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Bakgrunn

1.1

Hensikten med planen
Hensikten med planendringen er å forbedre attraktiviteten til det siste utbyggingsområdet
innenfor planområdet til Skageåsen III.
Planforslaget vil omfatte en reduksjon av antall tomter totalt, justering av plangrensen i nord;
med tanke på å tilrettelegge for fortau langs tilførselsvegen til et evt. framtidig boligområde i
Hunnaåsen. Fortauet er tenkt anlagt mot eksisterende boligtomter. Formålsområde for
trafostasjon vil bli flyttet i tråd med dagens situasjon, samt at tidligere godkjent omdisponert
boligtomt til lekeplass tas inn i planendringen.
Det vil gjøres endringer i adkomstveger til nye tomter for å sikre at det blir etablert gode
løsninger med tanke på trafikksikkerhet og adkomst til tomtene. Her er det utarbeidet
forskjellige alternativer som er vurdert opp mot eksisterende bebyggelse og trafikksikkerhet
for å kunne gi gode løsninger for ny tomtestruktur.
Overhalla kommune er tiltakshaver. Det leies inn plankonsulent for å tegne selve
reguleringsplanen, mens planbeskrivelse og planbestemmelsene vil bli utarbeidet av
Overhalla kommune.

1.1.2 Tidligere vedtak i saken
Kommunestyret vedtok igangsetting av reguleringsendring for Skageåsen III i sak 75/16, den
19.09.16.

1.2

Krav om konsekvensutredning?
Planlagte utbyggingstiltak vil ikke medføre vesentlig endring av eksisterende arealformål –
Bebyggelse og anlegg (boligbebyggelse), Uteoppholdsareal (lekeplass), Grønnstruktur
(friområde) og Samferdselsanlegg (offentlig trafikkområder). Den foreslåtte utvidelsen av
planområdet i nord (omdisponering av LNFR-formål til samferdselsformål), vurderes til ikke å
være vesentlig og utløse krav om KU. Framlagt planforslag er vurdert til ikke å få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn, og vil ikke falle inn under pbl §4, jf. Forskrift om
konsekvensutredning §§ 2, 3.
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Medvirkning og framdrift
I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §12-8, jf. §12-14 ble det varslet oppstart av
detaljregulering. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble kunngjort i Namdals-Avisa
og på kommunens hjemmeside mars 2017. I tillegg ble grunneiere, naboer, velforeninger,
barn og unges representant, Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede, rettighetshavere og
aktuelle statlige og fylkeskommunale fagmyndigheter varslet særskilt pr brev datert
13.03.2017.
Av de som fikk varsel har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Fylkeskommune,
Kåre Magnus Skjefte, Kristian Mork og Ole Anders Haugerøy og John Ove Klingen Aagård og
Marthe Formo Aagård kommet med uttalelser til planforslaget.

2.1

Forhåndsuttalelser til planarbeidet
(Det er gitt en kort kommentar etter hver uttalelse.)

2.1.1 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 28.03.2017:
Landbruksavdelingen, miljøvernavdelingen og reindriftsavdelingen: Ingen merknader.
Kommunalavdelingen:
Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet jf. Plan- og
bygningslovens § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning
for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge
av planlagt utbygging. Område med avdekt fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som
hensynssone, jf. PBL § 12-6.
Kommentar:

Sjekkliste for RoS viser ingen vesentlige forhold som skal konsekvensutredes
nærmere. RoS-analyse for planområdet med tanke på utbygging tas inn i
planbeskrivelsens pkt. 4.10-12.

