
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Møteinnkalling 

 
 
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Teams 
Dato: 02.02.2021 
Tidspunkt: 12.00 

 
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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Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 1/21 Prosjektrapportering februar 2021  
PS 2/21 Valg av 17. maikomite 2021  
PS 3/21 Valg av nytt medlem til sakkyndig ankenemnd vedr. 

eiendomsskatt for perioden 2019- 2023 
 

PS 4/21 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter ved leie av 
Overhalla fjellstyres hytte ved Reinsjøen - Truls Aalberg 

 

PS 5/21 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
landbruksformål til tilleggstomt for boligtomt, 37/2 Ola B. 
Lie-Husby. 

 

PS 6/21 Innføring av standard abonnementsvilkår for vann og avløp i 
Overhalla kommune 

 

PS 7/21 Søknad om kjøp av tomt på Skogmo industriområde - 
GrunnPartner AS 

 

PS 8/21 Samarbeidsavtale om landbruk og naturforvaltning mellom 
Overhalla kommune og Grong kommune 
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Saksmappe: 2020/2092 

Saksbehandler: 
Trond Stenvik 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Prosjektrapportering februar 2021 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 1/21 02.02.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Formannskapet tar som styringsgruppe for byggeprosjekter fremlagte prosjektrapportering til 
orientering 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Vedlegg: 
Prosjektrapport februar 2021. 
 
 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtar nødvendige rammer/mandat for igangsetting av kommunale 
byggeprosjekter. I tråd med vedtatt delegasjonsreglement fungerer formannskapet som 
styringsgruppe for byggeprosjekter. 
 
Styringsgruppen skal holdes orientert fra kommunedirektøren om status og utvikling i prosjekter i 
kommunen. Styringsgruppen skal ha mulighet til å fatte vedtak omkring prinsipielle/avklarende 
spørsmål i prosjekter i forhold til overordnede beslutninger. 
 
Det vises til vedlagte prosjektrapport for nærmere opplysninger om prosjektene 
 
 
Vurdering 
Det er ønskelig å utvikle rapporteringen slik at en sikrer formannskapet tilstrekkelig grunnlag til å 
utøve rollen som styringsgruppe. Som i all rapportering vil det være en avveining mellom mengde 
av detaljert informasjon og samtidig sørge for en oversiktlig, overordnet styringsinformasjon som 
angir vesentlige avvik fra opprinnelig plan. I rapporteringen vil en prioritere fokus på de større 
byggeprosjektene. I tillegg til en skriftlig prosjektrapport gis det også en utfyllende muntlig 
orientering i formannskapsmøtene. 
 
Som prosjektrapporten viser er det noen mindre endringer i avviksprognoser i prosjektene, med en 
samlet netto besparelse som endring i forhold til forrige rapportering i desember. 
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Saksmappe: 2021/33 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Valg av 17. maikomite 2021 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 2/21 02.02.2021 
Kommunestyre  16.02.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Følgende velges til 17. maikomite for 2021: 

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

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

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
S 12.01.2021 Valg av 17. maikomite 2021  
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
I forbindelse med valg av 17. maikomite i 2017 ble det vedtatt at fremtidige 17. maikomiteer skal 
bestå av 5-7 medlemmer som velges av og får sitt mandat og økonomiske ramme av 
kommunestyret. 
 
Det velges en leder blant de som velges som komite for kommunens felles arrangement.  
 
Følgende ble oppnevnt og valgt som 17. maikomite (for kommunens felles arrangement) i 2020: 
 
5.klassekontaktene på Hunn skole og Overhalla barne- og ungdomsskole, sanitetsforeningene på 
Skage, Øysletta, Maiblomsten på Ranemsletta og Fridtun forsamlingshus. 
 
Komiteen sto fritt i hvordan dagen ble organisert innenfor gitt kostnadsramme. 
 
5.klasseforeldre var komite for grendevise arrangement på Ranemsletta og Skage og Øysletta 
grendelag for arrangementet på Øysletta i 2020.  

 
Vurdering 
 
Kommunedirektøren foreslår en økonomisk ramme på inntil 35.000,-. Dette er samme ramme som 
ble gitt i 2020.  Fakturaer ang. 17. mai skal sendes til Overhalla kommune v/Torunn Grønnesby. 
 
Det foreslås at det velges en leder blant de som velges som komite for kommunens felles 
arrangement.  
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Saksmappe: 2020/48 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Valg av nytt medlem til sakkyndig ankenemnd vedr. eiendomsskatt for perioden 
2019- 2023 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 3/21 02.02.2021 
Kommunestyre  16.02.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken fremlegges uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
I 31.12.2019 Signert samtykke til å la seg velge til folkevalgte 

organer 
Anne-Lise 
Vannebo 

I 07.12.2020 Søknad om fritak fra verv som nestleder i sakkyndig 
klagenemnd - eiendomskatt 

Anne-Lise 
Vannebo 

 
 
 

   

 

Vedlegg: Eiendomsskattevedtekter.  

