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1. Innledning 
 

Overhalla kommune er, og har vært i vekst de senere årene, både med tanke på arbeidsplasser og 
befolkningsvekst. Statistisk sentralbyrå spår fortsatt økt befolkningsvekst i Overhalla, hvorpå det forventes en 
økning fra 3800 til om lag 5300 innbyggere innen 2040. Hvis prognosen er korrekt, vil dette medføre et behov 
på inntil 700 nye boliger i Overhalla de neste 20-30 åra.  
 
Boligområdene i Skageåsen er et attraktivt bosettingssted for barnefamilier og bosettere med arbeidssted i 
Namsos og Overhalla. Den nyeste reguleringsplanen Skageåsen III, er stadfestet i 1996, og hvor utbyggingen i 
området har skjedd over flere etapper. Siste byggetrinn 4 med 14 tomter, er vedtatt opparbeidet i løpet av 
2017/2018 
 
Kommunen har det siste 10-året hatt fokus på å tilrettelegge for sentrumsnære boenheter, og har ved 
regulering tilrettelagt for dette både i kommunesenteret og Hunn. For kommunen er det viktig å kunne møte 
forventet etterspørsel med attraktive tomter. Et nytt tomtetilbud i Hunnaåsen vil kunne dekke etterspørselen 
i Skageområdet.  
 

 
 
  

Hunn 

Skageåsen III 

Hunnaåsen (planforslag) 
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1.1 Bakgrunn, hensikt og rammer for planarbeidet 
 

Hunnaåsen har tidligere vært inne som et fremtidig boligfelt i kommunedelplan for Skage (1988), men ble tatt 
ut ved revisjon i 2003 etter en vurdering av prognoser for fremtidig befolkningsvekst. Siden den gang har både 
prognoser, faktisk befolkningsvekst og tilgjengelige arbeidsplasser, forandret seg til det positive. Overhalla 
kommune er i stor vekst og anslås å øke med inntil 1500 innbyggere innen 2040, hvorpå det antas at flere vil 
ønske seg til Skage med nærhet til både Overhalla sentrum og Namsos by. Behovet er anslått til 700 nye 
boenheter innen 2040 og danner på mange måter bakgrunnen for at forslagstiller nå ønsker å utvikle et nytt 
boligområde i forlengelsen av eksisterende felt Skageåsen III. Dette antas å kunne bidra til vekst i kommunen 
og at etterspørselen etter boligtomter på sikt innfris. 
 
Total tomtereserve på Skage ligger på henholdsvis 40-50 boenheter i selve sentrumsområdet (krav om 
detaljregulering), og 26 tomter i Skageåsen III (inkludert håndgitte og 14 tomter som er vedtatt opparbeidet).  
 
Planforslaget har primært som hensikt å tilrettelegge for spredt boligbebyggelse i form av eneboliger, rekke- / 
kjedehus og flermannsboliger. Det er anslått at et nytt boligområde på Hunnaåsen kan fasilitere 120-150 nye 
boenheter, avhengig av hvilke boligtyper det tilrettelegges for. Det påregnes også avsatt et område til 
barnehage, for å sikre at befolkningsveksten i området får barnehagedekning innenfor planområdet, i tillegg 
til gode uteområder og tilrettelegging av eksisterende ski- og tur-trase gjennom området.  
 
Planforslaget har det siste året hatt flere dialogrunder med Overhalla kommune, for å både avklare 
betydningen av planene, men også for å få avklart at planforslaget kan fremmes før rullering av 
kommuneplanens arealdel. Forslaget ble fremmet for Overhalla kommunestyre 19.09.2016, og hvor det skulle 
tas stilling til om forslaget skulle fremmes som privat planforslag eller avvente rullering. Vedtaket ble at 
planen kunne fremmes som et privat planforslag i samråd med Overhalla kommune. 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har kommet med en forhåndsuttalelse til 
planforslaget, i tillegg til at det har blitt gjennomført kulturminneundersøkelse og en geoteknisk vurdering av 
grunnforhold.  
 
Planarbeidet vil bli utført som en områderegulering, men hvor den første utbyggingsetappen utformes så 
detaljert at en kan gå rett på rammesøknad etter at reguleringsplanen er godkjent. For de øvrige 
utbyggingsetapper vil det bli stilt krav om detaljregulering før utbygging. 
 
