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Saksmappe: 2020/34 

Saksbehandler: 
Aksel Håkonsen 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Søknad om bruk av ATV for grusing av Bergløypa 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 47/20 05.05.2020 
Kommunestyre  19.05.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av motorferdselforskriftens § 6 med tilhørende rundskriv T-1/96 gis Bergløypas venner v/ 
Hans Olav Aagesen tillatelse til bruk av traktor og ATV i forbindelse med grusing av opparbeidet 
turveg mellom Berg og Koltjønnhytta.  
 

1. Det kan benyttes traktor for transport fram til forhåndslagring ved Åsmyra, ca 500 m fra 
Berg. 

2. Det kan benyttes ATV for å fordele grusen utover langs turvegen. 
3. Tillatelsen gjelder for barmarksesongen 2020.  
4. Transporten kan gjennomføres av Kenneth Andresen og Geir Kvarme. 
5. For at tillatelsen skal være gyldig må dager for kjøring være varslet til kommunen før kjøring 

starter. Det kan brukes telefon, SMS eller e-post til saksbehandler. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 

I 02.04.2020 Søknad om kjøretillatelse med 
scooter fra parkeringsplass ved 
Berg til Koltjønnhytta 

Hans Olav Aagesen 

 
 
 
 
Saksopplysninger 
Bergløypas venner v/ Hans Olav Aagesen søker om tillatelse til bruk traktor og ATV for transport av 
grus/subbus for å avslutte arbeidene på den ca 3,5 km lange turvegen mellom Berg og 
Koltjønnhytta. Tiltaket skal gjennomføres på dugnad i løpet av barkmarksesongen 2020. Det er 
ønskelig å bruke traktor på ca. 500 m av stien for å forhåndslagre grusen ved Åsmyra. Derfra er det 
tenkt å benytte ATV for videre transport i forbindelse med selve grusingen. Transporten vil skje på 
turvegen. Det er meningen at Kenneth Andresen og Geir Kvarme skal stå for kjøringen. 
 
Søknaden skal behandles etter den nasjonale motorferdselsforskriftens §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 etter lovens §2 (traktorveger og ubrøyta bilveger), 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. 
 
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 
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Vurdering 
Transporten er knyttet til et friluftstiltak som Overhalla kommune i saksbehandling har godkjent og 
ønsket velkommen. Sakens karakter tilsier et visst behov for motorferdsel, også sommerstid for å få 
gjennomført tiltakene. Så lenge det kun kjøres på den opparbeidede turstien vil terrengskader 
kunne unngås. Verken tiltaket eller kjøringen innebærer nye fysiske inngrep, og er dermed ikke til 
skade for naturmangfoldet. Den begrensede kjøringen som en tillatelse vil innebære, vil ikke gi 
merkbart mer forstyrrelse for dyreliv enn den ferdselen til fots og med sykkel som er i området 
langs turvegen og området for ørvrig. Tiltaket anses dermed å oppfylle kravene etter motor-
ferdselsforskriftens § 6 og naturmangfoldlovens §§ 8 -12.  
 
Det er de samme aktørene som skal kjøre på turstien, som har laget den gjennom mange frivillige 
arbeidstimer. Dermed ligger det en stor egeninteresse hos søker i å unngå skader. 
 
For at det skal være en viss kontroll med omfanget av kjøringen, bør det settes vilkår om at 
kommunen etter hvert som arbeidene skrider fram varsles på forhånd for de dagene det kjøres 
 
Konklusjon: Søker bør gis tillatelse til omsøkte traktor- og ATV- transport for å avslutte arbeidene 
med tursti. Det bør forutsettes at kjøring varslet på forhånd.   
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Saksmappe: 2020/378 

Saksbehandler: 
Jonas Sørensen 

                                                                      
                                                                                                           Saksframlegg 

 
 

1.gangsbehandling - Reguleringsplan for Sjåenget steinuttak - utvidelse –  
Offentlig ettersyn 

  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 48/20 05.05.2020 

 

Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, jf. §§ 4-2 og 12-11, legges forslag til reguleringsplan 
(detaljregulering) for Sjåenget steinuttak – utvidelse (planID 5047-2018003), datert 30.01.2020  
(planbeskrivelse og driftsplan datert 13.3.2020), ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  
  
Det gis følgende vilkår til vedtaket: 
Følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene før høring og offentlig ettersyn: 
 § 3.1 e) tilføyes følgende tekst: Sprenginger skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 

07.00-16.00. Naboer skal varsles før sprenging skal finne sted. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementets del III, pkt. c. iii nr. 1. 
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Utsendte vedlegg: 

1. Reguleringsplan, datert 30.01.2020 
2. Planbestemmelser, datert 30.01.2020 
3. Planbeskrivelse, rev. 13.03.2020 

Vedlegg planbeskrivelse: 
4. Driftsplan med vedlegg 1-10, rev. 13.03.2020 
5. Rapport «ROVFUGLFOREKOMST VED SJÅENGET STEINUTTAK», datert 07.10.2018 
6. Rapport «Konsekvenser for naturmangfold», datert 15.05.2019 
7. Geoteknisk rapport, datert 11.11.2008 
8. Støyberegning - Sjåenget steinuttak, datert 30.01.2020 
 

Ikke utsendte vedlegg: 
9. Planprogram, datert september 2018, rev. 24.06.2019, 03.09.2019 
10. Særutskrift fastsettelse av planprogram, FOR-sak 61/19, 26.08.2019 
11. Særutskrift offentlig ettersyn av forslag til planprogram, KOM-sak 64/18, 20.11.2018  
 
 

Saksopplysninger 
Trønderplan AS har på vegne av forslagsstiller/tiltakshaver Glømmen Eiendom AS oversendt forslag 
til reguleringsplan for Sjåenget steinuttak – utvidelse, datert 30.01.2020, planbeskrivelse og 
driftsplan datert 13.03.2020. 
 
Planforslag mottatt 17.02.2020. Komplett plandokument mottatt 13.03.2020. 
 
Grunneiere er Skogselskapet i Trøndelag, eiendommen 1/1 og Christoffer Olsen Elnan, eiendommen 
1/6. 
 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for en utvidelse av eksisterende steinuttak. 

 
 

 

 

 
Utsnitt kommuneplanens 
arealdel(sone 17) 

 Forslag til reguleringsplan 
Planid 5047-2018003 
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Planstatus og plankrav: 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist som eksisterende reguleringsplan for 
råstoffutvinning, datert 07.09.2009, og LNF-område (planlagt utvidelse av steinuttaket mot vest). 
 
Planen er vurdert til å komme inn under krav om konsekvensutredning. 
 
Godkjent eksisterende uttaksområde og framtidig utvidelsesområde, er på henholdsvis ca. 56 daa og 
64 daa. Totalt område regulert til steinbrudd og massetak i ny plan, er på ca. 119,7 daa. 
 
Det ble avholdt oppstartsmøte den 22.06.18, og hvor repr. fra tiltakshaver, plankonsulent, repr. fra 
miljø- og landbruk og teknisk avd. var representert. 
 
Det er utarbeidet, kunngjort og fastsatt planprogram (formannskapet 26.08.2019). 
 
Planoppstart er kunngjort i Trønder-Avisa og på kommunens hjemmeside, september 2018, samt at 
det er oversendt brev til offentlige myndigheter og berørte naboer, datert 25.9.18 
 
Etter varsel om planoppstart og utsendelse av forslag til planprogram, er det mottatt innspill fra 
Statens Vegvesen, Sametinget, NVE, Direktoratet for mineralforvaltning, Fylkesmannen i Trøndelag, 
Trøndelag Fylkeskommune og flere naboer til bruddet (15 personer). 
 
Et sammendrag av innkomne innspill er tatt inn i planbeskrivelsenes pkt. 3.2, og kommentert av 
plankonsulent. 
 
Beskrivelse og virkning av planområdet 
Sjåenget steinuttak ligger vest for Hunn sentrum, og ca. 4,7 km langs fv.17 – retning Namsos.  
Nærmeste boligbebyggelse ligger i vest, ca. 410 m fra nærmeste del av steintaket/deponi. 
 
Selve uttaksområdet er foreslått regulert til Bebyggelse og anlegg med underformål Steintak/ 
Landbruk i sin helhet, og er beregnet til 119,7 daa.  
 
Beregnet uttaksvolum er på ca. 2 900 000 fm3 fjell, fordelt på 2 etapper. Laveste planum er oppgitt til 
kote 4. Etappe 1 omfatter et areal på ca. 73 daa. Gjenstående uttak i etappe 1 er beregnet til ca. 
1 450 000 fm3. Etappe 2 omfatter et areal på ca. 46,7 daa. Gjenstående uttak i etappe 2 er beregnet 
til 1 450 000 fm3.  Uttaket skal etter endt uttak tilbakeføres til landbruksformål. 
 