2.1.2 Nord-Trøndelag Fylkeskommune, brev datert 05.04.17:
Planfaglig uttalelse:
Vi har ikke merknader knyttet til oppstart av planarbeidet og vi avventer nærmere vurdering
til framlegg av høringsuttalelse.
Kulturminnefaglig uttalelse:
Fylkeskommunen har undersøkt om tiltaket er i konflikt med kulturminnelovens (kml) § 3 om
automatisk freda kulturminner. Etter å ha søkt i arkiv og kulturminnedatabasen Askeladden
og vurdert landskapet, kan vi ikke se at planen vil være i konflikt med automatisk freda
kulturminner, jf. også kml § 8 fjerde ledd. Vi har derfor ingen merknader til planforslaget.
Det kan likevel være ukjente automatisk freda kulturminner i området eller inn mot
planområdet. Vi vil derfor minne om at dersom man i løpet av det videre arbeidet med
planforslaget eller byggearbeidene oppdager hittil ikke kjente kulturminner, skal arbeidet
stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kml § 8 annet ledd. Dette pålegget må
videreformidles til dem som skal gjøre arbeidet.
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner. Når
det gjelder slike kulturminner, viser vi til egen uttalelse fra Sametinget.
Kommentar:

«Kulturminner og aktsomhetsansvaret» blir lagt til i planens bestemmelser,
pkt. 1.2 Forminner.

2.1.3 Kåre Magnus Skjefte, Kristian Mork og Ole Anders Haugerøy, brev datert 20.04.17:
1. Vi mener det er viktig at tomt 22 blir omregulert fra boligtomt til leikeplass, etter som det
er bygget en aktivitetsbane på denne.
2. Vi ønsker at tilførsel til de nye tomtene som skal utarbeides i byggetrinn 4 blir som det er i
eksisterende reguleringsplanen. For oss er det viktig at tilførselsveien ikke blir på vei nord for
våre tomter.
Kommentar: Etter en vurdering av veistrukturen i området, må det gjøres endringer av
noen tilførselsveger. Dette gjøres for at tilførselen til de nye tomtene skal
kunne anvendes på en god og trafikksikker måte.
Tomt 22 vil bli tatt inn i planen omregulert til lekeplass.

2.1.4 John Ove Klingen Aagård og Marthe Formo Aagård v. adv. Bleikvassli Krystad AS MNA,
brev datert 21.04.17:
-

-

Aagårds landbrukseiendom gnr 10, bnr 1 er berørt av forslag til endring av grenser for
reguleringsområdet.
Aagård ber kommunen revurdere standpunkt til behov for konsekvensutredning jf. pbl § 4-2.
Under enhver omstendighet må forslagets virkning for landbruksinteressene belyses og
vurderes.
Aagård varsler at de ikke vil avgi noe av landbrukseiendommen uten at det ytes full
erstatning for det tap som oppstår.
Aagård har selv planer for utvikling av berørt areal til utbyggingsformål.
Aagård vil innhente nødvendig juridisk og teknisk bistand i sakens anledning, og legger til
grunn at kommunen/utbygger må dekke kostnader som oppstår i den forbindelse.
Aagård vil ikke gi forhåndstiltredelse til noen bruk av hans grunn.
Kommentar:

2.2

I framlagt planforslag foreslås det en omdisponering av ca. 2 daa LNFR-formål
til samferdselsformål. En utvidelse av planområdet i nord er begrunnet i en
innregulering av fortau langs tilførselsvegen. En tilrettelegging for myke
trafikanter er vurdert til å kunne forsvare en omdisponering slik som
foreslått, og er vurdert til ikke være vesentlig og utløse en
konsekvensutredning. Omdisponeringen vurderes ikke å medføre vesentlige
endringer for driften av eiendommen, dette med tanke på arrondering og
tilkomst til eiendommen.
Erstatningsspørsmål og evt. ekspropriasjon av nødvendig grunn vil måtte tas i
forbindelse med realisering av tiltak i planen.
Når det gjelder Aagårds planer om å fremme forslag til utbygging i området,
så anbefales det at dette gis som innspill i forbindelse med revisjon av
kommuneplanens arealdel (2017/2018).
Eksisterende eiendomsgrense mot Aagård vil bli kontrollmålt.