Planprosessen skal utrede belastning på eksisterende infrastruktur inn til det nye boligfeltet, samt avklare 
alternative traseer og mulige nye gangveger inn til sentrum. 
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Foreløpige vurderinger av fordeler og ulemper: 

 
Fordeler: Ulemper: 

 Meget stort potensiale for utbygging 
 Tomteområdet vil demme opp for forventet 

boligtomtetterspørsel i årene fremover 
 Gode sol og lysforhold 
 Gode grunnforhold 
 Kort vei til eksisterende infrastruktur 
 Eksisterende gangveg (snarveg) til sentrum 
 Kort veg til utmark 
 Integrert tur- og skiløype i boligfeltet 
 Kort veg til flere barnehager, gangavstand til 

skole 

 Topografiske forhold vil medføre en høy grad 
av tilpasning i grunn før bygging. 

 Eksisterende veg inn til området er ikke 
optimal. 

 Utfordrende, om mulig, å etablere ny vei inn 
til området direkte fra sentrum. 

 Medfører omlegging av eksisterende tur- og 
skiløype. 

 
 
1.2 Planprogram og konsekvensutredning 
 
Hunnaåsen boligområde er ikke avsatt som et framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel. Ser man på 
foreliggende tomtesituasjon i tilknytning til Skage, vurderes det som viktig å igangsette en planprosess før 
området er avklart i overordna plan. Dette for på kort sikt å ha attraktive tomter tilgjengelige for videre positiv 
befolkningsvekst. 
  
En områderegulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan vil være underlagt krav 
om utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning, jfr. plan- og bygningslovens (pbl) 12-2 
(Områderegulering) tredje ledd, §§ 4-1 (Planprogram), 4-2 (Planbeskrivelse og konsekvensutredning) andre 
ledd og § 12-9 (Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger). 
 
 
2. Planprosess, medvirkning og framdriftsplan 
 
2.1  Planprosess og medvirkning 
 

Forslag til planprogram og varsel om planoppstart kunngjøres i Namdalsavisa og på kommunens hjemmeside. 
Aktuelle offentlige myndigheter, berørte grunneiere/festere, samt aktuelle interesseorganisasjoner tilskrives 
pr. brev og / el. møtes. Relevante dokumenter i saken vil fortløpende bli lagt inn i planregisteret på 
kommunens hjemmeside 
www.overhalla.kommune.no. Søk på Planid: 174420160004, eller planens navn: Hunnaåsen boligområde. 
 
Overhalla Kommune vil, som ansvarlig myndighet, fastsette planprogrammet etter høringsfristens utløp. 
Innkomne merknader vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planprogrammet før endelig fastsetting. 
Reguleringsplan (områderegulering) med konsekvensutredning, vil bli utarbeidet på bakgrunn av fastsatt 
planprogram som beskriver hvilke tema/forhold som skal utredes nærmere. 
 
Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning, fortrinnsvis innarbeidet i planbeskrivelsen, tas opp til 
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1.gangs behandling i formannskapet, og sendes på høring til berørte parter og 

aktuelle offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner. Planforslaget legges ut til offentlig høring i 
minimum 6 uker. 
 
Planforslaget med innkomne merknader tas opp til 2.gangs behandling i formannskapet. Planforslaget 
sluttbehandles i kommunestyret, vedtak om godkjenning av reguleringsplan med konsekvensutredning.  
 
Behov for ytterligere kommunikasjon/evt. møter med berørte parter/offentlige fagmyndigheter vil bli vurdert 
fortløpende i planarbeidet. 
 
