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Rådmannens innstilling 

1. Revidert planprogram legges til grunn for det videre planarbeidet med kommuneplan for 
Overhalla kommune. 

 
2. Planprogram for kommuneplan for Overhalla kommune 2018 – 2030, sist rev. 22.05.18 

– tilrås endelig fastsatt med følgende endringer (vist med rød tekst i planprogrammet):  
 Punkt 3.2.1 – lagt til tekst 
 Punkt 3.2.6 – lagt til tekst 
 Punkt 4.2 – lagt til tekst 
 Punkt 5.1 – erstattet tekst 
 Punkt 5.2 – lagt til tekst 
 Punkt 5.3 – Endret fremdriftsplan 

 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.06.2018 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.06.2018, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.06.2018 

Behandlet. 
 
Rådmann Trond Stenvik, innledet til saken. 



Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.06.2018, enst.: 

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 

1. Revidert planprogram legges til grunn for det videre planarbeidet med kommuneplan for 
Overhalla kommune. 

 
2. Planprogram for kommuneplan for Overhalla kommune 2018 – 2030, sist rev. 22.05.18 

– tilrås endelig fastsatt med følgende endringer (vist med rød tekst i planprogrammet):  
 Punkt 3.2.1 – lagt til tekst 
 Punkt 3.2.6 – lagt til tekst 
 Punkt 4.2 – lagt til tekst 
 Punkt 5.1 – erstattet tekst 
 Punkt 5.2 – lagt til tekst 
 Punkt 5.3 – Endret fremdriftsplan 

 
 
 



Vedlegg 

1. Endelig planprogram med vedlegg, sist rev. 22.5.18 
2. Innkomne brev med høringsuttalelser 

 
 
 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok i sak 61/17 den 14.11.2017 (Planstrategi 2016-2020) oppstart av 
rullering/revisjon av gjeldende kommuneplan – samfunnsdel og arealdel og utarbeidelse av 
forslag til planprogram. 
 
Forslag til planprogram har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 16.03.18 – 04.05.18. 
Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram ble samtidig kunngjort i 
Namdalsavisa og kommunens hjemmeside. I tillegg ble berørte offentlige parter og 
organisasjoner varslet med brev. 
 
I forbindelse med kurset «Lokal samfunnsutvikling» i regi av Trøndelag fylkeskommune, vil det 
bli utarbeidet en prosessplan for samfunnsdelen. Formål med dette kurset er å utarbeide en 
detaljert prosessplan med bakgrunn i planprogrammets fremdriftsplan.  
 
Prosessplanen viser en mer detaljert fremdriftsplan enn hva som fremgår av planprogrammet, og 
vil supplere fremdriftsplanen for samfunnsdelen. Prosessplanen vil kun være et 
arbeidsdokument for selve planarbeidet, og er derfor utarbeidet mer detaljert enn selve 
framdriftsplanen.    
 
Med bakgrunn i utarbeidet prosessplan i tilknytning til samfunnsdelen, har det vært nødvendig å 
gjøre noen endringer i planprogrammets framdriftsplan. I tillegg er det gjort endringer basert på 
de faglige uttalelsene fra innkomne innspill. Endelig prosessplan vil bli utarbeidet i forbindelse 
med avslutning av kurset 5.-7.juni 2018, og vedlegges til kommunestyrets møte 19.6.. 
 
Det er mottatt 5 innspill til forslag til planprogram i høringsperioden. Følgende har gitt innspill: 
Statens vegvesen, Bane NOR, Direktoratet for mineralforvaltning, Trøndelag fylkeskommune 
og Fylkesmannen i Trøndelag. I tillegg er det mottatt per i dag 3 innspill til arealdelen som 
omhandler ønsker om hytteutbygging (Vestervatnet), samt 1 innspill som foreslår en deling av 
en 23 mål stor eiendom til flere større tomter (grønt skifte).  
 
