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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/3994-6

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Folkevalgtes arbeidsvilkår
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
53/15
43/15

Rådmannens innstilling
Saken fremmes i tråd med tidligere praksis uten forslag til vedtak.

Behandling i Overhalla formannskap - 01.09.2015
Behandlet.
Et utvidet formannskap var innkalt i forbindelse med behandling av saken.
Innstilling i Overhalla formannskap - 01.09.2015, enst.:
Formannskapet foreslår at gjeldende reglement videreføres.
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Møtedato
01.09.2015
07.09.2015

Vedlegg:
1. Særutskrift av KOM-sak 89/13
2. Folkevalgtes arbeidsvilkår

Saksopplysninger
Kommunestyret foretok sin siste justering av folkevalgtes arbeidsvilkår i sitt møte den 18.11.13,
der det bl.a. ble vedtatt at “Et utvidet formannskap (alle partier representert) vurderer ordførerlønna og godtgjørelse til folkevalgte. Dette skal skje ved inngangen til ny valgperiode”.
Det avtroppende kommunestyret skal vedta reglement/justering av godtgjørelse for folkevalgte
senest ved inngangen til ny valgperiode.
Folkevalgtes arbeidsvilkår, kap. 4 som omhandler økonomi, er nettopp justert i hht. K-sak 89/13
og Stortingets vedtak om ny stortingsrepresentantlønn, vedtatt 10.6.15.
Viser for øvrig til vedlegg i saken.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/5616-1

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Rådmann i Overhalla

Trond Stenvik

Saksframlegg

Høring - "Et NAV med muligheter" - rapport fra ekspertutvalg
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
55/15
44/15

Møtedato
01.09.2015
07.09.2015

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune har følgende uttalelse til ekspertutvalgets rapport “Et NAV med
muligheter”:
1. Rapporten gir samlet sett en interessant beskrivelse og evaluering av status og
utfordringer i NAV.
2. Rapporten gir ikke tilfredsstillende svar på hvordan de grunnleggende utfordringene med
todelt eierskap og styring (partnerskapsmodellen) i NAV skal løses. Styringsmodellen og
oppgavefordelingen er i dag uklar og er dermed over tid ikke hensiktsmessig om
ambisjonene for reformen skal nås. Dagens partnerskapsmodell bryter med vesentlige
prinsipper for god organisering. Et reelt og likeverdig partnerskap mellom stat og
kommune om en så kompleks oppgaveportefølje synes ikke oppnåelig slik
organiseringen er i dag og heller ikke med de justeringer ekspertutvalget foreslår.
Utfordringene knyttet til både modellen med felles leder og alternativt todelt ledelse er
begge så grunnleggende at en her bør innse at det må gjennomføres en tydelig fordeling
av oppgaver og ansvar, med de konsekvenser det vil ha for styring, ledelse og
organisering.
3. Kommunen støtter intensjonene fra ekspertutvalget om å redusere sentralstyringen av
NAV-kontorene for å gi kontorene større frihet til å gi brukerne individuelt tilpassede
tjenester og større frihet til å bestemme hvordan tiltaksmidlene skal benyttes.
Kommunen er enig i utvalgets vurderinger om at brukerorienteringen i NAV må styrkes.
4. Kommunen støtter ikke utvalgets forslag om å fjerne minimumsgarantien for NAVkontorer med tre statlige ansatte eller færre. I tråd med ulik geografi, avstander og
bosettingen i landet er det naturlig at mindre kontorer relativt sett har noe høyere
bemanningsressurser. Kommunen vil påpeke viktigheten av god tilgjengelighet for
brukerne og nærhet til lokale samarbeidende enheter og arbeidsmarked. Kommunen er
dermed ikke enig i utvalgets forslag om å etablere større og færre NAV-kontorer.
5. Å trekke varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) ut av NAVs helhetlige ansvar for arbeid
og aktivitet, er etter kommunens oppfatning ikke fornuftig. Dette vil være et brudd med
normaliserings- og integreringsprinsippet som har ligget til grunn de siste tiårene. Skal
en gjøre noe med oppgavefordelingen i NAV, bør en se på om oppgavene med
arbeidsformidling i sin helhet kan flyttes over til kommunene eller om de bør beholdes
som statlig ansvar.
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6. For øvrig vises det til vurderingene i saksfremlegget.

Behandling i Overhalla formannskap - 01.09.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 01.09.2015, enst:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