 
 
Saksopplysninger 
 
Kommunestyret foretok valg av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd i kommunestyremøte 
17.12.2019. 
 
Nå har vi mottatt søknad om fritak fra verv som nestleder i sakkyndig klagenemnd fra Anne-Lise 
Vannebo. Hun begrunner sin søknad med at hun har flyttet til Namsos og nå er folkeregistrert der. 
 
Anne-Lise Vannebo er dermed ikke lenger valgbar og det skal foretas valg av nytt medlem. 
 
Det skal innhentes skriftlig samtykke fra den som velges. 
 
Følgende ble valgt som medlemmer og varamedlemmer i sakkyndig klagenemnd for perioden 
2019-2023: 
 
Medlemmer: 
Leder Magne Lysberg 
Nestleder Lise Vannebo 
Medlem Ole Lydersen 
 
Varamedlemmer: 
1.vara Per Jostein Risvik 
2.vara Julie Grannes 
3.vara Ove Vannebo  
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Saksmappe: 2020/34 

Saksbehandler: 
Aksel Håkonsen 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter ved leie av Overhalla fjellstyres hytte ved 
Reinsjøen - Truls Aalberg 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 4/21 02.02.2021 
Kommunestyre  16.02.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag §6, samt ved 
vurdering etter Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12, gis  
 
Søker:  Truls Aalberg 
Tillatelse: til bruk av en snøscooter en tur fram og tilbake for transport av proviant og utstyr.  
Strekning: fra p-plass Leirdalen langs kjørelei til Overhalla fjellstyres hytte ved Reinsjøen. 
Periode: 25.02.2021 til og med 28.02.2021 
Annet:  Dokumentasjon på leie av hytta medbringes 
  Det skal tas hensyn til skiløype 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
I 15.12.2020 Søknad om kjøretillatelse til 

leid hytte - Reinsjøstu 
Truls Aalberg 

 
 
Saksopplysninger 
Truls Aalberg søker om å få benytte snøscooter for transport av utstyr og proviant fra p-plass 
Leirdalen til Overhalla fjellstyres hytte ved Reinsjøen. Han har leid hytta fra 25.02.2021 til og med 
28.02.2021.  
 
Saken skal behandles etter Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag, §6: 
I unntakstilfelle kan kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer - 
etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§2, 3, 4 og 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. 
 
I retningslinjer for bruk av snøscooter i Overhalla kommune, blir forholdet leie av hytte behandlet i 
punkt 2: 
 
 Ved leie av hytte gjelder følgende: 
 1. Avstandskrav; utgått 
 2. Transportbehovet skal oppgis i søknad. 
 3. Leieforholdet skal dokumenteres 
 4. Kjøretillatelsen skal bare gis for aktuell leieperiode. 

5. Bare 1 kjøretillatelse pr. hytte pr. leieperiode.  
 6. Det skal henvises til nærmeste kjørelei. 

7. Kjøretillatelse til leid hytte skal bare gjelde ved leie av ordinære utleiehytter, dvs. 
fjellstyrets og Statskogs hytter. Det kan gis kjøretillatelse til leier av privat hytte der det kan 
dokumenteres at hytteeier driver hytteutleie som næring. 

 8. Det skal ikke gis kjøretillatelse til leier av Salfjellstu. 
 
I følge rundskriv T- 6/09 skal søknaden også vurderes etter Naturmangfoldlovens §§ 8 -12: 

 Med bakgrunn i kunnskaper og erfaringer vurdere fare for skade på økosystemer - § 8.  
 Ved manglende kunnskap skal føre- var prinsippet legges til grunn § 9.  
 Hensyn til samlet belastning som tillatelse vil bidra til - § 10.  
 Ved fare for skader kan søker pålegges andre løsninger selv om det medfører økte 

kostnader - §§ 11 og 12. 
 
 
 
Vurdering 
Søker fyller de nødvendige krav i forhold til forskriften og retningslinjer for bruk av snøscooter i 
Overhalla kommune, punkt 2 som omhandler leie av hytte 
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Naturmangfoldlovens § 8 - 12: Kjøring med lett beltegående kjøretøy på snødekt mark tilsier lite 
skadepotensiale på vegetasjon, dyreliv og terreng med det omfanget av trafikk som forventes i 
området. Det foreligger ikke registreringer av vilt som er spesielt utsatt for forstyrrelser ved kjøring. 
 
Det anbefales derfor at søker gis kjøretillatelse fra p-plass Leirdalen til Overhalla fjellstyres hytte 
ved Reinsjøen for omsøkt periode. 
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Saksmappe: 2020/1798 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for landbruksformål til 
tilleggstomt for boligtomt, 37/2 Ola B. Lie-Husby. 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 5/21 02.02.2021 

  

Dokum Kommunedirektørens innstilling: 
1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for landbruksformål til boligformål 

på eiendommen 37/2 avslås. 
 Søknaden avslås fordi vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke oppfylles.  