Sammendrag av uttalelser: 
13.04.2018 – Statens vegvesen 
Statens vegvesen er kjent med planene om trafikksikkerhetstiltak og mener det er riktig at 
kommunen prioriterer/synliggjør sine prioriteringer gjennom kommuneplanen. 
 
Statens vegvesen trekker frem det planlagte arbeidet for å utbedre fv.7040 (fv.401) på 
sensommeren 2018, før planlagt asfaltering 2019. Det gis informasjon om arbeidet med 
vegstrategi for Trøndelag i regi av fylkeskommunen og at dette vil ha betydning for 
klassifiseringen av vegnettet i det nye fylket, og hvilken status de ulike vegene vil få. 
 
Trekker frem at det pr. nå ikke ligger ressurser inne i fylkesplanen til utbedring av Ranembrua, 
eller bygging av gang-/sykkelveg langs fv.17 i retning Skage/Øysvollkorsen. De vegstrekninger 



som sannsynligvis også framover vil få høyest status i Overhalla kommune er fv.17 Meosen – 
kommunegrensa Høylandet og fv.760 kommunegrensa Grong- kryss fv.17.  
De har ingen øvrige merknader til fremlagte forslag til planprogram. 
 
Kommentar:  
Kommunen vil synliggjøre framtidig planlagt gang- sykkelveg til Namsos i kommuneplanens 
arealdel, og evt. øvrige framtidige gang- og sykkelveger langs fylkeskommunal og kommunal 
veg. Generell info tas med videre i planarbeidet. Ingen ytterlige kommentarer til uttalelsen. 
 
17.04.18 – Bane NOR 
Namsosbanen trafikkeres ikke med tog i dag. Banen er tidligere foreslått nedlagt, men per i dag 
er det usikkert om dette vil skje. Inntil videre er det derfor nødvendig å anse banen som aktuell 
for fremtidig trafikkering med tog, med de begrensninger det legger på aktivitet langsmed og på 
tvers av banen. Bestemmelser om byggegrense er gitt i Jernbaneloven § 10. Videre må areal som 
eies av Bane NOR opprettholdes til jernbaneformål. Dersom deler av vårt areal skal 
omdisponeres til annet formål, må det sannsynliggjøres at dette ikke kommer i konflikt med 
muligheten for fremtidig trafikkering med tog på Namsosbanen. 
 
Krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i veileder for nasjonale interesser i 
arealplanlegging og i deres tekniske regelverk. Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. 
veileder) eller konkrete spørsmål der det er behov for avklaring, tas det kontakt med 
saksbehandler så tidlig som mulig. 
 
Kommentar:  
Arealer som eies av Bane NOR opprettholdes til jernbaneformål. Informasjonen om 
Namsosbanen tas med videre i planarbeidet. Ingen ytterlige kommentarer til uttalelsen. 
 
25.04.18 - Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) 
Informerer om viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet. 
I planprogrammet under kapittel 3.3.1 står følgende avsnitt: «Områder avsatt til råstoffutvinning 
gjennomgås med tanke på om de fortsatt er aktuelle, og om det foreligger planer for 
nye/utvidelse av eksisterende. Det gjøres en kartlegging av ressurstilgangen, og behovet for 
mineralressurser.» DMF mener denne formuleringen fanger mye av det som er viktig at 
kommunen bør gjennomgå i arbeidet med arealdelen når det gjelder mineralressurser.  
 
Vurderingene om ressurstilgang og behov for mineralressurser, i hovedsak byggeråstoffene, bør 
sees i sammenheng med flere av fokusområdene i samfunnsdelen (eks. transport, infrastruktur 
og trafikksikkerhet). I tillegg mener de også at planen bør si noe om tilgangen på 
byggeråstoffene sett i en regional sammenheng, dette i tråd med de nasjonale forventningene. 
Minner om konsesjonsplikten. 
 
Kommentar:  
Innspillet tas med videre i planarbeidet. Ingen ytterlige kommentarer til uttalelsen. 
 