Levetiden på steintak og deponi er usikker, da etterspørsel av steinmasser og deponiplass vil variere. 
Med et uttak av 30 000 fm3 stein per år, vil steintaket ha en levetid på 97 år. 
 
NGUs (Norges geologiske undersøkelse) database viser at planområdet ligger i et større belte som 
har en meget god steinkvalitet. 
 
Adkomst og trafikk 
Steinuttaket har godkjent adkomst fra fv.17, med tilfredsstillende siktforhold. En utvidelse av 
steinuttaket vil ikke medføre noen endring i trafikkmengde eller trafikksituasjon, da det antas samme 
aktivitetsnivå ved en utvidelse av uttaket.  
 
Det er ikke registrert trafikkulykker ved steinuttaket mens det har vært i drift siden 1998.  
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Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge 
Området er ikke benyttet til friluftsliv og rekreasjon, og det er ikke tilrettelagt områder for barn og 
unge i tilgrensende områder. Avstand til skole og idrettsanlegg tilsier i hovedsak transport av barn 
forbi steinuttaket. 
 
Sikkerhetstiltak rundt steinbruddet skal ivareta sikkerheten for folk som eventuelt ferdes i området. 
 
Kulturminner 
Det er ingen registrerte automatisk freda kulturminner i eller i nærheten av planområdet. 
Aktsomhetsplikten er angitt i bestemmelsene. 
 
Landskap 
Steinuttaket har en skjermet beliggenhet mot sør, øst og vest, men spesielt veggene i steinbruddet 
er godt synlig fra nærområdene i nord. Det er i driftsplanen lagt opp til at skogen, vegetasjon og 
matjord i området for steinuttak skal beholdes så lenge som mulig og ikke fjernes før det er 
nødvendig, dette for å dempe innsyn og støvflukt. I praksis vil mindre deler av området være aktivt 
samtidig, da avdekking av fjell skal skje like før masseuttak. Avslutta arealer vil bli tildekket og det vil 
her bli en naturlig revegetering. 
 
Naturmangfold 
Feltundersøkelse med kartlegging av miljøverdier, Naturtypekartlegging i henhold til DN-håndbok 13, 
samt rovfuglforekomst ble utført i september 2018. Etter befaring er det registrert leveområde for 
storfugl vest for planområdet. I Naturbasen er det registrert verneverdige områder og truede arter i 
området eller i nærområdene. Da spesielt boreal regnskog. Dette kommer også fram i vedlegget 
Sjåenget steinuttak konsekvenser for naturmangfold. Det er ikke kjent at området har viktige 
viltbiotoper (DN-håndbok 11). 
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 er utført av Bioreg AS. 
 
Som følge av gitt avbøtende tiltak og området regulert til steinuttak redusert i framlagt planforslag 
(med begrensning langs bekkedalen), og det er regulert inn vegetasjonsskjerm mot området i vest. 
Øvrige avbøtende tiltak er hensyntatt i bestemmelser og driftsplan.  
 
Landbruk 
I følge gårdskart fra NIBIO er det for området for planlagt utvidelse for det meste skog av lav og 
middels bonitet, og mindre arealer med skog av høy bonitet. Sjåengmyra nordvest for planområdet 
er angitt som dyrkbar jord. Planforslaget innebærer en beslaglegning av ca. 120 daa skogområde, 
men ingen arealer med dyrka mark blir berørt.  
 
Etter endt uttak er det planlagt å benytte bunnflata til dyrka mark, skogbruk og/eller annen 
landbruksrelatert virksomhet. 
 
Lokal luftkvalitet 
Det opplyses at det etter søk i miljøstatus viser at nærområdet er middels utsatt for utslipp av 
svevestøv (finfraksjon) og i liten grad utsatt for svevestøv (grovfraksjon + finfraksjon). 
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Vannmiljø 
Vann fra planområdet dreneres via Sjåengmyra, under fv.17 og ut i Nordelva. Avrenning fra 
steinbruddet vil bli ledet til en sedimenteringsgrøft for å holde igjen finstøv fra steinbruddet før 
overflatevann slippes ut i Sjåengmyra. Grøftrensk foretas etter behov når grøfta nærmer seg full av 
finstopp. Massene fra grøftrensk legges på deponi og kan senere benyttes til istandsetting av 
området. 
 
 
Støy 
Det er foretatt støyberegninger. Knusing og bearbeiding av masser foregår i dag i le av lager av 
ferdigproduserte masser med høyde på 4-5 m. Støyberegningen er basert på dette som forutsetning. 
En plassering av borerigg lengst nordvest i uttaket gir størst støybidrag til nærmeste bolig i vest. Her 
er det vanskelig å unngå fri siktlinje i forhold til eiendommen. Når alle aktuelle støykilder er i samtidig 
drift, med effektiv driftstid på 10 timer pr. dag er støy beregnet til 49,9 dB ved denne boligen. Ved 
boligbebyggelse i nord er støy beregnet til 39,9 dB. Dette er lavere enn grenseverdien på Lden = 55 
dB. 
 
Da det i store deler av året vil foregå kun knusing og bearbeiding av masser, er det kjørt 
støyberegning for denne situasjonen. (boreridd i nordvest ikke i drift). Støy ved boligen i vest ved 
denne situasjonen er beregnet til 48,7 dB, mens boligbebyggelse i nord er beregnet til 34,9 dB. 
 
Ved utvidelse av området for steinuttak, og en plassering av borerigg lengst nordvest i utvidet 
uttaksområde, vil det også nå bli størst støybidrag til boligen i vest. Støyen er beregnet til 50,3 dB når 
alle aktuelle støykilder er i samtidig drift, med en effektiv driftstid på 10 timer pr. dag. Ved 
boligbebyggelsen i nord er det beregnet et støynivå på 40,2 dB. Dette er også lavere enn 
grenseverdien på Lden = 55 dB. 
 
Det forutsettes at forurensningsforskriftens §30 vedrørende støv og støy blir fulgt. 
 
Grunnforhold 
Løsmassekart fra NGU indikerer at planområdet består av bart fjell, stedvis tynt humusdekke 
/torvdekke over berggrunn for størsteparten av uttaksområdet. Øst for planområdet er det et 
område med tykk havavsetning. I dette området gikk det et løsmasseras i mars 2007. Det er 
utarbeidet en rapport fra geoteknisk fagkyndig i tilknytning til dette raset, og hvor det konkluderes 
med at løsmassene ikke vil bli påvirket av drifta i bruddet – forutsatt at driftsopplegget ikke endres 
radikalt. Det må imidlertid ikke deponeres masser på løsmasseavsetninga nordøst for steinbruddet. 
Utlegging av fyllinger ut mot og ut i rasgropa på nordsida kan medføre nye ras og må unngås. 
 
Begrensning om deponering og lagring av masser er tatt med som eget punkt i bestemmelsene. 
 
Ellers viser aktsomhetskart fra NVE, at området vest i planområdet kan være utsatt for skred og 
steinsprang. Sikkerheten i steinbruddet må vurderes fortløpende under driftsperioden og drift skal 
skje i henhold til driftsplan. 
 
Det er lagt inn i bestemmelsene at dersom tykke lag av ustabile masser påvises, må arbeidet 
umiddelbart stanses og geoteknisk fagkyndig kontaktes, slik at utglidning unngås. 
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Verdiskapning og næringsutvikling 
NGUs ressurskart for grus og pukk viser at Sjåenget steinuttak har lokal betydning, da kvaliteten på 
stein er meget god og massene egner seg blant annet godt til vegbygging. Det er stor etterspørsel 
etter masser til bygge- og anleggsformål i området.   
 
Det er tatt prøver av stein og utført materialtesting. Kvaliteten er meget god med en Los Angeles 
verdi på 16 og Micro Deval koefficient på 10. Steinen oppfyller også anbefalingene gitt i Statens 
strålevern hefte 5 om radioaktivitet. 
 
Fast fjell tas ut for bearbeiding og salg av knuste fraksjoner i ulike graderinger. 
 
Driftsplan 
Uttaket krever i henhold til minerallovens § 43 driftskonsesjon. Det foreligger et forslag til driftsplan, 
og søknad om driftskonsesjon vil bli sendt til Direktoratet for mineralforvaltning når 
reguleringsplanen er godkjent.  
 
Driften vil bli drevet etter driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning.  
 
I driftsplanen er det vist til at støv, utslipp til vann og støy reguleres gjennom 
forurensningsforskriften kapittel 30. 
 
Istandsetting skal gjennomføres etter hvert som uttaket går fram, slik at utnyttede arealer raskt kan 
revegeteres. Det betyr at «sår» i terrenget blir redusert til arealer som til enhver tid utnyttes til uttak, 
bearbeiding, lagring og adkomst.  
 
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
ROS-analysen er tatt inn i planbeskrivelsen og metoden er bygget på veileder «Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging», utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  
 
Sjekkliste for kartlegging av potensielle farer er benyttet for identifisering av mulige uønskede 
hendelser. 
 