2.2  Fremdriftsplan 
 

FASE: TIDSPLAN 
Planprogram utarbeidet og kunngjøring av planoppstart og 
planprogram. (formannskapet) 

2017: Uke 36/37 

Offentlig ettersyn av planprogram (min. 6 uker) 2017: Uke 44 – Uke 51 
Fastsetting av planprogram (formannskapet) 2018: Uke 15 (10.april) 
Kartlegginger og utredninger, utarbeidelse av planforslag, 
kommunikasjon/evt. møter 

2018: Uke 10 – Uke 30 

1.gangs behandling (formannskapet) 2018: Uke 36 
Offentlig ettersyn av planforslag (min. 6 uker) 2018: Uke 37-42 
Evt. bearbeiding av planforslag 2018: Uke 43-47 
2.gangs behandling (formannskapet) og sluttbehandling av 
planforslag (kommunestyret) 

2018: Uke 51 

 

Tidspunkt for 1. og 2.gangs behandling i formannskapet, avhenger av Overhalla kommune sin møteplan og 
saksbehandlingstid. Tidspunkt for sluttbehandling vil kunne påvirkes av krav til ytterligere utredninger gitt i 
høringsfasen. 
 
2.3  Overordnede planer og retningslinjer 
 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.6.2007. (antatt oppstart rullering/revisjon 2017/2018) 
Klima- og miljøplan 2014-2019, vedtatt 16.6.2014,  
Handlingsprogram for miljøarbeidet, vedtatt 19.12.2017 
Universell utforming, handlingsplan for Overhalla kommune, vedtatt 30.5.2011 
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 med handlingsprogram, vedtatt 19.12.2017 
Regional plan for arealbruk 
SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
SPR for klima- og energiplanlegging i kommunene 
RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
RPR for universell utforming 
Retningslinje for behandling av støy i arealplansaker T-1442 
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3. Forslag til utredninger 
 
Formålet med konsekvensutredningen er å få sikret at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt under 
utarbeidelse, vedtak og gjennomføring av reguleringsplanen, jfr. pbl § 4-2. Hensikten med utredningen er å 
synliggjøre konsekvensene tiltakene vil medføre. 
 
Utredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der hvor slik 
kunnskap ikke foreligger om viktige forhold, skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap.  
 
Vurderingene vil bli gjort med sammenligning mot 0-alternativet (dagens status på området). Det tas sikte på 
å innarbeide konsekvensutredningen som en del av planbeskrivelsen. 
 
Følgende forhold skal utredes og belyses nærmere: 

 Naturmangfold, jf. relevante krav i Naturmangfoldloven 
- Naturverdier, vernede områder, biologisk mangfold 

 Landskap 
- Fjernvirkning, terrenginngrep 

 Grunnforhold 
- Geoteknisk vurderinger av områdestabiliteten i planområdet. 

 Transport/trafikk 
- Økt trafikkbelastning på kommunal veg (Hunnaåsvegen), alternative traseer inn til boligområdet, 

trafikksikkerhet, gang- og sykkelveg / gangsti ned til sentrum 
 Jordvern 

- Herunder egnethet for dyrking med ev. avgrensning av området 
 Kulturminner og kulturmiljø 
 Rekkefølgekrav 

- Vurdering av mulige rekkefølgekrav som knyttes til en etappevis utvikling av hele boligområdet.  
 

 Forholdet til overordna planer 
 Utbyggingskonsept (bebyggelsesstrukturer, boligformer, (Eneboliger, rekkehus, tun eller klynger, 

klimatilpasset boliger, estetetikk, utnyttelsesgrad/høyde/volum på bebyggelse /krav til utforming) 
 Universell tilgjengelighet 
 Teknisk infrastruktur (vann- og avløp, trafo) 
 ROS-analyse basert på retningslinjene til DBS, Samfunnssikkerhet i arealplanlegging  
 Barn og unge 
 Grønnstruktur – friluftsområder – lek 
 Folkehelse 
 Friluftsliv 

 
Planbeskrivelsen vil kunne omfatte flere tema/forhold enn det som fastlegges i planprogrammet. 
 
  



Forslag til Planprogram og konsekvensutredning 

8 
 

 
 

4. Beskrivelse av planområdet 
 
4.1  Lokalisering og planavgrensning 
 

«Hunnaåsen boligområde» ligger i 
forlengelsen øst for eksisterende boligfelt 
Skageåsen III, i en sørliggende helning, nord 
for sentrum, og omfatter deler av 
gårdsnummer 13 og bruksnummer 1. (se 
illustrasjon til høyre)  
 
Planavgrensning for selve boligområdet, 
illustrert til høyre, antas å måtte utvides for 
også å kunne innbefatte gangveg ned til 
sentrum. (se illustrasjon nedenfor) 
 
Ved å tilrettelegge for gangveg, vil området 
ha kort veg til sentrumsfasiliteter, som 
nærbutikk, kafe og kollektivtrafikk. 
 