02.05.18 – Trøndelag fylkeskommune 
Sammendrag fra uttalelsen (se vedlegg for originale brev): 
Samfunnsdelen: Når man leser samfunnsdelen gir den et svært overbevisende inntrykk. Planen 
er kortfattet, gjennomtenkt og gir god oversikt. Trøndelag fylkeskommune ser ingen grunn til at 
Overhalla kommune skal legge om, eller gjøre store endringer i samfunnsdelen. 
 
Arealdelen: Generelle kommentarer, som beskrevet i planprogrammet. Det bemerkes spesielt at 
det for alle nye områder for utbygging og vesentlig endret arealbruk i eksisterende 



byggeområder skal virkninger for miljø og samfunn beskrives i en konsekvensutredning. Det 
skal gis en beskrivelse av virkningene både av de enkelte utbyggingsområdene hver for seg, og 
av de samlede arealbruksendringene i planen.  
 
Planprogram: Gir en god oversikt over nasjonale og regionale føringer for planarbeidet. Det er 
listet opp forhold som skal utredes videre. Det vises til kommunens overordna planlegging og en 
framtidig vekst i folketallet, blant annet i forhold til kommunens tjenestetilbud til innbyggerne. I 
den sammenheng bør også videregående opplæring tas med i planprogrammet og omhandles i 
kommuneplanen (samfunnsdel). Klimatilpasning bør være tema i kommuneplanleggingen. Ut 
over dette er foreslåtte temaer dekkende i forhold til de områdene som de skal ivareta. 
 
Folkehelse: Folkehelse er i utkastet til ny Trøndelagsplan et av flere såkalt gjennomgående 
tema. Det betyr at temaet er sektorovergripende og forutsetter eierskap og oppfølging fra alle 
sektorer for å oppnå ønsket samfunnsutvikling. Slik bør det også være i en kommuneplan, og det 
er viktig at dette stadfestes allerede i planprogrammet. Det er folkehelse i alle foreslåtte 
fokusområdene til samfunnsdelen, samt temaforslagene til arealdelen. Kommunen bør legge 
vekt på at dette innarbeides i målformuleringer og i evt. senere temaplaner/handlingsplaner 
framfor å lage egen folkehelseplan. En egen folkehelseplan har lett for å handle mest om fysisk 
aktivitet, turstier, kosthold og litt om møteplasser. Viktig i og for seg, men ikke uttømmende for 
en folkehelseplan. Kommunen har utarbeidet et Oversiktsdokument over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer (ref. Folkehelseloven § 5 a, b og c). Viktig å bruke dette kunnskaps- 
grunnlaget i arbeidet med både samfunnsdelen og arealdelen. Samtidig påpekes at det bør legges 
opp til en plan for medvirkning og hvordan resultatene skal kommuniseres og følges opp.  
 
Nærmiljø, Friluftsliv: Det er positivt at kommunen er i gang med en kartlegging og verdsetting 
av friluftslivsområder som en temakartlegging. Viser i den sammenheng til Lov om endringer i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv som trådte i kraft 19. juni 2015. Det er en 
forutsetning at kommunene utreder virkningene løypene vil ha for naturmangfold i 
influensområdet til snøskuterløypene. En kartlegging av arter, leveområder og naturtyper er 
blant annet et svært viktig verktøy for kommunen når det gjelder å regulere motorferdsel i 
utmark. 
 
Verdiskaping og næring: Det vises til strategien «Et verdiskapende Trøndelag - Strategi for 
innovasjon og verdiskaping i Trøndelag» og handlingsdel, og mener strategien er meget relevant 
for kommunes strategiske- og framtidige veivalg. 
Med dagens nærings- og industrisatsinger i kommunen, vil det være behov for nytenkning 
vedrørende infrastruktur og hvordan næringsutviklingen videre kan skje. Dette er også tatt inn i 
planprogrammet som ønskede problemstillinger. 
 