Søknaden er i strid med plan- og bygningslovens krav for å innvilge dispensasjon og 
kommunens retningslinjer for behandling etter jordloven.  
Statsforvalteren gir faglig råd om at det ikke gis dispensasjon som omsøkt. 

 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementet Kap III, bokstav c, pkt ii 

 

enter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
I 21.09.2020 Søknad om omdisponering av 

areal 
Ola Lie Berthling 

U 05.11.2020 Høring. Søknad om 
dispensasjon fra 
kommuneplanens areal for 
LNF-område til tilleggsareal til 
boligtomt, 37/2 - Overhalla 
kommune. 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
m.fl. 

I 25.11.2020 Fylkeskommunens uttalelse til 
søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens areal for 
LNF-område til tilleggsareal til 
boligtomt, 37/2 i Overhalla 

Trøndelag fylkeskommune 

I 01.12.2020 Uttalelse - dispensasjon fra 
kommuneplan - fradeling av 
tilleggsareal til boligtomt 

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 
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U 10.12.2020 Søknad om fradeling av 
tilleggsareal fra 37/2 

Oddvar Sæther m.fl. 

 
Søkers kart: 

 
 
 
 
Saksopplysninger 
Ola Lie Berthling, eier av 37/2 har søkt om dispensasjon og fradeling av tilleggstomt til 37/4, 
boligeiendom i Skeismarka. Omsøkt areal er på ca 400 m2, mens eksisterende tomt er 962 m2. 
 
Omsøkt areal ligger rundt tomta, mot dyrkamarka, og er delvis skogbevokst. 
 

 
 
Planverk: 
Søknad om dispensasjon skal behandles etter plan- og bygningslovens (PBL) §§19-1, 2 og som 
fradelingsak etter § 20-1, bokstav m, samt jordloven. 
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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. 
 
Kommunale retningslinjer for behandling etter jordloven: 
Kommunestyret vedtok 16.6.2020, sak 29/20 lokale retningslinjer for behandling av en del lovsaker 
under jordloven. I forhold til fradeling av boligtomter er følgende vedtatt: 
Retningslinjer for praktisering av §§ 9 og 12 i jordloven i Overhalla kommune - omdisponering av 
dyrka og dyrkbar jord og deling av eiendom. 
Jordvernet skal praktiseres strengt i hele kommunen. Ved behandling av omdisponerings- og 
delingssaker etter jordloven, skal det søkes å finne alternative løsninger som ikke medfører forbruk 
av dyrka og dyrkbar jord. 
 
Fradeling av tomter til boliger 
Jordvernet skal praktiseres strengt. Det skal som hovedregel ikke fradeles tomter til boliger på 
dyrka eller dyrkbar jord, eller i tilfeller som fører til drifts- eller miljømessige ulemper for 
jordbruket. Ved fradeling av annet areal kan det fradeles tomt av normal størrelse, dvs. ca. 1 dekar. 
 
 
Søknaden er sendt på høring. 
 
Fylkeskommunen i Trøndelag: 
Fylkeskommunen skal bl.a. ha tilsendt søknader om tiltak som bygger ned dyrka jord. 
De uttaler at ut fra de områder de skal ivareta har de ikke merknader til søknaden. 
 
Statsforvalteren i Trøndelag: 
Statsforvalteren gir faglig råd om at det ikke blir gitt dispensasjon som omsøkt. 
 
Statsforvalteren presiserer at konsekvenser for jordvern er spesielt trukket fram som et område en 
skal vektlegge særlig i en dispensasjonsvurdering. 
Etter en lovendring i 2017 i plan- og bygningsloven § 19-2, tredje ledd kommer frem 
følgende: 
«Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.»  
 
Kommunestyret i Overhalla vedtok 16.6.2020 lokale retningslinjer for behandling etter jordloven, 
som er relevante her. Etter disse retningslinjene skal det ikke fradeles tomter til boliger på 
dyrka eller dyrkbar jord, eller i tilfeller som fører til drifts- eller miljømessige ulemper for 
jordbruket.  
Videre at ved fradeling av annet areal kan det fradeles tomt av normal størrelse, dvs. ca. 1 dekar. 
Landbruksforvaltningen i kommunen fraråder tillatelse til omdisponeringen begrunnet med at 
arealet sannsynligvis er dyrkbart ut fra beliggenhet og noe driftsmessig ulempe ved at 
boligtomten grenser mot åkerkanten.  
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Det omsøkte arealets beliggenhet gjør at det fungerer som en buffersone mot omkringliggende 
dyrka jord. Det er positivt med tanke på å unngå mulige konflikter mellom de som driver 
landbruk i området og boligeiendommen.  
Denne buffersonen bør etter vår vurdering tilhøre landbrukseiendommen og ikke flyttes over til 
boligeiendommen.  
Kommunen har vedtatt gode retningslinjer for å unngå drifts- og miljømessige ulemper, som vi 
mener det er all grunn til å holde seg til.  
I tillegg vil en slik dispensasjon kunne medføre presedensvirkning. 
 