Følgende hendelser er vurdert som relevante for planområdet: 
1) Ustabile løsmasser/geoteknisk ustabil grunn 
2) Skred/ras (løsmasser, stein, snø) 
3) Støv og sandflukt til luft 
4) Støy 
5) Forurensning av vann 
6) Farlige terrengformasjoner 
 
En risiko- og sårbarhetsvurdering av uønskede hendelser er vist i planbeskrivelsens pkt. 5.4 (s.35), og 
hvor risikovurdering og forslag til tiltak er beskrevet nærmere og videreført i bestemmelser og 
driftsplan.  
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Vurdering 
Framlagt planforslag vurderes å være utarbeidet i tråd med vedtatt planprogram og de tema/forhold 
som ble drøftet i oppstartsmøtet.  
 
Det gjennomført to kartlegginger, jf. vedlagte rapporter «Rovfuglforekomst ved Sjåenget steinuttak» 
og «Konsekvenser for naturmangfold». Kartleggingen har medført at opprinnelig planlagt 
uttaksområde har blitt redusert vesentlig i vest.  
 
Innkomne merknader til planoppstart er vurdert av plankonsulent og er innarbeidet/eller belyst 
nærmere i planbeskrivelsen.  
 
Når det gjelder innspill som omfatter landskapsbildet, så vil et uttaksområde på denne størrelsen bli 
godt synlig i terrenget og framstå som et «sår» i terrenget. Det vurderes imidlertid som fornuftig å 
akseptere en utvidelse av eksisterende massetak, enn å åpne nye områder. I dette tilfellet er det 
beskrevet tiltak som blant annet at skog og vegetasjon skal beholdes lengst mulig og ikke fjernes før 
det er nødvendig, samt at avslutta arealer skal bli tildekket slik at naturlig revegetering kan starte.   
 
Det vises til de vurderinger som er gjort i forhold til Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 i 
planbeskrivelsens kapitel 4.7.1 – 4.7.5, som gjengir forhold som er omtalt i rapporter om 
rovfuglforekomst og konsekvenser for naturmangfold. Avbøtende tiltak som beskrevet i kapitel 4.7.6 
vurderes som tilstrekkelig ivaretatt i bestemmelser og forslag til driftsplan.   
 
Reguleringsbestemmelsene forutsetter at tiltaket skal overholde kravene i Forurensningsforskriftens 
Kap. 30 som omhandler all type forurensning relevant for masseuttak generelt. Dette innebærer 
blant annet at sprengninger bare skal skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600 (§ 30-8), og 
at spesifiserte verdier for støvutslipp og støy skal overholdes og måles/beregnes i henhold til § 30-9 i 
Forurensningsforskriften.  
 
I reguleringsbestemmelsenes § 3.1 e) står det skrevet at normal drift kan skje i tidsrommet 07.00-
19.00 mandag – fredag. Opplasting og utkjøring av ferdigproduserte masser kan i tillegg foregå i 
tidsrommet 08.00-15.00 på lørdag. På søndager, helligdager og høytidsdager tillates det ikke drift.  
 
For å presisere tidsrommet for sprengning, så vurderes det som hensiktsmessig at dette tas inn i 
bestemmelsenes § 3.1 e).  
 
Miljø- og landbruk er forelagt planforslaget. De har ikke vesentlig merknader med unntak av at en 
registrering av rovfugl burde ha vært utført på våren, da en kan registrere fugler på kallesignaler før 
den legger egg.   
 
Konklusjon og tilrådning: 
Det er ikke avdekket vesentlige forhold som tilsier at framlagt planforslag ikke kan fremmes slik som 
foreslått. 
 
Med bakgrunn i ovenstående vurderinger tilrår rådmannen at framlagt forslag til reguleringsplan for 
Sjåenget steinuttak, legges ut til offentlig ettersyn og høring, under forutsetning av følgende vilkår. 
 
Det gis følgende vilkår til vedtaket: 
Følgende tar inn i reguleringsbestemmelsene før høring og offentlig ettersyn: 
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 § 3.1 e) tilføyes følgende tekst: Sprenginger skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 
07.00-16.00. Naboer skal varsles før sprenging skal finne sted. 
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Saksmappe: 2020/88 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Søknad om kjøp av tomt på Skage industriområde 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 49/20 05.05.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Fradeling av ytterligere ca. 6 daa fra Skage industriområde, 13/37 godkjennes etter plan- og 

bygningslovens § 20-1, bokstav m.  
Salget gjennomføres samlet med opprettelse av én eiendom, i hht denne og tidligere vedtatt 
fradeling (sak FOR-10/20). 
 

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. 
- Kjøper betaler alle gebyr med opprettelse av eiendom og alle omkostninger med 

tomtesalget. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
I 13.01.2020 Søknad om kjøp av 

industritomt på Skage 
Byggmester Bjørn Sjaastad AS 

S 20.01.2020 Søknad om kjøp av 
industritomt på Skage 
industriområde - Byggmester 
Bjørn Sjaastad AS. 

 

U 14.02.2020 Søknad om kjøp av 
industritomt på Skage 
industriområde - Byggmester 
Bjørn Sjaastad AS. 

BYGGMESTER BJØRN SJAASTAD 
AS 

I 06.03.2020 Tomt på Skage industriområde Bsjaastad - Bjørn Sjaastad 
 
Søkers kart: 
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Vedtatt reguleringsplan: 
 

 
 
 
 
Saksopplysninger 
Byggmester Bjørn Sjaastad AS søkte om 6 daa tomt på Skage industriområde. 
Saken ble behandlet i formannskapet 12.2.20, sak FOR 10/20 hvor de fikk innvilget søknaden, men 
med plassering lenger vest for bedre utnyttelse av området. 
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De har søkt på nytt, og sier de ønsker å kjøpe tomta de opprinnelig søkte om også. 
Dette for å få til tunløsningen de ønsker, og for å ha tomtereserve til mer lager. 
Totalt ca. 12 daa + arealet under kraftlinja. 
 
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.  
 
Omsøkt tomt er plassert ved en regulert og vedtatt opparbeidet veg på området, men den er p.t. 
ikke bygget. Vegbygging iverksettes etter gjennomført anbudskonkurranse. Vegen bygges da så 
lang av den vil gjøre det mulig for flere virksomheter å 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.  
 
 
Vurdering 
Rådmannen viser til sak FOR-10/20 hvor første søknad ble behandlet, og anbefaler at Byggmester 
Bjørn Sjaastad AS får kjøpe ytterligere ca. 6 daa som opprinnelig omsøkt 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. 
 
Salget gjennomføres samlet med opprettelse av én eiendom, i hht denne og tidligere vedtatt 
fradeling (sak FOR-10/20). 
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Saksmappe: 2020/1056 

Saksbehandler: 
Even Buvarp Helsingen 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Tømmeanlegg for bobiler ved Bjøra Camping 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 50/20 05.05.2020 
Kommunestyre  19.05.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
Det bevilges inntil 300 000 eks mva. til å etablere et nytt tømmeanlegg for bobiler i Overhalla. 
Anlegget plasseres ved Bjøra camping. Det forutsettes at det inngås avtale med grunneier om bruk 
og tilkomst til grunnen, og at kommunen tar kostnadene med å etablere og drifte anlegget. 
Kostnadene dekkes inn gjennom økning av det årlige avfallsgebyret fra 2021.  
 
Det foreslås følgende finansiering: 

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Sum eks. mva 
09100 8100 88000 0906 - 300.000 
02300 6025 3550 0589 300.000 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Saksopplysninger 
 
I henhold til forurensningsloven § 26 annet ledd skal kommunen «sørge for nødvendige anlegg for 
tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter m.v.». Overhalla kommune er dermed pålagt ved 
lov å ha og drifte tømmeanlegg for bobiler mv.  
 
Per nå er dette kravet delvis overholdt ved at Bjøra camping i egenregi eier og drifter et slikt anlegg, 
med de utgifter dette medfører. De har nå kontaktet kommunen for å se på løsninger til hvordan 
dette kan løses i fellesskap. 
 
Bjøra campings eksisterende anlegg er av eldre dato, og er per nå kommunens eneste anlegg for 
tømming av bobiler. Campingplassen har i mange år hatt anlegget i drift, og har dermed også hatt 
utgifter til drift og vedlikehold av anlegget.  
 
I perioden siden anlegget ble etablert har det skjedd mye på bobilfronten, samt for tømme-
løsninger og tømmeanlegg. Det vurderes derfor som hensiktsmessig at det gjøres tiltak for å 
overholde dagens standard. Dette både med hensyn på utslipp og smittevern. 
 
Det er i tråd med forurensningsloven viktig at det finnes gode og tilstrekkelige tømmeanlegg slik at 
man får en god avfallshåndtering. 
 