Kultur: Det vises til fylkeskommunens hjemmeside: https://www.trondelagfylke.no/ Der 
tjenesteområdet er inndelt i ulike ordninger 

- Tilskudd, priser og stipend 
- Kulturformidling 
- Fylkesbiblioteket 
- Museum 
- Samisk 
- Kulturnæring 

Samferdsel: Det arbeides nå med vegstrategi for Trøndelag. Utfallet av dette arbeidet vil få 
betydning for klassifisering av vegnettet i det nye fylket (hvilken status de ulike vegene vil få). 
Forslag til vegstrategi planlagt sendt ut på høring til kommunene i løpet av våren 2018. Det 
vises i den sammenheng også til vegvesenets brev datert 13.04.2018. 



 
Klima: Kommunen har jobbet med klima og miljø på en troverdig og forbilledlig måte de siste 
årene. Arbeidet er godt forankret gjennom vedtak og planer, og følges opp i hele kommunens 
virksomhet. Bra at det nå fokuseres på FNs bærekraftmål, slik at det tenkes helhetlig, blant annet 
innenfor miljøarbeidet. Det er fortsatt viktig å forankre miljøarbeidet i det sentrale kommunale 
dokumenter. Det anbefales at kommuneplanen omtaler miljøarbeidet på overordna nivå, sjøl om 
det finnes en egen klima- og miljøplan. 
 
Vilt og ferskvannsfisk (høstbare arter): Kommunens mål for bestandsutvikling av hjortevilt bør 
ses i sammenheng med temaer som skal utredes i arealdelen bl.a. miljø-naturmangfold og 
samfunn - folkehelse. Ber om at planarbeidet tar hensyn til bestandene av innlandsfisk og at det 
ikke settes i verk tiltak som kan medføre forringelse av produksjonsmulighetene for fisk uten at 
det foreligger nødvendige avklaringer eller tillatelser. 
 
Vannforvaltning: Viser til Regional plan for vannforvaltning 2016-2021, (oppstart revisjon i 
2019. Kommunen oppfordres til å gjengi at fastsatte miljømål etter vannforskriften er styrende 
for kommunen når det gjelder all forvaltning som kommer i kontakt med vann. Dette vil gjøre at 
kommunen ivaretar og utvikler et godt nok vannmiljø overalt, til nytte og gavn for innbyggere, 
næringsliv og alt liv i omgivelsene. Forvaltningen av vann må derfor ses som et overgripende 
hensyn som kommunen må vektlegge i all virksomhet. Kommunens samarbeid i Namsen 
vannområde er også sentralt i denne sammenhengen. Det opplyses at klima- og 
miljødepartementet vurderer endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. 
 
Kulturminner: Viser til kommunes kulturminneplan for 2018-2021. Planen bør forankres i 
samfunnsdelen og arealdelen. I arealdelen bør det legges inn noen generelle bestemmelser som 
ivaretar de viktigste kulturminnene, og evt. hensynssoner med retningslinjer for viktige 
kulturmiljø. 
 
Kommunal tjenesteyting og forvaltning: Det påpekes at å finne og samhandle om nye 
løsninger for innbyggerne og lokalsamfunn gjennom digitalisering og automatisering blir viktig 
i tiden fremover. Kommunen virker å være godt forbedret på dette. Utfordringer og muligheter 
innen interkommunalt samarbeid og lignende bør vurderes nærmere i kommuneplanarbeidet. 
 
Samordning av regionale planer og strategier: Det vises til de ulike felles planene og 
strategiene for hele Trøndelag og heftet Trøndelag i tall 2016 som kunnskapsgrunnlag for 
planleggingen som foregår i kommunene. Fylkeskommunen bistår gjerne i det videre arbeidet. 
 