 
Vurdering 
Ut fra Regjeringens jordvernstrategi, rundskriv M-1/2013 om omdisponering og deling, jordlovens 
§§9 og 12, samt Overhalla kommunes vedtatte retningslinjer, frarådes det prinsipielt å gi tillatelse 
til omdisponering til tilleggstomt på dyrkbar jord. Det medfører avgang av dyrkbart areal og i tillegg 
noe driftsmessig ulempe ved at boligtomten grenser mot åkerkanten.  
 
Det er ikke ønskelig med hus midt i dyrkajorda, men dette er tomt fra 1932 hvor andre vurderinger 
da lå til grunn. Tomta er senere utvidet i forbindelse med bygging av ny bolig, og nye krav til 
avstand fra byggelinje mot riksvegen.  
 
Eier en tomt ved dyrkajord, kan en ikke regne med å få utvide tomta. Spesielt når tomta er 962 m2 
og har plass for nødvendige funksjoner som hus og garasje.  
Det er kanskje ikke kritisk å utvide tomta med det udyrka rundt, men tomta kan bli fylt opp, og da 
blir det ytterligere randsone. 
Statsforvalteren uttaler at denne buffersonen etter deres vurdering bør tilhøre 
landbrukseiendommen og ikke flyttes over til boligeiendommen.  
 
Kommunedirektøren vil etter en samlet vurdering tilrå at omsøkt omdisponering av dyrkbar jord til 
tilleggstomt avslås. 
Søknaden avslås fordi vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke oppfylles. Søknaden er i strid med 
plan- og bygningslovens krav får å innvilge dispensasjon og kommunens retningslinjer for 
behandling etter jordloven. Statsforvalteren gir også faglig råd om at det ikke gis dispensasjon som 
omsøkt. 
 
 
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. 
 
§ 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: 2020/9 

Saksbehandler: 
Even Buvarp Helsingen 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Innføring av standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Overhalla kommune 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 6/21 02.02.2021 
Kommunestyre  16.02.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Det innføres standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Overhalla kommune. Bestemmelsene 
gjøres gjeldene fra vedtaksdato. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Saksopplysninger 
Det ble i KOM-sak 62/20 besluttet at forslag til standard abonnementsvilkår for administrative og 
tekniske bestemmelser for vann og avløp som utarbeidet av KS legges ut til offentlig ettersyn, med 
påfølgende behandling i kommunestyret. 
 
Saken ble kunngjort i lokalaviser, på kommunens hjemmeside og på Facebook og har ligget på 
høring fram til 15. desember. Det har i løpet av høringsperioden ikke kommet inn merknader til 
bestemmelsene. 
 
Vurdering 
Innføring av standard abonnementsvilkår vil i tråd med beskrivelsen i administrative bestemmelser: 

- fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og 
avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann 
og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen 
og den enkelte abonnent som er, eller blir, tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg. 

- stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt 
nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og 
utstyrskvalitet. 

 
Det vurderes at innføring av standard abonnementsvilkår i Overhalla kommune vil tydeliggjøre 
ansvarsforhold og plikter abonnentene har knyttet til bruk av vann- og avløpsnettet. Dette vil forenkle 
den daglige driften og kontakt med abonnenter. Vilkårene vil også sikre økt likebehandling. 
 
Kommunedirektøren foreslår derfor at standard abonnementsvilkår for vann og avløp som 
utarbeidet av KS innføres i Overhalla kommune. Vilkårene gjøres gjeldende fra endelig vedtak i 
Overhalla kommunestyre. Ved vedtak om innføring av bestemmelsene kunngjøres dette i aviser og 
på kommunens hjemmeside/Facebook. 
 
Miljømessig vurderinger 
Krav til gjennomføring, dimensjonering og kvalitet på de anlegg som etableres og kobles til 
kommunens nett vil bidra til lengre levetid på våre og abonnentenes anlegg. Økt kvalitet på deler 
og gjennomføring vil også redusere andelen lekkasjer og feilkoblinger både på vann- og 
avløpsnettet.
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Saksmappe: 2021/9 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Søknad om kjøp av tomt på Skogmo industriområde - GrunnPartner AS 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 7/21 02.02.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Fradeling av ca. 7,78 daa tomt fra Skogmo industriområde, 64/18 godkjennes etter plan- og 

bygningslovens § 20-1, bokstav m.  
2. GrunnPartner AS får kjøpe ca. 7,78 daa tomt på Skogmo industriområde, 64/18.  