Videre framdrift i planarbeidet
1. Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse utarbeides.
2. Planen tas opp til politisk behandling i formannskapet i juni 2017, og med forslag til vedtak
om å legge ut planen til offentlig ettersyn.
3. Høringsperiode: 6 uker fra kunngjøringsdato
4. Innkomne merknader vurderes og planen tas opp til politisk behandling i formannskapet i
september 2017.
5. Det tas sikte på en sluttbehandling av planen i kommunestyret, høsten 2017.
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Planstatus

3.1

Overordnede planer
Planområdet inngår i reguleringsplan for
Skageåsen III.

3.2

Gjeldende reguleringsplaner
Detaljreguleringen vil erstatte deler av gjeldende
reguleringsplan for Skageåsen III, stadfestet
18.03.1996.
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Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

4.1

Beliggenhet
Planområdet er det siste området i Skageåsen III som ikke er opparbeidet.

Kartet viser planområdets avgrensning.

4.2

Dagens arealbruk
Planområdet er i dag regulert som; Bebyggelse og anlegg, Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur og Grønnstruktur.

4.3

Eksisterende bebyggelse
Det er 8 tomter med etablert bolighus som ikke vil bli fysisk berørt av planen.

4.4

Landskap
Landskapet er bratt med noen flate partier. Området blir avskoget og klargjort for
opparbeidelse av tomtestrukturen.

4.5

Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen registrerte kulturminner i planområdet (www.askeladden.ra.no), og registrerte
bygg med lokal verneverdi.

4.6

Infrastruktur
Det er kun etablert atkomstveger til bebygde tomter.

4.7

Barns interesser
En opparbeidet en lekeplass og en ballbane innenfor plangrensen.

4.8

Universell tilgjengelighet
Området har ikke en god universell tilgjengelighet. Gang- og sykkelveg opp til området i sør
er for bratt for eventuelle rullestoler.

4.9

Teknisk infrastruktur
Det er kun opparbeidet teknisk infrastruktur til de eksisterende bygningene i planområdet

Kartet viser eksisterende VA-anlegg i planområdet.

4.10 Grunnforhold
I henhold til NGUs løsmassekart, ligger store deler av planområdet på marine avsetninger
som har registrert mektighet som tynt dekke.

Kartet viser at planområdet ligger innenfor tynn marin
avsetning, tynt humus-/torvdekke og grenser til både tykk
marin avsetning og tynn morene.

4.11 Støyforhold
Planområdet ligger et godt stykke unna hovedveg. Noe anleggstrafikk vil øke støynivået i
perioder.

4.12 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Planområdet ligger ikke innenfor kartlagte områder for potensielle farer for kvikkleireskred,
jf. NGI rapport 20001008-15, datert 25. nov 2004.
Det er ingen registrerte grunnforurensinger eller luftforurensing i planområdet1.
Planområdet er ikke utsatt for flom pga. beliggenheten, men ligger innenfor sidenedbørsfelt.

Kartet viser flomsoner for 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 1000 årsflom med aktsomhetsområde og
nedbørsfelt (grønn linje).

Det er ikke registrert miljøverdier i Naturbasen, Artsdatabanken, eller MiS-registreringer i
planområdet.
Ut fra kjente forhold vurderes der ikke å være behov for å innarbeide hensynssoner i planen.

4.13 Analyser/ utredninger
Det er ikke gjort noen analyser eller utredninger utover det som blir beskrevet i dette
dokumentet.

