oppstart av navnesak for adressenavn Skiljåsaunvegen 
19.11.2019, sak 73/19. 
 
Saken er kunngjort i hht. stadnamnlovens regler. Det er ikke mottatt noen merknader. 
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Saken er oversendt Språkrådet, og de har ingen merknader til navneforslaget. Det er allerede 
gjort vedtak om Skiljåsaunet som skrivemåte for gårdsnavnet som utgjør forleddet her.  
Sammensetningsmåten er også i samsvar med andre sammensatte navn i kommunen. 

 

Vurdering 
Det er ikke kommet merknader eller endringsforslag til Skiljåsaunvegen som kommunestyret 
vedtok oppstart av navnesak for. 
Rådmannen anbefaler derfor at Skiljåsaunvegen vedtas som navn på vegen i boligfeltet ved 
Skiljåsaunet. 
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Saksmappe: 2020/166 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Finansiering av utbygging av elektrisk infrastruktur og veg på Skage industriområde 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 5/20 12.02.2020 
Kommunestyre  25.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Overhalla kommune bygger ut elektrisk infrastruktur på Skage industriområde for å 

imøtekomme dagens krav til kapasitet, og tilrettelegge for framtidig forsyning av nye leietakere 
på området. 
 

2. Overhalla kommune bygger ca. 170 m veg på Skage industriområde i hht. vedtatt 
reguleringsplan. 
 

3. Utbyggingene finansieres med bruk av midler fra fondet Vedlikehold/utvikling av kommunal 
Infrastruktur på industriområdene. 
 

4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med følgende budsjettering: 
 

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Kostnad Postangivelse 
02300 6000 32502 0216 595 000 Anleggsbidrag 
09400 8100 88000 0906 -595 000 Bruk av fond 
      
02300 6000 32502 0216 765 000 Vegbygging 
04290 6000 32502 0216 191 250 Momskomp. 
09400 8100 88000 0906 -765 000 Bruk av fond 
07290 8000 85010 0906 -191250 Momskomp. 

 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

38



 
Prosjektbeskrivelse 
 

 
 
Oversiktskart: Utbygging elektrisk infrastruktur 
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Oversiktskart utbygging veg 
 

 
 

Saksopplysninger 
Det er mottatt søknad fra Byggmester Bjørn Sjaastad AS om kjøp av tomt på Skage industriområde. 
Se egen sak om dette. Samtidig innebærer den saken et spørsmål om tilrettelegging av området, som 
behandles i denne saken. 
 
Det er bestilt og prosjektert oppgradering av elektrisk infrastruktur på industriområdet. 
Brøndbo Holding AS har kjøpt mer tomteareal, og ved planlegging av nytt bygningsanlegg, ble det 
klart at eksisterende nett på området må oppgraderes for å gi tilstrekkelig ytelse. 
 
Oppgradering av elektrisk infrastruktur gir et anleggsbidrag kr. 595 000 for Overhalla kommune sin 
andel av arbeidet.  
Arbeidet er planlagt med oppstart i vår. 
 
Skal kommunen selge tomt som omsøkt til Byggmester Bjørn Sjaastad AS, må det bygges veg i hht. 
reguleringsplan. 
Ved bygging av ca. 170 meter, åpner en for flere tomter på begge sider av vegen. 
På forespørsel er det mottatt kostnadsestimat på kr 4500-5000/ meter bygd veg eks. mva. 
Da er det lagt til grunn 5 meter asfalt, gatelys og sluker. 
 
Med utgangspunkt i kr 4 500/m og 170 meter veg gir det et kostnadsanslag på kr. 765 000. 
 
I 2013 ble det gitt tilbud om innløsning av de kommunale industritomtene. 
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Inntektene fra salget ble satt på fond "Vedlikehold/utvikling av kommunal Infrastruktur på 
industriområdene". 
På fondet er det kr. 1 450 000 disponibelt. 
Tidligere er det brukt midler fra fondet til bl.a. oppgradering av Torvstrøvegen på Skage 
industriområde. 
 

Vurdering 
Det er solgt utvidet tomteareal til Brøndbo Holding AS, og Byggmester Bjørn Sjaastad AS ønsker å 
etablere seg på industriområdet. Rådmannen anser utviklingen av industriområdet som positiv, og 
med videre godt potensiale for ytterligere utvikling. 
 
Skal kommunen tilby attraktive og tilgjengelige tomter må elektrisk infrastruktur oppgraderes, og 
vegnettet må utvides for å nå tak i tomteareal. 
 
Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale at kommunen satser på videre utvikling på Skage 
industriområde med tilrettelegging av elektrisk infrastruktur og utbygging av ny veg. 
Rådmannen anbefaler at prosjektene finansieres med bruk av fondet Vedlikehold/utvikling av 
kommunal Infrastruktur på industriområdene 
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Saksmappe: 2020/202 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Klage over avslag på søknad om fradeling av tomt til boligformål m.v. - 65/1 og 3, Bjarne 
Flasnes. 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 6/20 12.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Klage på vedtak i sak FOR 88/19 av 3.12.2019 tas ikke til følge fordi det ikke er lagt fram nye 

opplysninger som er av betydning for avgjørelsen. 
2. Vedtaket opprettholdes og saken oversendes fylkesmannen for endelig vedtak. 

 
Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav c, pkt iii 
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

X 23.01.2020 Mottatt klage fra Bjarne Flasnes 
v/advokat 

 

 
MOTTATT KLAGE: 
 

GNR. 65 BNR. 1 OG 3 - KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING 
AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL M.V. 
Undertegnede representerer grunneier Bjarne Flasnes som søker i overnevnte sak. 
 
Viser til kommunens brev av 4. desember, med oversendelse av formannskapets vedtak 3. 
desember med avslag på søknaden. Klagen er rettidig fremsatt innenfor fristen på tre uker. 
 
1. 
Klagen gjelder saksbehandlingen, bevisvurderingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen. 
Det gjøres gjeldende at vedtaket er ugyldig. 
 
2. 
Overhalla formannskap fattet 3. desember følgende enstemmige vedtak: 
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«Rådmannens forslag til vedtak, med formannskapets endring vedtas: 
Søknad om dispensasjon fra LNF-formål på kommunedelplan for Skogmo for tomt til 
boligformål på eiendommen 65/3 avslås. 
Søknaden avslås fordi vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er til stede: 
- Tomta ligger innenfor 100-meters beltet til et varig verna vassdrag, og det er behov 
for tydelig og forutsigbar arealforvaltning i vassdragsbeltet til Namsenvassdraget 
- Tomta ligger nær dyrkamark og kan gi drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket.» 
 

Formannskapets endring av at innstillingens første setning var i fra «tomt til eksisterende 
fritidsbolig» og til «tomt til boligformål». Endringen var korrekt, og i samsvar med søknaden. 
 
3. 
Det gjøres gjeldende at saken ikke er tilstrekkelig opplyst, jf. forvaltningsloven § 17. 
 
Kommunen skulle vurdert kommunens egen praksis vedrørende fradeling av slike tomter. En 
må her først redegjøre for antall saker og egen praksis de siste årene, og hvordan sakene er 
blitt behandlet. Hvilke hensyn er vektlagt og hvordan. 
 
Saken må vurderes i lys av egen praksis og forskjellsbehandling skal være saklig begrunnet. 
 
4. 
Det er lagt til grunn at dagens bygning er reist på tuftene av en tidligere driftsbygning. Vi kan 
ikke se at dette er godtgjort. I mangel på andre bevis bør legges til grunn den løsning som for 
søker gir det mest fordelaktige resultat; at bygningen er reist på tuftene av tidligere bolig. 
 
5. 
Når det gjelder lovanvendelsen uttaler rådmannen: 

«Skal søknad om bruksendring fra hytte til bolig innvilges, må bruksendring være i hht. 
plan, jfr. PBL §31-2. 
Selv om det gis dispensasjon fra LNF-formål, vil arealformålet fortsatt være LNF, og alle 
tiltak som ikke er i tråd med LNF-formålet må omsøkes. 
Regulert arealformål endres ved endring av plan, ikke ved dispensasjon.» 
 

Formannskapet sluttet seg til denne vurderingen. 
 
Det rettslige utgangspunkt er treffende formulert i Plan- og bygningsloven med kommentarer 
(2010), av Frode Innjord, s. 751: 
 

«At det ikke må oppstå konflikt med angivelsen av arealformål i gjeldende planer, 
innebærer i utgangspunktet et forbud mot fradeling dersom den fradelte eiendommen 
objektivt sett er egnet for et tiltak som arealplanen forbyr. Det er således i et område 
regulert til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) ikke adgang til å fradele en tomt 
egnet for boligbebyggelse.» 
 

Slik en leser uttalelsen og kommunens vedtak er det samsvar her, med hensyn til de rettslige 
utgangspunkter. Problemet er imidlertid at kommunen ikke har vurdert betydningen av at det 
er tale om et areal som fra opprinnelig av har vært til boligformål (småbruk). 
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Det er da tale om fradeling til «uendret bruk». Om dette skriver Innjord videre: 
«Fradeling kan likevel skje der den fradelte eiendommen skal benyttes til samme formål 
som tidligere, såkalt fradeling til uendret bruk.» 
 

Tilsvarende skriver O. J. Pedersen mfl. i sin Plan- og bygningsrett (2018) 3. utg. på s. 293. 
Det er i forvaltningspraksis, herunder en avgjørelse fra Sivilombudsmannen (Somb-1993-59), 
lagt til grunn at kommunen faktisk ikke kan nekte fradeling til uendret bruk. Det er så langt vi 
kan se ikke noe krav til pågående eller sammenhengende bruk innenfor formålet. 
 
Etter vårt syn er det i vår sak tale om fradeling til uendret bruk. Kommunen har da anledning 
til å dele fra arealet. Kommunens avslag er følgelig ugyldig, jf. for eksempel LB-1999-129. 
 
Avgjørende blir altså at bolig var opprinnelig formål og fradeling kan da ikke nektes. Vi ber på 
denne bakgrunn kommunen omgjøre vedtaket, og innvilge søknaden om fradeling. 
 
Med vennlig hilsen 
Bjørn Terje Smistad 
Advokat (H 
 
 
 
SAKSFRAMLEGG BEHANDLING I FORMANNSKAPET 3.12.2019: 
 
Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Skogmo for tomt til eksisterende 
fritidsbolig, 65/3, eier Bjarne Flasnes og 65/1, eier Magnus Rodum. Søknad om 
bruksendring av fritidsbolig til bolighus. 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 88/19 03.12.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Søknad om dispensasjon fra LNF-formål på kommunedelplan for Skogmo for tomt til eksisterende 
fritidsbolig på eiendommen 65/3 avslås. 
Søknaden avslås fordi vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er til stede: 
- Tomta ligger innenfor 100-meters beltet til et varig verna vassdrag, og det er behov for tydelig 

og forutsigbar arealforvaltning i vassdragsbeltet til Namsenvassdraget 
- Tomta ligger nær dyrkamark og kan gi drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. 
 
Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav c, pkt iii 
 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.12.2019 
Behandlet. 
 
Formannskapet foreslo følgende endring i første setning: 
 
Søknad om dispensasjon fra LNF-formål på kommunedelplan for Skogmo for tomt til boligformål på 
eiendommen 65/3 avslås. 
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Votering: 
Det ble stemt over Rådmannens forslag med formannskapets endring i første setning. Forslaget ble 
enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Overhalla formannskap - 03.12.2019, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak, med formannskapets endring vedtas: 
 
Søknad om dispensasjon fra LNF-formål på kommunedelplan for Skogmo for tomt til boligformål på 
eiendommen 65/3 avslås. 
Søknaden avslås fordi vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er til stede: 
- Tomta ligger innenfor 100-meters beltet til et varig verna vassdrag, og det er behov for tydelig 

og forutsigbar arealforvaltning i vassdragsbeltet til Namsenvassdraget 
- Tomta ligger nær dyrkamark og kan gi drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. 
 
 
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 05.06.2019 Oppretting/endring av 

matrikkelenhet 
Rodum Magnus og Bjarne 
Flasnes 
VEDLEGGES 

U 12.07.2019 Oppretting/endring av 
matrikkelenhet 

Magnus Rodum m.fl. 

X 20.09.2019 Saksdokumenter, behandling 2006 VEDLEGGES 
U 20.09.2019 Overhalla - Søknad om dispensasjon 

fra arealdelen - LNF til boligtomt. 
Bjarne Flasnes og Magnus Rodum. 
HØRING 
Søknad om bruksendring av 
fritidsbolig til bolighus. HØRING. 

FYLKESMANNEN I 
TRØNDELAG m.fl. 
 

I 25.09.2019 Fylkeskommunens uttalelse til 
søknad om dispensasjon arealdelen - 
Bruksendring av fritidsbolig til 
bolighus - 65/3 og 65/1 i Overhalla 

Fylkeskommunen i Trøndelag 
VEDLEGGES 
 

I 02.10.2019 NVEs uttalelse - Søknad om 
dispensasjon fra arealdelen - 
Bruksendring av fritidsbolig - 
Overhalla kommune 

Åse Sofie Winther 
VEDLEGGES 

I 17.10.2019 Uttalelse - dispensasjon fra 
kommuneplan - tomt til eksisterende 
fritidsbolig og bruksendring av 
fritidsbolig til bolighus - Overhalla 
65/3 og 65/1 

FYLKESMANNEN I 
TRØNDELAG 
VEDLEGGES 
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Saksopplysninger 
Bjarne Flasnes eier av 65/3 og Magnus Rodum eier av 65/1 har søkt om dispensasjon fra 
kommunedelplan for Skogmo for regulert LNF-formål til tomt for eksisterende hytte. 
Samtidig søkes det om bruksendring av fritidsbolig til bolighus. 
Bruker av hytta bor i Trondheim, og ønsker å flytte til Overhalla og bosette seg her. 
 
Omsøkt hytte ligger ved Bjøra, på motsatt side av Bjøra Camping. 
 