Kommentar:  
Faglige merknader og kommentarer tas med videre i planprosessen.  
Det arbeides nå med en detaljert prosessplan for samfunnsdelen med formål om en bred 
medvirkning. Her vil også temaene som skal inn i samfunnsdelen gjennomgås som en del av 
medvirkning med tjenesteområdene i kommunen. Det er lagt inn planprogrammet at 
kulturminneplanen for kommunen vil bli brukt som kunnskapsgrunnlag for kommuneplanen. Når 
det gjelder videregående opplæring er det i dag ingen videregående skole i kommunen. I dag er 
den nærmeste videregående opplæringen lokalisert i Grong og Namsos, og det sees på som 
tilstrekkelig for Overhalla kommune. Klimatilpassing vil være et tema i den videre 
planprosessen. Ingen ytterlige kommentarer til uttalelsen. 
 
04.05.18 – Fylkesmannen i Trøndelag 
Landbruk: Det er viktig at samfunnsdelen tar for seg hva som kan gjøres for å styrke 
landbruksnæringa og ivareta ressursgrunnlaget også framover. Dette må videre gjenspeiles i 
arealdelen. Ut fra de store jordressursene som omkranser sentrumsområdene forutsettes det at 



planarbeidet vektlegger å utvikle sentraene innover gjennom fortetting og transformasjon. 
Fortetting kan ofte bidra til et mer levende sentrum, samtidig som det også vil være et grep som 
vil redusere presset på dyrka jorda som ligger i tilknytning til sentrum. I den forbindelse bør det 
innføres bestemmelser til planen som sikrer høy utnytting i sentrumsnære områder. 
Påpeker at det skal være samfunnsinteresser av stor vekt som ligger til grunn for omdisponering 
av dyrka mark. Det er også viktig å utrede alternativer dersom det foreslås utbyggingsområder 
på dyrka mark. Forventer imidlertid at jordvernet blir et viktig tema i planarbeidet. Påpeker 
viktigheten av langsiktige og klare grenser mellom utbyggingsområder og viktige jord- og 
skogbruksområder. For jord-, skog- og beiteressurser er det viktig at følgende utredes i 
forbindelse med nye utbyggingsområder: 

- Arealomfang (permanent og midlertidig)  
- Arealkvalitet: Jordens og skogens produksjonsevne, samt beitekvalitet  
- Driftsmessige konsekvenser, arronderingsmessige forhold før og etter tiltak  
- Indirekte konsekvenser  

 press mot tilgrensende landbruksområder 
 vekstretning 
 adkomst til tilgrensende landbruksområder 

- Konsekvenser for kulturlandskap  
- Eventuelle avbøtende tiltak 

Reindrift: Informerer om de to reinbeitedistriktene i kommunen. Viser til nærmere informasjon 
om ivaretakelse av reindrift i plansammenheng. Minner om en særskilt plikt å legge til rette for 
medvirkning for spesielle grupper, deriblant reindriftsutøvere. Kommunen bør gå i tidlig dialog 
med reinbeitedistriktet. Spesielt spredt fritidsbebyggelse representerer en gradvis og 
uforutsigbar nedbygging av utmarka. Fra reindriftsavdelingens side er spredt fritidsbebyggelse 
vurdert som et uegnet plangrep og vi ønsker derfor at kommunen går bort fra det. Nye hyttefelt i 
vinterbeiteområder vil de også være skeptiske til. 
 
Klima og miljø: Rikspolitiske retningslinjer for varig verna vassdrag (1994) må legges til grunn 
i den videre planleggingen. Det er ikke gjort noen differensiering av nedslagsfeltet til 
Bjøra/Høylandsvassdraget tidligere slik som det er gjort i Høylandet. Det forventes derfor at 
man gjør vurderinger av dette opp mot de verdiene vassdraget innehar. Vassdragsvernet 
beskriver store verdier for land- og vannfauna, friluftsliv, landskap og elveløpsformer. 
Vassdraget er et svært viktig vassdrag ifm. laksefiske etter atlanterhavslaks. Det vil være 
krevende for Fylkesmannen å akseptere utbygging innenfor vassdragsverneområdet uten at det 
gjøres nødvendige utredninger i forkant. De vil her spesielt kommentere hytteområdet som 
beskrives rundt Elgsjøen. Rundt Elgsjøen finner man den prioriterte arten Trøndertorvmose. Det 
vil være svært vanskelig å akseptere tiltak som direkte eller indirekte vil påvirke disse artene og 
lokalitetene. Namsen er et svært viktig vassdrag for både natur og friluftsliv. Forutsetter derfor 
at byggegrense mot Namsen videreføres i ny arealplan. 
Overhalla er dårlig kartlagt innenfor flere naturfaglige temaer. Det vil derfor bli en krevende 
øvelse å skaffe tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag for spredt bolig-/fritidsbebyggelsesområder. 
Videre skriver kommunen at man ikke har truffet helt med flere av disse spredt boligområdene. 
Kommunen har dog truffet godt med flere av reguleringsplanene sine. Det anbefales at man går 
bort fra denne typen områder og heller ser på å avklare konkrete områder gjennom plan-
prosessen. 
 