Vegtrase vil etter all sannsynlighet kunne 
videreføres fra Skageåsen III, men 
planforslaget vil også vurdere muligheten 
for innkjøring til området fra sør og / eller 
øst, i samarbeid med vegplanlegger. 
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Selve planområdet ligger i en sørvendt 
helning fra topp kote 116 og laveste kote 59. 
Det vil bli gjennomført en tidligfase 
planlegging av vegstruktur i det detaljerte 
området, med en planlagt farbar veg videre 
inn i de mindre detaljerte områdene av 
planområdet. Dette for å sikre at regulert 
veg lar seg realisere.  
 
Det er gjort en tidlig vurdering av antall 
boenheter mulige boenheter i området, hvor 
man ser på et spenn mellom 130-160 
boenheter. 
 
Planforslaget legger opp til at 
reguleringsplanen deles opp i byggetrinn, 
hvorav første byggetrinn vil bli 
detaljregulert. Resterende areal vil fremstå 
som områderegulering med krav til 
detaljregulering for realisering. Årsaken til 
denne metodikken, er at man ser for seg et 
utviklingsløp over 20-30 år for hele feltet. 
 
Avstand til sentrum er ca. 3 km ved benyttelse av eksisterende bilveg via Hunnaåsvegen og Rv.17, mens det 
med eksisterende gangveg anslås å være ca. 1.2 km. Ny vegføring for bil i øst anslås å kunne bli omtrent 1.5 – 
2 km lang, hvis gjennomførbar, mens alternative gangtraseer spenner fra 700 m til 1000 m inn til sentrum. 
Avstand til kommunesenter Ranemsletta ligger på 14 km, mens regionsenter Namsos ligger i avstand på 15 
km. 
 
4.2  Eiendomsforhold 
 

Grunneier av eiendommen 13/1 er Gunnar Brattberg, samme som forslagsstiller. En eventuell utvidelse av 
planområdet for å medta gangveg / bilveg, vil kunne involvere flere grunneiere. 
 
 
5. Dagens situasjon 
 
5.1  Arealbruk 
 
Planområdet består i all hovedsak av skog, som nå nylig har blitt avskoget. Planlagt bebygd område vil 
primært ligge i område med tynt dekke av havavsetning, med dybde til fjell på 0.5 til 2.5 m. Gjennomsnittlig 
terrenghelning gjennom boligområdet er på ca. 1:10, med noe brattere terreng i randsonene mot sør og 
sørvest.  
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Planområde i gult, rød avmerking naturtype «Granfilt» 
 

Planområdet har i nord-vestre del observasjon av naturtype «Granfilt», en observasjon gjort i 1995. Nå er 
området avskoget i 2017, og det er usikkert hvorvidt dette vil ha betydning for plansaken. Naturtyper vil bli et 
tema i reguleringssaken. 
 
Området har gjennomført kulturminnesøk, utan at det er funnet registreringer.  
 
Området har i dag en godt brukt skitrase og tursti, som må hensyntas i planforslagets vurderinger. Her vil det 
bli lagt opp til tett dialog med interesseorganisasjoner og brukere. 
 
5.2  Grunnforhold 
 
Områdevurdering av geoteknisk stabilitet har blitt foretatt og konkluderer med følgende: 
 
«I alle 5 prøvesjaktene ble det påvist fastere masser av silt, sand og grusmasser med noe stein. Det ble påvist 
berg i alle punkter mellom 0.5-2.5m dybde under terreng. Det ble ikke påvist grunnvanninnsig i noen av 
sjaktene. Det bemerkes imidlertid at gropene kun ble stående åpne i en kort periode» 
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6. Innspill til planprogram og planoppstart 

 

Kunngjøring sammen med relevante dokumenter er sendt til berørte parter og det har kommet inn 6 
innspill:  

 
28.11.2017 -  Statens vegvesen:  
Staten vegvesen mener det aktuelle området kan være egnet til boligformål og har ingen spesielle 
merknader til saken. De ønsker at det i planleggingen legges vekt på å redusere kryss/adkomster mot 
fv. 17 og mener at området kan utbygges med bruk av de kryss som allerede er etablert.  
 