S

08.07.2015 Høring - "Et NAV med muligheter"
- rapport fra ekspertutvalg

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Ekspertgruppen som har vurdert tiltak som kan bidra til et enklere, mer effektivt og
brukertilpasset NAV leverte i april 2015 sin sluttrapport til arbeids- og sosialminister Robert
Eriksson. Ekspertgruppen ble oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet i mars 2014, som en
oppfølging av Sundvollen-erklæringen hvor Regjeringen varslet full gjennomgang av NAV.
Ekspertutvalget på 7 medlemmer har vært ledet av Sigrun Vågeng. Ekspertgruppen har vurdert
tiltak som kan bidra til å nå målene for NAV-reformen, blant annet å få flere i arbeid og
aktivitet, samt å skape en enklere, mer effektiv og brukertilpasset arbeids- og
velferdsforvaltning.
Ekspertgruppen avga i september 2014 en delrapport, hvor de ga en beskrivelse av NAVs
samlede oppgavebredde og en bred drøfting av brukernes erfaringer og opplevelser med NAV
generelt.
Ekspertgruppen har i tråd med mandatet lagt vekt på å vurdere tiltak ut fra målene med
NAV-reformen:
 Flere i arbeid og aktivitet - færre på stønad
 Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov
 En enhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning
Ekspertgruppen konstaterer at det er generell politisk oppslutning om de organisatoriske
rammene for NAV og har lagt dagens partnerskapsmodell til grunn for sitt arbeid. Utvalget
nevner flere steder styringsutfordringene som ligger i det at NAV styres av stat og kommuner i
fellesskap. Med henvisning til rapport fra Fimreite og Selle (2013) nevnes utfordringene med
hensyn til grad av likeverdighet i partnerskapet: “Asymmetrien mellom stat og kommune på de
områdene som inngår i NAV, er så store når det gjelder oppgaveportefølje, ressurstilgang,
beslutningsmyndighet, handlingsrom og budsjettandel – at dette gjør reell likeverdighet mellom
partene vanskelig”.
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Når det gjelder ledelse av NAV-kontorene, oppgir utvalget at den rådende modellen i hovedsak
er en en-ledermodell (som i Midtre Namdal), altså at stat og kommune har en felles leder som
enten er statlig eller kommunalt tilsatt. Utvalget nevner her særutfordringen for NAV-ledere
med å håndtere både kommunens og statens forventninger til hvordan NAV-kontorene skal nå
målene – og balansere mellom både statlige og kommunale oppgaver og interesser.
Utvalget konkluderer med at NAV-kontoret i for stor grad har blitt en byråkratisk organisasjon
som ikke får anledning til å møte brukeren med en helhetlig tilnærming. Oppfølging og kontakt
med arbeidsgiver og arbeidsmarkedet må bli bedre. Dette har også medført en for stor avstand
mellom de kommunale og de statlige tjenestene og vært til hinder for å bygge en felles kultur og
profesjonstilnærming i kontoret. Ekspertgruppen mener derfor det er nødvendig at NAVkontoret får større frihet til å yte flere tjenester selv. Det betyr mindre detaljert styring fra
sentrale myndigheter og større handlingsrom på lokalt nivå.
I sin sluttrapport foreslår utvalget blant annet:
 Færre NAV-kontor med større kompetansemiljøer.
 Mindre detaljert styring fra sentralt hold og mer myndighet lokalt.
 Både styring og rapportering må i større grad legge vekt på resultater for brukerne og
mindre på telling av gjennomførte aktiviteter.
 Arbeidslivssenteret må overføres til NAV-kontoret for å styrke NAVs samlede
markedsarbeid ut mot arbeidsgivere og sikre bedre koordinerte og mer helhetlige
tjenester til arbeidsgiver.
 NAV bør få i oppdrag å sikre en nasjonal base med tilgjengelige data for
stillingsmarkedet. Grunndataene skal, som andre statlige grunnlagsdata, være tilgjengelig
for offentlige og private foretak.
 NAV må komme i tettere kontakt med arbeidsmarkedet og bør selv gjennomføre en
vesentlig del av tiltakene som innebærer oppfølging av brukere/arbeidsgivere i ordinært
arbeidsliv. NAV bør fortsatt kjøpe tiltak som krever spesiell fagkompetanse eller
tilrettelagte produksjonsmiljøer.
Ekspertgruppen konstaterer videre at det er svært ulik strategi for tjenestekjøp og
egenproduksjon i stat og kommune. Der Arbeids- og velferdsetaten stort sett kjøper
arbeidsrettede tiltak, produserer kommunene i stor grad tjenester til brukerne selv, enten som en
del av NAV-kontoret eller gjennom egne kommunale tiltaksenheter. Ekspertgruppen anbefaler
at NAV selv bør gjennomføre en vesentlig del av tiltakene som innebærer oppfølging av
bruker/arbeidsgiver i ordinært arbeidsliv - arbeidsinkludering. Større egenproduksjon og mindre
andel anskaffelser vil gjøre det mulig for NAV-kontoret å gi brukerne mer sammenhengende,
samtidige og bedre koordinerte tjenester.
Ekspertutvalget beskriver NAV i dag som en sentral- og toppstyrt organisasjon, og anbefaler at
mer myndighet må delegeres ned i organisasjonen. Ekspertutvalget mener styrking av NAVkontorleders rolle bør føre til at hun blir en del av kommunens strategiske ledelse.
Ekspertgruppen legger kommunereformen til grunn for utredningen og mener økt lokalt
handlingsrom forutsetter færre og større NAV-kontor. Dette bør etter utvalgets oppfatning skje
uavhengig av om kommuner slår seg sammen eller ikke. Ekspertutvalget foreslår også at
minimumsgarantien for kontor med færre enn tre statlige ansatte oppheves for å understøtte
denne utviklingen.
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Flere av ekspertutvalgets konkrete forslag til tiltak handler om utvikling av kompetansen innad i
NAV, bygging av større kompetansemiljøer, lederutdanning, utvikling av informasjons- og
læringssløyfer innad i NAV-systemet.
Vurdering
Det er stor enighet om at det er nødvendig å ha en helhetlig gjennomgang og evaluering av
NAV. NAV-reformen var en stor reform hvor brukeren skulle settes i sentrum med bl.a. “en dør
inn”. Ettertiden har vist at det også har blitt en komplisert reform bl.a. på grunn av
kompleksiteten i organiseringen. At utredningen på nytt setter fokus på hvordan NAV kan bli
bedre for brukeren, oppfattes som rett og nødvendig, men det kan også oppfattes som et signal
om at alt ikke gikk slik vi hadde ønsket og forventet. Rådmannen etterlyser derfor mer
prinsipielle og overordnede drøftinger og forslag om NAV, både om organisering og oppgave/ansvarsfordeling.
En del av mandatet til ekspertutvalget var å “identifisere utfordringer knyttet til at NAV-kontoret
har to styringslinjer, en fra stat og en fra kommune, og vurdere tiltak som kan sikre bedre
utnyttelse av potensialet for samhandling mellom stat og kommune i NAV-kontoret.”
Utredningen drøfter etter rådmannens oppfatning ikke tilstrekkelig mulige tiltak for å løse de
grunnleggende utfordringene med organiseringen av NAV. Ekspertutvalget henviser kort til en
tidligere intern rapport fra Arbeids- og velferdsetaten (2012) som konkluderer med at
partnerskapet fungerer godt. Utvalget henviser også til en rapport fra Riksrevisjonen (2012) som
sier at et flertall av NAV-lederne mener samarbeidet mellom den statlige og kommunale delen
av kontoret fungerer godt. Det fremgår ikke om utvalget har vurdert hvordan kommunene
oppfatter partnerskapsmodellen.
Lokalt oppfattes partnerskapet mellom stat og kommune ikke som likeverdig pr i dag. Den
asymmetrien i partnerskapet som ekspertutvalget også kort nevner, fremstår som en stadig mer
tydelig utfordring også lokalt. Dette handler dermed grunnleggende om hvordan NAV som
system er skrudd sammen, ikke hvor godt en lokalt klarer å samarbeide mellom stat og
kommune. På tross av gode intensjoner lokalt fra begge parter ser rådmannen det slik at det
fremover er tvingende nødvendig å rydde opp i ansvarfordelingen og styringslinjene.
Styringsmodellen og oppgavefordelingen er i dag uklar og er dermed over tid ikke
hensiktsmessig om ambisjonene for reformen skal nås. Dagens partnerskapsmodell bryter med
vesentlige prinsipper for god organisering. I tråd med ekspertutvalgets referanser er det åpenbart
naivt å tro at et reelt og likeverdig partnerskap mellom stat og kommune om en så kompleks
oppgaveportefølje kan utvikles gjennom det som i realiteten er et par partnerskapsmøter i året, i
tillegg til en formell partnerskapsavtale. Utfordringene knyttet til både modellen med felles leder
og alternativt todelt ledelse er begge så grunnleggende at en her bør innse at det må
gjennomføres en tydelig fordeling av oppgaver og ansvar, med de konsekvenser det vil ha for
styring, ledelse og organisering.
Utviklingen av de ansattes kompetanse og bredde i oppgaver i NAV siden etableringen,
beskrives godt av ekspertutvalget. Etter oppstarten opplevde mange ansatte å få en større
generalistrolle enn det de tidligere hadde, med de kompetanseutfordringene det medførte når
flere typer oppgaver skulle løses av den enkelte ansatte. Etter hvert har det skjedd en respesialisering når det gjelder organisering av arbeidsoppgavene i NAV. Utviklingen har ført til
at det igjen er blitt et sterkere skille mellom den statlige og den kommunale (sosialfaglige) delen
av NAV. Ekspertutvalget drøfter imidlertid i liten grad om denne utviklingen er hensiktsmessig i
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forhold til intensjonene for NAV-reformen og i forhold til organiseringen med dagens
partnerskapsmodell.
IKT-utviklingen i NAV er et eksempel på asymmetrien i partnerskapet mellom stat og
kommune. IKT-prosjektene i NAV er statlig drevet, i all hovedsak uten kommunal involvering.
Ekspertutvalget registrerer ellers at det fortsatt er vesentlige utfordringer med å utvikle
hensiktsmessige IKT-verktøy for NAV, selv om enkelte forbedringer også er oppnådd de senere
årene. Utvalget beskriver at mange NAV-kontoransatte opplever at det er behandlingen i IKTsystemene som styrer arbeidshverdagen, noe som kan komme i konflikt med arbeidsmengden til
de ansatte og deres oppfatning av hva som er de egentlig viktige oppgavene med blant annet å få
folk over i arbeid. Fokuset flyttes over på registrerings- og dokumentasjonskrav. Dette henger
sammen med den detaljerte og sentraliserte mål- og resultatstyringen i NAV.
Sett fra kommunens side bærer både mandatet og konklusjonene i utredningen til
ekspertutvalget preg av at kompleksiteten i dagens NAV-organisering er så stor at man ikke helt
vet hvordan dette skal håndteres fremover. Uten helt å forklare hvorfor, konstaterer
ekspertutvalget enkelt og greit at partnerskapsmodellen “er kommet for å bli, og at eierne må
gjøre NAV-kontoret best mulig” (s. 218). Man konsentrerer seg derfor heller om å se på mindre
justeringer innenfor dagens modell. Ekspertutvalgets ønsker og forslag om redusert byråkrati og
redusert sentralstyring fremstår som prisverdige, men dessverre som lite realistiske å oppnå når
en ikke tar tak i de grunnleggende utfordringene med organiseringen og oppgavefordelingen.
Utvalget konstaterer eksempelvis at NAVs doble eierskap og multiple styring skaper et
maktvakuum i grenselandet mellom styringssignalene mellom stat og kommune. Utvalget
forsøker imidlertid å fremstille det slik at dette maktvakuumet er positivt ved at det innebærer en
vesentlig mulighet for et handlingsrom for NAV-kontorlederen. Utvalget skriver at delt
rapportering gir lederen et handlingsrom som ikke ville vært der dersom vedkommende bare
hadde én sjef, og at “mye avhenger av lederen selv, og vedkommendes vilje til å ta og forme det
ledige rommet”. Som et forsøk på helhetlig vurdering av organiseringen av oppgaver og
myndighet i NAV, fremstår dette som en naiv og litt pussig konklusjon, sett fra kommunens
side.
Ekspertutvalget beskriver at brukerorienteringen i NAV er for svak. Regelverk og rutiner kan
dra oppmerksomheten innover i organisasjonen. Rådmannen vil her påpeke viktigheten av at
NAV har fokus på god tilgjengelighet og lav terskel for kontakt med brukerne. En ser
lokalt/regionalt tendenser til at NAV kan ønske å skjerme seg for publikumskontakt gjennom
reduserte åpningstider, for å få mer tid til oppgaver NAV selv ønsker å prioritere. Det er fra
kommunens side ikke ønskelig å få en utvikling hvor NAV (i motsetning til øvrige kommunale
tjenester) i hovedsak kun blir tilgjengelig gjennom selvbetjeningsløsninger eller tilsvarende.
NAV har et mangfold av brukere med ulik evne til å manøvrere inn i NAV-systemet, og må
sørge for å tilpasse terskelen for tilgjengelighet etter dette. Det er her, som ekspertutvalget
skriver, også avgjørende at ledere og medarbeidere blir systematisk eksponert for brukerens
tilbakemeldinger om hvordan tjenestene og tiltakene fungerer.
Utvalgets rapport inneholder for øvrig også forslag som i sin natur kan virke sentraliserende.
Ved etableringen av egne forvaltningsenheter ble det gitt en såkalt minimumsgaranti, hvor
kontorer med 3 eller færre statlige ansatte ikke skulle få redusert statlig bemanning. Utvalget
foreslår nå at denne garantien opphører, med begrunnelse i at små NAV-kontorer relativt sett er
bedre bemannet enn kontor bemannet utover minimumsgarantien og at utvalget mener at
ressursene må kunne disponeres friere enn i dag.
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Konsekvensen av og essensen i forslaget er at små kontorer ønskes avviklet til fordel for større
kontorer med et større nedslagsfelt enn én kommune. Utvalget mener dette bør skje parallelt
med, men også uavhengig av kommunereformen. Utvalget drøfter ikke mulige negative
konsekvenser for brukerne i form av reiseavstander og dårligere tilgjengelighet, mulig
vanskeliggjøring av de lokale NAV-kontorenes samspill med naturlige samarbeidsenheter i
kommunene, lengre avstand til arbeidsmarkedet lokalt, osv. Om forslaget gjennomføres er det
en viss sannsynlighet for at konsekvensen på sikt blir at NAV-kontoret i Overhalla blir nedlagt.
Rådmannen ser ikke at dette samlet sett vil gi bedre løsninger for innbyggerne. Færre og større
NAV-kontorer i seg selv vil neppe forbedre brukerorienteringen i NAV, vil neppe medføre
redusert byråkrati/standardisering for brukerne, og vil neppe styrke samspillet i
partnerskapsmodellen.
En tett og god oppfølging av brukere med sammensatte og omfattende behov forutsetter gjerne
nærhet til brukerens hverdag. En sentralisering av kontorer i NAV kan oppfattes å tilrettelegge
for “normalbrukere” som kan nås med mer standardiserte løsninger. Med stor variasjon i
brukernes helhetlige situasjoner og behov kan dermed en slik sentralisering svekke
fleksibiliteten i NAV til å finne gode lokalt tilpassede løsninger for de svakere brukerne.
Rådmannen vil også påpeke det for mange brukere er viktig å ha en stabilitet i kontakten med
NAV med en personlig kontaktperson som har lokalkunnskap, slik at en slipper stadig å måtte
“begynne fra start igjen” for å forklare bakgrunn og behov for bistand fra NAV når
saksbehandler skifter og kanskje har liten innsikt i lokale forhold som kan være vesentlig for å
finne gode løsninger for bruker.
Ekspertutvalget foreslår å vurdere sammenslåing av fylkesledd til regionledd, og nevner særlig
Trøndelagsfylkene som aktuelle å starte med. En slik utvikling vil ha direkte innvirkning på
partnerskapet og likeverdigheten mellom stat og kommune i NAV. Større regionkontorer vil
etter rådmannens oppfatning forsterke behov for å avvikle partnerskapsmodellen i NAV og
tydeligere fordele oppgaver og myndighet mellom stat og kommune.
Hva angår oppgavefordelingen henviser ekspertutvalget til ekspertutvalget for
kommunereformen (Vabo-utvalget), som nevner at varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan vurderes
overført til kommunene. Ekspertutvalget er skeptiske til å overføre ansvar for
arbeidsmarkedstiltakene til kommunene, og mener kommunene i dag har innflytelse over bruken
av de statlige arbeidsmarkedstiltakene, innenfor rammen av partnerskapet.
Å trekke varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) ut av NAVs helhetlige ansvar for arbeid og
aktivitet, er etter rådmannens oppfatning ikke fornuftig. Dette vil være et brudd med
normaliserings- og integreringsprinsippet som har ligget til grunn de siste tiårene. Skal en gjøre
noe med oppgavefordelingen i NAV, bør en se på om oppgavene med arbeidsformidling i sin
helhet kan flyttes over til kommunene eller om de bør beholdes som statlig ansvar.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/6388-2

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Rådmann i Overhalla

Trond Stenvik

Saksframlegg

Høring - regjeringens forslag til endringer i eiendomsskattegrunnlag for verk
og bruk
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
54/15
45/15

Møtedato
01.09.2015
07.09.2015

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret ser det samlet slik at negative lokale samfunnsmessige konsekvenser av
de foreslåtte endringene langt overstiger potensielle positive virkninger det kan ha å
forenkle lov- og regelverk. En vesentlig del av tilsiktet redusert eiendomsskatt for
berørte bedrifter vil som konsekvens av forslaget bli erstattet av økt selskapsskatt og
særskatt til Staten. Overhalla kommune støtter dermed ikke forslaget til endringer i
eiendomsskatteregelverket.
2. Det er over de siste 150 år utviklet en rettspraksis hvor Høyesterett har fastlagt og
presisert skjønnsfastsettelsen av eiendomsskattegrunnlag for verk og bruk. Dersom man
forlater en slik regelforståelse som er utviklet og presisert gjennom 150 år, vil man med
stor sannsynlighet få et økt antall tvistesaker på et område hvor det i dag er få
tvistesaker. De foreslåtte nye reglene inneholder nye skjønnstemaer som trolig vil være
tvisteskapende.
3. Forslagene i høringen medfører et brudd på en 100-årig tradisjon for lokal beskatning av
verk og bruk. Forslagene bryter også med tidligere forutsetninger for lokale vedtak i
kommunene om utnyttelse av vesentlige naturverdier.
4. I kontrast til intensjonene i kommunereformen om økt lokaldemokrati vil forslagene
redusere det lokalpolitiske handlingsrommet. Forslagene vil samtidig medføre betydelige
inntektstap for mange kommuner og få negative konsekvenser på sikt for kommunenes
velferdsproduksjon. Dette gjelder begge de to foreslåtte alternativene fra departementet.
5. Det vises til øvrige vurderinger i saksfremlegget.

Behandling i Overhalla formannskap - 01.09.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 01.09.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

I

20.08.2015 Høringsnotat Eiendomsskatt verk og
bruk
21.08.2015 Høring - regjeringens forslag til
endringer i eiendomsskattegrunnlag
for verk og bruk