Ønsker å utfordre kommunen på å gjennom planarbeidet også vurdere gang og sykkelvei mot 
Grong, men og mot Høylandet som i disse dager jobber med å forlenge gang- og sykkelvei fra 
sentrum mot Grongstadvatnet. Minner om at støy må beskrives i planen. T-1442 må legges til 
grunn i det videre planarbeidet. 



 
Oppvekst og velferd: Kommunen oppfordres til å ha et særlig fokus på et godt læringsmiljø 
som fremmer barn og unges læring, som bl.a. hindrer barn og unge i å føle og oppleve at de blir 
utsatt for krenkende adferd og eller mobbing. Oppfordrer også til å involvere barn og unge i å 
bli hørt og å kunne medvirke gjennom planarbeidet. 
 
Helse og omsorg: Mener samfunnsdelen kan være kortfattet og komprimert for å tydeliggjøre 
innholdet og bli et bedre verktøy som premissleverandør for underliggende planverk. De vil 
minne om situasjonen for kommunen som tjenesteleverandør, er i endring. Det er vist til 
befolkningsvekst, men like viktig er utfordringsbildet i form av endret alderssammensetning og 
endret tjenestebehov for innbyggerne. I videre arbeid med samfunnsdelen oppfordres 
kommunen også til å hente ut mest mulig av kunnskapen som de ansatte i de ulike tjenesten har 
om befolkningen, utviklingstrekk og mulighetene fremover.  
 
Folkehelse: Det forventes at spesielt samfunnsdelen gjennom mål og strategier viser 
kommunens retning i folkehelsearbeidet, med utgangspunkt i det som er utfordringene for 
kommunen. Videre må folkehelsearbeidet følges opp med konkrete tiltak innen de enkelte 
sektorer. I planprogrammet legges det opp til at det skal vurderes om det skal være en egen 
folkehelseplan. Det viktigste er at folkehelse får en tydelig plass i kommunens samlede 
planverk. Folkehelsearbeidet skal være tverrsektorielt og det kan være et argument for at 
samfunnsdelen også gjøres til kommunens folkehelseplan. Da skjerpes behovet for tydelig 
oppfølging med tiltak i de ulike sektorplanene. 
Viktige eksempler på folkehelsetemaer er tilgangen til sosiale møteplasser, rekreasjonsområder 
og anlegg for idrettsaktivitet, trafikksikkerhet, ensomhet/utenforskap og sosial ulikhet. 
Støy er et tema å ta hensyn til i arealdelen. Både i sentrumsområder og langs gjennomfartsveier. 
Ved prioritering av areal til boligformål bør frihet fra trafikkstøy være et kriterium å vektlegge. 
 