 
Vurdering 
Andelen turister i Norge har økt de senere årene, og er ventet å øke ytterligere. Etablering av et 
moderne tømmeanlegg vil kunne bidra til at flere turister legger turen om Overhalla. Anlegget vil i 
så måte både være et miljøtiltak ved å redusere andelen villtømminger, samt at det kan bidra til økt 
lokal omsetning. Stasjonene er attraktive og publiseres på flere bobilsider på nettet, både nasjonalt 
og internasjonalt. En moderne stasjon vil også redusere tilgrisingen som kan forekomme ved slike 
anlegg, samt bedre ivareta smittevern. 
 
Grunneier er positiv til at et nytt anlegg kan etableres på sin tomt, samt at det inngås avtale om 
bruk og tilkomst til anlegget. De ser også for seg at de kan ta det daglige vedlikeholdet ved 
stasjonen. Kommunen vil stå for selve driften av anlegget og kostnader forbundet med dette.   
 
Det er noe usikkert hva tiltaket vil medføre kostnadsmessig og hvordan markedet for slike 
tømmeløsninger er. Selve tømmestasjonen er foreløpig grovt anslått å ha en kostnad på ca. 
150.000-200.000 eks. mva. I tillegg kommer kostnader med opparbeidelse av området rundt og 
tilkobling av vann og avløp. Vann- og avløpsledninger er allerede etablert i forbindelse med dagens 
anlegg. Det vurderes mulig å gjennomføre tiltaket innen en kostnadsramme på 300.000 eks. mva. 
De løsningene som er undersøkt ser ut til å være relativt enkle, og har lave driftskostnader.  

 
I tråd med forurensningsloven § 26 fjerde ledd, skal gebyr for tømming og drift av slike anlegg skje 
etter reglene i § 34 (avfallsgebyr). Dette innebærer at en etablering og drift av et slik anlegg skal 
finansieres over avfallsgebyret og ikke knyttet til vann/avløp. Ved en investeringskostnad på 
300.000 eks. mva, vil tiltaket utgjøre en årlig økning på avfallsgebyret på ca. 25 kroner. Det er ikke 
ventet at anlegget vil ha særlige driftskostnader innenfor denne perioden.  
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Ved at campingen tar vedlikeholdet, vil stasjonen ikke kreve daglige ressurser fra kommunen. 
Tiltaket vurderes derfor fordelaktig både for kommunen, samt for campingplassen som får et 
attraktivt tilbud ved sin virksomhet som kan bidra til økt andel tilreisende.  
 
Rådmannen anbefaler at anlegget driftes slik at det ikke kreves gebyr for å benytte seg av anlegget. 
Dette vil øke attraktiviteten for anlegget, samt redusere mengden villfyllinger ytterligere. Det ser 
også ut til at praksisen er å ikke ta betalt for slik tømming. Kostnadene ved anlegget dekkes da 
gjennom kommunens avfallsgebyr.  
 
 
Miljømessig vurderinger 
Tiltaket vil ha en positiv effekt på miljøet ved at andelen villtømminger reduseres. 
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Saksmappe: 2020/500 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av bebygd tun, 
5/1 -  Arnstein H. Berg 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 51/20 05.05.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Søknad om dispensasjon av ca. 5 daa LNF-område til bebygd boligtomt fra eiendommen 5/1 

godkjennes etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 2.  
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 ikke medføre ulemper ved innvilgelse. 
Eier vil oppnå fordeler ved å selge kostnadskrevende bygninger og tilføre kapital til drifta. 

2. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven.  
Prinsippene i §§ 8 til 12 er lagt til grunn 

3. Fradeling av ca. 5 daa bebygd tomt godkjennes etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m.  
4. Behandling etter jordloven skjer i egen sak.  
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:  

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
I 18.02.2020 Krav om matrikulering, 

herunder rekvisisjon av 
oppmålingsforretning 

Arnstein Hallager Berg 

U 06.03.2020 Søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel, 
LNF og fradeling av bebygd 

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 
m.fl. 
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tun. 5/1, eier Arnstein Berg. 
Høring. 

U 06.03.2020 Søknad om fradeling av bebygd 
tun under 5/1. 

Arnstein Hallager Berg 

I 16.03.2020 Fylkeskommunens uttalelse til 
søknad om fradeling av bebygd 
tun 5/1 i Overhalla 

Trøndelag fylkeskommune 

I 01.04.2020 Status i søknad og fradeling av 
areal fra Arnstein Berg og 
tilleggsopplysninger i saken 

Nord - Anita Berg 

I 03.04.2020 Vedr høring til 
dispensasjonssak 5/1 Arnstein 
Berg i Overhalla 

Fylkesmannen - Sorte, Laila 
Marie 

I 02.04.2020 Overhalla kommune - 
Dispensasjonssøknader sendt 
på høring til FM 

Fylkesmannen - FMTL 
Postmottak 

 
 
Mottatt søknad: 

 
 
Søkers kart: 
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Kart: 

 
 
 
 
Saksopplysninger 
Arnstein Hallager Berg, eier av 5/1 søker om dispensasjon og fradeling av bebygd tun. 
Bruket ble kjøpt som tilleggsjord til Berg på 90-tallet. 
 
Han ønsker å selge tunet på grunn av kapitalbehov ved bygging av nytt fjøs, og fordi det allerede er 
tre bolighus på gården. 
Dette er større boligmasse enn det er behov for, og mulig å vedlikeholde. 
Han ønsker derfor å selge tunet til sin søster som skal bosette seg her. 
Samtidig skal vegen til hovedbygningen på gården legges nord for omsøkt tun, og eksisterende veg 
gjennom tunet saneres. 
 
Landbruksforvaltningen og teknisk kontor har vært på befaring. 
 
Området mellom de to vegene inntil tunet, har alltid vært brukt som plen og har ikke vært brukt i 
drifta. Her ligger også brønnen, som er vannkilden til tunet. Søker ønsker å ha med dette området 
på fradelt tomt. 
 
Plenområdet er dyrkbar jord, og det bør derfor i hht. retningslinjer ikke omdisponeres til 
boligformål.  
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Søknaden ble derfor sendt på høring til fylkesmann og fylkeskommune med merknad om at en 
prinsipielt ikke er imot dispensasjon, men at dyrkbar jord blir holdt utenfor. Forutsetning for dette 
var at tunet kunne koble seg på vannkilden til hovedbygningen på gården, og sanere brønnen. 
Dette lar seg imidlertid ikke gjøre fordi vannforsyningen til hovedbygningen er for liten. 
 
Fylkesmannen: 
Fylkesmannen sa at de ville fraråde omdisponering av plenområdet, men når boligens eneste 
vannkilde ligger her, kan de likevel gå inn for omdisponering. 
 
Fylkeskommunen: 
Fylkeskommunen kommer med samme uttalelse, at omdisponering er greit, men bør ikke omfatte 
dyrkbar jord. 
De har fått opplysninger om egen vannkilde, men ikke at brønnen ligger på plenområdet. 
 
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. 
 
Tunet er regulert LNF-formål, og utgjør en enhet sammen med øvrige gårder som eier driver.  
Men tunet og bygningene har han ikke bruk for i drifta. Dispensasjon, fradeling og salg vil gi kapital 
til drifta og minske vedlikeholdskostnadene. 
 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, blir derfor fortsatt ivaretatt. Drifta blir ikke 
forringet ved innvilgelse som omsøkt, men det oppnås en økonomisk fordel som er nødvendig for 
videre drift. 
 
En kan heller ikke se at omsøkt dispensasjon vil medføre ulemper ved innvilgelse. 
Eier vil oppnå fordeler ved kvitte seg med kostnadskrevende bygninger. 
 
Fordelene ved å dispensere er derfor klart større enn ulempene. 
 
Samlet er derfor vilkårene i PBL § 19-2 for å gi dispensasjon oppfylt. 
Rådmannen anbefaler derfor at dispensasjon for bebygd tun innvilges. 
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Miljømessig vurderinger 
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 gårdstun 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.  
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Saksmappe: 2020/259 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gryta og fradeling av bebygd tun, 
8/1, Hanne Wold 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 52/20 05.05.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Søknad om dispensasjon av ca. 4,5 daa LNF-område til bebygd boligtomt fra eiendommen 8/1 

godkjennes etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 2.  
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 ikke medføre ulemper ved innvilgelse. 
Driver av jorda blir eier, og oppnår større forutsigbarhet i forhold til framtidig drift. 

2. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven.  
Prinsippene i §§ 8 til 12 er lagt til grunn 

3. Fradeling av ca. 4,5 daa bebygd tomt godkjennes etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav 
m.  

4. Behandling etter jordloven skjer i egen sak.  
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:  

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
I 23.01.2020 Søknad om deling av 

grunneiendom 
Hanne Margrethe Wold 

U 06.03.2020 Søknad om dispensasjon og 
fradeling av bebygd boligtomt 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
m.fl. 
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fra reguleringsplan Gryta, eier 
8/1 - Hanne M. Wold. Høring 

U 06.03.2020 Søknad om fradeling av bebygd 
tun, 8/1. 