 
Dispensasjonssøknad fra 2006 
Det ble søkt om det samme i 2006, dispensasjon fra LNF-formål til fritidstomt for eksisterende hytte. 
Saken ble avslått og påklaget, men de trakk klagen og saken ble da avsluttet. 
 
I hht saksbehandling fra 2006, lå her tidligere et gårdstun med minkdrift. Gårdstunet ble revet og 
fraflyttet i 1963. 
Deler av minkforkjøkkenet stod igjen og ble ombygd og brukt som hytte av grunneier. 
Hytta ble senere utleid og ble påbygd/ombygd uten dokumenterte byggesøknader. 
Etter at saken ble avsluttet i 2006, har det vært flere byggesaker. Det er godkjent påbygg og godkjent 
utslipp til tett tank. 
 
Tidligere byggesaker: 
Teknisk kontor finner ingen byggesaker fra før 2006. 
Ved søknad om dispensasjon i 2006 står det i saksopplysningene at hytta er påbygd, det er bygd 
paviljong over tidligere potetkjeller og et uthus.  
I tillegg står det parkert tre campingvogner, den ene med spikertelt og platting foran. 
I vedtaket fra 2006 står: 
 Det gis tillatelse til oppussing av eksisterende bygning med eventuelt et lite tilbygg som skal 

behandles i egen byggesak. 
 Ny utslippssøknad skal følge byggesaken 
 Eksisterende paviljong kan beholdes 
 Øvrige konstruksjoner/byggverk som ikke er byggeanmeldt og godkjent tidligere skal fjernes. 

(campingvogner, spikertelt, bod og platting) 
 Eiendommen skal registreres i avgiftsregulativet 
 
I framsatt klage i 2006 opplyste leietaker Tore Haukø at han hadde innhentet muntlig tillatelse i 
2001, 2003 og 2005 fra teknisk avdeling til alle byggverk og installasjoner som er bygd, inkludert 
lukket tank som avløpsløsning. Han fikk beskjed om at bygging var i orden så lenge grunneier ikke 
hadde innvendinger. I framsatt klage mener han det er urimelig at han må rive deler av det som er 
oppsatt, og beklager at det oppfattes som han har tatt seg til rette uten tillatelse. 
 
I desember 2006 ble tilbygg på 15 m2 og utslippstillatelse til tett tank godkjent. 
Eksisterende hytte oppgitt til 24 m2. 
Dette var byggesak som kom som oppfølginger av pålegg gitt i dispensasjonssaken. 
 
Juni 2009 ble tilbygg på 6,6 m2 godkjent. 
Det ble gitt ferdigattest for sakene fra 2006 og 2009 i mars 2017. 
 
Februar 2014 ble installering av stålpipe og vedovn godkjent. 
 
Desember 2017 ble to tilbygg på henholdsvis 1,9 m2 og 14,8 m2 og nytt uthus på  
20,5 m2 godkjent. 
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Ferdigattest gitt januar 2018. 
 
Til sammen er det nå hytte, to uthus og paviljong på tomta. 
 
 
 
Søknaden er sendt på høring: 
 
NVE 
NVE har ingen merknader. Selv om eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet til varig verna 
vassdrag, er det god avstand og mye vegetasjon samt dyrkamark mellom bebyggelsen og 
vannstrengen. 
 
Fylkeskommunen 
Fylkeskommunen har ikke merknader til søknaden, men minner om aktsomhetsplikten etter § 8 i 
kulturminneloven hvor fylkeskommunen skal varsles ved eventuelle funn. 
 
Fylkesmannen 
Landbruk 
Tomta er registrert som bebygd areal. På grunn av nærhet til jordbruksareal, har de faglig råd om 
at kommunen vurderer eventuelle framtidige drifts- og miljømessige ulemper ved å opprette 
selvstendige enheter nært dyrkamark. 
 
Klima og miljø 
Fylkesmannen viser til sin uttalelse av 06.06.2006 da saken første gang ble sendt på høring. 
De uttalte seg negativt til en fradeling av tomt til fritidsformål på bakgrunn av nærhet til et varig 
verna vassdrag, samt behov for en tydelig og forutsigbar arealforvaltning i vassdragsbeltet til 
Namsenvassdraget.  
I tillegg påpekte de at tillatelse til/formalisering av ulovlig byggeaktivitet og tiltak gjennom et 
positivt vedtak til dispensasjonen som omsøkt, vil gi uheldig presedensvirkning.  
Fylkesmannen tilrådet den gang at eventuelle ulovlige tiltak snarest tilbakeføres og at området 
bringes i orden iht. plan- og bygningsloven.  
Søknad om fradeling av tomt ble som følge av dette avslått og saken avsluttet. Det ble forøvrig i 
vedtaket gitt tillatelse til oppussing av huset og evt. et lite tilbygg som skulle klargjøres gjennom 
egen byggesak. 
Øvrige tiltak/byggverk som fra før ikke var godkjent skulle fjernes. 
 
Fylkesmannen finner det svært uheldig at det har vært flere byggesaker etter at saken var avsluttet i 
2006. Det er godkjent påbygg og utslipp til tett tank, og slik sett er det blitt en akseptert bruk av 
«hytta» ved godkjenning av byggesaker.  
Området har fremdeles status som LNF-formål med forbud mot andre tiltak/byggevirksomheter enn 
de som direkte er tilknyttet stedbunden næring. 
 
Ved den nye søknaden om fradeling av tomt til hytta, samt bruksendring fra hytte til bolig påpeker 
Fylkesmannen at arealformålet ikke kan endres gjennom dispensasjonsbehandling, men at dette må 
skje igjennom en endring av kommunedelplanen.  
Eiendommen vil dermed fortsatt ha formålet LNF også etter fradeling. 
Alle tiltak som ikke er i tråd med LNF-formålet må omsøkes. 
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er framkommet nye opplysninger som endrer situasjonen, og deres 
vurdering fra 2006 står fortsatt ved lag.  
De vil med bakgrunn i ovennevnte sterkt tilrå at det ikke gis dispensasjon til omsøkte tiltak. 
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Reindrift 
Ingen merknad 
 
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven. 
Det skal skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§8-12 er vurdert. 
 
Kommunens landbruksforvaltning 
Ingen merknad 
 
Dispensasjon:  
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy for kommunen og et vedtak om dispensasjon fra 
kommuneplanen innebærer at det gjøres unntak fra planen i enkelttilfeller. Dispensasjoner kan bidra 
til å svekke kommuneplanens funksjon som styringsverktøy. En kommuneplan er blitt til gjennom en 
planprosess der hensynet til blant annet offentlighet og medvirkning er ivaretatt. Den klare 
hovedregelen er derfor at planen skal overholdes inntil den oppheves eller endres.  
 
Planverk 
Søknaden skal behandles som dispensasjonssak etter plan- og bygningslovens (PBL) §§19-1, 2 og 
som fradelingsak etter § 20-1, bokstav m.  
Behandling etter jordlov skjer i egen sak. 
 

Vurdering 
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 
Kommunen bør heller ikke gi dispensasjon dersom regionale myndigheter har uttalt seg negativt. 
Saken er tidligere behandlet med avslag, og rådmannen sier seg enig med fylkesmannen i at det ikke 
er nye opplysninger som gir grunnlag for å endre innstillingen. 
Det er påpekt at byggetillatelser som senere gir grunnlag for dispensasjon, skaper presedens og er 
svært uheldig. 
 
I tidligere dispensasjonssak er det vedtatt riving av konstruksjoner som ikke er relatert opp mot 
landbruk. Hytta og paviljongen ble ikke vedtatt revet ut fra hensynet til utleie som del av inntektene 
til gården. 
Det er i samme sak kommentert at det er svært beklagelig dersom det ble gitt muntlige signaler som 
har medført ulemper for han som har bygd. Dette fritar likevel ikke byggherre fra på forhånd å 
innhente skriftlig byggetillatelse og utslippstillatelse for avløp. 
 
Omsøkt tomt er så vidt innenfor 100-metersbeltet og dermed nært et varig verna vassdrag. Det er 
behov for tydelig og forutsigbar arealforvaltning i vassdragsbeltet til Namsenvassdraget. 
Kommunen får også faglig råd om å vurdere drifts- og miljømessige ulemper ved å legge tomt så 
nært inntil dyrkamark.  
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Med bakgrunn i foranstående kan ikke rådmannen tilrå at dispensasjon fra LNF-område til 
fritidstomt innvilges. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt ved 
å fradele tomt inntil dyrkamark og innenfor 100-metersbeltet til varig verna vassdrag. 
 
Bruksendring til bolig 
Skal søknad om bruksendring fra hytte til bolig innvilges, må bruksendring være i hht plan,  
jfr. PBL §31-2. 
Selv om det gis dispensasjon fra LNF-formål, vil arealformålet fortsatt være LNF, og alle tiltak som 
ikke er i tråd med LNF-formålet må omsøkes. 
Regulert arealformål endres ved endring av plan, ikke ved dispensasjon. 
 
 
Miljømessig vurdering 
Naturmangfoldloven:  
I tillegg skal søknaden vurderes etter Lov om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven). I § 7 står følgende: “Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer for utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, 
og ved forvaltning av fast eiendom.  
 
Naturmangfoldloven  
§ 8: kunnskapsgrunnlaget  
Det er ikke registrerte funn av miljøverdier ifølge MiS, DNs Naturbase eller Artsdatabankens 
artskart. Omsøkt område er tun med bygninger og interne veger. 
Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses å være oppfylt.  
§ 9: føre-var-prinsippet  
Det er ikke grunn til å tro at verdifullt naturmangfold blir berørt. Føre-var-prinsippet tillegges 
derfor liten vekt i saken.  
§ 10: økosystemtilnærming og samlet belastning  
Da det ikke foreligger opplysninger om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges 
prinsippet om samlet belastning liten vekt.  
§ 11: kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.  
§ 12: miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Punktet anses ikke aktuelt i saken. 
 
 

 
Oversiktskart: 
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Detaljkart 
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Kart fra 1969 

 
 
 
 
 
 
KLAGEBEHANDLING 
 

Saksopplysninger 
Søknad om dispensasjon fra LNF-område på kommunedelplan for Skogmo ble behandlet i formannskapet 
3.12.2019 med følgende vedtak: 
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Vedtak i Overhalla formannskap - 03.12.2019, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak, med formannskapets endring vedtas: 
 
Søknad om dispensasjon fra LNF-formål på kommunedelplan for Skogmo for tomt til boligformål på 
eiendommen 65/3 avslås. 
Søknaden avslås fordi vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er til stede: 
- Tomta ligger innenfor 100-meters beltet til et varig verna vassdrag, og det er behov for tydelig og 

forutsigbar arealforvaltning i vassdragsbeltet til Namsenvassdraget 
- Tomta ligger nær dyrkamark og kan gi drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. 
 
 
 

Vedtaket er påklaget av grunneier Bjarne Flasnes v/advokat. 
Klagen gjelder saksbehandlingen, bevisvurderingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen. 
Det gjøres gjeldende at vedtaket er ugyldig. 
 
Klager sier at saken ikke er tilstrekkelig opplyst, og at egen praksis som gjelder fradeling av slike saker ikke 
er vurdert. Det mangler redegjørelse for antall saker de siste år og hvordan disse er behandlet, og hvor 
forskjellsbehandling skal være saklig begrunnet. 
 
Videre påpeker klager at det er lagt til grunn at dagens bygning er reist på tuftene av en tidligere 
driftsbygning. Klager kan ikke se at dette er godtgjort, og i mangel av bevis skal beste løsning for søker 
legges til grunn, at bygningen er reist på tuftene av tidligere bolig. 
 
Klager mener loven er anvendt feil, og vedtaket er ugyldig. Kommunen har ikke vurdert betydningen av at 
det er tale om et areal som opprinnelig har vært boligformål (småbruk). 
Han begrunner dette med: 

Det er således i et område 
regulert til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) ikke adgang til å fradele en tomt 

egnet for boligbebyggelse.» 
 

«Fradeling kan likevel skje der den fradelte eiendommen skal benyttes til samme formål 
som tidligere, såkalt fradeling til uendret bruk.» 

 
Klager viser også til Sivilombudsmannens uttalelse om at kommunen faktisk ikke kan nekte fradeling til 
uendret bruk. 
 
Klager avslutter med at etter deres syn gjelder saken fradeling til uendret bruk. Kommunen kan derfor 
fradele arealet, og vedtaket er ugyldig. 
Avgjørende er altså at bolig var opprinnelig formål, og fradeling kan av den grunn ikke nektes. 
Klager ber kommunen omgjøre vedtaket og innvilge søknad om fradeling. 
 
 
Saksbehandling: 
Saken behandles på nytt av formannskapet. 
Opprettholdes vedtaket, sendes saken over til fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
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Vurdering 
Vedtak i formannskapet av 3.12.2019 er påklaget av søkerne Bjarne Flasnes v/advokat, eier av 63/3. 
Klagen gjelder saksbehandlingen, bevisvurderingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen, og det gjøres 
gjeldende at vedtaket er ugyldig. 
 
Klagen vurderes punktvis i hht. mottatt klagebrev. 
 
Saken er ikke tilstrekkelig opplyst 
Det gjøres gjeldende at kommunen skulle vurdert egen praksis vedr fradeling av slike tomter. Antall 
saker, hvilke hensyn som er vektlagt og begrunning av eventuell forskjellsbehandling. 
 
Det er de siste årene behandlet dispensasjon fra kommuneplan og fradeling av bebygde boligtun.  
Dette er saker hvor grunneier eier to eller flere gårder, og ikke har bruk for alle bolighusene/andre 
bygninger, og ønsker å selge unna for å få inntekter til gårdsdrifta, og minske vedlikeholdskostnadene. 
 
Det er også behandlet saker som gjelder salg av gårder som ikke er drivverdig som selvstendig enhet. Her 
blir boligtunet omdisponert og fradelt og solgt som boligeiendom, mens jorda blir solgt som tilleggsjord 
til nabobruk.  
 