Samfunnssikkerhet: Ser av planprogrammet at revidering av helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse er tenkt gjennomført parallelt med arbeidet med kommuneplanene. Dette er 
positivt, og minner innledningsvis om at ROS-analysen bør benyttes som et grunnlag i arbeidet 
med planene. Kommuneplanens samfunnsdel bør si noe om kommunen sine utfordringer knyttet 
til samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen skal i kommuneplanens arealdel gi et godt 
oversiktsbilde over hva som er de samfunnssikkerhetsmessige utfordringene knyttet til arealene i 
kommunen. Kommuneplanen skal videre gi rammer og retningslinjer for nye utbyggingsformål 
og fremtidig arealbruk. Rammene og retningslinjene bør være forutsigbare når det foreslås 
områder for fremtidig utbygging, slik at risiko- og sårbarhetsforhold kan vurderes. Informerer 
om krav om ROS-analyse. I ROS-analysen skal risiko og sårbarhet vurderes med sannsynlighet 
og konsekvens. Det vil være relevant å bruke kommunenes helhetlige ROS-analyse som del av 
grunnlagsmaterialet i arbeidet med samfunnssikkerhet i kommuneplanens arealdel. Viser også til 
hvordan tiltak i arealdelen kan sikre viktige hensyn. Hvordan hensyn til samfunnssikkerhet skal 
ivaretas i arealplanlegging er beskrevet i DSB sin nye veileder fra 2017; «Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging». Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende 
uttalelse basert på de opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil 
komme tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på høring. 
 
Kommentar:  
Faglige merknader og kommentarer tas med videre i planarbeidet. Det legges til merknad om at 
samfunnsdelen bør si noe om kommunen sine utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og 
beredskap i punkt 3.2.6 LOKALSAMFUNN, LEVEKÅR og FOLKEHELSE.  Ingen ytterlige 
kommentarer til uttalelsen. 
 



Vurdering 

Forslag til planprogram for kommuneplan for Overhalla kommune 2018 – 2030 datert 26.02.18 
har vært til offentlig ettersyn i perioden 16.03.18 – 04.05.18. I løpet av denne perioden har det 
blitt gjort justeringer i fremdriftsplanen for kommuneplanarbeidet og kommet inn innspill og 
uttalelser til planarbeidet og selve planprogrammet. 
 
Innkomne innspill og uttalelser omhandler i hovedsak forhold det bør skrives om og undersøkes 
i planarbeidet med kommuneplanen og faglige råd for utførelsen av diverse.  
 
Men bakgrunn i at det vil bli tilsatt ny arealplanlegger og andre prioriterte prosjekter er det 
vurdert hensiktsmessig å forskyve på fremdriftsplanen for samfunnsdelen. Dette har også 
sammenheng med arbeidet som er gjort i forbindelse med prosessplanen, der det ble gjort 
vurderinger om hvordan inkludering og medvirkning i prosessen skulle utføres.  
 
Endringene i fremdriftsplanen utgjør en forskyvning av sluttbehandling og endelig vedtak av 
samfunnsdelen til juni 2019. Målsetningen er å få behandlet kommuneplanen i sin helhet før nytt 
kommunestyre konstitueres. 
 
Det er gjort endringer i planprogrammet med bakgrunn i innkomne innspill/uttalelser og 
vurderinger gjort i arbeidsgruppen. Justeringene og endringene i planprogrammet vurderes kun å 
komplettere forslag til planprogram som var lagt ut til offentlig ettersyn. Og det har ikke 
fremkommet merknader som tilsier at planprogrammet ikke kan godkjennes. Endringene 
vurderes til ikke å være av vesentlig karakter slik at planprogrammet må legges ut til nytt 
offentlig ettersyn. 
 
Konklusjon 
Revidert planprogram legges til grunn for det videre planarbeidet med kommuneplan for 
Overhalla kommune. 
 
Planprogram for kommuneplan for Overhalla kommune 2018 – 2030, sist rev. 22.05.18 – tilrås 
endelig fastsatt med endringer. 
Endringer er markert i rødt: 

 Punkt 3.2.1 – lagt til tekst 
 Punkt 3.2.6 – lagt til tekst 
 Punkt 4.2 – lagt til tekst 
 Punkt 5.1 – erstattet tekst 
 Punkt 5.2 – lagt til tekst 
 Punkt 5.3 – Endret fremdriftsplan 


