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Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Teams 
Dato: 26.06.2020 
Tidspunkt: 09.00 

 
De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin 
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på e-post til: 
torunn.gronnesby@overhalla.kommune.no    
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
 
 
 
 
 
 
Per Olav Tyldum 
Ordfører 
 
 
        Torunn Grønnesby 
        Formannskapssekretær
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Saksmappe: 2020/1417 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Overhalla Pizzeria - Søknad om utvidet skjenkebevilling og dispensasjon fra 
reguleringsplan 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 78/20 26.06.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Overhalla Pizzeria v/ Selman Ahmad gis tillatelse til serverings- og skjenkebevilling for  
øl og vin på avgrenset område i tilknytning til restaurantens inngangsparti.  

2. Tillatelsen gjelder for perioden 26.6. – 15.8.20 med skjenketid: 12.00 – 23.00. 
 

Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementet kap III  c – delegasjon etter særlov,  
Alkoholloven § 4-2. 
 

3. Overhalla kommune gir etter plan- og bygningsloven § 19 midlertidig dispensasjon fra  
byggegrensen langs Haugveita i “Reguleringsplan for Ranemsletta” til å sette opp et gjerde 
for å avgrense skjenkeområdet til uteserveringen i en avstand på 0,7 m fra asfaltkanten på 
Haugveita. Dispensasjonen gis frem til 15.09.2020.  
 

Hjemmel for vedtaket er: Dispensasjon etter § 19 i Plan og bygningsloven fra byggegrensen i 
“Reguleringsplan for Ranemsletta”. 
 

4. Reguleringsplanen krever en utforming som harmonerer med omgivelsene og den må 
godkjennes av teknisk sjef før det tas i bruk.  

 
Hjemmel for vedtaket er: Reguleringsbestemmelsene i “Reguleringsplan for Ranemsletta” pkt. 3.4.c 
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Saksopplysninger 
Overhalla Pizzeria v/Selman Ahmad søker om utvidelse av sin skjenkebevilling til å gjelde utendørs 
på et avgrenset område i sommer. Det søkes om å servere gjester (plass til 15-20 gjester) ute i 
tilknytning til restaurantens inngangsparti for perioden 26.6. – 15.8.20. Eier av bygget har godkjent 
bruk av arealet. 
 
De begrenser skjenkebevillingen ute til å gjelde øl og vin. Det søkes om skjenketid fra kl. 12.00 – 
01.00. 
 
Skjenkebestemmelsene krever en avgrensning av skjenkeområdet. Det planlegges derfor å sette 
opp et gjerde rundt uteserveringen/ skjenkeområdet. Det er planlagt satt opp inn til 0,7 m fra 
asfaltkanten på Haugveita. Her er det fra før et hellelagt område fra inngangen til Overhalla Pizzeria 
og helt til asfaltkanten på Haugveita. Dette kan enkelt tilrettelegges for uteservering med bord og 
stoler. Langs Haugveita er det en byggegrense som omtrent følger veggen på dette bygget mot 
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Haugveita. Det søkes derfor om en midlertidig dispensasjon fra denne byggegrensen til å sette opp 
gjerdet ca. 3,5 m over grensen.  
 
Reguleringsbestemmelsene pkt. 3.4 c) sier «Fortausbelegg, gatemøblering, skilt, reklamebruk, 
utvendig belysning, beplantning, gjerder og murer skal gis en utforming som harmonerer med 
omgivelsene og godkjennes før tiltak iverksettes.»   
  
 
Vurderinger 
Restauranten ligger i sentrum nært inntil leilighetsbygg. Rådmannen foreslår at skjenketiden ute 
begrenses til kl. 23.00 av ro- og ordensmessige hensyn.  
 