Kommentar: Vegtrase vil etter all sannsynlighet kunne videreføres fra Skageåsen III, men planforslaget 
vil også vurdere muligheten for innkjøring til området fra sør og / eller øst, i samarbeid med 
vegplanlegger. Planprosessen skal utrede belastning på eksisterende infrastruktur inn til det nye 
boligfeltet, samt avklare alternative traseer og mulige nye gangveger inn til sentrum. Vegvesenet 
innspill tas til orientering i den videre planleggingen.  

 
 
11.12.2017 -  Nord-Trøndelag fylkeskommune: 
Planfaglig uttalelse:  
Konkluderer med at planene er i tråd med de regionalpolitiske retningslinjene i Regional plan for 
arealbruk for 2013. For å sikre god arealutnytting bør det vurderes å sette krav til minimum 
utnyttingsgrad av området, dette må ses i sammenheng med landskaps- og terrengstilpasning. Viktig 
med god veiføring og riktig plassering av tomtene. Trafikksikker adkomst for myke trafikanter til Skage 
sentrum må være en forutsetning. Bra at det blir lagt opp tett dialog med interesseorganisasjoner og 
brukere av eksisterende skitrasé og tursti.  
 
Kommentar: Innspill vil bli ivaretatt i planleggingen.  
 
 
Kulturminnefaglig uttalelse:  
Kulturminner er tidligere undersøkt, ref. brev fra fylkeskommunen 22.08.2016. Det omsøkte tiltaket vi 
ikke komme i konflikt med fredete kulturminner. Dersom man i det videre arbeidet oppdager hittil 
ukjent kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommune kontaktes.  
 
Kommentar: Krav til varsling ved oppdagelse av hittil ikke kjente kulturminner sikres i 
planbestemmelser for området og vil således bli ivaretatt i planleggingen. 
 
20.11.2017 -  NTE Nett 
Forutsettes at strømforsyningene blir ivaretatt i reguleringsarbeidet og gjør oppmerksom på at 
eksisterende strømforsynlig sannsynligvis ikke er tilpasset et eventuelt nytt behov. Det må settes av 
plass/tomter for nettstasjoner i den nye reguleringsplanen. NTE må ha med infrastruktur for strøm i 
veger. Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, må som hovedregel dekkes kostnadene 
med tiltaket.  
 
Kommentar: Innspill vil bli ivaretatt i planleggingen.  
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24.11.2017 -  Relacoms`uttalelse 
I følge Telenors egne føringer, bygges det ikke kobbernett i nye boligfelt. Relacom har forelagt dette 
for Canal Digital, som er Telenors del som bygger fibernett med innholdstjenester til private. Svar fra 
Canal Digital: «Vi kommer ikke inn før dette meldes fra Kommune om forespørsel om fellesføringer. Om 
det er et privat delt må vi selge oss inn som leverandør for å frigi økonomiske midler» 

 Utover dette kan Relacom forestå prosjektering og utbygging av rørnett for fiberkabel i nytt boligfelt,  
der evt. kommunen er bestiller, for så å tilby dette til aktuelle leverandører som Canal Digital og NTE 
marked.  
 
Kommentar: Innspill tas til etterretning.  
 
11.12.2017 - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Landbruksavdelingen 
Området ligger i naturlig forlengelse av Skageåsen, og landbruksavdelingen innser at det kan være 
hensiktsmessig å fortsette utbyggingen her, og slik også unngå de enda større jordverndiskusjonene 
som ellers vil være omkring sentrumsområdet. Landbruksavdelingen vil derfor ikke motsette seg at det 
igangsettes områdereguleringsarbeid, men vil være opptatt av at konsekvensutredningen som ledd i 
temaet «jordvern» vurderer egnethet for dyrking, evt. avgrensing av området, utnytting mv. ut fra at 
deler av området er angitt som dyrkbare arealer. 
 
Kommentar: Innspill tas til etterretning og krav til konsekvensutredning under temaet jordvern, er 
ytterligere spesifisert med landbruksavdelingens innspill.  
 