I disse sakene er det vurdert om gården som driftsenhet sitter igjen med tilstrekkelig bygninger, om 
dispensasjon og fradeling kan gi drifts- og miljømessige ulemper slik at hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg er det 
vurdert om fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Rådmannen kan ikke se at behandling av disse sakene er sammenlignbare med denne saken. Nevnte 
saker er bebygde tun hvor disse er omsøkt og godkjent omdisponert og fradelt til boligformål fordi de 
ikke lenger er nødvendig for gården som driftsenhet med tilhørende bolighus og driftsbygninger. 
 
Rådmannen vil derfor ikke hensynta klagers påstand om at tidligere praksis vedrørende omdisponering 
og fradeling ikke er vurdert. 
 
 

Saksnummer Vedtaksdato Type sak 
FOR 24/18 17.4.2018 Eier og driver tre gårder. Omdisponert, fradelt og solgt to 

bebygde tun 
FOR 66/18 6.9.2018 Eier og driver tre gårder. Omdisponert, fradelt og solgt ett 

bebygd tun 
FOR 74/18 2.10.2018 Ved salg av gård kjøpte flere nabobruk jord og driftsbygninger. 

To bolighus ble omdisponert, fradelt og solgt som bebygde 
boligtomter. 

FOR 72/19 5.11.2019 Eier og driver to gårder. Omdisponert, fradelt og solgt ett 
bebygd tun 

FOR 73/19 5.11.2019 Eier og driver tre gårder. Omdisponert, fradelt og solgt ett 
bebygd tun 

FOR 89/19 3.12.2019 Salg av gård. Bebygd tun omdisponert, fradelt og solgt som 
bebygd boligtomt. Jorda solgt som tilleggsjord til nabobruk. 
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Bygningen er reist på tuftene av tidligere bolig 
Klager kan ikke se at det er godtgjort eller bevist at dagens bygning er reist på tuftene av tidligere 
driftsbygning. Det bør derfor legges til grunn den beste løsning for søker, at bygningen er reist på tuftene 
av tidligere bolig. 
 
Kart i målestokk 1: 1000 fra 1969 viser det tidligere tunet, og opplysninger påført med rød penn er gitt av 
grunneier Bjarne Flasnes. 
Gården ble fraflyttet i 1963, da kjøpte familien gård på Skjørland og flyttet dit. 
Bolighuset ble stående til 1975, da ble det brent ned. 
Øvrige bygninger er sag, kjellerhus og hus for minkdyr. 
 
I 1981-1982 bygde familien nytt bolighus med to leiligheter på gården på Skjørland. For å bidra til 
finansieringen, ble tidligere minkforkjøkken «ombygd» til utleiehytte for danske fiskere. Rommet ble delt 
i to rom, satt inn brisker og murveggene ble malt. Utleie pågikk bare disse to årene. 
Etter det stod bygningen ubrukt til Tore Haukø fikk leie den etter år 2000. 
 
I hht. mottatte opplysninger fra grunneier er det ikke tvil om at dagens bygning er bygd på tuftene av 
tidligere driftsbygning, den delen av bygningen som var minkforkjøkken. 
 
Rådmannen vil derfor ikke hensynta klagers påstand om at bygningen er bygd på tuftene av bolighuset. 
 
Etter mottatt klage ble det opplyst til advokaten pr e-post at denne påstanden ikke kunne stemme i 
forhold til kart i kommunens arkiv. 
 
 
Lovanvendelsen 
Klager viser til PBL m/kommentarer hvor det står at det ikke må oppstå konflikt med angivelse av 
arealformål i gjeldende planer, innebærer et forbud mot fradeling dersom den fradelte eiendommen er 
egnet for et tiltak som arealplanen forbyr.  
Eksempel på dette er at i regulert LNF-område er det ikke adgang til å fradele tomt egnet til 
boligbebyggelse. 
 
Denne uttalelsen samsvarer med kommunens vedtak med hensyn til de rettslige utgangspunkter 
kommunen har tatt.  Men kommunen har ikke vurdert betydningen av at det er snakk om et areal som 
fra opprinnelig har vært boligformål (småbruk). 
 
Det er da snakk om uendret bruk, og fradeling kan likevel skje der den fradelte eiendommen skal 
benyttes til samme formål som tidligere, såkalt fradeling til uendra bruk. 
En avgjørelse fra sivilombudsmannen legger til grunn at kommunen faktisk ikke kan nekte fradeling til 
uendret bruk. 
 
Klager mener at det i denne saken er fradeling til uendret bruk, og kommunen har da anledning til å dele 
fra arealet.  
Kommunens vedtak er derfor ugyldig. 
 
Klager oppsummerer at det er avgjørende at bolig var opprinnelig formål, og fradeling kan da ikke nektes. 
 
Rådmannen deler ikke klagers vurdering i forhold til fradeling til uendra bruk.  

54



Her var et gårdstun, men ble fraflyttet for nesten 60 år, og siden sanert i forbindelse med at familien 
overtok annen gård på Skjørland. 
Klager sier det er avgjørende at bolig var opprinnelig formål, noe rådmannen ikke ser dokumentert. 
 
Området er i hht. kommunedelplan for Skogmo regulert til LNF-område, og dagens bygning er bygd på 
tuftene av den del av driftsbygningen som var minkforkjøkken. 
 
Etter en samlet vurdering kan rådmannen ikke se det er kommet fram nye opplysninger som gir grunnlag 
for å endre vedtaket. 
 
Vedtak i formannskapet 3.12.2019, sak 88/19 opprettholdes. 
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Saksmappe: 2020/115 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for LNF-område og fradeling av 
boligtomt, 10/1 Marthe Formo Aagård og John Ove Aagård. 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 7/20 12.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Søknad om dispensasjon av ca. 1 daa LNF-område fra eiendommen 10/1 godkjennes etter 

plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 2.  
 Søknaden gjelder ny boligtomt. 
 Søknaden godkjennes fordi vilkårene for dispensasjon er til stede ved at hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir 
ivaretatt ved at landbruksdrifta fortsatt ivaretas. 

 omsøkt dispensasjon vil heller ikke medføre ulemper ved innvilgelse. 
2. Eventuell videre utbygging i området skal skje etter vedtatt reguleringsplan. 
3. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven.  

Prinsippene i §§ 8 til 12 er lagt til grunn 
4. Fradeling av ca 1 da tomt godkjennes etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m.  
5. Søknaden behandles etter jordlova i egen sak.  
6. Søker ilegges gebyr iht. kommunens gebyrregulativ for dispensasjonsbehandling og 

oppmåling/tinglysingsgebyr.  
7. Dispensasjonen gjelder det konkrete tiltaket tillatelsen omfatter. Er tiltaket som er betinget 

av dispensasjonen ikke satt i gang senest 3 år etter gitt tillatelse, faller tillatelsen og 
dispensasjonen bort, jf. lovens § 21-9. 

 
 

Hjemmel for vedtaket er: kap. III, bokstav c, pkt. iii 
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

 
Oversiktskart: 

 
 
Detaljkart: 
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Saksopplysninger 
Marthe Formo Aagård og John Ove Aagård, eier av 10/1 søker om dispensasjon og fradeling av  
Ca. 1 da tomt i tilknytning til eksisterende bebyggelse langs Vestergårdsvegen. 
Omsøkt område er ikke dyrkbart område med til dels fjell i dagen. 
 
Omsøkt tomt er tenkt tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg som ligger langs 
Vestergårdsvegen. 
Avkjørsel legges sammen med naboens avkjørsel, eller det søkes etablert ny felles avkjørsel lenger 
øst. Ved eksisterende avkjørsel er sikten ikke god nok. Avkjørsel avklares av Vegvesenet gjennom 
søknad. 
Det bygges veg inn til tomta som skal eies av grunneier, med tinglyst bruksrett for tomteeier. 
 
Området er befart av teknisk avdeling og landbrukskontoret sammen med søker og aktuell kjøper. 
Ut fra dagens landbruksdrift, vurderer landbruksforvaltningen at området kan benyttes til videre 
fortetting av allerede eksisterende boligområde. Men det er viktig at utbyggingen skjer etter en 
helhetlig plan for å få best utnyttelse av området. Det vil på sikt avdempe kravet om utbygging på 
andre landbruksområder som er dyrka elle dyrkbar. 
 
Dette gjelder et område som ikke er dyrkbart, ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse, og med 
mulighet for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett.  
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Det ble tatt opp om det er interesse for regulering siden området ligger sentrumsnært og har plass til 
flere tomter. Reguleringsplan ville gitt best mulig utnyttelse av et område som kan benyttes til 
boligformål uten å gå på bekostning av dyrkajord. 
Fra grunneier ble det opplyst at de i utgangspunktet ikke ønsker å selge boligtomter, men vurderer 
det ved forespørsel. Det er ikke interesse for å bruke penger på regulering. 
 
Søknaden er ikke sendt på høring til fylkesmann og fylkeskommune fordi søknaden ikke berører 
landbruksverdier og gjelder tomt i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 
 
Dispensasjon:  
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy for kommunen og et vedtak om dispensasjon fra 
kommuneplanen innebærer at det gjøres unntak fra planen i enkelttilfeller. Dispensasjoner kan bidra 
til å svekke kommuneplanens funksjon som styringsverktøy. En kommuneplan er blitt til gjennom en 
planprosess der hensynet til blant annet offentlighet og medvirkning er ivaretatt. Den klare 
hovedregelen er derfor at planen skal overholdes inntil den oppheves eller endres.  
 
Planverk:  
Søknaden skal behandles som dispensasjonssak etter plan- og bygningslovens (PBL) §§19-1, 2 og som 
fradelingsak etter § 20-1, bokstav m.  
Behandling etter jordlov skjer i egen sak. 
 

Vurdering 
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Her er området regulert LNF, men ikke dyrket eller dyrkbar jord. Veg og øvrig infrastruktur blir også 
lagt innenfor dette område. 
 
Landbruksforvaltningen kan ikke se at dispensasjon vil påvirke gården som driftsenhet, eller ha 
påvirkning på ressursgrunnlaget. Omdisponeringen vil heller ikke gi drifts- eller miljømessige 
ulemper.  
Veg og anna infrastruktur legges «oppå» kanten slik at den ikke ligger inntil dyrkajorda. Grunneier 
benytter annen innkjørsel til området, og er uavhengig av omsøkt område for å drifte 
omkringliggende areal. 
 
En kan derfor ikke se at omsøkt dispensasjon vil medføre ulemper ved innvilgelse.  
Men ut fra landbrukshensyn og generell arealforvaltning, ville det være en bedre løsning å regulere 
hele området til boligformål gjennom utarbeiding av reguleringsplan. 
 
Salg av tomter vil gi inntekt til gården, og åpner for sentrumsnær utbygging. 
Ser en lenger fram, er det viktig at tomta ikke «sperrer» for videre utbygging. Omsøkt tomt ligger  
«inni» området, og virker tilfeldig plassert. Helhetlig regulering vil sikre strukturert utnyttelse. 
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Etter en samlet vurdering vil omsøkt dispensasjon ikke tilsidesette hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse. 
Ulempene vil heller ikke være større enn fordelene med å innvilge dispensasjon. 
 
Rådmannen vil anbefale at dispensasjon for omsøkt enkelttomt innvilges, men utfra 
kommuneplanens arealdel og hensyn som skal ivaretas der, bør det kreves utarbeidelse av 
reguleringsplan for området før eventuell videre utbygging (etter denne saken) kan godkjennes. 
 

 
 
Miljømessig vurdering 
Naturmangfoldloven:  
Søknaden skal vurderes etter Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). I § 7 
står følgende: “Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer for utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingen etter første punktum skal komme frem av beslutningen.”  
 
§ 8: kunnskapsgrunnlaget  
Det er ikke registrerte funn av miljøverdier ifølge MiS, DNs Naturbase eller Artsdatabankens artskart. 
Omsøkt område er ikke dyrkbart område med til dels fjell i dagen. 
Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses å være oppfylt.  
§ 9: føre-var-prinsippet  
Det er ikke grunn til å tro at verdifullt naturmangfold blir berørt. Føre-var-prinsippet tillegges derfor 
liten vekt i saken.  
§ 10: økosystemtilnærming og samlet belastning  
Da det ikke foreligger opplysninger om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges 
prinsippet om samlet belastning liten vekt.  
§ 11: kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.  
§ 12: miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.
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Saksmappe: 2020/170 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for LNF-område og fradeling av 
tilleggstomt til Efri Halfa  - Statskog SF, gnr. 87, bnr. 1. 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 8/20 12.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Søknad om dispensasjon av to parseller, til sammen ca. 0,8 da LNF-område fra eiendommen 

87/1 godkjennes etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 2.  
 Dispensasjonen gjelder tilleggstomt til næringseiendom 
 Søknaden godkjennes fordi vilkårene for dispensasjon er til stede ved at hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir 
ivaretatt ved fortsatt landbruksdrifta i området. 

 Omsøkt dispensasjon vil ikke medføre ulemper ved innvilgelse. 
2. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven.  

Prinsippene i §§ 8 til 12 er lagt til grunn 
3. Bortfeste av ca. 0,8 da tilleggstomt godkjennes etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav 

m.  
4. Søknaden er godkjent etter jordlova.  
5. Søker ilegges gebyr iht. kommunens gebyrregulativ for dispensasjonsbehandling og 

oppmåling/tinglysingsgebyr.  
6. Dispensasjonen gjelder det konkrete tiltaket tillatelsen omfatter. Er tiltaket som er betinget 

av dispensasjonen ikke satt i gang senest 3 år etter gitt tillatelse, faller tillatelsen og 
dispensasjonen bort, jf. lovens § 21-9. 

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

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

 
Mottatt søknad fra Statskog SF: 
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Søkers kart: 
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Saksopplysninger 
Statskog SF har søkt om dispensasjon og bortfeste av tilleggstomt til næringseiendommen Efri 
Halfa, 87/1/27. 
 