Dispensasjon fra byggegrensen:  
En dispensasjon fra reguleringsplanen må vurderes etter § 19 i Plan og bygningsloven og det stilles 
2 krav for å kunne gi dispensasjon: Hensikten bak bestemmelsen må ikke bli vesentlig tilsidesatt og 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Hensikten bak byggegrensen 
er plass for snø og snørydding på vinteren og god sikt langs vegen. Innstillingen er at det et gis en 
midlertidig dispensasjon frem til 15.09.2020 for å unngå problem med snørydding og lagring av 
snøen. Et gjerde på under 1 m tar ikke mye sikt langs vegen. Her er det også kun gang- og 
sykkeltrafikk. Hensikten bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt.  
Det andre kravet er at for å kunne gi dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene. Fordelen med å kunne gi denne dispensasjonen er å få en uteservering på en 
enkel måte og snarest mulig. Det er fra før 2 steder med uteservering i gata hvis en regner med 
hotellet. Driverne av utestedet må begrense evt. støy, så det skal ikke bli en vesentlig ulempe.  
Naboene er varslet, men en huseier har det ikke vert mulig å få tak i.  
Etter en samlet vurdering kan en derfor i dette tilfelle gi dispensasjon til å sette opp et gjerde som 
omsøkt. 
 
Ang. krav til utforming i reguleringsbestemmelsene: 
Det var planlagt et gjerde med europaller, men er blitt enig med søker om at det må bli et enkelt 
gjerde som ser finere ut. Utformingen er ikke helt klar enda. Da gjerdet kommer her i sentrum så er 
det mulig å følge med på utformingen, kanskje også før selve byggingen. Teknisk avd. v/ Teknisk sjef 
kan godkjenne det før området tas i bruk.  
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Saksmappe: 2020/1392 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Brøndbo Holding AS - Forespørsel om vederlagsfri bruk av tilleggstomt på Skage 
industriområde 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 79/20 26.06.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Fradeling av ca. 2 daa fra Skage industriområde, 13/37 som tilleggstomt til Brøndbo Holding AS 

godkjennes etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m.  
 
2.  Brøndbo Holding AS får kjøpe ca. 2 daa tomt nord for eksisterende tomt.  
-    Området selges for vedtatt tomtepris kr. 80/m2. 
-    Kjøper betaler alle gebyr med opprettelse av eiendom og alle omkostninger med tomtesalget. 
 
3. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven. Tiltaket anses ikke å komme i konflikt med 

prinsippene i §§ 8-12 i loven. 
 
 
 
Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav d 

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
I 27.05.2020 Forespørsel om tilleggstomt 

for kuldebæreanlegg 
Brøndbo Holding AS 

U 08.06.2020 Forespørsel om tilleggstomt 
for kuldebæreanlegg 

BRØNDBO HOLDING AS 
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Kart tilleggstomt - grønn farge 

 

 
Kart over røranlegg 

 
 
 
Saksopplysninger 
Brøndbo Holding AS bygger ut anlegget i Torvstrøvegen (Skage industriområde) med nybygg og 
gjenoppbygging etter brann. I tillegg skal det etableres nytt vanninntak til anleggene, utbedring av 
eksisterende avløpsnett og utomhusarbeider. 
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Investeringene er ca. 35 millioner, og vil gi et moderne anlegg, framtidsrettet mot bransjens krav. 
Det er lagt vekt på miljøaspektet både i byggeprosessen og for videre drift. Derfor planlegges det å 
nyttiggjøre seg jordvarme i oppvarming av bygningene som en del av bedriftens miljøstrategi. 
 
Det er foretatt beregning av omfanget av rørsystem for å hente tilstrekkelig jordvarme. Nødvendig 
areal vil utgjøre ca. 2 daa. Siden alt tomteareal er fullt utnyttet, må rørsystemet legges utenfor 
tomta, mot nord og øst. 
 
Brøndbo Holding AS ønsker å disponere det aktuelle området vederlagsfritt i 10 år, og med opsjon 
på kjøp. 
 
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.  
 
Opprettelse av ny grunneiendom, skal behandles etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m. 
 
 
Vurdering 
Overhalla kommune har tidligere hatt gjennomgang av eiendomsforholdene på industriområdene 
og øvrige kommunale eiendommer. Det er vedtatt at tomtene selges, og det er vedtatt prisnivå for 
de ulike områdene. 
 