1

http://grunn.miljodirektoratet.no/kart/viewer.htm?Title=Kart , Miljødirektoratet.
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Beskrivelse av planforslaget

5.1

Planlagt reguleringsformål
Arealformål
Bebyggelse og anlegg:
Boligformål (B)
Lekeplass (LEK)
Energianlegg (E)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
Veg (V)
Fortau (F)
Annen veggrunn (VT)
Grønnstruktur:
Friområde (FR)
LNFR:
Landbruksformål (L)
Sum:

5.2

Areal(daa)
33,928
2,403
0,026
5,939
1,062
5,182
2,336
1,140
52,016

Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

5.2.1 Bebyggelse og anlegg:
Det tillates bygging av nye boenheter med inntil 2 etasjer, der den maksimale mønehøyden
målt fra planert terreng ikke skal overstige 9 meter.
Garasjer/carporter skal tilpasses hovedbebyggelsen med hensyn til materialvalg, form og
farge, og skal byggemeldes samtidig som byggesøknad for boligbebyggelse.
Det skal etableres felles lekeplasser på anviste plasser mellom tomtene.

5.2.2 Grønnstruktur:
Det kan opparbeides lavvo ol. til felles bruk for beboere i friområdet i planområdet.
Det skal opparbeides et turdrag mellom tomtene.

5.2.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
Det etableres tilførselsveg (veg1) inn til planområdet. Denne tilførselsvegen skal utarbeides
slik at videre utvikling er mulig. I tillegg skal det etableres fortau inn mot eksisterende og nye
tomter.
Området vil bli etablert etter planforslaget i sin helhet. Tilførselsvegen vil kun bli bygget til
anleggsvegen til høydebassenget, og bygges videre når det er behov for videre utvikling.

5.3

Bebyggelsens plassering og utforming

5.3.1 Bebyggelsens høyde
Det tillates bebyggelse med inntil 2 etasjer og maksimal mønehøyde på 9 meter målt fra
planert terreng.

5.3.2 Grad av utnytting (veileder) Forskrift
Tillatt bebygd areal (inklusive garasje) må ikke overstige utnyttelsesgraden i boligområdene
som er 30 % BYA.

5.4

Boligmiljø/ bokvalitet
Det legges vekt på at uteoppholdsarealer opparbeides slik at beboere i området får
funksjonelle og universell utformede uteområder.

5.5

Trafikkløsning

5.5.1 Kjøreatkomst
Hovedatkomst til planområdet er fra Hunnaåsvegen.

5.5.2 Utforming av veger
o_V1 vil ha en total bredde på 10,25 m inkl. fortau. o_V2, 3 og 4 vil ha en total bredde på 6
m.
o_V1 vil få en stigning på mellom 2 - 8 %. o_V2 vil få en stigning på mellom 5 – 8,5 %. o_V3 vil
få en stigning på ca. 9 %. o_V4 vil få en stigning på mellom 6 – 11,5 %.
Adkomstvegene i planforslaget avviker fra vegnormalen når det gjelder stigning. Det er blitt
utarbeidet flere løsninger for o_V4. Med utgangspunkt i terrenget og de allerede etablerte
vegene i boligområdet vurderes det at denne løsningen er den beste.

5.5.3 Krav til samtidig opparbeidelse
Det stilles krav til at adkomstvegene i området skal opparbeides og ferdigstilles samtidig som
den første boenheten i det aktuelle området tas i bruk.

5.5.4 Atkomstveger, eiendomsforhold
Område o_V1 er tilførselsveg inn til planområdet. Denne tilførselsvegen skal utarbeides slik
at videre utvikling er mulig. o_V1 bygges først til kryss med o_V4, og bygges videre når det er
behov for videre utvikling.
Område o_V2 er adkomstveg for tomtene 5, 6, 10, 11, 12 og 13.
Område o_V3 er adkomstveg for tomtene 16, 17, 18, 19 og 20.
Område o_V4 er adkomstveg for tomtene 1, 2, 3 og 4.
Avkjørselspiler er veiledende for tomtene.

5.6

Miljøoppfølging
Det oppfordres til å bruke miljøvennlige byggematerialer og svanemerking.

5.7

Uteoppholdsareal
Det skal etableres tre lekeplasser i planområdet. Lekeplassene og andre uteoppholdsarealer
skal så godt som mulig opparbeides med en universell utforming.