Søknaden omfatter to areal. Det ene, ca. 300 m2 mot sørøst er utretting av grensen slik at 
bygningene kommer innenfor eiendommen. 
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Det største, ca 500 m2 gjelder utvidelse av tomta slik at det kan settes opp bygninger for husdyr i 
forbindelse med leirskoledrift og familiearrangement. 
 
Det er i dag etablert serveringssted med overnatting, og omsøkt utvidelse av tomta kommer for å 
kunne videreutvikle virksomheten.  
 
Fjellstyret skal uttale seg i hht. fjellstyrelova § 12. 
De har ingen merknader til søknaden. 
 
Landbruksforvaltningen har behandlet søknaden etter jordlova. Parsellene består av middels og 
lav bonitet skog.  
De anser omsøkte fradelinger som nødvendig for utviklingen av virksomheten, og vil være 
viktig for området. 
De sier videre at arealet er forholdsvis lite og fradelingen vil ha mindre betydning for Statskogs 
ressursgrunnlag. Fradelingen vil ikke påvirke driftsmessige løsning og vil heller ikke gi drifts- 
eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
 
Søknaden er ikke sendt på høring til fylkesmann og fylkeskommune fordi søknaden ikke berører 
landbruksverdier av betydning, og gjelder tilleggstomt til bebygd eksisterende tomt. 
 
Dispensasjon:  
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy for kommunen og et vedtak om dispensasjon 
fra kommuneplanen innebærer at det gjøres unntak fra planen i enkelttilfeller. Dispensasjoner 
kan bidra til å svekke kommuneplanens funksjon som styringsverktøy. En kommuneplan er blitt 
til gjennom en planprosess der hensynet til blant annet offentlighet og medvirkning er ivaretatt. 
Den klare hovedregelen er derfor at planen skal overholdes inntil den oppheves eller endres.  
 
Planverk:  
Søknaden skal behandles som dispensasjonssak etter plan- og bygningslovens (PBL) §§19-1, 2 
og som opprettelse festeareal etter § 20-1, bokstav m.  
Søknaden er behandlet og vedtatt etter jordlova. 

 

Vurdering 
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Det foreligger ikke alternative planavklarte løsninger som kan ivareta søkers ønske om større 
tomteareal. 
 
I dette tilfellet er området regulert som LNF hvor arealet består av middels og lav bonitets skog. 
Landbruksmyndighetene har behandlet og vedtatt søknaden fordi arealet er forholdsvis lite og 
fradelingen vil ha liten betydning for eiendommens ressursgrunnlag. Fradelingen vil heller ikke 
påvirke driftsmessige løsning eller gi drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 
området. 
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Virksomheten er rettet mot fritidstilbud som leirskole og familiearrangement, og vil benytte 
omkringliggende områder til natur- og friluftsopplevelser. Større tomteareal vil gi mulighet for 
virksomheten til å utvikle seg og bruke området på en positiv måte. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse 
blir dermed ikke tilsidesatt. 
I tillegg vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
Vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed til stede. 

 
 
Miljømessig vurdering 

Naturmangfoldloven:  
Søknaden skal vurderes etter Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). I 
§ 7 står følgende: “Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer for utøving 
av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.”  
 
§ 8: kunnskapsgrunnlaget  
Det er ikke registrerte funn av miljøverdier ifølge MiS, DNs Naturbase eller Artsdatabankens 
artskart. Omsøkt område er skog av middels og lav bonitet. 
Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses å være oppfylt.  
§ 9: føre-var-prinsippet  
Det er ikke grunn til å tro at verdifullt naturmangfold blir berørt. Føre-var-prinsippet tillegges 
derfor liten vekt i saken.  
§ 10: økosystemtilnærming og samlet belastning  
Da det ikke foreligger opplysninger om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges 
prinsippet om samlet belastning liten vekt.  
§ 11: kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.  
§ 12: miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.  
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Saksmappe: 2020/116 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for LNF-område og fradeling av 
tilleggstomt til bolig- gnr. 31, bnr. 6, Gidsken Sellæg Asbøll og Kjell Inge Asbøll 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 9/20 12.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Søknad om dispensasjon av ca. 0,3 da LNF-område fra eiendommen 31/6 godkjennes etter 

plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 2.  
 Søknaden gjelder tilleggstomt til 31/13. 
 Søknaden godkjennes fordi vilkårene for dispensasjon er til stede ved at hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir ivaretatt 
ved at landbruksdrifta fortsatt blir ivaretatt. 

 En kan heller ikke se at omsøkt dispensasjon vil medføre ulemper ved innvilgelse. 
2. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven.  

Prinsippene i §§ 8 til 12 er lagt til grunn 
3. Fradeling av inntil 0,3 da tomt godkjennes etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m.  
4. Søknaden er behandlet og godkjent etter jordlova.  
5. Søker ilegges gebyr iht. kommunens gebyrregulativ for dispensasjonsbehandling og 

oppmåling/tinglysingsgebyr.  
6. Dispensasjonen gjelder det konkrete tiltaket tillatelsen omfatter. Er tiltaket som er betinget 

av dispensasjonen ikke satt i gang senest 3 år etter gitt tillatelse, faller tillatelsen og 
dispensasjonen bort, jf. lovens § 21-9. 

 
 
Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav c, pkt iii 
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

 
Søknad om dispensasjon: 

66



 
 
Kart: 
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Søkers kart med to alternativ for areal: 
575 m2, hvorav 320 er dyrkajord og 310 m2, hvor 150 m2 er dyrkajord 
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Saksopplysninger 
Gidsken Sellæg Asbøll og Kjell Asbøll, eier av 31/6 har søkt om dispensasjon og fradeling av 
tilleggstomt til boligeiendommen 31/13. 
Primært ønsker de å fradele arealet sør for tomta helt til grøftekanten langs avlingsvegen. Dette 
tilsvarer ca. 575 m2, hvor 320 m2 er dyrkajord. 
Sekundert søker de om et mindre areal, ca. 310 m2, hvor 150 m2 er dyrkajord, og dermed ikke går 
helt sør til grøftekanten. 
 
Tilleggsarealet skal brukes til plass for garasje på boligeiendommen. 
 
 
Søknaden er ikke sendt på høring til fylkesmann og fylkeskommune. 
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Det er vurdert at det ikke finnes tilstrekkelig plass på eksisterende tomt til å sette opp garasje. Det 
finnes derfor ikke allerede planavklarte løsninger. Det må derfor søkes om dispensasjon. 
Mindre tilleggsareal som ikke berører landbruksverdier, skal ikke sendes på høring.  
I dette tilfellet berører søknaden landbruksverdier, men er likevel vurdert til ikke å være nødvendig å 
sendes. 
Landbruksforvaltningen som allerede har behandlet saken, har ivaretatt jordvernet med vedtak etter 
det minste alternativet, der 150 m2 dyrkajord blir omdisponert til boligformål fordi det ikke finnes 
andre løsninger for garasje. 
Grunneier opplyser at arealet ikke blir brukt på grunn av vanskelig arrondering, men argumentet skal 
ikke vektlegges i forhold til jordvern. 
 
 
Dispensasjon:  
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy for kommunen og et vedtak om dispensasjon fra 
kommuneplanen innebærer at det gjøres unntak fra planen i enkelttilfeller. Dispensasjoner kan bidra 
til å svekke kommuneplanens funksjon som styringsverktøy. En kommuneplan er blitt til gjennom en 
planprosess der hensynet til blant annet offentlighet og medvirkning er ivaretatt. Den klare 
hovedregelen er derfor at planen skal overholdes inntil den oppheves eller endres.  
 
Planverk:  
Søknaden skal behandles som dispensasjonssak etter plan- og bygningslovens (PBL) §§19-1, 2 og som 
fradelingsak etter § 20-1, bokstav m.  
Søknaden er behandlet og vedtatt etter jordlova. 
 
Landbruksforvaltningen har behandlet søknaden i hht. jordlova. 
I saksframlegget er det sagt at dyrkajord går med ved innvilgelse av søknaden, noe som ikke er etter 
retningslinjene om at jordvernet skal praktiseres strengt i hele regionen. 
Men etter befaring på området og ut ifra tidligere praksis, innvilges likevel søknaden når det er 
eneste mulighet for å kunne skaffe tilfredsstillende garasjeplass på en boligtomt. Men samtidig må 
det ikke gå med mer dyrka jord enn nødvendig, og derfor godkjennes søknaden ut fra alternativ 2, 
ca. 300 m2, hvor ca. 150 m2 er dyrkajord. 
 

Vurdering 
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 
 
I dette tilfellet er området regulert som LNF-område hvor grunneier ikke driver arealet på grunn av 
vanskelig arrondering. 
Dispensasjon og fradeling er vedtatt i hht. jordloven, og dispensasjonen er derfor vurdert til ikke å ha 
betydning for hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra. 
 
En kan heller ikke se at omsøkt dispensasjon vil medføre ulemper ved innvilgelse. 
Resterende areal kan dyrkes og brukes som før uavhengig av innvilget dispensasjon 
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Vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed til stede. 
 
Miljømessig vurdering 
Naturmangfoldloven:  
Søknaden skal vurderes etter Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). I § 7 
står følgende: “Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer for utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingen etter første punktum skal komme fram av beslutningen.”  
 
§ 8: kunnskapsgrunnlaget  
Det er ikke registrerte funn av miljøverdier ifølge MiS, DNs Naturbase eller Artsdatabankens artskart. 
Omsøkt område er dyrkajord som ikke er i bruk og bekkedal. 
Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses å være oppfylt.  
§ 9: føre-var-prinsippet  
Det er ikke grunn til å tro at verdifullt naturmangfold blir berørt. Føre-var-prinsippet tillegges derfor 
liten vekt i saken.  
§ 10: økosystemtilnærming og samlet belastning  
Da det ikke foreligger opplysninger om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges 
prinsippet om samlet belastning liten vekt.  
§ 11: kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.  
§ 12: miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.  
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Saksmappe: 2020/88 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Søknad om kjøp av industritomt på Skage industriområde - Byggmester Bjørn Sjaastad 
AS. 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 10/20 12.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Fradeling av ca. 6 daa + ca. 2, 5 daa tomt fra Skage industriområde, 13/37 godkjennes etter 

plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m.  
2. Byggmester Bjørn Sjaastad AS får kjøpe ca. 6 daa tomt på østsiden av Torvstrøvegen ved 

innkjøringen fra Fv. 17.  
- Området selges for vedtatt tomtepris kr. 80/m2. 
- I tillegg tilbys ca. 2, 5 daa areal som ligger i hensynsonen under kraftlinja kostnadsfritt. 
- Kjøper betaler alle gebyr med opprettelse av eiendom og alle omkostninger med 

tomtesalget. 
 

 
Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav d 
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

I 13.01.2020 Søknad om kjøp av industritomt på 
Skage 

Byggmester Bjørn Sjaastad AS 

 
Mottatt søknad: 
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Søkers kart: 

 
 
Reguleringskart: 
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Saksopplysninger 
Byggmester Bjørn Sjaastad AS har søkt om ca. 6 daa tomt nordvest på Skage industriområde. 
Tomta skal bygges ut i flere byggetrinn, men først skal det settes opp bygg for personalrom, 
verksted, vaskehall og stilas-lager. 
 
I vedtatt, revidert reguleringsplan er det bestemmelser om geotekniske forhold ved bygging. 
Dette forholdet hensyntas og avklares i byggesaken. 
 
Eksisterende strømforsyning på industriområdet skal bygges ut. 
Kommunen har bestilt utbygging i hht. planlagt behov, samtidig som det legges til rette for 
videre utbygging.  
 
Hvor omsøkt tomt er plassert, er det regulert veg, men den er ikke bygd. 
Det er innhentet pris, og det vil være aktuelt å bygge så lang veg at flere kan etablere seg i 
samme område. 
 
Kjøp og salg av kommunal grunn er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. Kommunens 
forretningsdrift er ikke utøving av offentlig myndighet, men en avgjørelse som i prinsippet også 
kan fattes av private.  
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Vurdering 
Kommunen ønsker utvikling på Skage industriområde, og har tidligere vedtatt lav tomtepris som 
stimulering til etablering og som kompensasjon for opparbeidingskostnader. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at tomtepris på kr 80/m2 bevisst er satt lav for å hensynta 
dette forholdet. Opparbeidingskostnad kommer uansett, men er høyere på Skage 
industriområde enn f.eks. på Skogmo industriområde, hvor tomtepris er kr 220/m2. 
 
Søker har markert ønsket tomteplassering et stykke inn langs vegen. Dette kan på sikt føre til 
areal som ikke blir benyttet, og blir liggende brakk.  
De ønsker ikke å være nærmere strømlinjene som går gjennom området. 
 
På reguleringsplanen er det lagt hensynsone under og langs kraftlinja som ikke skal bebygges. 
Bredde på hensynsone er i hht. gitt regelverk for stråling og er klarert. 
 
Rådmannen vil derfor tilrå at tomta legges inn til hensynsonen for å få best utnytting av 
området.  
Rådmannen vil også tilrå at arealet som ligger i hensynsonen tillegges tomta kostnadsfritt. 
Arealet kan ikke bebygges, men ellers benyttes.  En slik løsning hindrer gjengroing, blir estetisk 
penere og gir mer plass for tomtekjøper. 
  
Rådmannen anbefaler at Byggmester Bjørn Sjaastad AS får kjøpe ca. 6 daa + 2, 5 daa tomt på 
Skage industriområde. 
Området selges for vedtatt tomtepris kr. 80/m2, der kjøper betaler alle gebyr med opprettelse av 
ny eiendom og alle omkostninger med kjøpet. 
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Saksmappe: 2020/98 

Saksbehandler: 
Even Buvarp Helsingen 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Ny trykkøkningsstasjon ved Flasnes og rehabilitering av trykkøkningsstasjon Lille-Amdal 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 11/20 12.02.2020 
Kommunestyre  25.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
For at abonnenter ved Lysberget og Lille Amdal skal en vannforsyning av tilfredsstillende kvalitet 
vedtas det å: 

1. Etablere ny trykkøkningsstasjon ved privat drikkevannsledning på Flasnes. Ledningen overtas 
ikke av kommunen og eksisterende høydebasseng forutsettes tatt ut av vannforsyningen. 