Økt tomteareal som er nødvendig for planlagt utbygging, bør likestilles med øvrig industriareal. Selv 
om utnyttelsen gjelder under jorda, kan tomta da ikke benyttes til bebyggelse og beslaglegges 
dermed. Det vil derfor være låst i forhold til bruk både for kommunen som grunneier og eventuelt 
andre interessenter. 
 
Det er også viktig å hensynta at andre som har kjøpt areal på området får samme saksbehandling 
som de som kjøper nå. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at Brøndbo Holding AS får kjøpe ca. 2 daa tilleggstomt som omsøkt, 
og at arealet selges til tidligere vedtatt pris på kr 80/ m2 og hvor kjøper betaler alle gebyr med 
oppmåling/matrikkelarbeid og omkostninger med salget. 
 
 
Miljømessig vurderinger 
Naturmangfoldloven 
§ 8: kunnskapsgrunnlaget 
Det er ikke registrerte funn av miljøverdier ifølge MiS, DNs Naturbase eller Artsdatabankens 
artskart. 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.  
Området er vurdert i forbindelse med revidering av reguleringsplanen. 
§ 10: økosystemtilnærming og samlet belastning 
Da det ikke foreligger opplysninger om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges 
prinsippet om samlet belastning liten vekt. 
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§ 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. 
 
Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven. Tiltaket anses ikke å komme i konflikt med 
prinsippene i §§ 8-12 i loven. 
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Saksmappe: 2020/1473 

Saksbehandler: 
Aksel Håkonsen 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Temaplan for naturmangfold 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 80/20 26.06.2020 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Overhalla kommune utarbeider temaplan for naturmangfold, som sammen med andre 

temaplaner i kommunen skal bidra med grunnlagsmateriale for kommende kommuneplan, 
først og fremst arealdelen. 

2. Arbeidet er i hovedsak tenkt dekket med egne stillingsressurser. En budsjettramme på kr 
50.000 kan disponeres til ekstra innleie av bistand og prosesskostnader knyttet til 
møteavvikling, annonsering m.v. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
S 18.06.2020 Temaplan for naturmangfold  
 
 
 
 
 
Saksopplysninger/Vurdering 
 
Tap av naturmangfold er sammen med klimagassutslipp og miljøgifter en av de største miljø-
utfordringene vi står ovenfor. Miljødirektoratet inviterte i vår kommunene i landet til å søke på 
midler fra en pott som var øremerket til tilskudd til utarbeidelse av kommunedelplaner for 
naturmangfold. Overhalla var en av de 51 kommunene som søkte, men var ikke blant de 8 som fikk 
tilskudd.  
 
En viktig grunn til at vi søkte er at kommuneplanen vår skal revideres i løpet av 2021, og at en plan 
for naturmangfold (sammen med bl.a forholdsvis nylige utarbeidede temaplaner for kultur og for 
friluftsliv) vil utgjøre et viktig utgangspunkt for kommuneplanarbeidet. Det er derfor svært aktuelt å 
lage en plan for naturmangfoldet selv om kommunen ikke oppnådde tilskudd til arbeidet.  
 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 pålegger kommunene i alle vedtak som omhandler planlegging og 
utnyttelse av arealressurser å vurdere arealbruken opp mot hensynet til naturmangfoldet og 
eventuelt sette vilkår knyttet til ivaretakelse av naturmangfoldet. En temaplan på dette området vil 
inneholde status, utfordringer og handlingsplan med mål og tiltak. Slik sett vil tiltaksplanen kunne 
bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget og fastsette noen prinsipper for disponering av 
arealressursene   
 
I søknaden om tilskudd måtte planen ha status som kommunedelplan. En kommunedelplan har en 
del formalkrav etter plan og bygningsloven som er knyttet til prosess med høringer og medvirkning 
fra organisasjoner. Prosessen med en naturmangfoldplan hos oss bør gå parallelt med og helst noe 
i forkant av kommuneplanens arealdel. Dette kan bli vanskelig med det omfanget som kreves av en 
kommunedelplan. Som et alternativ kan vi utarbeide en temaplan som ikke har like omfattende 
formalkrav til prosess. Medvirkning er viktig, men kan sikres delvis gjennom kommuneplanarbeidet 
og delvis med hvordan vi selv legger opp planprosessen for temaplanen.  
 