Miljøvernavdelingen 
Ønsker at følgende tema vies særlig oppmerksomhet: 
- Naturmangfold 

o Området er dårlig kartlagt og har flere registreringer av rovfugler i plan og influensområdet. 
- Klima/Bolig-, areal og transportplanlegging 

o Forventes at krav til opparbeidelse av gang- og sykkelveger sikres i rekkefølgebestemmelser 
og at denne knyttes opp mot eksisterende traser i tilknyttede områder. 

o SPR-BATP bør legges til grunn i den videre planleggingen 
 

Kommentar: Innspill tas til etterretning og vil bli ivaretatt i videre planlegging. 
 

Kommunalavdelingen: 
Planforslaget opererer med et skille mellom tema som skal konsekvensutredes og tema som 
skal belyses gjennom planbeskrivelse. Konsekvensutredningen skal være en del av planbeskrivelsen for 
de planene som er underlagt KU-kravet og det er således unødvendig å operere med et slikt skille da 
relevante tema skal konsekvensutredes. 
Dersom skillet er tenkt å synliggjøre tema som trenger grundigere utredninger enn andre, så 
vil det alltid være slik at utredningsnivået må vurderes fra sak til sak i forhold til det å opplyse 
saken tilstrekkelig. 
 
Kommentar: Innspill tas til etterretning 
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29.11.2017 NVE`s uttalelse  
På grunn av begrenset kapasitet har ikke NVE mulighet til å besvare ut alle varsler om oppstart og 
saker på offentlig ettersyn. Manglende uttalelse fra NVE betyr ikke at ansvarsforhold nødvendigvis er 
sjekket ut og planen funnet tilfredsstillende. Tiltakshavers og kommunens ansvar skal uansett ivaretas.  
NVE skal ha tilsend planbeskrivelse, plankart og bestemmelser, samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i planarbeidet. Dokumenter skal sendes elektronisk til rm@nve.no 
 
Kommentar: Det er gjort en vurdering av Multiconsult, befaring avhold av Arne Vik den 22 november 
2016. Ved befaring ble grunnet undersøkt ved hjelp av 5 prøvegravinger med gravemaskin.  
Ifølge notat fra Multiconsult datert 01.12.2016 gjøres følgende konklusjoner:  
 
Boligfeltet ligger utenfor fare for flom og stormflo. Kravet i Tek 10 § 7.2 er dermed oppfylt. 
Utførte prøvegravinger bekrefter opplysninger i løsmassekartet om at det er liten løsmassemektighet i 
området. Boligfeltet står ikke i fare for å rase ut da det er grunt til fjell og løsmassene består av faste 
løsmasser. Dette innebærer at kravene i TEK 10 § 7 – 3 er oppfylt til å tillate bygging på tomtene.  
Det tilrås supplerende prøvegravinger i forbindelse med videre detaljprosjektering. 
 
 
01.12.2017 Kåre Magnus Skjefte, Kristian Mork, Ole Anders Haugerøy (Naboer) 
 
Lurer på om kunngjøring og dokumenter er sendt til Hunnaåsvegen velforening og andre berørte 
velforeninger. Ønsker at ROS analysen skal ta for seg støy og støv for de berørte tomtene for 
tilførselsveien. De ønsker å komme med innspill, men finner det naturlig at dette skjer gjennom 
Hunnaåsen velforening.  
 
Kommentar:  
Kunngjøring er ikke sendt ut til velforeningene i området, men er varslet både i lokalavisen og på 
kommunens hjemmeside. Støy og støv vil bli et tema i planforslaget for øvrig og i medfølgende ROS-
analyse. Adresseliste for berørte parter vil bli oppdatert i forbindelse med det videre planarbeidet, da 
det vil være naturlig at eiendommer som grenser mot tilførselsveg vil bli direkte berørt, samt 
velforeninger.  

 
 
 

7. Konklusjon 
 

Planprogrammet er utarbeidet i samsvar med PBL § 4-1 og mener å være komplett til behandling i 
formannskapet. Innspill innkommet i forbindelse med varsling av planprogram og planoppstart er 
behandlet og det har ikke kommet innsigelser eller nye forhold som medfører større endringer i 
forbindelse med dette. 