2. Skifte ut pumper ved eksisterende pumpestasjon Lille Amdal på grunn av alder og tilstand. 
 
Kostnader med tiltakene er estimert til henholdsvis 250.000 og 120.000 eks. mva. Prosjektet 
finansieres ved låneopptak. Kostnaden inngår i grunnavgiften for kommunale avgifter for vann. 
 
Følgende finansiering foretas: 

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Sum eks. mva. 
02300 6010 34500 0565 370 000,- 
09100 8100 88000 0906 370 000,- 

 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

S 14.01.2020 Ny trykkøkningsstasjon ved Flasnes 
og rehabilitering av 
trykkøkningsstasjon Lille-Amdal 

 

 
 
 
 

 Saksopplysninger 
Teknisk avdeling har over tid mottatt 
meldinger fra husstander langs 
Lysbergvegen om dårlig trykk på vannet. 
Verst er forholdene for boligene som 
ligger øverst på Lysberget som tidvis ikke 
har vann eller vann med svært redusert 
trykk.  
 
Overhalla kommunes ledningsnett ligger 
nede på Flasnes, og derfra går det en 
privat ledning til husstander på nordsiden 
av Bjøra opp til Gløymem og Lysberget. 
Grunnen til at trykket langs Lysbergvegen 
er lavt er sammensatt, og det er flere 
faktorer som spiller inn. Nedenfor er det 
redegjort kort for hovedgrunnene. Et 
gammelt høydebasseng på toppen av 
Lysberget benyttes nå for å sikre 
tilgangen på vann. 

 
Kommunen plikter å levere vann til 
abonnementer av tilfredsstillende kvalitet. 
I utgangspunktet gjelder dette fram til tilkoblingspunkt for privat ledningsnett. Ansvar for privat 
ledning faller i hovedsak på den enkelte abonnent, eller ved fellesledning på de abonnenter som 
sammen eier ledningen.  
 
Overhalla kommune har per nå ikke vedtatt abonnementsvilkår for vann og avløp og har dermed ikke 
vedtatt krav til minstetrykk, men som hovedregel bør trykket ligge på mellom 2 – 6 bar hos 
abonnentene eller ved det punkt hvor privat ledning påkobles vårt nett. Da vilkår ikke er vedtatt er 
heller ikke eierforhold på tilkoblinger, krav til trykk og andre forhold avklart i detalj. Dette kan skape 
uklarheter i enkelte tilfeller, hvor det kan bli spørsmål om hva som er kommunens eller 
abonnentenes ansvar.  
 
Driften ved Skogmo industripark har i de senere år økt betydelig. I 2010 ble kapasiteten på 
vannforsyningen til bl.a. Overhalla betongbygg (OCEM) økt vesentlig ved at det ble lagt større ledning 
inn til anlegget. Som følge av utviklingen ved bl.a. OCEM og Pharmaq de senere år har vannforbruket 

Figur 1: Berørte boliger og plassering av kommunens 
vannledning (grønn/blå). Boliger på Svanos nordøst i bildet 
forsynes ikke av ledningen.
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på industriområdet også hatt tilsvarende økning. Det store vannuttaket får nå konsekvenser for 
trykket på ledningen videre fra Skogmo.  
 
Mye av vannet som tas ut på Skogmo, tas ut over korte tidsrom i forbindelse med 
produksjonsprosessene. Vi har som følge av dette målt store variasjoner i trykket. Ved Overhalla 
Betongbygg er det målt variasjoner fra 6 bar til 0,1 bar innenfor samme døgn. Dette bekrefter tidvis 
svært stort vannuttak.  
 
Utbyggingen fra Røttesmo mot Flasnes ble gjennomført i år 2000, som en konsekvens av dårlig 
vannkvalitet ved Lysberg vannverk. Kommunen bygget da ut ledningsnettet fram til Flasnes med en 
110 mm ledning, men tok ikke over de eksisterende private ledningene i området. Etter utbyggingen 
er kommunens ledning videreført mot Høylandet, som også kan føre til noe økt forbruk og evt. 
redusert trykk på ledningen.  
 
Vår vannledning på Flasnes ligger ca. på kote 10, og boligen øverst på Lysberget ligger på kote 70. 
Dette innebærer en høydeforskjell på ca. 60 meter. For å løfte vannet 60 meter kreves et trykk på 6 
bar. I tillegg vil friksjon i vannledningen medføre at trykket i realiteten må være over 6 bar. Trykket 
på vår ledning ved Flasnes er målt høsten 2019. Trykket varierer en del, og det er målt trykk fra 2,8 til 
6 bar. Dette er tidvis ikke tilstrekkelig for å forsyne boligene som ligger øverst. Trykk nede i 2,8 bar vil 
også kunne få konsekvenser for Gløymem gård. 
 
Installasjon av en trykkøkningsstasjon på Flasnes kan medføre at det må etableres reduksjonsventiler 
på Gløymem gård for å få tilfredsstillende trykk på ledning. Kostnader med installasjon av dette er 
vurdert til ca. kr 5 000 eks. mva.  
 
Tiltaket som foreslås vil medføre at samtlige boliger som er koblet til privat ledning får 
tilfredsstillende trykk. Dersom det samtidig pålegges at eldre høydebasseng som i dag benyttes for å 
få tilstrekkelige mengder vann tas ut av vannforsyningen, vil en redusere faren for kontaminering av 
drikkevannet for beboerne på Lysberget.  
 
Lille-Amdal trykkøkningsstasjon 
Når det gjelder Lille-Amdal trykkøkningsstasjon er dette en eksisterende stasjon som kommunen 
eier, hvor det må byttes pumper på grunn av alder og tilstand. Dette er et mindre tiltak, med en 
kostnad på rundt 120.000 eks. mva. Stasjonen sørger for tilstrekkelig trykk hos bl.a. barnehagen og 
to større gårdsbruk.  

Vurdering 
For å sikre tilstrekkelig med trykk til boliger på Lysberget, og evt. også Gløymem gård, må det 
etableres en trykkøkningsstasjon på Flasnes. Ledningen er i utgangspunktet privat, men kommunen 
ser at det i denne saken er gjennomført flere endringer i det øvrige nettet, som kan føre til redusert 
trykk for de aktuelle abonnentene.  
 
Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig at kommunen etablerer og drifter en 
trykkøkningsstasjon på Flasnes. Det er i utgangspunktet ikke tenkt at kommunen tar over ledningen 
videre under Bjøra og opp til abonnenter på nordsiden av Bjøra. Ledningen er av eldre dato, og 
tilstanden på denne er ukjent. Kostnader med å evt. skifte ut dette er ikke kjent, men vi har ingen 
indikasjoner på at ledningen ikke er av tilstrekkelig tilstand per nå. 
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Kommunen må samtidig vurdere om vi skal gjennomføre tiltak i forhold til vannforbruket på Skogmo. 
I første omgang må det ses på løsninger på Skogmo for å redusere maksbelastningen på nettet. 
Dette kan f.eks. gjennomføres ved at det etableres vanntanker som vil jevne ut uttaket over døgnet. 
Slike tanker vil også kunne være hensiktsmessig som beredskap ved evt. stopp i vannforsyningen. 
Fordeling av ansvar og kostnader med dette må undersøkes nærmere. 

 
Kostnad med å etablere en komplett trykkøkningsstasjon er vurdert til ca. 250.000 eks. mva.  
 
Ved eksisterende trykkøkningsstasjon ved Lille Amdal må pumper skiftes ut på grunn av alder og 
tilstand. Tiltaket vil bidra til at vannforsyningen til abonnentene på Lille Amdal opprettholder 
tilfredsstillende kvalitet.  

 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at det bevilges kr 250.000 eks. mva. til å etablere en ny trykkøkningsstasjon på 
Flasnes, for å sikre tilstrekkelig kvalitet på vannforsyningen til abonnenter langs Lysbergvegen. Det 
må forutsettes at eldre høydebasseng som er etablert på toppen av Lysberget kobles ut av 
ledningsnettet og at vannet kobles direkte til abonnenter når trykket blir tilstrekkelig. Dette i forhold 
til vannkvaliteten som leveres og faren for lekkasjer og smitte ved eldre høydebasseng som ikke 
vedlikeholdes.   
 
I tillegg settes det av 120.000 til rehabilitering av eksisterende pumpestasjon ved Lille Amdal. 

 
Miljømessig vurdering 
Tiltaket er vurdert å ha begrensede miljømessige konsekvenser. Det etableres et mindre bygg for 
trykkøkningsstasjonen på Flasnes. Plasseringen av dette er styrt av ledningstrase og det er derfor 
mindre rom for å tilpasse plasseringen. I henhold til offentlige databaser er det ikke registrert 
sårbare eller truede arter eller naturtyper i området. Området er gravd opp i forbindelse med at 
eldre ledning ble lagt. Det er derfor ikke sannsynlig at det finnes kulturminner innenfor det området 
som blir berørt.  
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Saksmappe: 2020/5 

Saksbehandler: 
Even Buvarp Helsingen 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Forprosjekt - Ny hovedvannledning under Namsen fra Øysletta til Bertnem 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 12/20 12.02.2020 
Kommunestyre  25.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
For å sikre vannforsyningen til Overhalla vedtas finansiering og gjennomføring av forprosjekt for 
etablering av ny hovedvannledning under Namsen. Tiltaket er tatt inn i gjeldende tiltaksplan og det er 
satt av 500.000 eks. mva. til prosjektet i investeringsbudsjettet for 2020. Prosjektet finansieres ved 
låneopptak. Kostnaden inngår i grunnavgiften for kommunale avgifter for vann. 
 
Følgende finansiering foretas: 

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Sum eks. mva. 
02700 6010 34500 0564 500 000,- 
09100 8100 88000 0906 500 000,- 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Saksopplysninger 
I forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) som ble gjennomført innenfor vann og 
avløp i 2017, ble det identifisert enkelte områder hvor det ble vurdert behov for tiltak for å ivareta 
forsyningssikkerheten. Den hendelsen som kom ut med høyeste risiko i analysen var ledningsbrudd 
på elvekryssing/hovedledning. Eksisterende hovedvannledning krysser Namsen mellom Øysletta og 
Bertnem. Det er også en kryssing på Storøya (Førri – Gran), men denne er av mye mindre dimensjon, 
og har begrenset kapasitet.  

 
Ledningen fra Øysletta over Namsen ligger i dag på elvebunnen og er utsatt for elvas krefter. 
Overdekkingen av masser varierer fra år til år, og må derfor kontrolleres med jevne mellomrom med 
bruk av dykker. Et brudd på hovedvannledningen på denne strekningen vil medføre store 
konsekvenser for vannforsyningen for Overhalla. Det vil også være omfattende og kostbart å 
reparere dette. Det ønskes derfor utredet muligheter for å etablere ytterligere en vannledning på 
denne strekningen. Ny vannledning tenkes lagt ved styrt boring under elva, slik at den ikke utsettes 
for elvas krefter. Område for kryssing, plassering av ledninger, kummer og annet nødvendig utstyr 
må prosjekteres. 
 
Det planlegges igangsatt et forprosjekt for å prosjektere trase og hvilket område som er mest egnet 
for en slik kryssing, samt en vurdering av kostnader. Tiltaket er satt av i tiltaksplanen for 2018 – 2022, 
og er også tatt inn i økonomiplanen for 2020. Totalt er det avsatt 500.000 eks. mva. til kjøp av 
tjenester i forbindelse med prosjekteringen.  

Vurdering 
Dobbel kryssing av Namsen, vil redusere sårbarheten ved et evt. brudd eller skade på dagens 
ledning. Skade på kryssingen ved Øysletta-Bertnem vil få store konsekvenser for leveringen av vann 
til abonnenter på nordsiden av Namsen.  
 
Det må i første omgang gjennomføres et forprosjekt for å se på mulighetene for styrt boring, og 
plassering av vannledninger og annen nødvendig infrastruktur i forbindelse med dette. Deretter må 
det tas stilling til hvorvidt tiltaket skal gjennomføres avhengig av løsning og kostander. Kommunen 
må samtidig starte prosessen med å utrede muligheter for reservevannforsyning. Per i dag har 
kommunen ingen tilfredsstillende løsning mhp. reservevann, men er gjennom drikkevannsforskriften 
pålagt å inneha alternativer. Det vil som en følge av dette startes opp et arbeid med å se på løsninger 
for dette.  

 
Rådmannen anbefaler at det gjennomføres et forprosjekt for å se på løsninger for å bedre 
sikkerheten ved kryssingen av Namsen med kommunens hovedvannledning. Dette vil bedre 
leveringssikkerheten til abonnenter på nordsiden av Namsen ved en evt. hendelse på dagens 
ledning. 
 
 
Miljømessig vurdering 
Forprosjektet vil ikke få konsekvenser for ytre miljø. Prosjekteringen må legge opp til at en evt. 
gjennomføring av tiltaket gir minst mulig miljøkonsekvenser. 
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Saksmappe: 2020/63 

Saksbehandler: 
Torbjørn Høyen 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

OBUS uteområde - økt finansiering av prosjektet 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 13/20 12.02.2020 
Kommunestyre  25.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
 

 Rådmannens innstilling  
 

1. Uteområde OBUS opparbeides som beskrevet i saken innenfor en total rammekostnad på 9 495 000,- inkl.     
mva., hvorav kr. 1 890 000 dekkes av Overhalla kommune som egenandel og lånefinansieres.  
  