Tomta selges med ulik tomtepris: 
- Ca 6 229 m2 selges for kr. 220/m2, og ca 1 559 m2 selges for kr 110/m2. 
- Nøyaktig areal fastsettes ved oppmålingsforretningen. 
- Kjøper betaler alle gebyr med opprettelse av eiendom og alle omkostninger med 

tomtesalget. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementet Kap III, bokstav d 

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
I 06.01.2021 Kjøp av tomt ifbm. 

næringsbygg - GrunnPartner 
Grunnpartner v/Kjell Morten 
Kjøglum 

 
Søkers har vedlagt tre kart som viser situasjonsplan for ønsket tomt, regulert byggelinje og skissert 
ønske om ulik prising ved kjøp av tomt: 
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Situasjonsplan 

 

  
Kart som viser byggelinje mot fylkesvegen til Grong Kart som viser ulik prising ved kjøp av tomt 
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Planlagt bygg 

    
 
Saksopplysninger 
GrunnPartner AS har søkt om tomt på Skogmo industriområde. Arealet er resterende tomt langs 
fylkesvegen mot Grong, ca 7 780 m2. 
 
Firmaet inviterte kommunedirektør og representant for teknisk avdeling til møte for presentere 
planene på Skogmo industriområde. De er i sterk utvikling og ønsker å bygge eget næringsbygg. 
Målet er å samle kontor og maskiner/utstyr i samme bygg for å forenkle og effektivisere 
arbeidshverdagen. 
De har laget forslag til situasjonsplan for tomta. 
 
Samtidig som de søker om tomt, ber de kommunen vurdere endret tomtepris for området utenfor 
byggelinjen. Siden de ikke kan benytte dette best mulig, vil de opparbeide grøntområde, og foreslår 
en pris på kr 35 pr m2. 
Ordinær tomtepris på industriområdet er kr 220 pr. m2. 
 
Tidligere salg av næringstomter 
Formannskapet vedtok i november 2017 tomtesalg av 2,5 daa på Skogmo industriområde. Arealet 
ble kjøpt av Pharmaq og er tilgrensende arealet som GrunnPartner ønsker å kjøpe.  
Ca 1,35 daa av denne tomta er innenfor byggelinjen mot fylkesvegen, men alt ble solgt til ens pris, 
kr 220 pr m2.  
 
Formannskapet vedtok i februar 2020 et tomtesalg på Skage industriområde. I vedtaket ble det 
tilbudt ca. 2,5 daa tilgrensende areal kostnadsfritt. Begrunnelsen var at arealet ligger i hensynsonen 
under kraftlinja, noe som gir sterke restriksjoner for bruk av arealet. Tomtepris Skage 
industriområde er standard kr 80 pr m2 , dvs vesentlig under pris på Skogmo industriområde. 
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Saksbehandling 
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 
Det har vært diskutert felles næringsbygg for flere aktører i Skogmo næringspark, men dette er 
foreløpig ikke realisert.  
GrunnPartner AS ønsker derfor å bygge eget næringsbygg hvor de får samlet hele virksomheten. 
Det vil forenkle og effektivisere driften deres. 
 
Situasjonsplanen viser utnyttelsen av tomta med bebyggelse plassert innenfor byggelinjen. Øvrig 
areal vil de anlegge som grøntområde. Regulert byggelinje er 30 meter fra senterlinje fylkesveg. 
 
Det er vanskelig å få god utnyttelse av området begrenset av byggelinjen, men parkering i 
tilstrekkelig avstand fra brøytesone vil være en mulig alternativ benyttelse. Situasjonsplanen viser 
at de tenker å legge noe av adkomstområdet her. 
 
På grunn av vanskelig utnyttelse av hele tomten ber de kommunen vurdere egen pris på området 
mellom fylkesveg og byggelinje. De foreslår kr 35 pr m2 for areal markert med lilla på vedlagte kart. 
 
En viss lik vurdering ble gjort og vedtatt i forbindelse med salg av næringstomt på Skage 
industriområde, hvor område regulert som hensynssone på grunn av de nye kraftlinjene ble tilbudt 
gratis. Prisnivået her er likevel som utgangspunkt vesentlig enn på Skogmo industriområde, som 
nevnt ovenfor. Hensikten der var at tomteeier ville ta ansvar for vedlikehold slik at området ser 
presentabelt ut. Dette området er grøftet, skogvokst myr, hvor linjeeier rydder under linja, ellers 
ikke. 
 
På Skogmo er området flat kornåker og enklere å vedlikeholde estetisk sett. 
Området kan benyttes, men ikke til bygging og med de begrensningene en trafikkert fylkesveg gir. 
Parmaq eier tilgrensende tomt som ble solgt til ens pris, men har foreløpig ikke tatt den i bruk.  
 
