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Uttalelse til varsel om oppstart - Skiljåsaunet boligfelt - Overhalla 16/1 - 
16/6 og 15/14 
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med 
ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 
 
Landbruk  
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 6-7 boligtomter i et område som i 
kommuneplanens arealdel er avsatt til LNFR-formål. Det er to fradelte boligtomter 
innenfor planområdet, og den ene av disse er bebygd. Av planprogrammet går det 
fram at det i utvalgsmøte den 2.3.2017 er gitt godkjenning til dispensasjon og 
fradeling av tre nye boligtomter her under forutsetning av at det utarbeides 
reguleringsplan for området, at helhetlig utnyttelse av området skal ivaretas og at det 
skal tas hensyn til landbruk slik at det ikke blir vesentlig tilsidesatt.   
 
Vi hadde ingen merknader til dispensasjonssøknaden, jfr. vår uttalelse datert 
3.2.2017, med bakgrunn i at tomtene var plassert utenfor dyrka og dyrkbar jord. Nå 
inngår ca. 12 daa innmarksbeite, herav noe dyrkbart areal, i det ca. 25 daa store 
planområdet. Fylkesmannen viser i den forbindelse til nasjonale føringer om at 
jordvernet skal stå sterkt, sist presisert i den nasjonale jordvernstrategien fra 2015. 
Den angir at omdisponering av dyrka jord skal reduseres til maksimalt 4000 daa 
innen 2020. I næringskomiteens behandling av strategien ble det understreket at det 
er særlig viktig å redusere omdisponeringen til formålene bolig, næring og fritid. 
Fylkesmannen vil i den forbindelse påpeke at det skal ligge viktige 
samfunnsinteresser og dokumenterte behov til grunn for omdisponering av dyrka 
mark. I tillegg er det viktig at det vurderes alternativer. Fylkesmannen mener 
planområdet må reduseres slik at all dyrkamark (innmarksbeite) holdes utenfor. Dette 
vil også være i tråd med føringen fra utvalget i kommunen om at landbruket ikke skal 
bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg mener vi det bør etableres buffersone mellom 
boligarealet og jordbruksarealene for å unngå drifts- og miljømessige ulemper. 
 
Vi merker oss at det er vurdert å ikke være behov for konsekvensutredning av temaet 
landskap, med begrunnelse i at det ikke er spesielt og at det ikke legges opp til 
vesentlige terrenginngrep eller dominerende bebyggelse i området. Vi forventer 
imidlertid at det inngår en beskrivelse av tiltakets virkninger på landskapet i 
planbeskrivelsen når saken sendes på høring. 
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Klima og miljø 
Naturmangfold 
Planforslaget må ta hensyn til eventuelle miljøkvaliteter i området, bl.a. verdier for 
biologisk mangfold, landskap og friluftsliv, og vurderes etter prinsippene i §§ 8- 12 i 
Naturmangfoldloven (NML), og holdes opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i NML. 
Dette innebærer at konsekvensene for naturmangfoldet skal framgå av 
planbeskrivelsen, samt at vurderingen og vektlegging av prinsippene skal framgå av 
beslutningen. Dette gjelder også en vurdering av mulige konsekvenser for området 
som er registrert i naturbasen som Skiljås Id BN00025886, naturtype 
"naturbeitemark" verdsatt som lokalt viktig, som planområdet grenser ned mot.  
 
Som nevnt fremgår det av det oversendte materialet at det ikke er behov for 
konsekvensutredning av temaet "landskap". Det kan ut fra flybilde se ut som 
planområdet omfatter naturbeitemark og er således en verdifull og utsatt naturtype 
som ikke bør omdisponeres, da "naturbeitemark" i Norsk Rødliste for naturtyper er 
definert som «sårbar», kategori VU. På bakgrunn av disse opplysningene forventer vi 
at "landskap" som tema blir inkludert i konsekvensutredningen, herunder kartlegging 
av naturtyper. 
 