Hanne Margrethe Wold 

I 16.03.2020 Fylkeskommunens uttalelse til 
søknad om fradeling av bebygd 
boligtomt - Gryta 8/1 i 
Overhalla 

Trøndelag fylkeskommune 

I 02.04.2020 Overhalla kommune - 
Dispensasjonssøknader sendt 
på høring til FM 

Fylkesmannen - FMTL 
Postmottak 

S 03.04.2020 Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Gryta og 
fradeling av bebygd tun, 8/1, 
Hanne Wold 

 

 
Reguleringsplankart: 

 
1 Reguleringsplankart over Gryta. Eksisterende Fv 17 ligger mot nord vist med dobbel strek.                                                          
Framtidig Fv er regulert med grått vegareal. Kurven gjennom Gryta blir mye slakere.                                                                          Omsøkt 
bolig ligger sør for framtidig veg.                                                                                                                                                        Vegen til 
Gryta er på reguleringsplan lagt i kurve, ikke rett sørover som dagens veg.                                                                              (Dagens bolig 
er på reguleringskartet markert med svart skravur, det største huset er den gamle boligen som nå er revet.)                                                                                                 

 
 
Søkers kart: 
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2 Søkers kart omfatter alt areal mellom dagens fv. 17 og innkjørselen til tunet, ca 11-12 daa. 

 
Kart: 
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3 Kommunens forslag til avgrensning til tomt tegnet med rød skravur. Her vil ikke dyrkbart areal bli berørt.                                         
Framtidig fv 17 vil komme mellom dagens veg og tomt skravert med rødt. 

 
 
 
Saksopplysninger 
Hanne Wold, eier av 8/1 søker om dispensasjon fra reguleringsplan for Gryta og fradeling av 
bebygd tun. 
Det er søkt om en avgrensning helt ned til fylkesvegen som utgjør til sammen 11-12 daa. 
 
Hun ønsker å selge boligen til sin søster som leier den i dag. 
Jorda blir leid og drevet av naboen som tilleggsjord. 
Ved innvilgelse av dispensasjon og fradeling av tun, skal øvrig jord selges til han som leier i dag. 
 
Bruket er ikke drivverdig som selvstendig enhet. Eier bor i Grong. 
 
Landbruksforvaltningen og teknisk kontor har vært på befaring. 
 
Tunet er regulert til landbruk på reguleringsplan for Gryta. Det er innregulert framtidig trase for  
Fv 17 mellom dagens fylkesveg og tunet. 
 
I omsøkt areal ligger også dyrkbart beite.  
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Etter befaringen var det ikke innvendinger mot dispensasjon for tun og bygninger, men en 
avgrensning som omsøkt var ikke forenlig med tanke på å ivareta dyrkbar jord, og en så heller ikke 
hensikten med å innlemme framtidig vegareal i en boligtomt. 
Søknaden ble derfor sendt på høring til fylkesmann og fylkeskommune med merknad om at en 
prinsipielt ikke er imot dispensasjon, men at dyrkbar jord og framtidig vegareal blir holdt utenfor.  
 
Fylkesmannen: 
Fylkesmannen sa seg enig i avgrensning til nødvendig areal rundt bygninger, ca. 4, 5 daa. 
 
Fylkeskommunen: 
Fylkeskommunen sa seg enig i avgrensning til nødvendig areal rundt bygninger, ca. 4, 5 daa. 
 
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.  
 
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. 
 
Tunet og resten av bruket er regulert LNF-formål.  
Jorda blir drevet som tilleggsjord til annet bruk, og en innvilgelse av dispensasjon vil ikke medføre 
endring på dette. I stedet for å leie, vil han som driver, kjøpe jorda. 
 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, blir derfor fortsatt i varetatt. Drifta blir ikke 
forringet ved innvilgelse som omsøkt, men blir varig tillagt anna bruk. 
 
En kan heller ikke se at omsøkt dispensasjon vil medføre ulemper ved innvilgelse. 
Driver av jorda blir eier, og oppnår større forutsigbarhet i forhold til framtidig drift. 
 
Fordelene ved å dispensere er derfor klart større enn ulempene. 
 
Samlet er derfor vilkårene i PBL § 19-2 for å gi dispensasjon oppfylt. 
Rådmannen anbefaler derfor at dispensasjon for bebygd tun innvilges. 
 
 
Miljømessig vurderinger 
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.”  
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§ 8: kunnskapsgrunnlaget  
Det er ikke registrerte funn av miljøverdier ifølge MiS, DNs Naturbase eller Artsdatabankens 
artskart. Omsøkt område er gårdstun 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.  
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Rådmannens innstilling: 
Overhalla kommune har følgende innspill til høringsutkastet til Regional strategi for klimaomstilling 
i Trøndelag. Innspill/kommentarer gis særskilt til målene i «Sånn gjør vi det i Trøndelag». 

 Strategidokumentet samlet 
Dokumentet har et godt og lettlest innhold, og er enkel og tydelig i oppbygningen. Det 
bidrar til et dokument som bør kunne bli et aktivt verktøy i arbeidet med klimaomstilling i 
Trøndelag. 
I et digitalt samfunn hvor informasjon i hovedsak leses på skjerm, bør fylkeskommunale 
plandokumenter tilpasses skjermbruk. Bruk av tekst i spalter er da lite hensiktsmessig. 
Det at dokumentet gjennomgående bruker grepet «sånn gjør vi det i Trøndelag» er meget 
bra og legger til rette for et felles standardisert arbeid på tvers av forvaltningsnivåer og 
virksomhetsgrenser. 
Dokumentet beskriver godt begrepet og innholdet i klimarisiko. Dette er et vesentlig 
utgangspunkt for det videre arbeidet, og kunne med fordel vært tatt inn sterkere gjennom 
hele strategidokumentet og fokusområdene som dokumentet munner ut i. 
De ulike fokusområdene har ulik grad av konkretisering og tydeliggjøring av mål/strategier. 
Dette kan med fordel harmoniseres mellom områdene og gjerne slik at man på flere 
områder blir mer konkrete. 

 Mat 
Her bør det være med et punkt, eller underpunkt til første kulepunkt, som går på økt 
produksjon og forbruk av norskproduserte planter som kan brukes direkte til 
menneskemat, både som energi og proteinkilde uten å ta veien om husdyr. I tillegg til 
klimaeffekten har dette betydning for selvforsyningsgraden vår. For å kunne brødfø en 
voksende befolkning i verden, må de rike landene i større grad enn i dag basere seg på 
plantekost.  
Matsikkerhet er et viktig tema som gjerne kunne vært utdypet mer og konkretisert. 

 Bygg  
Kulepunkt 4 omhandler testing og utvikling av forretningsmodeller for bygg som 
energihøster og produsent. Punktet bør suppleres med mål om implementering 
i kommunale og fylkeskommunale bygg (virksomhet), samt å påvirke næringslivet til det 
samme. Planen har et 10-årsperspektiv, og vi har nasjonale mål om betydelig reduksjon i 
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klimagassutslipp innen 2030.  
Et enkelt og virkningsfullt grep som gjerne kan tas inn i denne delen av «sånn gjør vi det i 
Trøndelag», er å fastslå at en ved alle bygg (eksisterende og nye) framover tar i bruk 
solenergi som en energikilde. En kan ikke oppnå klimanøytrale bygg uten bruk av solenergi, 
teknologien er her nå og til akseptabel kostnad, og Trøndelag kan her oppnå mye allerede 
innen 2030. 

 Transport 
Her kunne elektrifisering av jernbanestrekninger som går gjennom fylket også vært et 
punkt.   
Luftfarten er lite beskrevet. Å kun fokusere på «klimavennlige løsninger i luftfarten» blir for 
enkelt. Temaet bør utdypes vesentlig. 

 Karbonbinding 
En maksimering av biomasseproduksjonen i kulepunkt 1 bør ha med en forutsetning om at 
det skal skje med sterk vekt på å ivareta naturmangfoldet. Historien har utallige eksempler 
på at tiltak for å rette på en miljøskade har påvirket andre miljøfaktorer negativt.  

 
Det bør vurderes et punkt som omhandler å unngå å bruke myr på en måte som direkte 
øker utslipp, og reduserer fremtidig karbonakkumulering i myr. Trøndelag er et fylke som er 
rikt på myrer som kontinuerlig øker innholdet av mengden organisk materiale og 
dermed binder karbon, og er store karbonreservoarer. I tillegg har myrene effekt som 
forsinker drenering av nedbørsvann ut i vassdragene. Det virker flomdempende når det er 
nedbør og demper uttørking i perioder med lite nedbør. 
 

 Plast 
Det bør vurderes et punkt om at bruk av engangsartikler bør reduseres til et minimum.  

 
Punkt 4 om utnyttelse av potensiale i treforedlingsindustrien i Nord-Trøndelag for 
produksjon av råstoff til plastproduksjon bør suppleres med: “samt bidra med materialer 
som kan være gode alternativer til plast”.  