Det er forståelse for at det med kjøpet følger noe areal som er mindre nyttbart, men det ligger der 
som buffer mot veg og trafikk, noe som også er verdifullt. Det kan brukes, men spesielt brøyting 
vinterstid må hensyntas.  
Samlet vil kommunedirektøren tilrå at GrunnPartner AS får kjøpe tomt som omsøkt, og med ulik 
pris, men kan ikke imøtekomme deres forslag. Kommunens grunnkjøp i 2012 ble gjort til kr 55 pr. 
m2. Tidligere salg av tilgrensende tomt er også relevant å ta hensyn til. 
Etter en samlet vurdering tilrår kommunedirektøren derfor halv pris, kr 110 pr m2 for ca 1 559 m2, 
mens øvrig areal selges til tidligere vedtatt pris, kr 220 pr. m2.  
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Saksmappe: 2021/1 

Saksbehandler: 
Trond Stenvik 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Samarbeidsavtale om landbruk og naturforvaltning mellom Overhalla kommune og 
Grong kommune 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 8/21 02.02.2021 
Kommunestyre  16.02.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Det etableres et samarbeid med felles tjeneste innen landbruk og naturforvaltning mellom 

kommunene Overhalla og Grong. Samarbeidet organiseres som administrativt verts-
kommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 med Overhalla som vertskommune. 

2. Samarbeidsavtale vedrørende landbruk og naturforvaltning mellom Overhalla kommune og 
Grong kommune godkjennes. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjøre kurante 
justeringer i avtalen om det blir aktuelt. 

3. Delegasjon av myndighet til vertskommunen skjer ved at kommunedirektøren i Grong 
foretar delegasjon til kommunedirektøren i Overhalla av den myndighet som 
vertskommunen skal utøve, jfr. samarbeidsavtalen. 

4. Kommunedirektøren iverksetter prosess rundt virksomhetsoverdragelse med sikte på 
oppstart av vertskommunesamarbeidet fra 01.05.2021. Endelig oppstartstidspunkt avtales 
mellom kommunedirektørene. 

 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
U 23.12.2020 Samarbeid om landbruk og 

naturforvaltning mellom 
Overhalla kommune og Grong 
kommune - høring 

Høringsparter 

I 04.01.2021 Høringsuttalelse Øystein Haga Kaldahl 
I 07.01.2021 Høringsuttalelse Naturviterne 
I 08.01.2021 Høringsuttalelse Grong og Harran Skogeierlag 
I 11.01.2021 Høringsuttalelse Styret i Grong Bondelag v/Johan 

Valskrå 
S 15.01.2021 Samarbeidsavtale om landbruk 

og naturforvaltning mellom 
Overhalla kommune og Grong 
kommune 

 

 
 
Vedlegg: 

 Samarbeidsavtale mellom Overhalla og Grong 
 Rapport fra arbeidsgruppa, datert 23.12.2020 
 Vedlegg til rapport 
 Høringsuttalelser fra Overhalla bondelag, Grong bondelag, Grong og Harran skogeierlag og 

Naturviterne. 
 
 
Saksopplysninger 
Overhalla kommune overtok fra 1.1.2020 oppgavene innen landbruk og naturforvaltning etter 
avviklingen av Midtre Namdal Samkommune fra samme tidspunkt. Sammen med kommunene 
Høylandet og Grong utredet vi i 2019 et mulig samarbeid på fagområdet mellom de tre 
kommunene. Kommunestyret i Overhalla behandlet og vedtok forslag om dette 18. juni 2019. Etter 
endelig behandling i Høylandet kommune ble det avklart at Høylandet ikke ønsket å delta i et slikt 
samarbeid. Grong kommune stilte seg positiv til samarbeid. Utredet løsning med tre kommuner 
kunne da ikke gjennomføres. 
 
Overhalla og Grong har i tiden etter sett videre på mulighetene for et samarbeid om landbruk og 
naturforvaltning. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som i løpet av høsten 2020 har utredet et slikt 
samarbeid. Det foreligger nå en rapport med forslag fra arbeidsgruppa og et forslag til en 
samarbeidsavtale mellom Overhalla og Grong, med Overhalla som vertskommune.  
 
I forslaget til etablering av felles tjeneste er det lagt til grunn at saker som skal behandles politisk, 
behandles av politisk organer i den enkelte kommune. Den administrative saksbehandlingen gjøres 
av fellesordningen. 
 
Etablering av samarbeidet som foreslått innebærer at en får et større felles fagmiljø enn det 
kommunene har hver for seg. Overordnet mål er at man innenfor kommunenes eksisterende 
økonomiske rammer etablerer en felles tjeneste med et helhetlig og sterkere kompetansemiljø som 
vil gi en kvalitetsheving og som vil tjene næringsutviklingen og naturforvaltningen, gjerne i samspill 
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med andre miljøer som kan bidra til dette. Et større fagmiljø skal også gi redusert sårbarhet ved at 
flere ansatte kan ha kompetanse på det enkelte fagområde. 
 