2. Resterende finansiering forutsettes å komme i form av:  
 
- Tilskudd fra Program for Folkehelse i Trøndelag med inntil 960.000 kr.  
- MVA kompensasjon 
- Spillemidler  
 

 
Uteområde OBUS kostnader Inkl. mva. 
Total kostnad fysiske tiltak 9 495 000  

Finansiering  
Tilskudd program for folkehelse   960 000 
Spillemidler  4 745 000 
Momskompensasjon 1 900 000 
Egenfinansiering 1 890 000 

Tabell 1: Kostnader OBUS uteområde – fysiske tiltak 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Utsendte vedlegg: 
- vedlegg 1: presentasjon ulikt utstyr 
- vedlegg 2: saksfremlegg 2019/400 – 1 
- vedlegg 3: Kostnadsoverslag OBUS 

 

Saksopplysninger 
I løpet av 2018 ble det vedtatt at Overhalla kommune deltar i Program for folkehelsearbeid 2018 – 
2023 med en satsing på skoletrivsel, der opprusting av uteområdet på Overhalla Barne- og 
Ungdomsskole står som en sentral strategi. Bakgrunnen for søknaden (tidligere beskrevet i sak 
høsten 2018) var at det gjøres allerede mye for læringsmiljøet på skolen, men for å få til en helhetlig 
innsats må det også gjøres noe med det fysiske skolemiljøet. Det er et stort behov for å ruste opp 
uteområdet på skolen og legge til rette for en god arena elevene kan bruke både i friminuttene på 
skolen og på fritiden utenom skoletid. 
 
Ungdomsskoleelevene er primærmålgruppa, og på bakgrunn av områdets lokaliteter er resten av 
Overhallas befolkning sekundærmålgruppa. Hovedmålsettingen er å fremme skoletrivsel og godt 
skolemiljø for ungdomsskoleelevene ved å skape gode og attraktive uteområder på OBUS. Det skal 
være enkelt å ha oversikt slik at uteområdet blir trygt og godt for ungdommene, og greit for de 
voksne som skal ha inspeksjon i skolegården. 
 
Prosjektet skal også inngå som et større aktivitetsområde i Gimle-området som fremmer god 
folkehelse, aktivitetsområder og sosiale møteplasser for alle innbyggere og som innbyr til fysisk og 
sosial aktivitet uten krav til prestasjoner eller forpliktelser. 
 
I et folkehelseperspektiv er miljøer og arenaer som fremmer mestring, tilfredshet, tilhørighet, 
utvikling og vekst, autonomi, opplevelse av mening, delte mål og verdier og positive relasjoner 
sentrale for befolkningens psykiske helse. Hvordan barn og unge har det i de fysiske og sosiale 
miljøene de oppholder seg i er derfor viktig for deres psykiske helse og trivsel. 
 
Undersøkelser viser at gode skolegårder reduserer mobbing, vold og uro blant elevene, stimulerer 
trivsel, motivasjon og læring. En god skolegård vil kunne gi bedre undervisningsklima både for elever 
og lærere. 
 
Forskning sier at fysisk aktivitet er bra for kroppen vår, og nyere forskning hevder at hjernen vår er 
sannsynligvis er det organet som påvirkes mest av fysisk aktivitet. At hjernen er helt avhengig av det 
det for å fungere optimalt. 
 
Våren 2018 ble det gjennomført en mini-workshop på OBUS blant elever og ansatte. Arkitektfirmaet 
Blom ble engasjert som rådgiver for forprosjekt Uteområde OBUS. 
23. oktober 2018 ble det gjennomført en bred brukermedvirkning i form av en 4 timers workshop 
med innledende forelesere i Horisonten. 
 
De viktigste aktørene når det gjelder medvirkning har vært sentrale ungdomsorgan i kommunen som 
ungdomsrådet, elevrådet, unge motivatorer (MOT), styret i Kryptus ungdomsklubb, lærere, rektor, 
barne- og ungdomsarbeider, FAU, kommunefysioterapeut, vaktmester, OIL, landskapsarkitekt 
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Norconsult, representant fra fylket for KS og Program for Folkehelse, rådgiver forprosjekt, kultur og 
teknisk sektor i kommunen. Ungdom har naturlig nok en spesielt viktig rolle i prosjektet. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

     Figur 1: Tidligere utarbeidet situasjonsplan for OBUS uteområde – år 2019
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  Figur 2: Siste utgave av situasjonsplan pr. januar 2020.                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
Kostnader og finansiering 
Kostnader angitt for ulike delområder er basert på innhold beskrevet i skjema for 
kostnadsoverslag (tabell 1) og illustrasjonsplan (figur 2).  
Det er blitt sendt inn 10 spillemiddelsøknader til fylkeskommunen i januar 2020. Det er i 
prosjektet forsøkt å finne enkeltelementer som hver for seg kan gi spillemidler. For hver søknad 
er det lagt inn to elementer, dvs. selve kostnader for selve anlegget (opparbeidelse og kostnader 
utstyr) og kostnader for belysning av anlegget.  Hele anlegget vil bli planlagt som et 
nærmiljøanlegg som kan gi spillemidler og vil være et anlegg som legger til rette for bruk på 
kveldstid.  
 
Sonedeling 
Om det skulle være ønskelig i forhold til kostnader har man laget et grunnlag for videre 
prioritering av tiltak over tid der de disponible områdene som nevnt tidligere i saken er delt opp 
i 10 ulike temaområder. Innenfor de ulike delområder kan en prioritere eller endre foreslåtte 
tiltak innenfor aktuelle budsjettrammer og tilskuddsordninger. Det kan ikke regnes med at alle 
10 anlegg får innvilget spillemidler i inneværende år.  
 
 
Endringer siden forrige saksfremstilling:  
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Uteområde OBUS kostnader Inkl. mva 
Total kostnad fysiske tiltak 9 495 000  

Finansiering  
Tilskudd program for folkehelse   960 000 
Spillemidler  4 745 000 
Momskompensasjon 1 900 000 
Egenfinansiering 1 890 000 

Tabell 1: Kostnader OBUS uteområde – fysiske tiltak 
 

1) Fylket har stilt krav til at kommunen maksimalt kan bruke 960 000 av Folkehelsemidlene 
til fysiske tiltak ved OBUS. Dette inkluderer prosjekteringskostnader og rådgivere.  

2) Kommunen har gjennomgått spillemiddelsøknadene med fylkeskommunen. Det 
foreligger ikke endelig tildeling av midler før juni 2020. Ved endring/reduksjon av 
spillemidler må dette dekkes av økt låneopptak. 

3) Egenfinansieringa siden forrige saksfremstilling i mars 2019, som var på 1,5 mill. kr, er nå 
på 1,891 mill. kr.  

 
 
Videre fremdrift i saken vil være å utarbeide en tilbudskonkurranse for utleggelse i løpet av 
februar 2020. Ett krav i tilbudskonkurransen vil være oppstart av anleggsarbeid til forsommeren 
2020 og ferdigstillelse høsten samme år.  
 
 
Beskrivelse tiltak 
Som beskrevet over er det 10 ulike delområder som planlegges i dette tiltaket. Dette omfatter 
fotballbane med mål 11 x 21, volleyballbane, pumptrack-bane (sykkelbane med 
kuler/doseringer), sykkelskur, skateboard – anlegg, utebenk med takoverbygg, klatrepark med 
zipline, belysning av hele området, ulike overflatematerialer, utendørs bordtennisbord og 
«Tufte» - park (ulike treningsapparater) m.m. Det henvises for øvrig til figur 2.   
 
 
Vurdering  
Siden forrige saksfremstilling til politisk behandling (mars 2019), har egenfinansieringen blitt noe 
høyere. Differansen er på 391.000 kr. Det er ulike årsaker til at totalkostnaden er blitt høyere. 
Ett av årsakene er at man har detaljert tiltakene nærmere (tilstrekkelig belysning, ulike 
dekkematerialer m.m.), herunder endret noe på anlegget siden forrige saksfremstilling til politisk 
behandling. Den nye totalkostnaden hensyntar prisjusteringen siden forrige sak.  
 
Hvis kommunestyret skulle ønske å redusere kostnaden for kommunens egenfinansiering, så er 
det mest nærliggende å ta ut delområde 10 (Tufteparken/idrettsparken ungdom). 
Totalkostnaden for dette delområdet er kr. 1 075 000 inkl. mva. Dette vil redusere 
egenfinansieringa med ca. 324. 000 kr. Samtidig vil man «miste» spillemidler og 
momskompensasjon på henholdsvis 540.000 kr og 216.000 kr. Det betyr at for hver krone som 
legges i prosjektet, så får vi mer enn det dobbelte tilbake i spillemidler, momskompensasjon og 
tilskudd «program for folkehelse».  
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I en totalvurdering anbefaler rådmannen å investere i uteområdet som et ledd i den pågående 
ungdomssatsinga. Områdets helhet med uteområde og trafikkareal vil være et viktig fysisk tiltak 
for psykisk helse primært for ungdomsskoleelevene våre, og sekundært for resten av 
kommunens innbyggere. Økonomisk støtte fra folkehelseprosjektet og spillemidler gjør det 
mulig for kommunen nå å realisere en god og framtidsrettet løsning. 
 
Dette vil bli en godt tilrettelagt møteplass, et nullterskeltilbud hvor man på tvers av generasjoner 
selv velger om man vil være aktiv eller passiv bruker av ulike aktiviteter. Det vil i tillegg utfylle 
sambruken av området i sin helhet. Prosjektet vil inngå som et større aktivitetsområde i 
Gimleområdet, og vil ha alle forutsetninger for å fremme god folkehelse og være en sosial 
møteplass for alle innbyggere, og innby til fysisk og sosial aktivitet uten krav til prestasjoner eller 
forpliktelser. 
 
Området har stort potensiale for å kunne bli en arena som kan fremme mestring, tilfredshet, 
tilhørighet, utvikling og vekst, autonomi, gi opplevelse av mening, og bidra til positiv 
relasjonsbygging.  
 
Tidligere har området fått et oppgradert trafikksystem med nye bussholdeplasser og noe endret 
parkeringsforhold, som har forbedret trafikksikkerheten for de ulike trafikantgruppene. Med 
oppgradering av lekeområdet vil dette styrke totalkvaliteten for skoleområdet.  

  
For å synliggjøre og fremheve kvalitetene ved området og dets innhold, vil det bli arrangert en 
navnekonkurranse. Foreløpig betegnelse «OBUS uteområde» illustrer i liten grad hva dette 
området vil bli og hva slags betydning området kan få. Eksempelvis kan fritidspark være en mer 
riktig betegnelse. Det legges opp til en navnekonkurranse rettet spesielt mot barn og unge.  
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Saksmappe: 2020/135 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Valg av 17. maikomite 2020 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 14/20 12.02.2020 
Kommunestyre  25.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Følgende velges til 17. maikomite for 2020: 

..... 
Følgende velges som leder av komiteen: 
..... 
 

2. Komiteen koordinerer 17. maiarrangementet selv og har ansvar for å gjennomføre 
fellestiltakene for hele kommunen. Komiteen står fritt i hvordan dagen organiseres 
innenfor en kostnadsramme på inntil kr. 35.000,-. Komiteen utarbeider program og 
inngår avtaler/anskaffelser innenfor den gitte økonomiske ramme. Fakturaer ang. 17.mai 
skal sendes til Overhalla kommune v/Torunn Grønnesby. 
 

 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

S 16.01.2020 Valg av 17. maikomite 2020  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I forbindelse med valg av 17. maikomite i 2017 ble det vedtatt at fremtidige 17. maikomiteer 
skal bestå av 5-7 medlemmer som velges av og får sitt mandat og økonomiske ramme av 
kommunestyret. 
 
Det velges en leder blant de som velges som komite for kommunens felles arrangement.  
 
Følgende ble oppnevnt og valgt som 17. maikomite (for kommunens felles arrangement) i 
2019: 
 

 5.klassekontaktene på Hunn skole og Overhalla barne- og ungdomsskole, 
sanitetsforeningene på Skage, Øysletta, Maiblomsten på Ranemsletta og Fridtun 
forsamlingshus. 

 
Komiteen sto fritt i hvordan dagen ble organisert innenfor gitt kostnadsramme. 
 
5.klasseforeldre var komite for grendevise arrangement på Ranemsletta og Skage og Øysletta 
grendelag for arrangementet på Øysletta i 2019. Dette har vært en tradisjon i kommunen og en 
går ut fra at dette videreføres. 

 

Vurdering 
Arrangementet i 2019 viser en kostnad på 25.194,-. Rådmannen forslår en økonomisk ramme på 
inntil 35.000,-. Dette er samme ramme som ble gitt i 2019.  Fakturaer ang. 17. mai skal sendes 
til Overhalla kommune v/Torunn Grønnesby. 
 
Det foreslås at det velges en leder blant de som velges som komite for kommunens felles 
arrangement. 
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Saksmappe: 2020/177 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet i Museet Midt IKS 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 15/20 12.02.2020 
Kommunestyre  25.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Lov om interkommunale selskap, 1.1.2000 og selskapsavtale 
for Museet Midt IKS 
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Saksopplysninger 
Overhalla kommune er medeier i Museet Midt IKS.  
 
De deltakende kommuner utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 
Representantskapet skal hvert år 
1) vedta mål og retningslinjer for videre drift 
2) vedta budsjett og økonomiplan 
3) godkjenne regnskap og foreta vedtak om disponering av eventuelt overskudd 
4) godkjenne årsmelding fra styret 
5) behandle andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i  
     representantskapet 
6) velge styre 
Ordinært representantskapsmøte skal gjennomføres hvert år innen utgangen av juli, eller i 
henhold til regnskapsrutiner og eksterne søknadsfrister. Protokoll fra møtet skal 
underskrives av møtelederen og 2 medlemmer i representantskapet som blir valgt i møtet. 
 
I følge selskapsavtale skal det velges en representant med vararepresentant til 
representantskapsmøtet. Tidligere har det vært vanlig å velge en vararepresentant, men 
rådmannen foreslår at det velges to eller tre. Dette fordi det i ulike representantskap oppleves 
at det mangler representanter, med den følge at de ikke er vedtaksføre. Ved valg av mer enn en 
vararepresentant må begge kjønn være representert.  
 
