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Stedsutvikling av Ranemsletta (Overhalla sentrum) 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 11/18 06.02.2018 
Overhalla kommunestyre 11/18 13.02.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen tilrår at stedsanalysen og revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta 
gjennomføres som et prosjekt, og finansiert innenfor en totalramme på kr. 1 000 000 inkl. mva. 
Det foretas følgende budsjettregulering: 
02700.6000.30100.0497 kr. 1 000 000  
01900.6000.30100.0497 kr. 1 000 000 
 
Stedsanalyserapporten legges fram til politisk behandling for godkjenning i mai/juni 2018. 
 
Føringer og kunngjøring av reguleringsplanarbeidet avklares nærmere i forbindelse med 
godkjenning av stedsanalysen mai/juni 2018. Det tas sikte på en sluttbehandling av 
reguleringsplanen medio 2019.  
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018 
Behandlet. 
 
Margrete Skilleås (SP) fremla følgende kommentar fra Eldrerådet i forbindelse med rådets 
behandling av saken i sitt møte den 7.2.18: 
 



«Overhalla eldreråd er opptatt av at Ranemsletta sentrum blir ein god plass å bu og ferdast for 
både yngre og eldre. Det er viktig at ikkje alt bare blir tilrettelagt for parkering. Vi viser til 
Slettajordet, Hildremstunet og Torstadtunet sine kommentarar til stedsutviklingsprosjektet. 
Dette inneheld forslag til meir grøntanlegg, betre skilting og fleire gangfelt. Dette ser eldrerådet 
på som gode forslag som vil forbetre sentrum. Eldrerådet vil gjerne bli orientert om 
planprosessen i god tid før vedtak». 
 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Rådmannen tilrår at stedsanalysen og revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta 
gjennomføres som et prosjekt, og finansiert innenfor en totalramme på kr. 1 000 000 inkl. mva. 
Det foretas følgende budsjettregulering: 
02700.6000.30100.0497 kr. 1 000 000  
01900.6000.30100.0497 kr. 1 000 000 
 
Stedsanalyserapporten legges fram til politisk behandling for godkjenning i mai/juni 2018. 
 
Føringer og kunngjøring av reguleringsplanarbeidet avklares nærmere i forbindelse med 
godkjenning av stedsanalysen mai/juni 2018. Det tas sikte på en sluttbehandling av 
reguleringsplanen medio 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikke utsendt vedlegg: 
1 Særutskrift - Sanering av torgplassen - stedsutvikling kommunesenteret kom-sak 79-14 
2 Stedsanalyse av sentrum i Overhalla kommune_1997 
3 Prosjektrapport-stedsutvikling Ranemsletta-2009, rev 2011 
4 Innstilling av tilbydere-Stedsutvikling - Ranemsletta 
 
 



Saksopplysninger 

I 2014 ble det vedtatt å gjennomføre en ny stedsutviklingsprosess (KOM-sak 79/14, 
17.12.2014). Stedsanalysearbeidet er av ulike årsaker ikke blitt prioritert før nå, men vil bli 
gjennomført i løpet av første halvår 2018.  
 
Det er gjennomført en anbudskonkurranse for utarbeidelse av stedsanalyse av kommunesenteret, 
samt opsjon på utarbeidelse av en eventuell revisjon av gjeldende reguleringsplan for 
Ranemsletta. Det ble lagt stor vekt på kompetanse innen lignende prosjekter og den sammen- 
satte tverrfaglige kompetansen i valg av tilbyder. 
 
Det kom inn åtte tilbud, og hvor alle tilbyderne var velkvalifiserte leverandører. Tegn_3 AS med 
ÅF Engineering AS som underleverandør er innstilt, og det er inngått kontrakt for stedsanalyse-
arbeidet. 
 
Det skal utarbeides en stedsanalyse som skal danne grunnlag for en eventuell revisjon av 
gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta, sist vedtatt 17.10.2005. Stedsanalysen vil gi 
kommunen et bedre beslutningsgrunnlag både når det gjelder arealdisponering, infrastruktur og 
stedsutvikling. Reguleringsplanarbeidet planlegges gjennomført i 2018/2019. 
 
Historikk 
I forbindelse med reguleringsarbeidet for Ranemsletta i 1997 ble det gjennomført en steds- 
utviklingsprosess. Stedsutviklingen omfattet både en analysedel og en tiltaksdel. 
I prosessen ble det gjennomført en stedsanalyse der historisk utvikling, strukturerende 
elementer, arealbruk, bebyggelse, infrastruktur, kulturminner og miljø- og opplevelse ble 
analysert. Analysen og en konsekvensanalyse av Ranemsletta utgjorde grunnlaget for et forslag 
til fremtidig utvikling av sentrumsområdet. Det ble skissert opp løsninger og ideer for å 
illustrere sentrums potensialer. 
 