Etter oppstart av tjenesten ønsker man å utarbeide en felles strategisk plan som grunnlag for 
utøvelse og utvikling av tjenesten. 
 
Forslaget til felles tjeneste innen landbruk og naturforvaltning har vært sendt ut på høring og det er 
kommet inn høringsuttalelser som omtales nærmere under vurderingene. 
 
Begge kommunedirektørene fremmer nå sak til politisk behandling i februar. Basert på vedtak i 
kommunene i februar, innebærer avtalt fremdriftsplan at en etter politisk behandling gjennomfører 
de nødvendige forberedelser til oppstart, herunder overføring og innplassering av ansatte. Det tas 
sikte på at oppstart av felles tjeneste kan skje fra 01.05.2021. Endelig dato for oppstart avtales 
mellom kommunedirektørene. 
 
Det vises forøvrig til vedlagte rapport med vedlegg og forslag til samarbeidsavtale. 
 
 
Vurdering 
Landbruket er en viktig næring for både Overhalla og Grong, og kommunene ser at en felles satsing 
framover kan styrke arbeidet med forvaltning og utvikling innen fagområdet. Endringer over tid i 
ytre rammebetingelser gjør at en står sterkere sammen enn hver for seg. 
 
Samlet sett er vurderte fordeler ved et samarbeid på dette området først og fremst knyttet til 
kvalitet på tjenestene og redusert sårbarhet gjennom et større fagmiljø enn hva den enkelte 
kommune har hver for seg. Over tid vil dette naturlig nok også handle om fortløpende rekruttering 
av kompetanse og om samlet dimensjonering av bemanningen. Kompetanse- og bemanningsbehov 
må fortløpende vurderes og drøftes mellom kommunene opp mot oppgaver, målsettinger og 
økonomiske rammer – i likhet med for øvrige fagområder i kommunene.  
 
Overhalla kommune har så langt gode erfaringer etter fem års samarbeid med Grong (og 
Høylandet) innen fagområdet brann og redning. Også her er sentrale stikkord kompetanse, kvalitet 
på tjenestene og redusert sårbarhet over tid, og slik sett et relevant eksempel på interkommunalt 
samarbeid i denne sammenhengen. 
 
For å oppnå ønskede gevinster med en slik fellesordning vil det være avgjørende at en faktisk 
utvikler det som ett helhetlig, felles fagmiljø som betjener begge kommunene. Oppgaver løses da 
fortløpende ut fra tilgjengelig kompetanse i tjenesten. 
 
Et hvert interkommunalt samarbeid vil ha en oppstartsfase som innebærer praktiske endringer i 
hverdagen for berørte ansatte, andre deler av organisasjonen og for brukere av tjenestene. For den 
enkelte ansatte vil en kommende innplassering i en ny fellesordning alltid skape noe usikkerhet 
inntil praktiske forhold for den enkelte er avklart og en er kommet i gang. Dette må håndteres 
fortløpende gjennom informasjon og medvirkning. 
 
Dimensjonering av bemanningen over tid i en slik felles tjeneste, vil være et fortløpende tema som 
drøftes mellom kommunedirektørene ut fra stikkord som oppgaver, kompetanse, ambisjoner og 
økonomiske rammer. En er enige om at tjenesten starter med dagens berørte ansatte, og at en kan 
bruke noe tid på å avklare en mer langsiktig dimensjonering av bemanning. I forslaget som er 
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utarbeidet er det lagt til grunn en langsiktig bemanning på 5 årsverk, dvs noe reduksjon fra dagens 
samlede ca 6,7 (4 i Overhalla og 2,7 i Grong) årsverk. Dette er vurdert blant annet ut fra 
sammenligning med andre kommuners bemanning på tilsvarende område. Bemanningsbehovet 
over tid vil som nevnt måtte bli vurdert av kommunedirektørene fortløpende. Målsetningen om å 
få til et sterkere fagmiljø enn det kommunene har hver for seg, ligger til grunn. En samlet 
fellestjeneste vil få et større fagmiljø målt i antall årsverk enn det den enkelte kommune har hver 
for seg. Så vil det naturligvis også være avgjørende for fagmiljøet hva slags kompetanse i stillingene 
som tjenesten kan utvikle over tid. 
 
Overhalla bondelag skriver i sin høringsuttalelse at man mener at forslaget om å etablere et 
samarbeid mellom Grong og Overhalla angående landbruk og naturforvaltning er en god løsning for 
medlemmene. Dette vil styrke kompetansen lokalt i Overhalla og bygge opp under dagens fagmiljø. 
Så stiller bondelaget spørsmål ved om en samlet reduksjon i antall stillinger er ønskelig, og mener 
ressursene i stedet bør brukes til mer aktiv rådgivning ut til aktørene. 
 