S

Tittel

Adressat

Trond Stenvik

Vedlegg:
Høringsnotat - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk, datert 18.06.2015.
Saksopplysninger
I Sundvolden-erklæringen ga regjeringen uttrykk for et ønske om å fjerne eiendomsskatten på
maskiner m.v. for kategorien “verk og bruk” (industrivirksomheter m.v.). I tråd med sendte
departementet 18.06.2015 ut på høring forslag til endringer i regelen om eiendomsskatt på
arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Høringsfrist er 18.09.2015.
Endringene som foreslås fra regjeringens side er ment å bedre forutberegnelighet ved
utskrivingen av eiendomsskatt både for kommunene og de eiendomsskattepliktige, og samtidig
innebære en betydelig lettelse i skattebyrden for mange bedrifter. Motsatsen er en betydelig
reduksjon i mange kommuners eiendomsskatteinntekter.
For næringseiendommer kategorisert som ”verk og bruk”, skal arbeidsmaskiner mv. medtas i
grunnlaget for eiendomsskatten grunnlaget når de anses å være ”ein part av sjølve føretaket”.
Regelen har blitt videreutviklet gjennom rettspraksis, og er grunnlaget for at det på verk og bruk
kan ilegges eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. som anses å være en integrert del av den
faste eiendommen.
Med arbeidsmaskiner menes i denne sammenhengen alle maskiner som er installert for å betjene
produksjonen/virksomheten. Likestilt med arbeidsmaskiner er «tilhøyrsle og ting som kan
setjast i klasse med slikt». Dette omtales samlet som «arbeidsmaskiner mv.».
Regelen om arbeidsmaskiner mv. får ikke anvendelse på vannkraftverk. Grunnen til dette er at
verdsettelsen av slike verk og bruk baseres på skattemessig formuesverdi etter særskilte regler i
skatteloven. Vindkraftanlegg følger derimot de alminnelige verdsettelsesreglene, og regelen om
arbeidsmaskiner mv. kommer derfor til anvendelse på denne typen anlegg.
I mange kommuner vil de vesentligste verdiene i eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk
være nettopp “arbeidsmaskiner m.v.”. Utslagene for enkeltkommuner en endring kan derfor bli
betydelige. Regjeringen har grovt anslått at foreslått endring samlet kan medføre at kommunene
får 1,2 mrd. kr. i reduserte inntekter (40 % av eiendomsskatten for disse eiendommene).
Regjeringen påpeker at anslaget er usikkert. Eiendomsskatten kommer til fradrag ved beregning
av skatt på alminnelig inntekt. Forslaget vil dermed gi mindre fradrag og økt selskapsskatt til
staten, med utgangspunkt i tallene over anslått til om lag 300 mill. kroner. Departementet anslår
dermed at 25 % av reduksjonen i eiendomsskatt for bedriftene (til kommunene) vil bli erstattet
av selskapsskatt til staten i stedet.
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Departementet presenterer i høringsnotatet to alternative forslag til endring av regelen om
eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. I forslaget til nye regler gjøres det bruk
av begrepet «produksjonsutstyr og –installasjoner». Alternativ 1 fritar produksjonsutstyr og –
installasjoner fra eiendomsbeskatning, men beholder verk og bruk som et selvstendig
utskrivingsalternativ. Alternativ 2 fjerner verk og bruk som en egen kategori i eiendomsskatten.
Etter dette alternativet foreslås slike anlegg skattlagt som alminnelig næringseiendom.
Begge alternativene vil etter departementets syn forenkle dagens regelverk og medføre bedre
forutsigbarhet ved utskrivingen av eiendomsskatt på verk og bruk. I tillegg innebærer de
lettelser i eiendomsbeskatningen av verk og bruk.
Dette motsvares av et betydelig inntektsbortfall for vertskommunene. De største utslagene i
absolutte beløp vil man finne i kommuner med store industrianlegg, for eksempel Aukra,
Lindås, Hammerfest, Tysvær og Øygarden. I hver av disse kommunene vil inntektsbortfallet
trolig kunne bli i 100-millionersklassen. Departementet ønsker gjennom høringen å få bedre
oversikt over de økonomiske konsekvensene av forslagene.
En eventuell endring vil medføre at kommunene må retaksere eiendommene. Kostnadene for
slik taksering vil variere betydelig mellom ulike kommuner.
Vurdering
Det er et spørsmål om regjeringens uttrykte formål med foreslåtte endringer (forenkling av
regelverk/skjønnsutøvelsen og skattelette for de berørte verk og bruk) vil oppnås med de grep
som foreslås i høringsforslaget. Dette omtales nedenfor.
I tillegg må en vurdere hvilke vesentlige samfunnsmessige konsekvenser forslagene vil kunne få
for berørte kommuner. En må også vurdere lokaldemokrati-perspektivet, med den tette
koblingen det i dag er mellom virksomheter med lokal tilstedeværelse og en lokalt vedtatt
beskatning som kommer lokalsamfunnene til gode. Dette er mangelfullt drøftet i høringsnotatet.
Mange kommuner har for øvrig gjennom ofte krevende prosesser vedtatt å avstå vesentlige
lokale naturverdier, under forutsetning om å bli økonomisk kompensert med betydelige
inntekter i form av eiendomsskatt for anleggene. Vindkraftkommuner er et godt eksempel på
dette. De vil i utgangspunktet kunne miste så godt som det meste av inntekter fra eiendomsskatt
på slike anlegg. I slike kommuner vil forslaget nok oppleves dramatisk, og bortfall av slik
eiendomsskatt bryter da med forutsetningen som for vertskommunene har vært avgjørende for
deres tilslutning til slike omfattende og kontroversielle naturinngrep. En kan for øvrig her
prinsipielt mene at de berørte kommunene har et legitimt krav på en andel av den
verdiskapningen som skjer ved bruk av kommunens egne naturressurser.
Departementet introduserer i forslaget begrepet “produksjonsinstallasjoner”. Dette favner videre
enn begrepet produksjonsutstyr. Enhver bygningsmessig eller teknisk installasjon som kan sies å
tjene produksjonen vil etter forslaget ikke være skattepliktig, mens installasjoner som tjener
bygningen vil være skattepliktig. Slik begrepet er definert av departementet, vil det føre til at
blant annet petrokjemiske anlegg, teleanlegg, overføringslinjer for kraft og lignende
infrastrukturanlegg i all hovedsak vil bli fritatt for eiendomsskatt. Dette er anlegg som i det alt
vesentlige ikke består av bygninger. En kan her stille spørsmål ved om det å fjerne beskatningen
av “arbeidsmaskiner mv.” har hatt som intensjon å treffe slike installasjoner som nevnt ovenfor.
Det er samtidig slike anlegg som enkeltvis utgjør de største verdiene og dermed får størst
skattelette med departementets forslag.
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I høringsnotatet er skatteplikten på oppdrettsanlegg foreslått videreført uten endringer, selv om
slike anlegg i all hovedsak består av produksjonsinstallasjoner og produksjonsutstyr. En kan få
inntrykk av at departementet er noe målrettet i å velge ut næringer som skal få lette i
beskatningen. En finner imidlertid ingen uttrykt begrunnelse for ulik behandling av ulike
næringer.
En konsekvens av forslagets alternativ 2 (fjerne verk og bruk som eiendomskategori) er at det
vil medføre en vesentlig endring i verdsettelsesprinsipp for slike anlegg (leieverdi i stedet for
substansverdi, som hovedprinsipp). Samtidig vil det medføre at kommuner ikke lenger kan
velge bare å ilegge eiendomsskatt på det som tradisjonelt har vært benevnt “verk og bruk”, men
i så fall må skattlegge all næringseiendom. I en del kommuner vil dette kunne resultere i at
andre og flere virksomheter enn i dag blir skattlagt, slik at deler av effekten av redusert
eiendomsskatt på verk og bruk (jfr. regjeringens målsetting) kan bli “spist opp” av ny beskatning
på andre næringseiendommer.
Forslaget i høringsdokumentet synes i hovedsak å ha fokus på forenkling og forutsigbarhet av
lov- og regelverket, samtidig som det har som mål å fremme en redusert beskatningen av verk
og bruk. Om og hvordan berørte kommuner eventuelt skal kompenseres for bortfall av
betydelige inntekter, sier departementet ingenting om. Selv om regjeringen trolig vil måtte
kompensere kommunene på en eller annen måte, vil det etter rådmannens oppfatning uansett
måtte bli en kompensasjonsform med langt mindre varighet og forutsigbarhet enn det dagens
eiendomsskatt gir. En kompensasjon vil nødvendigvis også kun bli historisk basert og dermed
ikke kompensere for framtidige økte inntekter som kommunene vil kunne få med dagens løsning
(nye anlegg, retaksering mv.). Det ligger dermed an til at berørte kommuner vil bli økonomisk
svekket på sikt om forslaget gjennomføres.
KS har gjennomført en spørreundersøkelse blant de 343 kommunene som skriver ut
eiendomsskatt på verk og bruk, og anslår at samlet tap for de berørte kommunene trolig blir
omkring 1,7 mrd. kr. eller noe høyere. Økt selskapsskatt for Staten vil dermed kunne bli ca. 460
mill. kr. I tillegg vil særskatten på petroleumsanlegg øke med ca 400 mill. kr. Samlet sett synes
forslagene med andre ord å innebære at omtrent halvparten av kommunens inntektstap vil gå til
Staten i form av økte statlige skatteinntekter, med tilhørende redusert effekt av tilsiktet redusert
eiendomsskatt for bedriftene.
Høringsforslaget ble lagt ut like før sommerferien, med en høringsfrist like etter sommerferien
og midt oppe i kommunevalget. Forslaget kommer dermed brått på kommunene, ettersom
forslaget ikke ble presentert hverken i statsbudsjettet for 2015 eller i
kommuneøkonomiproposisjonen i mai i år.
For Overhalla kommune ser forslaget ut til å kunne medføre at kommunen mister ca 1 mill. kr. i
eiendomsskatteinntekter ut fra dagens takstgrunnlag. Dette representerer om lag 70 % av vår
eiendomsskatt fra verk og bruk. Det største inntektsbortfallet vil være knyttet til kraftlinjene
(Statnett/NTE) og aksessnett/telelinjer til Telenor og Netcom. I tillegg kommer bortfall av
mulige framtidige inntekter fra disse når nye linjer etableres/utvides, ikke minst hva angår
kraftlinjer.
Konklusjon:
Samlet sett er rådmannens vurdering at negative lokale samfunnsmessige konsekvenser av de
foreslåtte endringene langt overstiger potensielle positive virkninger det kan ha å forenkle lovog regelverk. Det er for øvrig over de siste 150 år utviklet en rettspraksis hvor Høyesterett har
fastlagt og presisert skjønnsfastsettelsen av eiendomsskattegrunnlag for verk og bruk.
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Dersom man forlater en slik regelforståelse som er utviklet og presisert gjennom 150 år, vil man
med stor sannsynlighet kunne få et økt antall tvistesaker på et område hvor det i dag er få
tvistesaker. De foreslåtte nye reglene inneholder skjønnstemaer som trolig vil være
tvisteskapende. Dette gjelder ikke minst skillet mellom installasjoner som tjener bygningen
(skattepliktig) og installasjoner som tjener produksjonen (fritatt for beskatning).
Forslagene i høringen medfører et brudd på en like lang tradisjon for lokal beskatning av verk
og bruk.
Forslagene bryter også med tidligere forutsetninger for lokale vedtak om utnyttelse av vesentlige
naturverdier. I kontrast til intensjonene i kommunereformen om økt lokaldemokrati vil
forslagene redusere det lokalpolitiske handlingsrommet og vil samtidig få negative
konsekvenser på sikt for kommunenes velferdsproduksjon. Dette gjelder begge de to foreslåtte
alternativene fra departementet.
Rådmannen tilrår derfor at Overhalla kommune ikke støtter forslåtte endringer.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/6640-2

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Dagfinn Johansen

Saksframlegg

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene 2015
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
56/15
46/15

Møtedato
01.09.2015
07.09.2015

Rådmannens innstilling
Tilstands- og utviklingsrapporten gir et godt bilde av tilstanden i grunnskolene i Overhalla.
Gjennom å vedta framlagte tilstands- og utviklingsrapport, har skoleeier et godt hjelpemiddel for
å vurdere måloppnåelse med utgangspunkt i rapporten som ble lagt fram i 2014, og ut fra dette
gjøre politiske vurderinger og prioriteringer.
Hjemmel for vedtaket er: Lov om opplæring §13.10
Behandling i Overhalla formannskap - 01.09.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 01.09.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

S

29.08.2014 Tilstands- og utviklingsrapport for
grunnskolene i Overhalla 2014
24.08.2015 Tilstands- og utviklingsrapport for
grunnskolene 2015

S

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Tilstands- og utviklingsrapporten er bygd på de nasjonale retningslinjene for
tilstandsrapportering som alle kommuner i Norge er pålagt å følge. I tillegg inneholder rapporten
et eget hovedpunkt som omhandler skolenes virksomhetsplaner og rapportering.
De nasjonale verktøyene legger opp til at elevundersøkelsen og nasjonale prøver er
hovedgrunnlaget som kommunens vurderinger skal bygge på. Beregningene i de nasjonale
prøvene er endret fra forrige skoleår. Sammenligninger over flere år er derfor ikke
hensiktsmessig denne gangen.
For Overhalla er kommunens kvalitetsvurderingssystem brukt i tillegg for å underbygge
vurderinger og konklusjoner. Ett av elementene i kommunens system er
kvalitetsvurderingsutvalget som består av 2 politikere, representant fra KFU (Kommunalt
foreldreutvalg), rådmann og fagsjef for oppvekst. Våren 2015 valgte dette utvalget å ha fokus på
temaene læringsutbytte, mobbing og tilpasset opplæring/ spesialundervisning og besøkte Hunn
skole
Rapporten beskriver status ut fra de lokalene målene og tiltakene som ble vedtatt i 2014.
Den fullstendige rapporten er forholdsvis lang og omfattende. I år er det derfor laget en
sammenfattende versjon i tillegg til fullversjonen. Denne versjonen inneholder målene fra
rapporten i 2014 og vurdering av måloppnåelse og korte kommentarer fra skoleledelsen
på skolene. De som ønsker å se nærmere på detaljer i statistikk eller ulike tiltak, finner dette i
fullversjonen. Fullversjonen vil i tillegg bli brukt på den enkelte skole i videre utviklingsarbeid.
Kortversjonen erstatter i stor grad oppsummerende vurdering i selve saksframlegget.
Vurdering
I den grad vi er i stand til å vurdere objektivt tilstanden i våre skoler, har vi i hovedsak grunn til
å være fornøyd. Rapporten beskriver også viktige områder det jobbes hardt med for å forbedre,
og det er grunn til å tro at dette gir resultater gjennom systematisk arbeid over tid.
Det vises for øvrig til vedlagte dokumenter for utfyllende dokumentasjon og vurderinger.