Etter stedsutviklingen i -97 er flere tiltak opparbeidet i henhold til reguleringsplan/ 
stedsutviklingsplan. En kunstnerisk utsmykking og møblering av møteplasser, samt anleggelse 
av rundkjøring ble som siste prosjekt, opparbeidet høsten 2002/våren 2003. En av møteplassene 
som ble opparbeidet «Torgplassen», ble kunstnerisk utsmykket med trappesklie og to 
sittebenker. Torgplassen ble imidlertid vedtatt sanert i desember 2014 pga. arealbehov til 
Overhalla Varesenter. Kunstnerisk utsmykking trappesklie og benker er satt på lager i påvente 
av ny plassering. 
 
Det ble i 2009 utarbeidet en prosjektrapport Stedsutvikling Ranemsletta. I rapporten 
ble det gjort prioriteringer av ulike fysiske tiltak i sentrumsområdene, og hvor følgende tiltak ble 
gjennomført; -møteplass på «Torstadtomta» (v. adm.bygget), -blomsterampler, -busskur og flere 
benker og søppelstativ. I tillegg er parkeringsplass ved kirka oppgradert høsten 2017.  
 
 
 
Organisering 
Prosjektgruppe: 
Prosjektleder - Roger Johansen, teknisk sjef  
Ass prosjektleder - Kine Marie Bangsund, arealplanlegger 
Rådmann - Trond Stenvik 
Politiker - Representant fra formannskapet 
Avd. ingeniør Plan - Åse Ferstad 
 



Ass. prosjektleder ivaretar medvirkning fra kommunale råd og utvalg, samt deltakelse fra næringsliv 
og velforeninger m.fl. 
 
Formannskapet vil være styringsgruppe, og informeres fortløpende om prosjektet. 
 
Framdrift 
Stedsanalysen i regi av tegn_3 har oppstart i uke 2. Hele leveransen skal være ferdig i uke 13.  
 
I uke 4 og 8 arrangeres det medvirkningsmøter og hvor befolkningen får mulighet til å gi  
innspill til prosessen. Det er gjennomført en befaring med konsulent i uke 4.    
 
Det tas sikte på å sluttbehandle stedsanalysen i mai/juni og med en evt. oppstart av 
reguleringsplanarbeidet høsten 2018.  
 
Finansiering 
I årsbudsjettet for 2018 er det vedtatt avsatt kr. 500 000 til reguleringsplanarbeid Ranemsletta, 
samt at det i økonomiplanen for 2018-2021 er satt av kr. 400 000 i 2019. I tillegg ble det avsatt 
kr. 100 000 i 2017. Total kostnadsramme er 1 mill. kr inkl. mva.  
  
På grunn av en glidende overgang mellom stedsanalyse og reguleringsplan vil begge prosjektene 
gjennomføres som ett prosjekt og finansieres innenfor en totalramme på kr. 1 000 000 inkl. mva. 
 

Vurdering 
Reguleringsplan for Ranemsletta ble siste gang revidert i 2005, og det vurderes som nødvendig å 
gjennomføre en ny planprosess for sentrumsområdet. Dette begrunnes i hovedsak med at det er 
foretatt flere reguleringsendringer innenfor planområdet og at en reguleringsplan bør vurderes 
på nytt etter 10 – 15 år. I plansammenheng bør en også vurdere om forutsetningene som lå til 
grunn i 2005, er de samme med tanke på framtidige muligheter og utfordringer et 
kommunesenter har. I dette ligger det en prognose om befolkningsvekst, samt en god utnyttelse 
av sentrumsnært areal.  
 
Det vurderes som hensiktsmessig at stedsanalysen inngår i en revisjon av reguleringsplan for 
Ranemsletta, da analysen vil gi føringer for reguleringsplanarbeidet. 
 
Kostnader/finansiering 
Stedsanalyse (tegn_3)  kr 385 700 eks. mva. 
Reguleringsplan (opsjon) kr 220 000 eks. mva. 
Arbeid i egenregi *  kr 190 000 eks. mva. 
Sum    kr 795 700 eks. mva. 
 
* Omfatter eget arbeid i forbindelse med konkurransegrunnlag, anbudsprosess, 
stedsanalyseprosess og selve reguleringsplanarbeidet. 
  
Stedsanalysen og reguleringsplanen gjennomføres som et prosjekt, og tilrås finansiert innenfor 
en totalramme på kr. 1 000 000 inkl. mva., og det foretas følgende budsjettregulering: 
02700.6000.30100.0497 kr. 1 000 000  
01900.6000.30100.0497 kr. 1 000 000 
 
Når stedsanalyserapporten foreligger, legges den fram til politisk behandling for godkjenning. 
 



Føringer og kunngjøring av reguleringsplanarbeidet avklares nærmere i forbindelse med 
godkjenning av stedsanalysen mai/juni 2018. Det tas sikte på en sluttbehandling av 
reguleringsplanen medio 2019. 