Kommentar: Kommunedirektøren viser til vurderinger lenger opp i dokumentet omkring 
dimensjonering av tjenesten over tid. Dette er et punkt som flere av høringsuttalelsene tar opp, og 
som derfor kommenteres samlet som beskrevet ovenfor. 
 
Grong bondelag beskriver i sin høringsuttalelse bl.a. at landbruket i Grong og Overhalla har 
gjennomgått en utvikling der antall driftsenheter er sterkt redusert. Samtidig har marginene i 
næringen blitt redusert. Dette har resultert i økte krav til kompetanse for den enkelte bruker og 
forvaltningen. Begge disse er avhengig av gode fagmiljøer for å lykkes. Dersom denne prosessen gir 
en ytterligere forbedring av tilbudet til den enkelte driver, stiller styret i Grong Bondelag seg positiv 
til en slik samarbeidsavtale. Styret i Grong bondelag ser at samarbeid opp mot Landbrukets 
fagsenter kan gi positive synergieffekter for jordbruket i Grong. De håper at det gode 
skogfagmiljøet i Grong blir ivaretatt videre i avtalen. De nevner ellers at forvaltningen har et 
handlingsrom innenfor gjeldende regelverk bl.a. innenfor viltforvaltning og motorferdsel, og ser 
ikke at det fremkommer i utkastet til avtale hvordan kommunestyret skal sikres innflytelse. 
De stiller også spørsmål ved en samlet reduksjon i antall stillinger som beskrives i forslaget og 
hvordan det kan styrke dagmiljøet. De nevner også kompetanse på rovviltforvaltning og hvordan 
det skal sikres i samarbeidet. 
 
Kommentar: Kommunedirektøren støtter vurderingen om betydningen av gode fagmiljø. 
Vurderinger lenger opp i dokumentet om dimensjonering av bemanningen over tid, gjentas ikke 
her. Spørsmål omkring politisk innflytelse er ivaretatt gjennom det som er beskrevet om at saker til 
politisk behandling skal behandles politisk i den enkelte kommune. Den politiske styringen ivaretas 
derfor som i dag. 
 
Grong og Harran skogeierlag uttrykker at de ser viktigheten av at kommunene etablerer et sterkt og 
helhetlig kompetansemiljø innenfor disse sektorene. De mener dette skal skje på flere måter, og ser 
bl.a. på lokalisering av arbeidsplasser og skogbrukets plass i et samarbeid. 
 
Kommentar: Innenfor landbruk har både jordbruket og skogbruket sin rolle som fagområder med 
ulike kompetansebehov og utviklingsbehov. Begge deler skal ivaretas på beste vis. 
Kommunedirektøren ser det som viktig at en felles tjeneste skal være helhetlig og omfatte alle 
deler av landbruket. 
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Naturviterne har kommet med et lengre høringssvar som berører både praktiske og økonomiske 
forhold for berørte ansatte, synspunkter på dimensjonering av bemanningen, hensynet til 
arbeidsplasser i Grong m.v. De konkluderer med at de mener det ikke i tilstrekkelig grad er 
sannsynliggjort at samarbeid vil være «til beste for de fleste» og at dette må vurderes nærmere av 
kommunedirektøren. 
 
Kommentar: Som nevnt tidligere i vurderingene i denne saken og som arbeidsgruppen også har 
drøftet, har man forståelse for at det i en prosess med vurdering om samarbeid kan være ulike syn 
ut fra eget ståsted hos de forskjellige aktørene. At en sammenslåing av fagmiljøer kan oppleves å 
skape noe usikkerhet, er en del av dette. Som beskrevet i forslaget fra arbeidsgruppa skal ansattes 
rettigheter ivaretas i tråd med lov og regelverk for virksomhetsoverdragelse. Arbeidsgruppa har 
også vurdert forhold som reiseavstander m.v. Så vil det være praktiske forhold som skal avklares før 
oppstart, etter at det foreligger politisk vedtak i kommunene som gir grunnlag for neste fase med 
forberedelse til oppstart av en felles tjeneste. Praktisk bruk av saksbehandlingssystem mv er en del 
av dette.  
 
Samlet sett er det etter kommunedirektørens syn nå gjort en utredning som ivaretar vesentlige 
forhold som grunnlag for et politisk vedtak. Forslaget gir et godt utgangspunkt for etablering av en 
felles tjeneste på et viktig nærings- og samfunnsområde. Et sterkere fagmiljø her vil over tid tjene 
kommunene bra med tanke på videre utvikling.  
 
Kommunedirektøren tilrår at det inngås et samarbeid som beskrevet med Grong kommune. 
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