-18-

Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/741-6

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om tilskudd til gapahukprosjektet langs Solemstien. Søker Overhalla
Røde Kors.
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
57/15
47/15

Møtedato
01.09.2015
07.09.2015

Rådmannens innstilling
Søknad om tilskudd til gapahukprosjektet langs Solemstien innvilges med kr. 30 000.
Innvilget tilskudd begrunnes med tiltakets omfang og prosjektets betydning for økt fysisk
aktivitet og folkehelseeffekt.
Tilskudd dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Behandling i Overhalla formannskap - 01.09.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 01.09.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

I

17.03.2015 Søknad om tilskudd til
gapahukprosjektet i Solemfjellet

Tittel

Adressat

Steinar Lian

Saksopplysninger
Overhalla Røde Kors v/Steinar Lian har søkt om tilskudd til gapahukprosjektet, søknadssum
kr. 100 000.
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I prosjektbeskrivelsen for stiprosjektet fra Solem til Himovatnet er videre utbygging beskrevet
som:
“Det kan bli aktuelt å lage plasser langs stien som innbyr til “en pust i bakken”. Det kan være
bålplasser med bålved, sitteplasser, lavoer mm. Lag og organisasjoner, grendelag,
handikaporganisasjoner m. fl. vil bli forespurt/engasjert til å forestå byggingen”.
Gapahukprosjektet er satt i gang av Overhalla Røde Kors og vil bli fullført i løpet av 2015.
Overhalla Røde Kors satte i gang prosjektet siden ingen andre tok utfordringen.
Prosjektet består av fiskeplatting ved Sigurdhytta, tømra gapahuk og toalettbygg med biodo og
stellebord ved Sigurdhytta og Himovatnet. Toalettbygg med biodo og stellebord ved Røde Korshytta. Ny ytterdør og oppkjøringsrampe til hytta. Hele prosjektet er universelt utformet, og
Overhalla Røde Kors mottok fylkeskommunens tilgjengelighetspris i 2014 for stiprosjektet og
gapahukprosjektet sett i sammenheng.
Prosjektet har en kostnad på kr. 650 000, hvor kr. 505 000 er finansiert med midler fra
Ekstrastiftelsen.
De søker nå om kommunalt tilskudd for å finansiere det meste av restbeløpet.
Solemstien har tidligere mottatt kr. 60 000 i kommunalt tilskudd og kr. 21 465 til dekning av
kostnader med fjerning av gamle jernbanesviller.
Andre lignende prosjekt som har mottatt tilskudd er:
Bergløypa kr. 30 000
Øysletta lysløype kr. 70 000
Øysletta grendelag kr. 40 000 – innkjøp av skuter til løypekjøring
Kvalstad skole kr. 30 000 - renovering
Vurdering
Overhalla kommune er fortsatt like imponert over oppfølgingen med bygging av tilrettelagte
gapahuker og toalettbygg som ved gjennomføring av stiprosjektet. Kommunalt tilskudd gitt
tidligere, er støtte til et viktig prosjekt som gir gode turmuligheter og fysisk aktivitet i form av
trening så vel som lavterskel folkehelsetiltak.
Det er også indirekte gitt støtte i form av gratis parkeringsordning fra 2014 for å øke bruken av
friluftsanleggene, bl.a stien fra Solem til Himovatnet.
Kommunalt tilskudd gis til ulike anlegg, og etter ulike satser. Kommunen har ikke vedtatte
retningslinjer for slike tilskudd, men vurderer den enkelte søknad. Hvert prosjekt har sine
særegne kvaliteter som gjør at hver søknad må vurderes med skjønn. Det er likevel naturlig å se
til tidligere vedtak og prosjekt.
Generelt vil rådmannen poengtere at finansiering av framtidige friluftsprosjekter bør avklares i
forkant av gjennomføring, også hva angår eventuell kommunal støtte.
Det er gjennomført kostnadsmessig omfattende prosjekt både med tidligere stibygging og nå
gapahuker og ikke minst flere toalettbygg. Dette har åpenbart en svært positiv effekt for bruk av
turmulighetene i området. Slik tilrettelegging for økt fysisk aktivitet er i tråd med kommunens
satsing på lavterskel folkehelsetiltak. Samtidig gir det flotte treningsforhold for både sykkel og
ski.
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Rådmann vil etter en samlet vurdering tilrå at det innvilges tilskudd med kr. 30.000 som støtte
til gapahukprosjektet.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/4593-3

- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Sykkelstrategi og gang-/sykkelveg Overhalla - Namsos – oppstart planarbeid
og finansiering av forprosjekt
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
58/15
48/15

Møtedato
01.09.2015
07.09.2015

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune har i klima- og miljøplanen som mål å bli Sykkelkommune nr. 1 i
Namdalen. Det skal utarbeides en helhetlig sykkelstrategi med tiltaksprogram innen
utgangen av 2015.
2. Det utarbeides et forprosjekt for tiltaket; Gang- og sykkelveg mellom Overhalla –
Namsos. Forprosjektet framlegges kommunestyret før en eventuell detaljplanlegging
starter.
3. Forprosjektet utarbeides innenfor en ramme på kr. 300 000 inkl. mva., og finansieres
med bruk av disposisjonsfond. Følgende budsjettregulering foretas:
12700/6000/33400/0482 + 300.000
19401/6000/33400/0482 -300.000

Behandling i Overhalla formannskap - 01.09.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 01.09.2015,enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Saksopplysninger
Kommunen har i sin klima- og miljøplan 2014-2019 vedtatt en ambisjon om å bli en sykkelkommune (Sykkelkommune nr. 1 i Namdalen).
Arbeidet med en skiltplan for utvalgte sykkelruter er startet, og det skal utarbeides en helhetlig
sykkelplan innen utgangen av 2015. Planleggingen skjer i samarbeid med Statens vegvesen, og
hvor målet for kommunen er å inngå en partnerskapsavtale/intensjonsavtale om å bli en
sykkelkommune.
I klima- og miljøplanen er det det beskrevet flere tiltak for å oppnå og å bli Sykkelkommune nr.
1 i Namdalen.
- Videre utbygging av gang- og sykkelveg mellom Overhalla – Namsos (etappevis
utbygging)
- 4-km soner med gang- og sykkelveg rundt skolene (OBUS og Hunn)
- Merke / skilte utvalgte sykkelruter i kommunen, og markedsføre disse
- Framtidige boligområder bør lokaliseres dit det finnes gang- og sykkelveg på det
tilstøtende fylkesvegnettet
- Tilrettelegge for sykkelparkering
- Tilrettelegge med garderober/dusj på jobb
- Kampanjer – Sykle til og fra skole / fritidsaktiviteter og jobb etc.
- Tilskuddsordning for kjøp av el-sykkel mv. (etablert og iverksatt ordning innenfor en
ramme på kr. 50 000 pr. år i perioden 2015-2017)
Kommunens byggeprosjekter utvikles med fokus også på tilrettelegging for syklende. Den nye
barneskolen ved OBUS er eksempelvis godt tilrettelagt med sykkelparkering.
I tillegg er det i kommunens Trafikksikkerhetsplan vedtatt en etappevis utbygging av gang- og
sykkelveg fra Overhalla til Skage, mens klima- og miljøplanen har vedtatt at strekningen Skage
– Namsos også skal være en del av en prioritert utbygging langs fv.17 (Barlia-korsen –
Øyesvoll-korsen, Øyesvoll-korsen – Skage, Skage – Namsos). Og som ledd i denne satsingen
skal kommunen ta initiativ til et forprosjekt. Forprosjektet søkes gjennomført som et
samarbeidsprosjekt mellom kommuner, Statens vegvesen m.fl. Etter at forprosjektet er ferdig,
tas det sikte på å utarbeide nødvendige reguleringsplaner for de prioriterte strekningene.
Vurdering
Kommunens mål og ambisjon er nedfelt i kommuneplanen og i klima- og miljøplanen, og hvor
mål og delmål er at Overhallingene preges av god folkehelse og at det i Overhalla er lave
klimautslipp og høy grad av CO2-binding. Det er videre en ambisjon i vedtatt klima- og
miljøplan at klimautslipp fra transport skal reduseres vesentlig innen 2020.
Det er kommunen som er formell planmyndighet, og for å tilrettelegge for økt sykling må dette
initieres og være ønsket av kommunen selv. Det vil i tillegg kreves et samarbeid med fylkeskommunen, som vegeier av hovedvegene i kommunen.
Ved å utarbeide et forprosjekt for gang- og sykkelveg Overhalla – Namsos, så vil en kunne
fremme prosjektet i forbindelse med kommende revisjon av Fylkesvegplanen (starter i 2016),
eller starte planleggingsarbeidet i egen regi, men i samarbeid med Statens vegvesen. Rådmannen
ser det slik at kommunen bør ha ambisjoner og forventninger om å få gjennomført konkret
utbygging i nær framtid. Strekningen er som kjent sterkt trafikkert og går mellom/gjennom
kommunens største sentra. Det er et åpenbart behov for en tilrettelagt forbindelse for syklende
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og gående på strekningen. I tillegg til det lokale potensialet for økt sykling, vil en utbygging på
strekningen bidra til å utvikle en regional sykkelstamveg i Namdalen.
Med bakgrunn i vedtatte mål og ambisjoner tilrås det nå å iverksette arbeidet med et forprosjekt
for tiltaket; Gang- og sykkelveg mellom Overhalla og Namsos, samt å utarbeide en helhetlig
sykkelstrategi og tiltaksplan for kommunen. En slik helhetlig sykkelplanlegging for kommunen
vil kartlegge eksisterende og framtidig behov for tilrettelegging for syklister og gående i
kommunen.
En del av det å legge til rette for å få flere til å sykle, vil også omfatte det å legge til rette for en
trygg og trivelig ferdsel både for gående, bilister og syklister. Det er da viktig å påse at alle
forhold knyttet til sykling blir ivaretatt og at ikke syklister utestenges fra å sykle på noen
områder, samtidig som en må ta hensyn til andre som ikke sykler. Målsetningen må være at det
skal være plass til alle. Strategi- og tiltaksarbeidet forutsetter god involvering av ulike berørte
interessenter.
Et forprosjekt for gang- og sykkelveg bør vurdere flere faktorer i tillegg til trasevalg, blant annet
folkehelse, miljøgevinst, trafikksikkerhet og kostnader.
Forprosjektet finansieres med bruk av disposisjonsfond, og det foretas følgende
budsjettregulering:
12700/6000/33400/0482 + 300.000
19401/6000/33400/0482 -300.000
Miljømessig vurdering
Å tilrettelegge for økt kollektivsatsing gjennom blant annet pendlerbusser, økt el-bil andel i
kommunen, samt ulike tilskuddsordninger så vil en utbygging av gang- og sykkelvegnettet bidra
til å redusere utslippet fra transportsektoren. I tillegg vil en god arealplanlegging med blant
annet et konsentrert utbyggingsmønster bidra til at flere ønsker å sykle eller gå. Dette handler
grunnleggende om gradvis å utvikle et bærekraftig lokalsamfunn som legger til rette for trivsel,
hverdagsaktivitet og attraktivitet – kvaliteter for framtida i tråd med kommunens visjon positiv,
frisk og framsynt.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/1603-44

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Åse Ferstad

Saksframlegg

2.gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for Skage barnehage
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
59/15
49/15

Møtedato
01.09.2015
07.09.2015

Rådmannens innstilling
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas reguleringsplan for Skage
barnehage med bestemmelser, datert 25.3.2015, sist revidert 15.8.2015.
2. Reguleringsplanen erstatter og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for
Skageåsen boligfelt, vedtatt 2.5.1983 og Skage Vest boligfelt, vedtatt 28.4.1969.