 
Det er usikkert om man blir kvitt problemet med mikroplast eller plastforsøpling om plast på 
avveie kommer fra tre istedenfor olje.  

 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Vedlegg utsendt:  

1. Høringsutkast Regional strategi for klimaomstilling 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Trøndelag fylkeskommune har oversendt et høringsutkast til Regional strategi for klimaomstilling i 
Trøndelag. 
 
Høringsfrist er satt til 30.april, men etter søknad har vi fått forlenget fristen slik at kommunestyret 
kan behandle høringsutkastet. 
 
Fylkestinget i Trøndelag har erkjent at vi lever i en klima- og miljøkrise, og det er i lengre tid 
arbeidet med å lage en strategi for det regionale klimaomstillingsarbeidet i det nye fylket. 
 
Fylkesutvalget har følgende presisering i vedtaket i forbindelse med vedtak om høring av 
strategien: «I det videre arbeidet med Regional strategi for klimaomstilling må hovedårsakene til de 
globale klimautfordringene gjennom brenning av kull, olje og gass komme tydeligere fram. Det må 
også settes klare mål for reduserte klimautslipp fra industrien». Dette vil bli innarbeidet sammen 
med høringsinnspillene. 
 
Det ønskes tydelige innspill til utkastet, slik at den endelige strategien blir et godt styringsverktøy 
for hele trøndelagssamfunnet. 
 
 
Sammendrag av innhold i strategien 
Strategien vil erstatte Regional plan for energi og klima i Sør-Trøndelag 2015-2019 og Nord-
Trøndelags strategi for energi og klima 2015-2019. 
 
Oppdraget gitt av Fylkestinget er å utforme en regional strategi for klimaomstilling i nært 
samarbeid med kunnskapsmiljø og næringsliv, samt å involvere barn og unge dette arbeidet.  
 
Hensikten er å beskrive hvordan vi skal jobbe mot et klimanøytralt Trøndelag i 2030. Utslippene i 
Trøndelag må kuttes i henhold til internasjonale (Parisavtalen) og nasjonale (Klimaloven) 
forpliktelser. FNs bærekraftmål skal ligge til grunn for regional- og kommunal planlegging. 
Trøndelagsplanen vedtok felles mål for utviklingen i Trøndelag fram mot 2030, og hvor 
hovedmålene er: 

 Bolyst og livskvalitet 
 Utvikling av kommunikasjon og regionale tyngdepunkt 
 Kompetanse, naturressurser og verdiskaping 

 
Trøndelag kan ta en foregangsrolle i klimaomstilling ved å vise hvordan en region med sterke 
næringer og spredt bosetting kan skape nye muligheter for verdiskapning og kortreist kvalitet for 
innbyggerne. 
 
En regional strategi skal være et nyttig verktøy for kommunene, og gi inspirasjon og ledesnor for 
hvordan klimaarbeidet gjøres i Trøndelag.  
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Det er i dokumentet laget et verktøykasse for klimaomstilling, som leder til ulike kapitler i 
dokumentet.  
 
En klimaomstilling omfatter tiltak for reduksjon av klimagassutslipp, tiltak for klimatilpasning og 
tiltak for å øke karbonbinding i skog, jord og hav. Og vil kreve omfattende tiltak og betyr en 
transformasjon av dagens samfunnsstrukturer. Energi- og arealbruk, byutvikling og bygg, 
infrastruktur og det industrielle systemet må gjennom en sektorovergripende omstilling. Denne 
omstillingen innebærer en utfasing av fossil energi og en mer effektiv energibruk både i 
husholdningene og næringene.  
 
Europas «grønne giv» er en vekststrategi med mål om et klimanøytralt EU innen 2050, der bevaring 
av naturmangfold, utvikling av ny teknologi og produkter, samt rettferdig omstilling er 
hovedsatsningene. EU legger press på finansmarkedene gjennom reformer for at de skal bidra til 
grønn omstilling.  
 
Klimarisiko er et begrep som beskriver konsekvensene av global oppvarming i henhold til fire 
risikokategorier: fysisk risiko, overgangsrisiko, ansvarsrisiko og søksmålsrisiko. Det er særlig de tre 
første kategoriene som er relevant for fylkeskommunen og kommunene i Trøndelag.   
De direkte utslippene i Trøndelag er i hovedsak knyttet til transport, jordbruk, industri og 
avfallshåndtering. Dette er utslipp som er knyttet til produksjon. 
 
En supplerende tilnærming til å forstå hvordan klimagassutslipp kan reduseres er gjennom analyse 
av klimafotavtrykk. Klimafotavtrykk beskriver ikke punktutslipp, men tar utgangspunkt i forbruket 
og de utslippene som genereres i varens/tjenestens livsløp. Klimafotavtrykket til norske 
gjennomsnittshusholdninger, virksomheter eller enkeltpersoner er mange ganger så stort som de 
direkte klimagassutslippene som inngår i Miljødirektoratets tall.  
 

 
Hvis en fordeler de direkte utslippene i Trøndelag, så har en gjennomsnittstrønder et utslipp på 6 
tonn CO2 ekvivalenter. Ved å ta med importerte varer og tjenester, altså forbruksvarer som har 
forårsaket utslipp et annet sted, så har gjennomsnittstrønderen et klimafotavtrykk på 12 tonn CO2 
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ekvivalenter. Dersom Trøndelag skal bidra til å innfri målene i Paris-avtalen, så må klimafotavtrykket 
per trønder reduseres til 2 tonn CO2 ekvivalenter innen 2030. 
 
I landbruks- og kystfylket Trøndelag er det betydelig fysisk risiko knyttet til klimaendringer. 
Klimaprofilen oppsummerer sannsynligheten for endrede værforhold som følge av global 
oppvarming i Trøndelag. Arbeidet med klimatilpasning på både ta høyde for beredskap knyttet til 
akutte hendelser, som flom og skogbranner. Et surere hav, havnivåstigning og endring av 
vekstsesong og antall vinterdager har konsekvenser både for kommuner og næringsliv.  
 
Norsk økonomi er åpen og i stor grad basert på internasjonal handel. Klimaendringer i andre land vil 
derfor ha betydning for Norge. Det er svært sannsynlig at importvarer øker i pris og at 
matproduksjon globalt vil synke. Norge er ikke lenger selvforsynt med matvarer, så en vellykket 
klimaomstilling må også øke matvaresikkerheten og redusere sårbarhet knyttet til import av mat. 
Norge vil kunne oppleve en dramatisk økning i behovet for å gi akutt bistand, krisehjelp og støtte til 
klimatilpasning i utviklingsland, og et økt antall flyktninger vil føre til et større innvandringspress. 
 
Trøndelag fylkeskommune og kommunene i Trøndelag kan ta en rolle som samspillsaktør for 
klimaomstillingen. Kommunene kan sette i gang prosesser for omstilling av lokalt nøringsliv 
gjennom kompetanseheving og å ta i bruk ny teknologi og tilrettelegge for endringer av 
husholdningenes forbruk. Å mobilisere til dialog med lokale aktører for å gjennomføre gode ideer til 
lokal omstilling er en del av denne rollen. 
 
En forutsetning er at kommunenes politiske og administrative ledelse må kjenne eierskap til 
klimaomstilling. De enkelte enhetene som vann og avløp, helse og omsorg og innkjøp kan alle bidra 
i klimaomstilling, og må styrkes i kompetanse og kapasitet. Det ildsjel-drevne klima- og 
energiarbeidet i kommunene må institusjonaliseres. Kompetanseoverføring og mobilitet på tvers av 
sektorer, bransjer og geografi til utvikling av nye næringer er sentralt for å lykkes.  
 
Kommunene har juridiske, markedsbaserte og nettverksbaserte virkemidler.  

 Plan- og bygningsloven (PBL) er et av de viktigste langsiktige virkemidlene i norsk 
klimapolitikk.  

 
 Markedsbaserte virkemidler er avgifter, ulike former for subsidier og konkurransebaserte 

offentlig anskaffelser (anbudsprosesser).  
 

 Nettverksbaserte virkemidler er den rollen kommunen kan ta for å legge til rette for 
handlingsskapende møteplasser, der kommunens innbyggere og næringsliv medvirker til å 
utforme lokale klimatiltak og etablere samarbeidsarenaer. Dette arbeidet er svært viktig for 
å skape lokal aksept og legitimitet for klimapolitikken. 