Lov om interkommunale selskap slår fast at det kun er representanter og/eller 
vararepresentanter valgt av kommunestyret som kan møte å avgi stemme. Det er ikke anledning 
til å sende stedfortreder og det er heller ikke anledning til å benytte fullmakt. 
 
Krav til skriftlig samtykke: 
Kommuneloven krever skriftlig samtykke for alle som velges til folkevalgte organer.  
 
Følgende ble valgt for perioden 2015-2019: 
 
Representant:  Per Olav Tyldum 
 
Vararepresentant: Ragnar Prestvik 
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Saksmappe: 2020/185 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet i Konsek Trøndelag 
IKS 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 16/20 12.02.2020 
Kommunestyre  25.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Lov om interkommunale selskap, 1.1.2000 og selskapsavtale 
for Konsek Trøndelag IKS 
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Saksopplysninger 
Overhalla kommune er medeier i Konsek Trøndelag IKS. 
 
Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap som leverer sekretariattjenester til 
kontrollutvalgene i medlemskommunene.  
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og skal hvert år behandle: 

1. Årsmelding og Regnskap 
2. Tilskudd fra deltakerne for påfølgende år 
3. Budsjettrammer og økonomiplan 

 
Følgende beslutninger ligger til representantskapet og behandles ved behov: 
 

1. Valg av styre 
2. Valg av valgkomite 
3. Valg av revisor 
4. Langsiktig strategi av selskapet 
5. Låneopptak 
6. Spørsmål om stiftelse, kjøp eller deltakelse i andre selskaper, samt inngåelse av 

langsiktige samarbeidsavtaler av økonomisk betydning 
 
Det skal velges en representant, med minst en personlig vararepresentant til 
representantskapet, jf. selskapsavtalen. Rådmannen anbefaler at det velges to eller tre 
vararepresentanter. Hvis det velges mer enn en vararepresentant, må begge kjønn være 
representert.  
 
Lov om interkommunale selskap slår fast at det kun er representanter og/eller 
vararepresentanter valgt av kommunestyret som kan møte å avgi stemme. Det er ikke anledning 
til å sende stedfortreder og det er heller ikke anledning til å benytte fullmakt. 
 
Krav til skriftlig samtykke: 
Kommuneloven krever skriftlig samtykke for alle som velges til folkevalgte organer.  
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Saksmappe: 2020/220 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Valg av medlem til styret i Hildremstunet borettslag for perioden 2020 - 2023 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 17/20 12.02.2020 
Kommunestyre  25.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
 

 

 
 
 

Saksopplysninger 
 
Kommunen eier 3 leiligheter i Hildremstunet borettslag og det skal velges et medlem til styret for å 
ivareta kommunens interesser. Teknisk sjef ble valgt som kommunens representant for perioden 
2015-2019.
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Saksmappe: 2020/186 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Valg av representant og vararepresentanter til styret i Konovatnet fellesvannverk for 
perioden 2020-2023 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 18/20 12.02.2020 
Kommunestyre  25.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Saksopplysninger 
 
Konovatnet fellesvannverk ledes av et styre. I følge vedtektene for Konovatnet fellesvannverk skal 
det velges 2 representanter fra Grong og 2 representanter fra Overhalla, med personlige 
varamedlemmer. 
 
Funksjonstiden følger valgperioden. 
 
Krav til skriftlig samtykke: 
Kommuneloven krever skriftlig samtykke for alle som velges til folkevalgte organer.  
 
Følgende ble valgt for perioden 2015-2019: 
 
Medlemmer: 

1. Johan Saugestad 
2. Arne Risvik 
 

Varamedlem: 
1. Gidsken Sellæg Asbøll
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Saksmappe: 2020/292 

Saksbehandler: 
Bente Eidesmo 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Høring - Ny samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-
Trøndelag HF 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 19/20 12.02.2020 
Kommunestyre  25.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
Overhalla kommune avgir følgende høringsuttalelse når det gjelder revidert samarbeidsavtale og 
retningslinjer mellom kommune og Helse Nord-Trøndelag: 
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. Reduksjon i antall retningslinjer / tjenesteavtaler: 

Nåværende samarbeidsavtaler og tjenesteavtaler er i dag svært omfattende. Det er positivt at 
samarbeidsavtalen med vedlegg reduseres i omfang. Fra tidligere samarbeidsavtale med 12 
tjenesteavtaler, er det nå laget en samarbeidsavtale med tilhørende 6 tjenesteavtaler som nå 
benevnes som retningslinjer. De 12 tjenesteavtalene er revidert og slått sammen til 6 nye 
retningslinjer. Det er lettere å forholde seg til et mindre sett av avtaler. Tjenesteavtaler som har 
grenset opp imot hverandre er slått sammen og det ivaretar helhet på en bedre måte.  
Den nye avtalen med retningslinjer henger sammen med ny fagrådsstruktur. Denne endringen 
medfører antatt mindre ressursbruk. Dette oppfattes også positivt. 

2. Struktur for fagråd, fagutvalg og fagnettverk: 

Inndeling fagråd, med tre fagråd er fornuftig.  

Det står i samarbeidsavtalen at det kan opprettes Fagråd, fagutvalg og Fagnettverk. Det kan med 
fordel skisseres hvilke oppgaver disse grupperingene skal ha for å kunne se forskjell på 
grupperingene.  Videre står det at ASU kan opprette fagutvalg og fagnettverk etter behov og at disse 
kan bistå ASU og fagrådene innenfor sine fagområder. Hva blir så forskjell på fagråd og fagutvalg? 

 Pkt. 6.3 og 6.4.2 kan med fordel slås sammen og tydeliggjøres for å forsterke forskjellen mellom de 
tre områdene.  

Fagutvalg kan følge ASU`s forslag til representasjon.  

Det er positivt at alle kommunene får delta i fagnettverk og at fagnettverkene ikke er statisk, men at 
det at kan opprettes / legges ned ut i fra behov.  

3. Representasjon de ulike samhandlingsarenaer (PSU, ASU, fagråd, fagutvalg og fagnettverk): 

I Samarbeidsavtalen står det at PSU skal bestå av 3-4 representanter fra kommunene. Fortrinnsvis 
ordførere.  

ASU ligger på et overordnet administrativt nivå. Her kan det skisseres hvem som skal være deltagere, 
eks Kommunalsjef/helse og omsorgssjef nivå på kommunal side. Tilsvarende på helseforetakets side, 
kan det med fordel skisseres deltagere. Eks klinikkledere.  

Det er positivt at mandat til ASU er spesifisert.  

Deltagelse i fagråd bør være på administrativt nivå. Deltagelse i fagnettverk bør være ifht 
fokusområdet som nettverket er tiltenkt.  

Fagutvalg mangler beskrivelse for å kunne se forskjell på fagutvalg og fagnettverk.  

4. Innspill til implementering av avtaler og samarbeidsstruktur: 

Det kan med fordel inviteres til en samhandlingsdag der ny avtale gjennomgås. 
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Personer som deltar i en eller annen rolle i forbindelse med samarbeidsavtalen og retningslinjene må 
ha en klar forståelse av sin rolle i arbeidet. Personen stiller på vegne av flere og har en spesiell rolle 
med å bringe videre informasjon.  

Øvrige kommentarer: 

Samarbeidsavtalens punkt 9.1 og 9.2 

For ryddighets skyld bør man enten velge benevnelsen Nasjonal tvisteløsningsnemd eller Nasjonalt 
tvisteløsningsutvalg – eller er dette to ulike instanser som kan tiltre ved uenighet/tvist? 

Retningslinje 1 punkt 1: de to siste avsnittene er vel ikke et formål med retningslinjen, men mer et 
ønsket grunnlag for god samhandling? 

Retningslinje 1 punkt 2: «Helseforetaket skal varsle kommunen dersom det blir endringer i forventet 
utskrivningstidspunkt eller hjelpebehov/funksjonsnivå». Her bør det stilles krav til innen når slike 
varsler skal gis kommunen. Kommunen har erfaringer med at varsel om utskrivningsklar pasient kan 
trekkes tilbake samme dag, men etter at kommunen allerede har gjort større grep for å forberede 
mottak av pasient. Kostbart innleie kan være iverksatt før kommunen varsles om endringer. 

Retningslinje 1 punkt 2.3: «Kommunen har krav på redegjørelse for de vurderinger foretaket har 
gjort, jamfør § 9. Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og nødvendig informasjon slik at 
kommunen kan etterprøve vurderingene foretatt av foretaket.» En slik redegjørelse bør følge med 
varsel om utskrivningsklar pasient slik at kommunen kan vurdere sine muligheter for mottak av 
pasienten og forberede mottaket. Redegjørelsen bør også inneholde de faglige og etiske vurderinger 
som gjøres jfr. Andre avsnitt i punkt 2.2. 

Vedlegg til retningslinje 1, pkt. 1.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver pkt. g:  

Her står det at «Hvis pasient henvises tilbake til kommunale tjenester (ØHD), skal diagnose være stilt 
og det skal være en plan for observasjon og behandling. Beslutningen om kommunale tjenester 
ligger til kommunen.» Her er det viktig å presisere at det er kun fastlege og legevakt som kan henvise 
til det kommunale akutt døgntilbudet. Hvis det er slik at en pasient er innlagt på sykehus, må 
vedkommende først være utskrivningsklar før eventuelt kommunen tar over oppgaven. Her må det 
presiseres bedre. ØHD begrepet bør fjernes fra setningen.  

Vedlegg til retningslinje 1, pkt 3.1.1 Utreiseklar pkt f. Hva ligger i «Helseforetaket skal normalt sende 
nødvendig informasjon i perioden 8-15 mandag til fredag når helseforetaket ønsker at pasienten skal 
mottas samme dag.» Det er hensiktsmessig at man i avtaler / retningslinjer er tydelig og bruker et 
tydelig språk. Gjennom at ordet «normalt» benyttes skapes et mulighetsrom som kan skape 
utydelighet i fht partenes forventninger til hverandre. Foreslår at «normalt» strykes. Kommunene 
skal forvente at nødvendig informasjon skal sendes ved utskrivning av en pasient.  

Når det gjelder utskrivningsklare pasienter, så kan samhandling oppfattes som en utfordring.  Vi ser 
at kommunal betaling løper fra døgn 0. Dette kan være utfordrende ifht at varsel om utskrivningsklar 
pasient faktisk kan komme etter kl. 15 på virkedager og på helg. Det kommunale apparatet er sårbar 
i denne perioden og god planlegging og mottak av pasient ikke er optimal. Vi mener at betalingsplikt 
skal inntre etter dag 1 og at varsel om utskrivningsklar pasient må foreligge mellom kl. 08-15 på 
virkedager.  
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Vedlegg til retningslinje 1, pkt 3.1.1. h: Det må foreligge en frist på 4 timer for å gi tilbakemelding i 
stedet for at «kommunen straks etter mottatt varsel ikke svarer eller varsler at de ikke kan ta imot 
pasienten.» Ordet straks gir rom for tolkning.  

Generelt ser vi at avtaledokumentet må være konsekvent på ordvalg retningslinjer i stedet for 
tidligere tjenesteavtaler.  

Vedlegg til retningslinje 1 pkt 3.2: Her står at kommunene har som ambisjon å øke tilgjengeligheten 
herunder motta varsel og øke mottak av pasienter på ettermiddag og helg. Denne setningen foreslås 
strøket.  Det oppfattes uryddig å skrive om ambisjoner i en avtale. En avtale må være så tydelig som 
mulig.  

Retningslinje 3 pkt 3.2: Her forstås ikke sammenheng i første avsnitt. Her har ikke dokumentet blitt 
oppdatert etter endringer som er foretatt.  

Retningslinje 4 punkt 6 e): her ramses det opp ulike alternative digitale kommunikasjonsverktøy. Den 
digitale utviklingen skjer vel så raskt at benevnelse på typer verktøy fort kan bli gårsdagens verktøy. 
Det som er relevant er vel at samhandlingen til enhver tid benytter tilgjengelige verktøy som 
muliggjør den kommunikasjonsform som fremmer tilstrekkelig samhandling. 

Retningslinje 6 punkt 1: Her avklares hvem som inngår som parter. Dette gjøres vel felles for alle 
retningslinjer innledningsvis i selve samarbeidsavtalen, og skulle slik være overflødig her. 

Retningslinje 6 Fagråd (etter punkt 5): Her listes det opp hva fagrådet skal. Dette er vel avklaringer 
som bør ligge felles for alle fagråd i samarbeidsavtalen. I den grad det enkelte fagråd har spesifikke 
området de skal behandle gis vel dette i det særlige mandatet gitt av ASU? 

 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

I 04.02.2020 Høringsrunde for ny 
samarbeidsavtale mellom 
kommunene i nordre Trøndelag og 
Helse Nord-Trøndelag HF - invitasjon 
til å avgi høringssvar 

Jonas Sjømæling 

S 04.02.2020 Høring  
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Saksmappe: 2020/295 

Saksbehandler: 
Aksel Håkonsen 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Søknad om kjøring av gravemaskin fra p-plass Leirdalen til egen hytte ved Tømmersjøen 
- Sven Barø 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 20/20 12.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
I medhold til forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis  
Sven Barø anledning til å kjøre en gravemaskin på inntil 5 tonn på belter fra p-plass i Leirdalen, 1 
km på ubrøyta bilveg og 150 m i terrenget fram til egen hytte ved Tømmersjøen. 
 
 

 Det skal tas hensyn til en ustabil vinter, og fortrinnsvis kjøres på snø- eller telefast mark  
 Eventuelle terrengskader som måtte oppstå, utbedres 
 Tillatelsen gjelder for en dag  
 Kommunen v/saksbehandler varsles på e-post eller sms før kjøringen starter 
 Tillatelse må også innhentes fra grunneier  

 
Saken behandles som hastesak i hht. kommuneloven § 11-8. Det gis melding om vedtak i 
kommunestyrets møte 25.2.  