5.9

Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Det skal etableres vann- og avløpsnett før første boenheten i det aktuelle området tas i bruk.
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Virkninger av planforslaget

6.1

Overordnede planer
Dette planforslaget vil endre på gjeldende reguleringsplan, og medføre en mindre
omdisponering av LNFR-formål (ca. 2 daa) i kommuneplanens arealdel til vegformål.

6.2

Eksisterende og planlagt bebyggelse
Eksisterende tomter og bebyggelse vil ikke bli berørt.

6.2

Landskap
Planforslaget vil ha innvirkninger på landskapet ved opparbeidelse av ny tomter. Området vil
også få et tydeligere preg av boligområde.

6.3

Stedets karakter
Stedets karakter vil bli vesentlig endret når nye boliger blir bygget. Det skal opparbeides tre
lekeplasser innenfor planområdet som trekker opp stedets karakter. Selv om det vil kommer
flere boliger i området er det vurdert å ikke ha veldig stor virkning på nåværende karakter for
området.

6.4

Byform og estetikk
Hele området rundt planområdet er i dag bebygd med noen ubebygde tomter. Det vil ikke bli
noe fortetting av eksisterende boligområder utover det som allerede eksisterer.

6.5

Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi
Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner eller kulturmiljø i planområdet.

6.6

Forholdet til naturmangfold
Det er ikke registrert noen forhold som strider mot planforslaget.

6.7

Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Planforslaget legger opp til et turdrag som vil gå mellom ny tomtestruktur og ende opp i et
friområde. Lekeplasser vil bli etablert i planområdet og er felles for alle beboere.

6.8

Uteområder
Ved opparbeidelse av flere lekeplasser og friområder vil planområdet supplere dagens
situasjon.

6.9

Trafikkforhold
Planforslaget vil føre til noe økt trafikk inn i boligområdet.

6.10 Barns interesser
Det skal opparbeides flere lekeplasser som er felles for hele boligområdet. I tillegg er det
etablert en ballbane i tilknytning til området.

6.11 Sosial infrastruktur
Det er en barnehage og en barneskole i nærheten av planområdet. Fra planområdet er det
1,3 km til Skage barnehage og 2,6 km til Hunn skole. Hvis man går gang- og sykkelvegen fra
planområdet er det ca. 1 km til Hunn skole.

6.12 Universell tilgjengelighet
Det er et bratt terreng i dette boligområdet som gjør at gode universell utformede løsninger
på lekeplassene og uteområdene kan bli utfordrende.

6.13 ROS
Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i samfunnsplanleggingen er gjennomgått
(vedlegg 1).
Det er ikke kartlagt mulige farer og reell risiko og sårbarhet i forbindelse med planendringen,
og som vil kreve at det foretas en detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet.
Den nye planen vil ikke komme til å utløse noen farer i området. Område ligger utenfor
flomsoner.
Det vurderes at avbøtende tiltak ikke vil bli nødvendig for denne planen.

6.14 Jordressurser/landbruk
Planforslaget er vurdert til å ikke ha vesentlige innvirkninger på landbruksområder.

6.15 Teknisk infrastruktur
Det vil bli etablert tilstrekkelig vann- og avløpsnett i prosjektfasen.
Om det er tilstrekkelig med strømforsyning til nye bygg, må vurderes nærmere av netteier.

6.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planen vil realiseres ved en utbygging av området. Dette vil skje innenfor kommunens
økonomiplan og årsbudsjett.

6.17 Konsekvenser for næringsinteresser
Kan ha positive konsekvenser for næringsinteresser i og rundt området da dette
planforslaget fører til og åpner for flere boliger og god teknisk infrastruktur.

6.18 Avveining av virkninger
Det er vurdert at planforslaget fører ikke til vesentlige endringer av gjeldende reguleringsplan
innen planområdet.

Vedlegg 1

Vedlegg 2