 
Den lineære økonomien – som kjennetegnes av bruk og kast, har dominert verdensøkonomien de 
siste århundret. Sirkulær økonomi dreier seg om hele verdikjeden, fra design som sikrer produktets 
levetid og reparasjonsmuligheter, til å tilby tjenester fremfor produkter, reparasjon, oppgradering, 
forlenget levetid og gjenbruk. Gjennom deling, ombruk og sambruk skal ressursene inngå i et 
kretsløp framfor å gå tapt og føre til forurensning. En sirkulær økonomi bidrar til å redusere energi 
og ressursbruk, men opprettholde verdiskapning. Utvikling av teknologiske løsninger for 
ressurseffektiv materialgjenvinning. En kretsløpstanke gir store besparelser av klimautslipp, ved at 
produkter kan gjenbrukes. 
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Digitale verktøy er et viktig redskap for klimaomstilling. Den fjerde industrielle revolusjon forandrer 
vesentlig hvordan vi produserer og forbruker. Digitalisering muliggjør smarte hjem og smarte byer. 
 
For å lykkes med klimaomstillingen i Trøndelag er det nødvendig å våge, ta risiko og utøve 
lederskap. Vi må framsnakke de kommunene og de prosjektene som går opp nye veier. Ved å 
formulere noen prinsipper som beskriver ønsket retning og atferd for beslutningstagere i Trøndelag 
kan vi alle bidra til å dra i samme retning og samarbeide for å nå målet om et klimanøytralt, sosialt 
rettferdig og bærekraftig Trøndelag. 

 Trøndelag legges FNs bærekraftmål til grunn for myndigheters, næringsliv og akademias 
innsats 

 I et klimarobust Trøndelag inkluderes en faktabasert klimarisikovurdering i 
beslutningsgrunnlag hos myndigheter og næringsliv 

 Hele Trøndelag engasjeres i arbeidet med å realisere lavutslippssamfunnet på individ-, 
organisasjons- og samfunnsnivå 

 Trøndelag fylkeskommune, andre offentlige aktører og næringsliv gjennomfører innovative, 
bærekraftige anskaffelser 

 
Med bakgrunn i kunnskap fra forskningsmiljø, veikart mot lavutslipp fra ulike bransjer og 
klimaverksted for ungdom i Trøndelag, er det definert noen temaområder for klimaomstilling. Her 
er utfordringsbildet og muligheter skissert. «Sånn gjør vi det i Trøndelag» beskriver hvordan vi 
sammen kan jobbe med klimaomstilling innenfor disse temaområdene: 

 Mat 
 Karbonbinding 
 Møteplasser 
 Bygg 
 Transport 
 Plast 

 
 
Klimaverksted for trøndersk ungdom 2019 
Rapporten fra framtidsverksted for barn og unge er vedlagt høringsforslag til strategi, og det det er 
gitt følgende avsluttende kommentar: 
 
Vi ser at verdien av å lytte til barn og unge som fullverdige medlemmer og medborgere av 
samfunnet aksepteres i stadig økende grad i Norge. Samtidig har det blitt påpekt at barn og unges 
medvirkning først og fremst omfavnes i hverdagslige sammenhenger – i spørsmål om familieliv, 
skole og barnehage. Det finnes også politiske organer som fremmer ungdommers interesser i 
politiske prosesser, som Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg, Likevel 
nedprioriteres ofte barn og unges deltakelse i den politiske sfæren. I internasjonal forskning har det 
gjentatte ganger blitt påpekt at mens vi har blitt flinkere til å spørre barn og unge om meningene 
deres, er det ikke gitt at det medfører reelle konsekvenser. Å «lytte» til barn og unge kan ofte være 
en symbolsk handling som ikke følges opp med reell anerkjennelse og handling basert på det de 
forteller.  
 
Trøndelag fylkeskommune har gitt unge trøndere mulighet til å komme med innspill til 
fylkeskommunens nye strategi for klimaomstilling gjennom klimaverkstedet. De retter en stor takk 
til deltakerne ved klimaverkstedet, for deres beundringsverdige og dedikerte arbeid og 
engasjement. Samtidig oppfordrer de sterkt til at fylkeskommunen kommuniserer tilbake til barn og 
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unge hvilken rolle deres innspill har spilt i den videre prosessen. Styrket kommunikasjon mellom 
styresmakter og befolkningen – inkludert den yngre garde – er avgjørende for å understreke at det 
nytter å engasjere seg. barn og unges innspill har blitt sammenfattet i dette dokumentet. I det det 
blir overlevert til fylkespolitikerne, gir de også stafettpinnen videre. Hvorvidt deltakerne i 
klimaverkstedet har reell medvirkning avgjøres dermed av politikerne i Trøndelag fylkeskommune i 
årene framover.  
 
 
Vurdering 
Overhalla kommune er enige i at det haster med å redusere klimautslippene for å begrense de 
mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene som vi allerede har sett eksempel på både i 
Norge og ellers i verden. Og det er positivt at FNs bærekraftmål legges til grunn i dette arbeidet. 
 
Vi er også enige i Fylkesutvalgets presisering i vedtaket, at i det videre arbeidet må hovedårsakene 
til de globale klimautfordringene gjennom brenning av kull, olje og gass komme tydeligere fram, 
samt at det må settes klare mål for reduserte klimautslipp fra industrien. 
 
En regional strategi for klimaomstilling har som hensikt å beskrive hvordan det skal arbeides for å 
oppnå et klimanøytralt Trøndelag i 2030, og framlagt høringsforslag til strategi vurderes til å 
omfatte de viktigste temaene og de utfordringer vi står overfor. Strategien vil derfor bli et nyttig 
dokument for regionen og kommunenes arbeid med klimaomstilling i årene framover. 
 
Overhalla kommune har likevel noen kommentarer til målene (Sånn gjør vi det i Trøndelag) som er 
satt under de ulike temaområdene (mat, bygg, transport, møteplasser, karbonbinding):  
  
Mat:  
Her bør det være med et punkt, eller underpunkt til første kulepunkt som går på økt produksjon og 
forbruk av norskproduserte planter som kan brukes direkte til menneskemat, både som energi og 
proteinkilde uten å ta veien om husdyr. I tillegg til klimaeffekten har dette betydning for 
selvforsyningsgraden vår. For å kunne brødfø en voksende befolkning i verden, må de rike landene i 
større grad enn i dag basere seg på plantekost.  
  
Bygg:  
Kulepunkt 4 omhandler testing og utvikling av forretningsmodeller for bygg som energihøster og 
produsent. Punktet bør suppleres med mål om implementering i kommunale og 
fylkeskommunale bygg (virksomhet), samt å påvirke næringslivet til det samme. Planen har et 10-
årsperspektiv, og vi har nasjonale mål om betydelig reduksjon i klimagassutslipp innen 2030.  
  
Transport:  
Her kunne elektrifisering av jernbanestrekninger som går gjennom fylket også vært et punkt.   
  
Karbonbinding:  
En maksimering av biomasseproduksjonen i kulepunkt 1 bør ha med en forutsetning om at det 
skal skje med sterk vekt på å ivareta naturmangfoldet. Historien har utallige eksempler på at 
tiltak for å rette på en miljøskade har påvirket andre miljøfaktorer negativt.  
   
Det bør vurderes et punkt som omhandler å unngå å bruke myr på en måte som direkte 
øker utslipp, og reduserer fremtidig karbonakkumulering i myr. Trøndelag er et fylke som er rikt på 
myrer som kontinuerlig øker innholdet av mengden organisk materiale og dermed binder 

37



karbon, og er store karbonreservoarer. I tillegg har myrene effekt som forsinker drenering av 
nedbørsvann ut i vassdragene. Det virker flomdempende når det er nedbør og demper uttørking i 
perioder med lite nedbør  
   
Plast:  
Det bør vurderes et punkt om at bruk av engangsartikler bør reduseres til et minimum.  
  
Punkt 4 om utnyttelse av potensiale i treforedlingsindustrien i Nord-Trøndelag for produksjon av 
råstoff til plastproduksjon bør suppleres med: “samt bidra med materialer som kan være gode 
alternativer til plast”.  
  
Det er usikkert om man blir kvitt problemet med mikroplast eller plastforsøpling om plast på 
avveie kommer fra tre istedenfor olje.  
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Saksmappe: 2020/949 

Saksbehandler: 
Åse Ferstad 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Høring av Trøndelagsplanen - Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020 - 
2023 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 54/20 05.05.2020 
Kommunestyre  19.05.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
Overhalla kommune har følgende innspill til høringsutkast til regional planstrategi for 
fylkestingsperioden 2020 – 2023: 
 

1. Høringsutkastet til regional planstrategi gir en god oversikt over utviklingstrekk, 
omstillingsbehov og planbehov. 

2. I dagens digitale samfunn hvor dokumenter i all hovedsak leses på skjerm, kan 
fylkeskommunale plandokumenter framover med fordel utformes slik at de er tilrettelagt 
for lesing på skjerm. Utforming av tekst i spalter er da lite hensiktsmessig. 

3. Fylkeskommunen er nå i en situasjon hvor en rekke sentrale plan-/strategidokumenter ble 
vedtatt like etter og i sammenheng med sammenslåingen av NT/ST. Samferdselsområdet er 
et eksempel på dette. Når en nå er i ferd med å utarbeide en strategi for klimaomstilling, 
bør denne værende førende for alle andre planer/strategier. I et klimaomstillingsperspektiv 
bør det trolig derfor allerede i denne planperioden vurderes å revidere allerede vedtatte 
strategier, slik at disse kan tilpasses og bidra til rask gjennomføring av det strategien for 
klimaomstilling vil legge opp til. 