 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

I 05.02.2020 Søknad om kjøring av gravemaskin 
fra p-plass Leirdalen til egen hytte 
ved Tømmersjøen - Sven Barø 

Sven Barø 

S 06.02.2020 Søknad om kjøring av gravemaskin 
fra p-plass Leirdalen til egen hytte 
ved Tømmersjøen - Sven Barø 

 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Sven Barø søker om tillatelse til å kjøre gravemaskin fra p-plass Leirdalen til egen hytte i 
hyttefeltet ved Tømmersjøen. Maskinen skal brukes til grunnarbeider i forbindelse med 
oppsetting av tilbygg på 25 m2. Byggetillatelse er gitt av kommunen. Gravemaskinen veier 5 
tonn og går på belter. Den skal kjøres i underkant av 1 km på ubrøytet veg og ca 150 m i 
terrenget. 
 
Saken legges fram som hastesak for endelig vedtak i formannskapet med hjemmel i 
Kommuneloven § 11-8. Søknaden er mottatt 05.02. En tidlig avgjørelse vil gi søker en større 
mulighet til å finne et egnet tidspunkt med hensyn til vær og føre for å kunne gjennomføre 
tiltaket. Saken vurderes også å være av en karakter som tilsier at den bør kunne vedtas uten 
samtykke fra et samlet kommunestyre. Melding om vedtak legges fram for kommunestyret 
25.02. 
 
Søknaden skal behandles etter nasjonal forskrift om motorferdsel § 6: 
I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser 
et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før 
eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til 
et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.  
 
Rundskriv T-1/96 fra Miljøverndepartementet presiserer nærmere hvordan lov og forskrift skal 
tolkes. Følgende momenter er hentet herfra når det gjelder barmarkskjøring: 
 
Søker må påvise et særlig behov 
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen 
til et minimum. 
 
Spesielt restriktiv skal praksisen være for tillatelser til barmarkskjøring 
 
Kjøring på veger som må anses som utmark (traktorveger og ubrøyta bilveger) etter lovens §2, vil 
ofte være den trasé der motorferdselen vil gjøre minst skade eller være til minst ulempe. Det vil 
være lettere å gi tillatelse når den kan foregå på slike veger. 
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Den enkelte søknad må ses i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Selv om 
den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til samlete 
konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader. 
 
Gjelder søknaden barmarkskjøring, bør kommunen spesielt påse at alternative transportmåter er 
vurdert 
 
Søknaden skal også vurderes etter Naturmangfoldloven §§ 8 -12 

 

Vurdering 

Terrengkjøringen er forholdsvis kort, og skal foregå på fastmark med lett gravemaskin på belter, 
noe som gir liten risiko for terrengskader. En anser at motorferdselsforskriftens vilkår for 
dispensasjon er oppfylt. Vi har en ustabil vinter slik at tiltakshaver må oppfordres til å ta hensyn 
til vær og føre, og ikke kjøre når marka er bæresvak. Det skal tilstrebes å kjøre på et godt snølag 
og/eller tele 

En kan ikke se at hensynene som skal ivaretas i Naturmangfoldlovens §§ 8-12 berøres av tiltaket 
siden mesteparten av transporten skal skje på ubrøyta veg, og kjøringen i terrenget skjer på kun 
150 m i hyttefelt der det ikke er registrert spesielle naturverdier.  
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Saksmappe: 2020/3 

Saksbehandler: 
Even Buvarp Helsingen 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

Varmereduserende tiltak ved helsesenteret 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 21/20 12.02.2020 
Kommunestyre  25.02.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
For å håndtere varmeperioder med uforsvarlig høye temperaturer, vedtas det gjennomført ombygging 
av Overhalla helsesenter hva angår luftinntak for ventilasjon, solavskjerming på soleksponerte fasader 
og etablering av nytt kjølesystem. Tiltakene gjennomføres innen en kostnadsramme på 2.600.000 eks. 
mva. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Vedlegg: 

1. Teknisk rapport for Overhalla sykeheim utarbeidet av Norconsult – datert 6.2.2020 

 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn 
Enkelte år har man også i Overhalla i kortere perioder høye sommertemperaturer som kan oppleves 
utfordrende for utsatte grupper. Problemstillingen synes å være økende. Overhalla hadde sommeren 
2019 en lengre periode med svært høye temperaturer. Kombinert med lite eller ingen trekk i lufta 
førte dette til høy temperatur innendørs ved Overhalla Helsesenter og begrenset mulighet for å lufte 
ut varmen. Kommunen mottok i denne perioden flere bekymringsmeldinger fra både ansatte og 
pårørende ved Overhalla helsesenter. Temperaturen var tidvis så høy at det var belastende for drift 
og for beboerne ved helsesenteret.  
 
I etterkant av varmeperioden er det konkludert med at det må gjennomføres tiltak for å unngå at vi 
opplever tilsvarende situasjoner igjen. Overhalla kommune har bedt Norconsult om å vurdere 
byggene og utrede mulig tiltak.  
 
Norconsult har gjennomført befaringer og utarbeidet et enkelt notat med anbefaling på tiltak som 
bør gjennomføres. Norconsult har i sitt notat anbefalt en trinnvis utbygging av tiltakene. I første 
omgang gjøres det tiltak på solavskjerming og ombygging av ventilasjonsinntak. Deretter vurderer 
man om det er nødvendig å etablere kjøling og valg av kjøleløsning.  
 
Det er satt av kr. 1.000.000 inkl. mva. til forprosjekt og investering i kjøleløsning i budsjett for 2020. 
 
Tiltak 
I første omgang må det etableres 
tilstrekkelig solavskjerming med automatikk 
på de mest utsatte fasadene. Problemet er 
størst for byggene A, B og D, men også C-
bygget er vurdert å ha behov for ytterligere 
solavskjerming.  
 
I tillegg må det gjøres noe med 
ventilasjonsinntakene på bygg A og B. 
Ventilasjonsaggregatene på byggene er av 
nyere dato, men inntakene er plassert 
uheldig i forhold til sol og varme loft. Dette 
fører tidvis til at luften som tas inn i bygget 
er høyere enn utetemperaturen. Kombinert 
med begrenset solavskjerming vil dette 
medføre høye innetemperaturer.  

 
De overnevnte tiltak vil sammen med god styring av ventilasjonssystemet bidra til å holde 
temperaturen innenfor et akseptabelt nivå de fleste dagene. I lengre perioder med høye 

Figur 1: Oversikt over bygg ved helsesenteret

106



3 

temperaturer, som sommeren 2019, vil det være behov for å tilføre byggene kaldere luft for å holde 
temperatur nede.   
 
Norconsult har foreslått to alternative løsninger for kjølesystem. Beskrivelsen av kjøleløsningene fra 
deres vedlagte tekniske notat følger under: 
 

«Alt. 1. Det monteres DX-kjøledeler (coolere) i aggregatene. Dette betyr at aggregatet frakobles 
tilluft og avtrekkskanaler, aggregatet splittes og kjøleenhet monteres som aggregatdel (lik delen 
for roterende veksler). Aggregatets tilluft- og avtrekksside bearbeides for ny tilpasning og på 
enkelte steder må hovedlydfeller/ kanaler omarbeides noe. Ny strømkurs må legges fra og 
aggregatets automatikk må tilpasses kjøleenheten. For bygg C må det påregnes noe 
bygningsmessige arbeider for innsjauing av cooler. 
 
Alt. 2. Det etableres egen kjølemaskin for isvannskjøling, felles for bygg A, B, C og D med egen 
lydsvak tørrkjøler. Ringledning forutsettes lagt i korridorer og sonebatterier for kjøling 
innmonteres i tilluftsnettet. Reguleres enten via romtermostat eller føler i avtrekkskanal. 
Plassering av kjølemaskin innvendig og tørrkjøler på tak/terreng er ikke bestemt.» 
 

Det er fordeler og ulemper med begge løsninger. Ingen av de foreslåtte løsningene gir fare for 
oppblomstring av Legionella som det generelt kan være fare for i kjøleanlegg. 
 
I etterkant har det vist seg vanskelig å gjennomføre alternativ 1. Årsaken til dette er at modulen som 
kobles på aggregatet (coolere) for bygg C vil bli så stor at det ikke lar seg gjøre å transportere denne 
inn til teknisk rom, selv ved bygningsmessige arbeider. Modulene lar seg heller ikke demontere. På 
grunn av dette ser en for seg at det vil være alternativ 2 som er det mest egnede tiltaket for 
helsesenteret. Det vurderes likevel å åpne for at entreprenører/leverandører også kan foreslå andre 
løsninger som kan tilfredsstille kommunens krav i forbindelse med tilbudskonkurranse. 
 
Norconsult har nå gjennomført SIMIEN-beregninger (energiberegning som simulerer blant annet 
behov for energi, ventilasjon og romkjøling) av utsatte rom for å se på behovet for kjøling. 
Beregningene viser at det tidvis vil være behov for å tilføre kaldere luft, og at de foreslåtte 
alternativene vil være tilstrekkelig for å sikre at temperaturen innendørs ikke overstiger 26 grader. 

 
Kostnader 
Norconsult har utarbeidet et kostnadsoverslag på de foreslåtte tiltakene. En oversikt over dette er 
presentert i tabell 1.  

 
Tabell 1: Beregnede kostnader (eks. mva.) for gjennomføring av tiltak. For kjøling er det presentert to 
alternativer.  

Tiltak Kostnad 
Flytting og skjerming av luftinntak  120.000,- 
Kostnader for solavskjerming  1.045.000,- 
Alt 1: Kjøleenheter (cooler) i ventilasjonsaggregat 785.000,- 
Alt 2: Kjøleanlegg m/rørnett og batterier. 1.160.000,- 
Beregnet total investeringskostnad alt 1 1.950.000,- 
Beregnet total investeringskostnad alt 2 2.325.000,- 
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I tillegg må en forvente noen merkostnader ved gjennomføring tiltakene, da 
gjennomføringsperioden blir relativt kort om det skal løses før sommeren 2020.Det er også noe 
usikkerhet rundt kostnader med ombygging i forhold til brannsikring, samt miljømessige forhold i 
tilknytning til evt. asbestsanering. Norconsult har også presisert at det må legges til grunn et tillegg 
på ca. 9 % av kostnadene med kjøleløsning i detaljprosjektering. 
 
Andre prosjekter ved helsesenteret 
I sak 7/19 ble det vedtatt gjennomført flere tiltak ved helsesenteret: ombygging av varmekilde fra 
oljekjel/el til vannbåren varme, renseanlegg for legionella, utvidelse av solcelleanlegg, utskifting av 
vinduer på inngangsparti og vestfasade ved C-bygget, og solavskjerming på prioriterte vinduer.  
 
Av disse er det kun ombygging av varmekilde som gjenstår. Dette prosjektet ble kjørt som en felles 
anskaffelse med administrasjonsbygget våren 2019. Kommunen fikk da inn tilbud som lå langt over 
rammen for de ulike prosjektene, og konkurransen ble avlyst. Det planlegges nå å kjøre ombyggingen 
av varmesentral sammen med anskaffelse knyttet til varmereduserende tiltak.  
 
I tråd med sak 7/19 ligger det i ombyggingen ved helsesenterets bygg C: 
- Bygge om varmesentral slik at det kan påkobles pelletsanlegg 
- Nytt berederanlegg 
- Utfasing av el-panelovner og ombygging til radiatorer ved sør- og vestfasade 
- Oppkobling av automatikk. 
 
Det ble i saken satt av en ramme på 1.100.000 eks. mva. til dette prosjektet. 

Vurdering 
Kjøling 
Det er konkludert med behov for tiltak ved Overhalla helsesenter for å unngå høye temperaturer, 
som tidvis har vært belastende for beboerne og driften i byggene.  
 
Rådmannen mener de foreslåtte tiltakene må gjennomføres som en helhet for å sikre at lignende 
situasjoner ikke oppstår i kommende varmeperioder. Tiltak knyttet til kjølig av byggene bør dermed 
gjennomføres samtidig med øvrige varmereduserende tiltak. Merkostnaden med dette er begrenset, 
og det vil være gunstig at arbeider med ventilasjonen tas når det likevel skal gjøres andre arbeider.  
 
Kostnaden med å innføre solavskjerming og kjøleløsning for byggene A-D vil være relativt 
omfattende. Det kan derfor være hensiktsmessig å se nærmere på muligheten for å redusere 
omfanget av tiltak på enkelte bygg i det videre arbeidet. Det må likevel ikke gå på bekostning av 
innetemperatur. Dette vil være hensiktsmessig å ta dette i dialog med totalentreprenør på prosjektet 
som skal prosjektere og utarbeide løsningene mer i detalj. Rådmannen mener derfor at det må 
settes av en ramme i prosjektet som sikrer gjennomføringen av de tiltak som Norconsult har 
presentert. Valg av andre løsninger i gjennomføringsfasen, som oppfyller de krav som er ønsket i 
forhold til innetemperatur, kan bidra til besparelser i prosjektet.  

 
Norconsult mener begge de løsningene de har foreslått for kjøling av helsesenteret vil være 
tilstrekkelige. SIMIEN-beregninger bekrefter også dette. Kostnader med å etablere «coolere» er 
vesentlig lavere og krever mindre ombygging av ventilasjonskanaler, sammenlignet med alternativ 2. 
Dersom denne løsningen skal velges må en se nærmere på omfanget av bygningsmessige 
tilpasninger som må gjennomføres. Dette må gjøres i samråd med entreprenør.   
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Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at det gjennomføres varmereduserende tiltak på ved helsesenteret. Tiltakene 
ses i sammenheng, og samtlige tiltak søkes utført før varmesesongen 2020. Tiltakene gjennomføres 
innenfor en kostnadsramme på 2.600.000 kroner eks. mva. 
 
Miljømessig vurdering 
For beboere og ansatte vil tiltaket gi et trygt og forutsigbart  inneklima også i perioder med svært 
høye sommertemperaturer. Tiltaket vil gi noe økt energiforbruk, men er ellers ikke ventet å ha 
vesentlige negative effekter for ytre miljø. Å redusere energiforbruket ytterligere ved helsesenteret 
vil fortsatt være i fokus framover. 
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