Utfordringer når det gjelder naturmangfold 
En del av planen er å synliggjøre det naturmangfoldet vi har i kommunen. Det finnes noen 
utfordringer med det å ta vare på disse verdiene, som det også er meningen at planen skal ta tak i. 
 
Kommunen fikk utført registreringer av en del arealer med viktige naturtyper i 2005. Kommunen 
bruker i dag disse registreringen aktivt i arealsaker, og styrer i stor grad unna registrerte områder. 
Siden naturtypekartleggingen som er gjort ikke er heldekkende, må man regne med at det er en 
god del verdier som ikke er fanget opp. Registreringen kan derfor langt fra regnes som komplette. 
Med søkelys på naturmangfold er det fort gjort å glemme «hverdagslandskapet». Vi har liten 
kontroll på hvordan de mange tiltak som hver for seg er ganske små, i sum har påvirket 
naturlandskapet og mangfoldet selv om de ikke berører registrerte verdier.  
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Ny omløpsfotografering i 2020 vil gi oss oppdatert kartfestet oversikt over arealbruken. Vi vil da ha 
en tidsserie med bilder, og kunne se endringer over flere år fram til 2020. Dette gir oss informasjon 
om utviklingstrekk i arealbruken.  
 
For øvrig er problematikk i forbindelse med spredning av fremmede skadelige arter et nasjonalt 
problem, der vi vet at vi har utfordringer i Overhalla, og som vi delvis har tatt tak i.   
 
Flere utfordringer vil trolig komme opp i forbindelse med planarbeidet.  
 
Organisering 
Det er foreløpig opprettet en arbeidsgruppe med tre personer fra teknisk og to fra landbruk og 
natur der enhetsledere fra begge avdelingene også deltar. Hovedansvar for gjennomføringen er 
tiltenkt landbruk og natur. Arbeidet knyttes som nevnt opp mot arbeidet med revisjon av 
kommuneplanen. 
 
Økonomi  
I søknaden til Miljødirektoratet var kostnadene utenom vår egeninnsats knyttet til: 
Noe innleid/kjøp av arbeid, supplerende registreringer, kartarbeid, åpne informasjonsmøter, møter 
i arbeidsgruppe, styringsgruppe og referansegruppe, layout, referanser, annonser og reiser/ 
samlinger. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 225.000 inkludert egeninnsats. Vi søkte om 
tilskudd på 165.000 kr. Dette er beløp som er på nivå med fjorårets innvilgede søknader. 
 
I prosjektet som nå er tenkt vil alle delene utenom egeninnsatsen blir nedskalert. Registreringer må 
heller bli en del av tiltaksdelen i planen. Alle de andre behovene vil få redusert omfang pga. 
økonomien, men også fordi en temaplan vil kreve mindre annonsering og har færre formalkrav. En 
bør likevel kunne få et godt grunnlag til å arbeide med ivaretakelse av naturmangfoldet i 
kommunen blant annet som noe av bakgrunnsmaterialet til kommuneplanens arealdel. 
 
I tillegg til eget arbeid ser vi for oss følgende kostnader: 
*Innleid arbeid fra arealplanlegger 14 dagsverk   kr 30.000 
Annonser/ kunngjøringer      kr 10. 000 
Møter inkl ett åpent med foredragsholder    kr 15.000 
Layout         kr 15.000 
Sum kostnader utenom budsjett     kr 75.000 
 
Finansiering: 
Bundet fond, landbruk og natur     kr 25.000 
Tilleggsbevilgning        kr 50.000 
Sum finansiering        kr 75.000 
 
*Naturmangfold vil måtte være et tema i kommuneplanens arealdel slik at noen av ressursene som 
brukes i temaplanen vil kunne frigjøre midler fra arbeidet med arealplanen. 
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