Behandling i Overhalla formannskap - 01.09.2015
Behandlet.
Repr. Jan Ståle Viken Flått (FRP) fratrådte etter vedtak som inhabil i sakens behandling
og avstemming.
Hjemmel: Fvl. § 6, 2.ledd
Begrunnelse: Eier av eiendom som grenser imot omsøkte planområde.
Innstilling i Overhalla formannskap - 01.09.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Utsendte vedlegg:
1. Særutskrift FOR-sak 26/15, 20.4.2015 – 1.gangs behandling av reguleringsplan for
Skage barnehage – offentlig ettersyn
2. Reguleringsplankart
3. Reguleringsbestemmelser
4. Planbeskrivelse med vedlegg inkl. ROS-vurdering og konklusjon grunnundersøkelser
Ikke utsendte vedlegg:
5. KOM-sak 45/14, 16.6.2014
6. Geoteknisk rapport, datert 10.desember 2014
7. Kommuneoverlegen i MNS, e-post datert 11.5.15
8. Nord-Trøndelag Fylkeskommune, brev datert 26.5.15
9. NVE, e-post datert 29.5.15
10. Statens vegvesen, brev datert 26.5.15
11. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 9.6.15
12. Huseiere i Øverlia og Langlia, brev datert 15.6.15
13. Ida Finnanger og Kristoffer Elden, brev datert 15.6.15
14. Skage Vest Velforening, brev datert 16.6.15

Plankart, sist revidert 15.8.15
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Saksopplysninger
Forslag til reguleringsplan for Skage barnehage har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden
6.5. - 17.6.15. Varsel om offentlig ettersyn ble annonsert i Namdals-Avisa og på kommunens
hjemmeside. Naboer og rettighetshavere og offentlige fagmyndigheter ble varslet særskilt per
brev datert 4.5.15.
Det er mottatt 8 høringsuttalelser. Det foreligger ingen innsigelse til planforslaget.
Sammendrag av innkomne høringsuttalelser:
Kommuneoverlegen i MNS, e-post datert 11.5.15
Ingen merknad.
Nord-Trøndelag Fylkeskommune, brev datert 26.5.15
Planfaglig vurdering:
Eksisterende barnehagebygg må markeres med et stipla kryss på plankartet.
Positivt at det stilles krav om utomhusplan ved søknad om tillatelse, særlig når detaljreguleringen ikke viser en veiledende plassering av ny bygning. Det bør stilles krav til
høydesetting i utomhusplanen for å sikre god terrengbehandling og universell utforming. I
tillegg bør vegetasjon, både ny og eksisterende være en del av utomhusplanen. Det er viktig å
sikre de kvaliteter som allerede finnes på tomta med tanke på å beholde eksisterende vegetasjon.
Universell utforming er sentralt, både for barn, foresatte og ansatte. Tilnærmingen må være mer
offensiv enn i § 3.1.6; bygningen skal være universell utformet. For uteområder bør universell
utforming være en rammebetingelse, eventuelt et førende prinsipp, for valg av løsninger.
Det er rom for å stille krav til føringer for en helhetlig estetisk utvikling av bebyggelsen og de
fysiske forholdene for øvrig i bestemmelsene. I § 3.1.3 er begrepet “spennende“ brukt to ganger,
og kan med fordel omskrives.
Grøntmessig i § 4.3.1. er heller ikke et entydig begrep, og kan fjernes uten at betydningen
endres vesentlig.
Positivt at planen hjemler turdrag for å sikre forbindelse på tvers av planområdet.
Kulturminnefaglig vurdering:
Kommer ikke i konflikt med automatisk freda kulturminner, jfr. uttalelse 26.8.14.
NVE, e-post datert 29.5.15
Hensynet til geoteknikk er godt ivaretatt gjennom planens bestemmelser og geoteknisk rapport.
Statens vegvesen, brev datert 26.5.15
Fornøyd med at kommunen gjennom sin byggesaksbehandling skal påse at grenseverdier for
utendørs støynivå skal overholdes. For øvrig ingen merknad.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 9.6.15
Landbruksavdelingen:
Ingen merknad
Miljøvernavdelingen:
Deres merknader i forbindelse med planoppstart er ivaretatt gjennom plankart og bestemmelser.
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Kommunalavdelingen – samfunnssikkerhet og beredskap:
Ber om at setningen “Det skal utføres geoteknisk prosjektering når endelig plassering er kjent”,
settes inn i bestemmelsene, i tillegg til at den geotekniske rapporten fra Multiconsult skal legges
til grunn for videre planlegging.
Reindriftsavdelingen:
Ingen merknad.
Huseiere i Øverlia og Langlia, brev datert 15.6.15 (Heidi Slettvold Rian og Inge Rian, Sissel
Fløan Solum og Steinar Solum, Camilla Kolberg og Lars Johnny Sætervik, Paul Rian, Elin
Peggy Barlien og Tommy Aarsborg, Anette Colen og Johan Ludvik Lund, Ann Jorid Heggdal og
Ida Finnanger og Kristoffer Elden)
De har en klar oppfatning av at den nye barnehagens beliggenhet og dens areal vil gi en
forringelse av deres boligtomter. Dette begrunnes med at de vil miste det skjerma friområdet bak
tomtene, samt at barnehageområdets utstrekning vil gi et økt støynivå for mange av huseierne sett i forhold til det som er tilfelle i dag. I tillegg vil det bli økt innsyn til deres hus og hager,
både fra Skageåsen boligfelt og barnehagen. For å begrense forringelsen av deres tomter, har de
følgende kommentarer og ønsker i det videre planarbeidet:

Bredere turdrag på 4-5 meter mellom deres tomter og barnehagetomta.

Avskjerming med beplantning mellom deres tomtegrense og turdraget. Skal gjøres i
samarbeid med den enkelte huseier, og etter deres ønsker.

Krever at barnehageområdet ikke “snauhogges”, men at mest mulig av skogen bevares.

Lekeapparatene blir samlet i nedre kant av barnehagetomta for å begrense området med
støy, i en viss grad.

Plassering av en eventuell støyskjerm mellom turdraget og byggegrense.

Gis mulighet til å uttale seg på nytt senere i prosessen, og når videre planer foreligger.
Dette gjelder både plassering av bygninger, lekeapparat, inngjerding, støyskjerming og
så videre.
Ida Finnanger og Kristoffer Elden, brev datert 15.6.15
Ønsker å beholde skog og lyng/naturvegetasjon bak huset, da de ikke ønsker innsyn til hage og
sitteplass. Huset ligger på samme nivå, eller høyere enn de i Skageåsen, og med svært kort
avstand. En fjerning av skogen vil gi fritt innsyn og vil sannsynligvis gi mer støy. Mener at mest
mulig av skogen lengre nedover langs lysløypa bør bevares for å ha et markert skille mellom
boligfeltene. Turdraget bør være bredt nok til at det kan brukes som skiløype, og at det må ligge
et stykke fra tomtegrensene. Bekymret for at det kan bli en del trafikk av folk tett ved hus og
hage, da snarveg som går på skrå fra rekkehusene i Skageåsen og forbi Øverlia 4 trolig blir
sperret. Det er mange barn som bruker den vegen til og fra skole og andre aktiviteter. De vil da
sannsynligvis nytte turdrag, eller finne nye veger – kanskje gjennom hager?
Hadde helst sett at tomten til barnehagen hadde blitt flyttet ca. 15-20 meter vestover på grunn av
at det er uhensiktsmessig smalt mellom deres tomt og tomtene i Skageåsen. Reduseres
parkeringen med 5-10 meter så vil det skape et mye større areal enn den smale tarmen i øst.
Til pkt. 6.10 og at friområdet ikke brukes særskilt av barn. Dette har trolig en sammenheng med
at det ikke har bodd så mange barn i husene i Øverlia, Langlia og Skageåsen på en stund. Med et
generasjonsskifte og flere barn, så vil det bli mer bruk av friområdet. Synes at papirene som
kom i forbindelse med planoppstart var litt mangelfulle og utydelige blant annet grensene mot
øst, da det var medsendt 3 forskjellige kartskisser.
Skage Vest Velforening v. Margareth Heglum, brev datert 16.6.15
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Velforeningen ønsker å legge vekt på at trafikksikkerheten ved barnehagen ivaretas på best
mulig måte. En økning av barnehageplasser vil medføre økt trafikkmengde både i
Langliakrysset og krysset Reinbjør/Fv.17. Mener at en eller to fartsdumper i Langlia kan være
en mulighet til å få ned hastigheten og styre en større del av trafikken til Fv.17, da det er mange
som kjører via Langlia ved “hente/bringe”. Skilting “barn leker” er også ønskelig da det nå er
mange småbarnsfamilier i området. Parkering ved barnehage og veg må også få tilstrekkelig
belysning. Planlagt parkeringsplass mot sør burde kanskje utvides en del så det blir mindre
parkering langs med veg ved ulike arrangement. Velforeningen har satt i gang med å ruste opp
ballplass ved Langlia, noe de ser for seg at barnehagen kan dra nytte av å disponere.
Vurdering
Vurdering og kommentarer til innkomne høringsuttalelser som omfatter faglige råd og
forutsetninger:
Fylkeskommunens merknad til plankartet, tas til etterretning ved at eksisterende barnehagebygg
markeres med et stipla kryss på plankartet.
Fylkeskommunens merknad og faglige råd til planbestemmelser tas til etterretning, da foreslåtte
endringer vil gi en bedre og presis formulering.
Bestemmelsenes § 3.1.3 vedrørende estetikk og utforming omformuleres til:
Barnehagebygget og anlegg skal gis en utforming og ha en materialbruk som gir en god estetisk
løsning, slik at området framstår med et harmonisk og helhetlig preg.
Bestemmelsenes § 3.1.5 vedrørende utomhusplan endres til også å omfatte høydesetting, samt
ny og eksisterende vegetasjon.
§ 3.1.5 med endringer: Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges
utomhusplan som viser bebyggelsen, gangforbindelser med porter og gjerder, kjøreveger og
parkeringsplasser, anlegg for lek og uteopphold, plassering av avfallsbeholdere, evt. tiltak for
støyskjerming, ny og eksisterende vegetasjon. Planen skal være høydesatt og angi
stigningsforhold på alle veger og høyder på uteoppholdsareal.
Bestemmelsenes § 3.1.6 vedrørende universell utforming endres ved å presisere at bebyggelsen
skal være universell utformet, mens det for uteområdet skal universell utforming være et førende
prinsipp for valg av løsninger.
§ 3.1.6 omformuleres til: Bebyggelsen skal være universell utformet, og for uteområdene skal
universell utforming være et førende prinsipp for valg av løsninger, jfr. Teknisk forskrift.
Bestemmelsenes § 4.3.1 endres til: Arealet er avsatt til grøntareal og skal opparbeides.
Fylkesmannens Kommunalavdelings merknad om å ta inn følgende setning; “Det skal utføres
geoteknisk prosjektering når endelig plassering er kjent”, tas til etterretning og tas inn i
bestemmelsenes § 2.4.
Huseiere i Øverlia og Langlia har flere ønsker og kommentarer til planen og det videre
planarbeidet. I og med at planforslaget ikke var detaljert med blant annet plassering av
bygninger og utomhusanlegg, så vil det gis nabovarsel før byggesøknaden blir formelt
behandlet. Når det gjelder ønsket om et bredere turdrag mellom tomtene og barnehagen, så har
en vurdert å kunne akseptere og øke bredden på turdraget fra 2 meter til 4 meter. Dette
begrunnes i hovedsak med at boligtomtene vil få en bedre skjerming til sine uteområder. Dette
innebærer en arealavgang på ca. 460 m2 fra barnehagetomta, men vurderes til ikke å få store
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konsekvenser for barnehagens uteområde. Eksisterende vegetasjon mellom barnehagetomta og
boligtomtene kan da beholdes som skjerming hvis ønskelig, og en eventuell tursti kan legges inn
mot gjerdet til barnehagen. Foreliggende skisser av utearealet til barnehagen viser at mest mulig
av eksisterende vegetasjon mot vest og i øst er planlagt beholdt. I tillegg planlegges det å bli
plantet til innom gjerdet til barnehagen der det ikke er naturlig skjerming per i dag. Lekeapparat
for større barn er tenkt plassert i området hvor eksisterende barnehagebygg ligger i dag, samt i
øst mot eiendommen Skageåsvegen 3, gnr.10 bnr.158. Lekeområde for småbarn er planlagt å
ligge mot sør og i nær tilknytning til selve barnehagebygget. Om det vil være behov for en
ytterligere avskjerming mellom turdraget og barnehagetomta vil bli vurdert nærmere i
forbindelse med opparbeidelsen av tomta.
Ida Finnanger og Kristoffer Eldens ønske om å beholde skog og lyng/naturvegetasjon bak sitt
hus, da de ikke ønsker innsyn til hage og sitteplass, er i stor grad ivaretatt ved at foreliggende
skisser av utomhusplanen viser at det planlegges å beholde eksisterende vegetasjon i størst
mulig grad inne på barnehagetomta i øst. Når det gjelder dagens snarveg som går fra
rekkehusene i Skageåsen og forbi Øverlia 4, så er dette en sti som per i dag går over private
tomter, og en vil være avhengig av grunneiernes tillatelse til å benytte stien som snarveg.
Innregulerte turdrag vil fortsatt gi mulighet til å komme seg fra Skageåsvegen og Øverlia med
en omveg på ca. 100 meter langs barnehagetomta. Selv med en “omveg” rundt barnehagetomta
så vil snarvegen være kortere enn å gå langs vegen. Dette så framt at berørte grunneiere
opprettholder sin tillatelse til snarveg over sine tomter. Det vurderes som uaktuelt å flytte
grensen for barnehagetomta 15-20 meter vestover, da det er behov for å ha et utomhusområde
som er lite tilrettelagt og hvor eksisterende vegetasjon fortsatt skal beholdes. Det beklages at
oversendte kartskisser i forbindelse med planoppstart var litt mangelfulle. Dette skyldes at
planleggingen var i en tidlig fase og omfanget av arealbehovet ikke var helt kjent.
Velforeningen i Skage Vest har gitt innspill i forhold til trafikksikkerhet, og da spesielt i forhold
til økt trafikkmengde. Tiltak som omfatter en styring av trafikk og fysiske tiltak på vegene
utenfor regulert område er ikke en del av selve reguleringsplanen, dette med unntak av at det
skal sikres tilstrekkelig parkeringsplasser i tilknytning til barnehagen slik at det blant annet ikke
vil være behov for å parkere langs Langliavegen. Innspill fra velforeningen som omhandler
trafikksikkerheten i området tas imidlertid inn som et innspill i kommunens pågående revisjon
av kommunens trafikksikkerhetsplan. Eventuelle tiltak for å styre det meste av trafikken utenom
Langlia vil bli vurdert nærmere i den forbindelse.
Vurderinger i henhold til Naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens §§8-12 ble vurdert i forbindelse med 1.gangsbehandling. Det ble ikke
funnet miljøverdier som er registrert i Naturbasen og artsdatabanken som vurderes å ha store
negative miljømessige konsekvenser. Det er heller ikke kommet merknader eller faglige råd,
etter offentlig ettersyn, som gir grunnlag for en ny vurdering i henhold til Naturmangfoldloven.
Sammendrag og tilrådning
Det har ikke framkommet merknader til planforslaget som tilsier at reguleringsplanen ikke kan
egengodkjennes. Foreslått endring i reguleringsbestemmelser og plankart vurderes til ikke å
være av vesentlig karakter slik at planen må legges ut til nytt offentlig ettersyn. Planforslaget er
revidert før sluttbehandling.
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med viktige registrerte natur- og miljøverdier.
Ut fra ovennevnte vurderinger anbefales det at forslag til reguleringsplan for Skage barnehage,
datert 25.3.2015, sist revidert 15.8.2015, vedtas med de endringer som er gjort i plankart og
bestemmelser (etter offentlig ettersyn).
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/4388-2

- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Høringsuttalelse - Søknad om å bygge Reina kraftverk
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
60/15
50/15

Møtedato
01.09.2015
07.09.2015

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune anbefaler at tiltaket kan gjennomføres under forutsetning av følgene vilkår:











Ved detaljplanlegging skal grunnforholdene vurderes nærmere av geoteknisk fagkyndig
med tanke på kvikkleireskred.
Gjennomføre tyngre anleggstrafikk på frossen mark eller på annen måte unngå
permanente løsninger som endrer dagens tilstand på turveg og terreng i området ved
inntaket i Reina.
For å minimere skadene på viktig naturtype, Solem sør, i område ved kraftstasjonen,
legges adkomsten og jordkabelen slik at de kommer inn til kraftstasjonen rett østfra i
samme trase. Det kan gjøres ved å utbedre eksisterende traktor veg.
I naturtypen Solem sør bør konsesjonsmyndighetene sette en avgrensning på bredde på
trase for rørgate for om mulig å redusere sannsynlighetene for å skade rødlista lavarter,
direkte eller indirekte i form av kanteffekter.
Riggområde planlagt i naturtype Solem sør legges utenfor naturtypen.
For å sikre en viss biologisk produksjon i elva og dermed ta vare på næringsgrunnlaget
til fugl og fisk i elva, må det være en minstevannføring som minst tilsvarer alminnelig
lavvannsføring.
Det skal monteres omløpsventil slik at fisk ikke strander i forbindelse med eventuell brå
stans i kraftverket.
For å bedre hekkevilkårene for fossekallen må det etableres predatorsikre hekkeplasser i
påvirkningsområdet, to ved Reina og en ved Grøtåa.
Ved eventuell tilsåing av påvirka jordmasser, må det ikke brukes fremmede arter.
God kommunikasjon må etableres med reindriftsinteressene for å unngå forstyrrelser av
rein i anleggsperioden.

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 01.09.2015
Behandlet.
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Innstilling i Overhalla formannskap - 01.09.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel som viser en framtidig plassering og mulig utbygging
av små kraftverk (mikro- og minikraftverk). Nr. 4 Reina/Solemsfossen.

Usendte vedlegg:
1. Søknad med vedlegg, datert 1.6.2015. Link til vedlegg:
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vannkraft/?soknad=5980&type=11
(I tillegg er kunngjøring og dokumenter lagt ut på kommunens hjemmeside under planer
til høring.)
Saksopplysninger
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversendt søknad om tillatelse til å bygge
Reina kraftverk, brev datert 1.6.2015. NVE har gitt aksept for en forlenget høringsfrist fra
14.8.15 til 7.9.2015.
Det søkes om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Reina kraftverk med tilhørende
koblingsanlegg og kraftlinje.
Det er NVE som er ansvarlig myndighet i saker som gjelder utbygging av småkraftverk inntil 10
MW, mens kommunen er høringspart til søknaden. Søknaden skal behandles etter reglene i
kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden skal også
vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger etter sektorlover.
Søknaden er kunngjort av NVE i lokalaviser og på NVEs nettside. I tillegg er
høringsdokumentene gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på servicekontoret.
Tiltakshaver er Clemens Kraft AS, som er et datterselskap til Opplysningsvesenets fond (OVF).
Clemens kraft AS har inngått avtale med grunneiere og fallrettshaver om felles utnyttelse av
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vassdraget. Tiltaket berører 4 eiendommer med i alt 6 rettighetshavere. Gnr.51/bnr.1 Inger Lise
Moen Sæternes og John Sæternes, gnr.51/bnr.6 Kjell Ivar Eidesmo, gnr.51/bnr.8 Birgit Grande
og gnr.51/bnr.14 Britt Elisabeth Tømmerås og Kari Solem.
Kraftverket vil ha en installert effekt på 3,5 MW, og det er beregnet en årlig kraftproduksjon på
9,1 GWh. Til sammenligning har Vannebo småkraftverk en årlig produksjon på 3,4 GWh.
Det skal slippes minstevannføring fra inntakene i Reina og Grøtåa på henholdsvis 38 l/s og 16
l/s. Dette tilsvarer alminnelig lavvannføring for elvene.
Den totale utbyggingskostnaden er beregnet til 42,87 mill. kr., og vil gi en utbyggingspris på
4,44 kr/kWh.
Planlagt kraftproduksjon vil dekke strømbehovet for 455 husstander.
Reina kraftverk vil utnytte et fall på 130 meter i Reina, mellom hovedinntaket på 160 moh. og
en kraftstasjon på 30 moh. I Grøtåa skal det etableres et inntak på 160 moh. Fra inntaket i Reina
er det planlagt 1900 m nedgravd rør ned til kraftstasjonen. Fra inntaket i Grøtåa er det planlagt
400 m nedgravd rør som sammenkobles med vannveien fra inntaket i Reina på 130 moh.
Inntaksdemningene både i Reina og Grøtåa er planlagt utført som platedammer, 3 m høy og 10
m lang. Oppdemt volum blir 600 m3, og neddemt areal blir 0,5 daa i Reina, mens det i Grøtåa
blir et oppdemt volum på 100 m3, og neddemt areal på 100 m2.
Alle rørgater får en bredde på 20 m i anleggsfasen, og det vil være behov for sprengning.
Selve stasjonsbygningen med en grunnflate på ca. 100 m2 er tenkt plassert på østsiden av Reina,
på kote 30. Tomtebehov er anslått til ca. 1 daa.
Fra turbinutløpet skal det bygges en steinsatt kanal som skal føre vannet tilbake til Reina. Det
monteres en omløpsventil som åpner automatisk når kraftverket stanser eller blir stanset. Dette
er en innretning som skal hindre stranding av fisk nedstrøms kraftstasjonen.
Eksisterende veger vil bli benyttet, men det er planlagt ca. 800 m ny permanent veg i allerede
opparbeidet skiløypetrase (bredde 4 m) til inntaket i Reina, og ny permanent veg (bredde 4 m)
på ca. 300 m fra kommunal veg til stasjonsbygningen. Planlagt atkomstveg til stasjonen vil gå
over eiendommen gnr. 52 bnr.1, grunneier Jan Halvard Saugestad, delvis via en landbruksveg,
jfr. Figur 6 på side 12 i søknaden. Til inntaket i Grøtåa vil rørgatetraseen bli benyttet som
anleggsveg, mens det er tenkt å anlegge en mindre tilkomstveg for ATV fra eksisterende
landbruksveg øst for inntaket i Grøtåa.
Fra kraftstasjonen er det planlagt å legge ca. 300 m jordkabel fram til eksisterende linjenett.
Tiltakshaver har ikke mottatt svar fra områdekonsesjonæren (NTE) per i dag, men vil ettersende
rapporten når den foreligger.
Berørte elver tilhører Namsenvassdraget, som er et nasjonalt laksevassdrag.
Miljørapport med dokumentasjon av biologisk mangfold, sist oppdatert ultimo juli 2013, er
vedlagt søknaden, og virkning for miljø, naturressurser og samfunn er beskrevet nærmere i
miljørapporten. Tabellen viser en sammenstilling av verdier og konsekvens av tiltaket.
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Miljøverdiene i området knytter seg spesielt til funn av 3 rådlistede lavarter, Langnål, Rimnål og
Olivenfiltlav, alle i rødlistekategori NT.
Miljøpåvirkning:
Det er utført en kartlegging av naturverdier i området. Kartleggerne vurderer naturverdiene som
er knyttet til prosjektet til å ha middels stor verdi. I området rundt planlagt kraftstasjon, på
østsiden av Reina er det registrert en ny naturtype, Solem sør med gråor/ heggeskog og med
rødlista lavarter. Denne lokaliteten er utsatt for å bli sterkt påvirket av planlagt utbygging som
her i tillegg til kraftstasjon består av rørgate riggområde, veg og jordkabel.
Redusert vannføring antas å gi mindre produksjon og tilførsel av næringsdyr til fisk og fugl
tilknyttet vassdrag. Dette vil her påvirke fossekall som høyst sannsynlig hekker i området i dag.
Ellers er den rødlista strandsnipa observert under registreringene. Kraftstasjonen er like ved
naturlig vandringshinder for laks og sjøørret. Elva er så langt opp lite egnet som gyteområde for
laks og sjøørret, men kan være oppvekstområde for yngel fram til det naturlige vandringshinderet. Effekten på laks og sjøørret er vurdert til å være liten.
Det er planlagt varig opprusting av den nye turvegen til anleggsvei, nesten fram til Svorttjern i
forbindelse med inntaket i Reina. Det vil kunne påvirke tursti og landskap negativt estetisk i et
attraktivt turområde.
Avbøtende tiltak foreslått i rapport fra kartlegging av miljøverdier:
 Flytting av kraftstasjonen 150 m oppstrøms i vassdraget, eller flytte adkomsten og
jordkabelen slik at de kommer inn til kraftstasjonen rett østfra. Det kan gjøres ved å
utbedre eksisterende traktorveg. Det kan se ut som endra veg- og kabeltrase allerede er
tatt inn i konsesjonssøknaden.
 For opprettholdelse av en viss biologisk produksjonen for å ta vare på næringsgrunnlaget
til fugl og fisk i elva foreslås en minstevannføring som tilsvarer alminnelig
lavvannsføring, samt at det sikres en viss minstevannføring også vinterstid.
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Det bør vurderes å montere omløpsventil slik at fisk ikke strander i forbindelse med
eventuell brå stans i kraftverket. I søknaden er dette tatt inn i pkt. 2.2.5 Kraftstasjonen,
siste avsnitt.
For å bedre hekkevilkårene for fossekallen bør det etableres predatorsikre hekkeplasser i
påvirkningsområdet, 2 ved Reina og 1 ved Grøtåa.
Ved eventuell tilsåing av påvirka jordmasser, bør det ikke brukes fremmede arter.
God kommunikasjon med reindriftsinteressene tilstrebes for å unngå forstyrrelse av rein
anleggsperioden.