4. Planstrategien nevner kort at det er behov for å utarbeide en Regional strategi for luftfart i 
perioden. Overhalla kommune forutsetter også her at dette arbeidet skal baseres på 
kommende strategi for klimaomstilling. 

5. I den nåværende situasjonen med koronakrisen er det aktuelt å foreslå at planstrategien 
også tar stilling til planbehovet for fylkeskommunens rolle og oppgaver i arbeidet med 
samfunnsberedskap. 

 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Vedlegg:  
Høringsutkast Trøndelagsplanen - Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020 - 2023 
 
 
Saksopplysninger 
Trøndelag fylkeskommune har i brev datert 13.03.2020, oversendt høringsutkast av 
Trøndelagsplanen – Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020-2023. 
 
Høringsfrist er satt til 30.april, men kommunen har etter forespørsel fått anledning til å ettersende 
uttalelsen etter kommunestyrets behandling 19.mai. Uttalelsen vil da bli lagt ved saken til 
Fylkestinget uten nærmere vurdering av kommunens vedtak og eventuell justering av strategien.  
 
Som regional planmyndighet utarbeider fylkeskommunen regional planstrategi i begynnelsen av 
hver valgperiode. Strategien gjør rede for viktige regionale utviklingstrekk, utviklingsmuligheter i 
Trøndelag, og peker på satsingsområder og nødvendige prioriteringer i valgperioden. 
 
De langsiktige målene i Trøndelagsplanen (vedtatt desember 2018) er førende for prioriteringene i 
regional planstrategi. I tillegg er FNs bærekraftmål en viktig del av grunnlaget for all videre 
planlegging og i forvaltningen for øvrig. 
 
Fylkestinget vedtok 26.februar 2020 å sende regional planstrategi på høring. I vedtaket ble det 
presisert at punkt om tap av matjord og natur blir tatt inn under regionens utfordringer i 
kommende valgperiode. Dette vil bli innarbeidet sammen med høringsinnspill. 
 
Målet er at satsningene i denne planstrategien er noe hele Trøndelag skal jobbe for å oppnå. Hva 
hver enkelt legger i de ulike satsningsområdene vil være ulikt, men det viktige er å utnytte egne 
muligheter og at egne handlinger bidrar til å bevege Trøndelag i samme retning. Det er derfor 
nyttig å få høringsinnspill til utkastet, slik at den endelige strategien blir et godt styringsverktøy for 
hele Trøndelag og at Trøndelag fylkeskommune får presise tilbakemeldinger på hvordan de kan 
bidra best. 
 
De håper at det involveres godt i egen organisasjon, slik at det blir en bredde i innspillene. Det vil 
bidra til å underbygge satsingene og prioriteringene framover.   
 
Høringsutkastet har følgende innhold: 
 Innledning som beskriver -Politisk prosess, -Trøndelagsplan til utfordringsdokument og 

økonomiplan 
 Bærekraft i Trøndelag med avsnitt om -Nasjonale forventninger, -Bærekraft i egen 

organisasjon, -Et bærekraftig Trøndelag, -Partnerskap 
 Trøndelagsplanen 2019-2030 
 Utviklingstrekk og prioriterte satsninger 
 Klimaendringer 
 Demografisk utvikling og sentralisering med avsnitt som beskriver -Ulik utvikling i ulike deler 

av Trøndelag 
 Verdiskaping med avsnitt om -Kompetansebehov i endring 
 Bolyst, livskvalitet og deltakelse 
 Store strukturendringer 
 Økonomien i Trøndelag fylkeskommune 
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https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/plan-og-areal/horingsutgave-trondelagsplanen---regional-planstrategi-for-fylkestingsperioden-2020---2023.pdf


 Regionale planer og strategier med en tabell som viser -Planer som er vedtatt eller under 
utarbeidelse 

 
 
Vurdering 
På grunn av kort høringsfrist (koronasituasjonen, påske og kommunens møteplan), har det vært 
begrenset mulighet for involvering i egen organisasjon. 
 
Det vurderes som viktig at planstrategien blir fremmet for kommunestyret, slik at det politiske 
nivået i kommunen er gjort kjent med innholdet, samtidig som en gir innspill til planstrategien.  
 
Framlagt forslag til regional planstrategi legges fram med de forslag til innspill som er beskrevet i 
rådmannens innstilling. 
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Saksmappe: 2020/1083 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Reglement Overhalla Eldreråd 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 55/20 05.05.2020 
Kommunestyre  19.05.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
Fremlagte forslag til reglement for Overhalla Eldreråd vedtas. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven § 5-13 
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https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-13


Vedlegg: 

1.  Forslag til reglement for Overhalla Eldreråd 

 
 
 
 
Saksopplysninger 
Folkevalgte organer skal ha et reglement. Eldrerådet i Overhalla sitt gjeldende reglement ble 
vedtatt i kommunestyret 6.9.2004 og sist endret i kommunestyret 19.12.2011. 
 
Ny kommunelov og forskrift om medvirkningsordninger krever at vårt reglement trenger en 
oppdatering som er i tråd med gjeldene regelverk.  
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file:///C:/Users/toruen/Downloads/Reglement+for+Overhalla+Eldrer%C3%A5d%20(5).pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727?q=forskrift%20om%20medvirkningsorgan


 

 
 

 

 

Saksmappe: 2020/1083 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Reglement for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Overhalla 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 56/20 05.05.2020 
Kommunestyre  19.05.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
Forslag til reglement for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Overhalla vedtas. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  Kommuneloven § 5-13 
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https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-13


Vedlegg: 

1. Forslag til reglement. 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
I ny kommunelov § 5-13 forutsettes det at alle folkevalgte organer skal ha et eget reglement hvor 
det fremgår hva som er organets virkeområde, eventuelle vedtaksmyndighet, tidsperiode og andre 
sentrale bestemmelser om organets virksomhet. Vedlagt følger forslag til reglement for rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i Overhalla som er utarbeidet i hht. kommuneloven og 
forskrift om medvirkningsordninger. 
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727?q=forskrift%20om%20medvirkningsorgan


 

 
 

 

 

Saksmappe: 2020/227 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Forskrift om godtgjørelse for folkevalgte og revidert reglement for folkevalgte 
organer og arbeidsvilkår 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 57/20 05.05.2020 
Kommunestyre  19.05.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til lokal forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Overhalla 

kommune vedtas. 
2. Forskriften legges ut til høring, frem til 19.5.20. 
3. Revidert reglement for folkevalgte organer og arbeidsvilkår vedtas. 

 
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven kap. 8 (§ 8-3, § 8-4, § 8-6, § 8-8, § 8-9 og § 8-10). 
 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Overhalla 
2. Forslag til revidert reglement for folkevalgte organer og arbeidsvilkår 

 
Saksopplysninger 
 
Det fremkommer av kommuneloven at kommunestyret selv i forskrift skal vedta godtgjørelser for 
folkevalgte. Folkevalgtes rettigheter til godtgjørelser kan ikke lenger reguleres i reglementer. 
 
Vedlagte forslag til forskrift er utarbeidet i tråd med vårt gjeldende reglement for folkevalgtes 
organer og arbeidsvilkår, kap. 4 – Økonomi. Viser forøvrig til vedlagte reviderte reglement, der alt 
som omhandler godtgjørelser er tatt ut som følge av denne nye forskriften.  
 
Rådmannen foreslår en ny lokal forskrift som stadfester folkevalgtes rettigheter til godtgjørelse og 
velferdsgoder i Overhalla kommune. I tillegg foreslås det at vedlagte forslag til revidert reglement 
vedtas. 
 
Det følger av forvaltningsloven § 37 at kommunestyret skal påse at saken er «så godt opplyst som 
mulig» før en forskrift blir vedtatt. Etter en nærmere vurdering, mener rådmannen at det er 
tilstrekkelig at forskriften legges ut på høring fra formannskapets behandling den 5.5. og frem til 
kommunestyrets behandling og vedtak i saken den 19.5.2020.
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-4#KAPITTEL_2-4
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A737


 

 
 

 

 

Saksmappe: 2020/217 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Reglement for utvalg for klagesaker 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 58/20 05.05.2020 
Kommunestyre  19.05.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
Reglement for utvalg av klagesaker vedtas. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 5-13. 
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Vedlegg: Reglement for utvalg av klagesaker. 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Valg av utvalg for klagesaker for perioden 2020-2023 ble behandlet og vedtatt i formannskapets 
møte 16.3. I den forbindelse be det vedtatt at det utarbeides et reglement for utvalget. 
 
Vedlagt følger rådmannens forslag til reglement for utvalg av klagesaker.
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