Alternativer:
Det har blitt vurdert et alternativ med inntak på kote 120 og stasjon på kote 30, men dette ble
vurdert som lite økonomisk sett i forhold til omsøkte tiltak. I tillegg er en løsning uten
bekkeinntak i Grøtåa vurdert, men er vurdert som lite økonomisk tilfredsstillende. På bakgrunn
av biologiske undersøkelser ble det også vurdert et alternativ med stasjon på kote 75, og er
vurdert til det miljømessige beste alternativet, men samtidig lite gunstig økonomisk med en
installert effekt på 2,2, MW og en produksjon på 5,9 GWh til en utbyggingskostnad på 5,43
kr/kWh.
Søknaden oppsummerer fordeler og ulemper ved tiltaket:
Det vil bli produsert grønn strøm, henholdsvis 5,36 GWh vinterproduksjon og 3,74 GWh
sommerproduksjon. Kraftverket vil gi økte inntekter til tiltakshaver, fallrettighetshavere og
grunneiere, samt gi økte skatteinntekter til kommunen. I forbindelse med utbyggingen vil det bli
økt sysselsetting ved å benytte lokal arbeidskraft og lokale entreprenører (både i anleggs- og
driftsfasen). I tillegg vil en produksjon av fornybar energi på 9,1 GWh, årlig spare utslipp av
8 190 tonn CO2, sammenlignet med tilsvarende kraftproduksjon med kullbasert kraftverk.
Ulempene er at en redusert vannføring i Reina kan redusere livsvilkårene for organismer i og
nær vannstrengen. Men samlet sett er ikke tiltaket ansett å medføre særlige ulemper. Det blir
mindre endringer i INON-soner (inngrepsfrie naturområder).
---------Definisjon av “småkraftverk” er:
- Mikrokraftverk (installert effekt under 100 kW)
- Minikraftverk (installert effekt mellom 100-1000 kW (1MW))
- Småkraftverk (installert effekt fra 1 MW til 10 MW)
NVE har foretatt en kartlegging og beregning av potensialet for små kraftverk i Norge (gjelder
kraftverk i størrelsen mellom 50 og 10.000 kW), og for Overhalla sin del er det registrert 19
mulige prosjekter, med en beregnet årsproduksjon på 44 GWh.
Kommunen har per i dag et småkraftverk i drift, Vannebo, som har en lokal produksjon på ca.
3,5 GWh (eier NTE).
Av de 13 mulige utbyggingsprosjektene som ble tatt inn i kommunens arealplan i 2007 er
registrert status for de som er vurdert og omsøkt per i dag:
Mikrokraftverk v Selotten gård (NVE konsesjonsfritak 1997, ikke utbygd) (0,10 GWh)
Mikrokraftverk i Ådalsbekken (NVE konsesjonsfritak 1999, ikke utbygd) (0,80 GWh)
Mikrokraftverk i Øyenga (NVE konsesjonsfritak 2000, ikke utbygd) (0,30 GWh)
Vesteråa kraftverk (NVE avslag nov. 2010)
Elvåa kraftverk (NVE avslag nov. 2010)
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Skrovelfossen vannkraftverk (NVE konsesjonsfritak des. 2009, bygging ikke startet) (4,6 GWh)
Øyelva kraftverk (NVE avslag aug. 2014) (4,8 GWh)
Reina kraftverk (NVE høring av søknad pågår) (9,1 GWh)
Vurdering
I følge kommuneplanens arealdel (egengodkjent 26.6.2007) kommer omsøkte Reina kraftverk
innenfor et LNF-område hvor spredt ervervsbebyggelse er tillatt, og det er gitt følgende
bestemmelse til formålet: “I LNF-områder hvor spredt ervervsbebyggelse tillates, er det tillatt å
oppføre bygninger og anlegg som er nødvendige for utbygging av mikro- og minikraftverk.”
I beskrivelsen til arealdelen er det tatt inn følgende planforutsetning for LNF-områder hvor
spredt ervervsbebyggelse er tillatt: “Innmeldte utbyggingsprosjekt er ikke en behandling av de
enkelte prosjekt, men en synliggjøring av hvilke prosjekt som er planlagt, under behandling,
eller vurderes utredet av grunneiere.”
Reina kraftverk (benevnt Reina/Solems fossen i arealplanen) ble vedtatt tatt inn etter innspill i
forbindelse med siste revisjon av kommuneplanens arealdel (2007). Foreliggende søknad er
imidlertid noe endret siden de første kraftverksplanene, ved at blant annet inntaket har blitt
flyttet fra kote 120 til kote 160, kraftstasjonen fra kote 40 til kote 30, samt at sideelva Grøtåa er
planlagt tatt inn.
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med eldre reguleringsplan for Solum (hytteområde), vedtatt
10.12.1982. hytteområde.
Når det gjelder grunnforholdene i tiltaksområdet så er det ifølge NGUs løsmassekart vist
områder av hav- og fjordavsetninger (tykt og tynt dekke) i området. Atkomstveg, stasjon, deler
av rørgata og jordkabel vil bli liggende i marine områder. Det opplyses imidlertid at det er
synlig fjell i dagen hvor kraftstasjonen er tenkt plassert. I tillegg er det i følge NGI rapport
2001008-15, datert 25.november 2004 registrert en kvikkleiresone med høy faregrad ca. 300 m
fra planlagt kraftstasjon. Det vil derfor bli stilt krav om en geoteknisk vurdering i forbindelse
med detaljplanlegging av tiltaket. Dette med tanke på områdestabilitet og for å hindre uønska
hendelser i forbindelse med anleggsvirksomheten.
Friluftsliv- og Miljømessig vurdering:
Om vinteren går det skiløype fra inntaket og ned mot Banfossen, og det er en merket turløype
under høyspentlinja. I tillegg er det en del hytter i området, men disse ligger et stykke unna
kraftverkets influensområde.
I telefonsamtale opplyser saksbehandler hos utbygger at det er mulig med andre avbøtende
tiltak;
 Å gjennomføre tyngre anleggstrafikk på frossen mark eller på annen måte unngå
permanente løsninger som endrer dagens tilstand på turveg og terreng i området ved
inntaket i Reina.
 Å flytte riggområde ved kraftstasjonen slik at det kommer utenfor naturtypen Solem sør.
I tillegg til de avbøtende tiltak som er gitt i miljørapporten, bør konsesjonsmyndigheten sette en
avgrensning på bredde på trase for rørgate i naturtypen Solem sør. Dette for å redusere
sannsynligheten for å skade rødlista lavarter, direkte eller indirekte i form av kanteffekter.
Denne breddebegrensningen vil være over en strekning på ca. 250 m.
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NVE ønsker i størst mulig grad konkrete synspunkter på om tillatelse bør gis eller ikke, valg av
eventuelle alternativer og forslag til avbøtende tiltak. I tillegg skal kommunen i sin
høringsuttalelse vurdere søknaden opp mot kommuneplanens arealdel og eventuelle andre
arealplaner og sektorplaner.
Med bakgrunn i ovennevnte vurderinger gis det følgende uttalelse:
Overhalla kommune anbefaler at tiltaket kan gjennomføres under forutsetning av følgene vilkår:

Ved detaljplanlegging skal grunnforholdene vurderes nærmere av geoteknisk fagkyndig
med tanke på kvikkleireskred.

Gjennomføre tyngre anleggstrafikk på frossen mark eller på annen måte unngå
permanente løsninger som endrer dagens tilstand på turveg og terreng i området ved
inntaket i Reina.

For å minimere skadene på viktig naturtype, Solem sør, i område ved kraftstasjonen,
legges adkomsten og jordkabelen slik at de kommer inn til kraftstasjonen rett østfra i
samme trase. Det kan gjøres ved å utbedre eksisterende traktorveg.

I naturtypen Solem sør bør konsesjonsmyndighetene sette en avgrensning på bredde på
trase for rørgate for om mulig å redusere sannsynlighetene for å skade rødlista lavarter,
direkte eller indirekte i form av kanteffekter.

Riggområde planlagt i naturtype Solem sør legges utenfor naturtypen.

For å sikre en viss biologisk produksjon i elva og dermed ta vare på næringsgrunnlaget
til fugl og fisk i elva, må det være en minstevannføring som minst tilsvarer alminnelig
lavvannsføring.

Det skal monteres omløpsventil slik at fisk ikke strander i forbindelse med eventuell brå
stans i kraftverket.

For å bedre hekkevilkårene for fossekallen må det etableres predatorsikre hekkeplasser i
påvirkningsområdet, to ved Reina og en ved Grøtåa.

Ved eventuell tilsåing av påvirka jordmasser, må det ikke brukes fremmede arter.

God kommunikasjon må etableres med reindriftsinteressene for å unngå forstyrrelser av
rein i anleggsperioden.
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Forprosjekt - høydebasseng Skage
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Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre
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61/15
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01.09.2015
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Rådmannens innstilling
1. Forprosjekt for utbygging av høydebasseng for vannforsyning Skage, igangsettes i
samsvar med tiltaksplan (Hovedplan for vann og avløp med tilhørende tiltaksplan vedtatt
24.11.2014)
2. Forprosjektet skal gjennomføres innenfor en ramme på 200 000 inkl. mva. og finansieres
med låneopptak.
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Behandling i Overhalla formannskap - 01.09.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 01.09.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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S

18.08.2015 Forprosjekt - Høydebasseng Skage
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Adressat
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Sum ink.
mva.
200 000

Saksopplysninger
Overhalla kommune har i alle år har løpende vurderinger på leveringssikkerhet av vann til
innbyggerne våre. I forbindelse med utarbeidingen av siste gjeldende hovedplan for vann og
avløp i 2014 var dette et tema.
Skageområdet har siste tiåret hatt en betydelig vekst i antall abonnenter, mange av disse har
kommet i Hunnaåsen, som er et område som ligger høyere enn den gamle bebyggelsen.
Når det blir flere abonnenter som i tillegg ligger høyere i terrenget enn det som har vært
tidligere, gir dette oss utfordringer med kapasitet på rørnett og også vanntrykk.
Vi leverer i dag en tilfredsstillende vannmengde, men ser at det på sikt kan bli utfordringer.
Utfordringene med å kunne levere stabil vannmengde til Skage/Hunnaåsen vil øke i takt med
den videre utbyggingen av området.
Pr i dag er trykk og kapasitet innenfor det man kan regne som tilstrekkelig og normalt, men vi
har hatt enkelthendelser med stort vannforbruk (brann) som har medført noe redusert trykk i
kortere perioder i enkelte områder.
Man har vært klar over at tilførselen av nye boliger før eller siden ville føre til at man må foreta
seg noe på distribusjonsnettet for vann, når det i tillegg nå vises indikasjoner på at nettet nærmer
seg en grense for totalbelastning må vi foreta oss noe.
Vannet produseres i Rakdalåsen (110 moh.) for så å bli fordelt ut på ledningsnettet. I tillegg
sendes «vannoverskuddet» opp til høydebassengene på Ryggahøgda (95 moh.). Det er kapasitet
innenfor vannproduksjon og i rørnettet frem til Skage-området til lagring i eventuelt nytt
høydebasseng.
Vannet har to «transportårer» utover mot Skage, en 110mm ledning som går på sørsiden av
Namsen og en 215mm rørledning som går på nordsiden. Det som kan forbedre
leveransesikkerheten er et høydebasseng på strategisk riktig plassering som kan stå som en
buffer ved eventuelle hendelser med stort vannforbruk eller ledningsbrudd som gir en utfordring
for stabil leveranse.
Slik det er nå ligger bebyggelsen i øvre del av Skage vest og Hunnaåsen slik til i terrenget at de
er følsomme for trykkendringer på nettet (på grunn av høyden og trykktap på nett ca. 60-80
moh.).
Når det gjelder brannberedskap i område så er kapasiteten ved bruk av brannkummer på grensen
til det som er akseptabelt. Ved hendelser som gir et eventuelt stort forbruk på nettet eller et
brudd på vannledning vil føre til så lavt trykk/mengde at vi er helt avhengige av ekstern tilførsel
av vann, for eksempel ved å bruke tankbilen til brannvesenet.
Vi har sett de siste årene at klimaendringene vi opplever gjør at vi er inne i en periode med
værendringer, mye nedbør, mer barfrost, mer vind og stormer.
Dette har innvirkning på variabler som vi ikke kan styre, som strømforsyning, ras, frost osv. Vi
er særlig utsatt av den grunn at vi har lange rørstrekk som distribuerer vann ut til Skage.
Et nytt høydebasseng som plasseres på rett sted på Skage kan med selvfall kunne forsyne
sørenden av bygda under vanskelige forhold. Selv om det legges så høyt at det blir selvfall vil
det likevel være naturlig å planlegge med nødstrømsaggregat.
Vi har også erfart at vårt høydebasseng tømmes noe raskere enn tidligere antatt.
Høydebassengene på Ryggahøgda har ved et par hendelser blitt tømt på ca 1,5 døgn. Tidligere
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beregninger har vurdert kapasiteten til å holde i 2,5 døgn(2400m3). Under uværet 16-17.
november 2013 tok det 1,5 døgn å tømme vannlageret.
Dette viser at det er reelt behov for økt kapasitet på beredskapsvann (høydebasseng).
I forbindelse med gjennomgang av ny hovedplan for vann og avløp med tilhørende tiltaksplan
ble følgende vedtatt: Forprosjekt nytt høydebasseng Skage innenfor en kostnadsramme på
200 000. Gjennomføring og finansiering av forprosjektet legges frem som egen sak.
Vurdering
Et overordnet mål er å sikre Overhallas innbyggere godt drikkevann i tilstrekkelige mengder til
enhver tid. Oppstår det ledningsbrudd, strømbrudd eller produksjonssvikt er det viktig å ha
reserver som kan gi innbyggerne vann frem til feil og eventuelle mangler er utbedret. I tillegg til
dette trengs det vann til kritiske situasjoner som brann ol.
Et forprosjekt vil kunne skaffe fram nødvendig grunnlag for å kunne gjennomføre et prosjekt
som vil gi en varig framtidig løsning for videre utbygginger, stabil leveranse og økt sikkerhet.
Forprosjektet vil bestå av innleie av konsulent for å kunne finne optimal størrelse, plassering og
føringsveier. Med dette som grunnlag kan vi kalkulere forprosjektet som et grunnlag for
vurdering politisk.
Når forprosjektet er gjennomført vil det foreligge en skisse på plassering av basseng, en
vurdering av behov og størrelse på basseng, et valg av trasse for rørføringer og tilfartsveg.
I tillegg vil det være utarbeidet en foreløpig kalkyle på kostnader.
En sammenstilling av dette vil da danne saksfremlegg til politisk behandling og vedtak.
Miljømessig vurdering
I tråd med tidligere vedtak er vi i ferd med å utrede potensialet for energibesparelser innen vannog avløpssektoren i kommunen. Dette går parallelt med konkrete prosjekter som i denne saken,
og vi vil fortløpende se på muligheter for å redusere energiforbruk og eventuelt besørge
fornybar energi til slike anlegg. Dette vurderes som eget moment i forprosjektet, sammen med
andre miljøaspekter som prosjektet kan komme til å berøre.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/6083-2

- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Martin Lysberg

Saksframlegg

Overvann, nye LED-armaturer og asfalt samt ny vannkum Skageåsvegen
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
62/15
52/15

Møtedato
01.09.2015
07.09.2015

Rådmannens innstilling
1. Det vedtas å gjennomføre utbedringer i Skageåsvegen med reetablering av
overvannsgrøft og tilhørende kummer.
2. Utskifting av eksisterende lysarmaturer til LED-lys på samme veistrekning.
3. Asfaltering av 400 meter veistrekning i 4 meters bredde.
4. Det etableres en ny vannkum med brannuttak.
5. Finansiering foretas med låneopptak. Kostnaden for vannkum inngår i grunnlaget for
vannavgiften.
6. Følgende finansiering foretas:
Post
Ansvar Tjeneste Art
Prosjekt Sum eks.
Sum inkl.
Mva.
Mva.
Utgift vann
02300
6010
34500 0485
240 000
300 000*
Utgift veg og lys
02300
6010
33400 0485
1 630 000
2 037 500
Lån
09100
8100
88000 0906
1 770 000
2 337 500
*belastes ikke med mva.

Behandling i Overhalla formannskap - 01.09.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 01.09.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

S

17.08.2015 Overvann, lys og veg Skageåsvegen
samt ny vannkum
19.08.2015 Overvann, nye ledarmaturer og
asfalt samt ny vannkum
Skageåsvegen

S

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Vei/veilys prosjektet
Skageåsveien har nesten i alle år vært preget av dårlig avrenning for overvann.
Eksisterende grøft- og kumsystem har ikke fungert. Dette har ført til at overvann stadig har fylt
opp grøftene og ut i vegbane. Dette har ført til farlige issvuller i kjørebane, og avrenning inn i
tomtearealet på nedre side av vegen.
I tillegg bærer vegen preg av og mange års slitasje og asfalten bør skiftes. Vegen har vært
gjenganger for ekstra sommer- og vintervedlikehold. Senest i vinter ble det det satt på mye
ekstra ressurser for å fjerne is og overvann.
Eksisterende armaturer på gatelys er av gammel type som gir dårlig lys samtidig som de er
energikrevende og modne for utskifting. Dette er også i tråd med den gjeldende klima- og
miljøplanen. Det skal som kjent etableres en ny barnehage som vil få en del av- og påstigning på
denne veistrekningen. Nye armaturer og bedre lys vil gi betydelig økt trafikksikkerhet på alle
plan.
Vannprosjektet.
Den nye barnehagen trenger et nytt påkoplingspunkt for vann. Eksisterende vannkum i området
er av eldre årgang og må skiftes i forbindelse med etablering av ny barnehage. Plassering av
denne vil bli vurdert nærmere mht. rørføringer og hvor det er naturlig på koplingspunkt.

Vurdering
Overvannsproblematikken i Skageåsvegen er velkjent og det er lagt ned store ressurser opp
gjennom årene på vinter- og sommervedlikehold. Til tider er det store mengder med overvann
som renner ned fra grøft på nord side av vegen og over kjørebanen og ned i ny barnehagetomt.
Overvannet har ført til utfordringer for trafikk og ferdsel i mange år.
Rent trafikksikkerhetsmessig er det utfordrende spesielt vinterstid med issvuller og glatt
kjørebane. For sommerhalvåret medfører overvannet undergraving av asfalt og økt slitasje på
dekket.
For det nye barnehageområde vil det også være lite heldig og ha vann rennende inn mot av og
påstigningsparkeringen og over vegen og inn mot bygningen/utearealet.
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I forslaget til vedtak ligger det etablering (sprengning) av ny grøft og nytt/utvidet kumsystem
som fører vann langs med nord siden av vegen og bort fra området (før det kommer over vegen).
Nødvendig tiltak blir da ca. 400 meter grøft nye kummer (ca.10stk).
Når arbeidet med grøft blir iverksatt vil vegskulder og asfalt bli berørt, det vil da være naturlig å
få reasfaltert de 400 meterne med veg samtidig med de andre arbeidene.
Eksisterende gatelys er av en gammel årgang som er moden for utskifting. Disse skiftes da til
energieffektive LED-lys (i henhold til kommunens klima og miljøplan delmål 3,5 punkt 3) når
det allikevel blir utført arbeid på vegstrekningen.
At man etablerer nye veilys vil være et godt trafikksikkerhetstiltak når vi med ny barnehage vil
tilføre noe økt trafikk. Av og påstigning vil også delvis skje i nedre delen så nye lys vil gi et
godt bidrag til bedre trafikksikkerhet.
Det må også påregnes i barnehageprosjektet å etablere tilstrekkelig med lys på andre siden av
veien.
Vann
I nedre kant av Skageåsvegen mot eksisterende parkering står det en eksisterende vannkum med
gamle sluser og brannuttak. Denne kummen har en avgrening for lite i forhold til nødvendig
tilkobling for ny barnehage. Kummen er moden for utskifting, og det vil da være naturlig med
utskifting av denne når det allikevel blir graving for tilkobling for ny barnehage. Det vil da bli
etablert en ny vannkum med et kryss for fire uttak og ny brannventil.
Miljømessig vurdering
Man kan påregne at tiltaket vil kunne gi fordeler både med trafikksikkerhet og miljø da man
samkjører flere prosjekt og at man annet går over til LED-belysning.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/6085-1

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Martin Lysberg

Saksframlegg

Utskifting av to pumpestasjoner med beliggenhet i Skydalen og på Fuglår.
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
63/15
53/15

Møtedato
01.09.2015
07.09.2015

Rådmannens innstilling
1. Det vedtas utskifting av to stk. avløpspumpestasjoner med beliggenhet i Skydalen og på
Fuglår. Igangsettes i samsvar med tidligere vedtak (hovedplan for vann og avløp med
tilhørende tiltaksplan).
2. Finansieres ved låneopptak. Kostnaden inngår i grunnavgiften for kommunale avgifter
for kloakk.
3. Følgende finansiering foretas.
Art
Ansvar
Tjeneste
Prosjekt
Sum eks.
mva
02300
6020
35302
0476
800 000
09100
8100
88000
0906
800 000

Behandling i Overhalla formannskap - 01.09.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 01.09.2015,enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

20.08.2015 Utskifting 2 pumpestasjoner
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Saksopplysninger
Overhalla kommune har et vann og avløpsnett som er av en bra standard, men en del av vår
kloakkpumpestasjoner begynner å bli utslitt og trenger til dels mye vedlikehold. Flere av disse er
nå modne for utskifting. Det er mye slitasje på noen og til dels store vanskeligheter med å skaffe
reservedeler, i tillegg er det slik at det er noen pumpestasjoner som er blitt for små i forhold til
antall abonnenter.
Vurdering
For å få en sikker drift på våre pumpestasjoner kreves det en del vedlikeholdsarbeid på de ulike
stasjonene. Det som ofte er gjentakende vedlikeholdsbehov er feil på automatikk som medfører
ekstraarbeider med å resette denne, samt pumper med pumpehjul som må skiftes med jevne
mellomrom.
Noen av pumpestasjonene har bare en pumpe, noe som gjør de ekstra sårbare for driftsstans.
Når en pumpestasjon med bare en pumpe får driftsstopp går avløpsvann i overløp (ut i bekk) og
vi får et avvik som må registreres. Dette er svært uønskede hendelser.
Har stasjonen to pumper vil den ene pumpen fortsette å pumpe avløpsvannet videre i rørnettet
selv om den andre stopper opp.
Ved utskifting av stasjonene så blir det prioritert å montere stasjoner med to pumper og
overvåkning.
Ut ifra prioriteringer foretatt i løpet av sommeren 2015 ser vi at det er to pumpestasjoner som
utmerker seg for utskifting. På Fuglår er stasjonen for liten i forhold til antall abonnenter. I
tillegg så har den kun en pumpe. Det samme gjelder pumpestasjonen på Skydalen som i tillegg
er en stasjon med svært stor pumpemengde.
Stasjonene erstattes med nye pumpestasjoner med overvåkning koblet opp imot vårt
dataovervåkningssystem.

Miljømessig vurdering
Utskiftinger vil gi miljømessig fordel ved mindre driftstimer pr. pumpe, mindre mulighet for
driftsstans og overløp samt bedre forutsigbarhet.
Utskiftinger settes i verk først etter at igangsatt vurdering av energieffektivisering innenfor vann
avløp er avsluttet. Dette vil sikre at vi får de beste forutsetningene med hensyn til kostnader til
forvaltning, drift og vedlikehold i ettertid.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/6084-1

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Martin Lysberg

Saksframlegg

Høydebasseng Ryggahøgda - reparasjon av bunnplater
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
64/15
54/15

Møtedato
01.09.2015
07.09.2015

Rådmannens innstilling
1. Det vedtas å gjennomføre reparasjon av 2 stk bunnplater på høydebassengene på
Ryggahøgda.
2. Finansiering foretas ved låneopptak og kostnaden inngår i grunnlaget for vannavgiften
3. Følgende finansiering foretas
Post

Ansvar

Tjeneste

Art

Prosjekt

Utgift
Lån

02300
09100

6010
8100

34552
88000

0479
0906

Behandling i Overhalla formannskap - 01.09.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 01.09.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

19.08.2015 Høydebasseng Ryggahøgda Reparasjon av bunnplater
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Sum eks.
mva.
450 000
450 000

Saksopplysninger
Det har i flere år vært mistanke om lekkasje fra høydebassengene på ryggahøgda. I løpet av
våren 2015 fikk vi kartlagt størrelsen på lekkasjen. Det er en forholdsvis stor lekkasje som må
utbedres. Lekkasjevannet går ut i grunnen og renner ut i bekk.

Vurdering
Våren 2015 ble det tatt kontroll på mengden med lekkasjevann, det viser seg at det er betydelige
mengder vann som produseres og sendes ut i bekk.
Høydebassenget på Ryggahøgda har to kammer på 1200 m3, totalt 2400 m3.
Målinger viser at begge bassengene til sammen hadde en lekkasje på 34,54 m3 pr. døgn, med
andre ord en stor lekkasje.
Lekkasjevannet renner ut i grunnen under bassengene, samles det opp og går ut i dreneneringen.
Forhåpentligvis finner vannet ikke nye veger for så å komme opp i dagen på nye plasser! Dette
kan føre til undergraving av fundament, som kan gi forverring av lekkasjen eller muligheter for
ras osv.
Utbedringene vil bli utført så snart som mulig. Metode for utbedring av lekkasjen blir ikke
spesifisert fra oss, men tydelige krav til resultat vil være tydeliggjort i konkurransegrunnlaget
som legges ut.
Utbedringer må prioriteres før eventuelle følgefeil oppstår.
Miljømessig vurdering
Her er det stor miljøgevinst i å begrense lekkasje av ferdig produsert og distribuert vann.

-48-