Det er grunn til å tro at det befinner seg naturtyper av ulike verdier i området. Etter 
det vi kjenner til, er det ikke gjennomført en systematisk kartlegging av 
naturmangfold i området. For å sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag må det 
gjennomføres følgende undersøkelser:  
 

- Viktige naturtyper i hele planområdet må kartlegges. Kartleggingen skal 
gjennomføres etter metoder beskrevet i DN håndbok 13-99, revidert i 2007 
med reviderte faktaark (Miljøfaglig Utredning, Rapport 2012:26). Alle 
naturtyper skal også kodes i forhold til NiN 2.0. 

- Arter må registreres og legges inn i artskart. Eventuell rødlistestatus for 
registrerte arter skal oppgis. Må legges spesiell vekt på arter knyttet til denne 
naturtypen (naturbeitemark), bl.a. beitemarkssopp. 

- Fremmede arter i henhold til Artsdatabankens fremmedartsliste 2018 må 
kartlegges og legges inn i artskart. 

 
Kartlegging av naturtyper innebærer at hele planområdet skal kartlegges for 
naturtyper og at kartlegger må ha kunnskap om naturtypekartlegging etter denne 
metodikken. Det er ikke tilstrekkelig å sjekke allerede kartlagte områder som ligger 
inne i Naturbase.  
 
Resultatene skal leveres til Fylkesmannen i form av en rapport som beskriver hva 
som er kartlagt og hvilke funn som er gjort. I rapporten skal det kartlagte området 
framgå av kart slik at det går tydelig fram hvilken geografisk avgrensning det 
kartlagte området har. Det skal legges ved bilder fra alle de naturtypene som er 
kartlagt. Hver naturtypelokalitet skal beskrives hver for seg etter metodikk som er 
beskrevet på https://dokumentnedlasting.naturbase.no/ 
 
Siste oppdaterte versjon av følgende instruks skal følges: 
Leveranseinstruks_Viktige_naturtyper_20170331.pdf 
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Fylkesmannen skal ha tilsendt resultatene fra kartleggingen i en Excel-fil etter 
følgende mal som finnes på samme nettsted: 
MAL_Egenskapsskjema_Viktige_naturtyper.xlsx (133 KB).  
 
Det skal framgå for hvert kartlagte område om området er nytt eller om det er en 
oppdatering av en eksisterende naturtypelokalitet i Naturbase. Metodikk for dette er 
beskrevet i instruksen. 
 
Vi skal også ha tilsendt en kartfil med de krav som framgår av leveranseinstruksen 
(Leveranseinstruks_Viktige_naturtyper_20170331.pdf) for alle de kartlagte 
områdene. 
 
Det forutsettes at undersøkelsene gjennomføres i vekstsesongen slik at det er mulig 
å gjøre faglig tilfredsstillende observasjoner. Eventuelle nye registreringer må tas inn 
i de samlede vurderingene jf. NML §§ 8 - 12. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Videre minner vi om SPR-BATP 2014, som skal legges til grunn for planleggingen, 
med vekt på effektiv arealutnyttelse, fortetting og transformasjon, samt styrking av 
sykkel og gange som transportform. Boligutbyggingen på aktuelle lokalitet vil 
generere økt biltrafikk og trafikk av myke trafikanter på fylkesvegen, da det ikke er 
etablert gang- og sykkelveg langs Fv.7054, og det er heller ikke i fylkesvegplan en 
prioritet for et slikt tilbud. Fylkesmannen finner dette uheldig i et klimaperspektiv, 
samt opererer vi ut i fra grunnfølgende prinsipp om at ved oppføring av felt med 4-5 
boliger spredt i kommunen vil det ikke gi grunnlag for gang- og sykkelveg. Derimot 
felt med 10 eller flere boliger gir krav om gang- og sykkelveg. I denne saken hvor det 
fremmes felt med 6-7 boliger finner fylkesmannen det svært utfordrende å godta 
følgende reguleringsplan med bakgrunn i ovennevnte opplysninger. 
 
Barn og unge 
Fylkesmannen minner om T-2/08 med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og 
unges interesser i planleggingen. Her gjøres rede for ulike krav til den kommunale 
planleggingsprosessen og krav til fysisk utforming av arealer og anlegg som skal 
brukes av barn og unge. Bl.a. tydeliggjøres krav om at det avsettes tilstrekkelig og 
hensiktsmessig areal for lekeområder for barn og unge, herunder areal for 
nærlekeplasser for de minste barna. Fylkesmannen forventer at retningslinjene 
legges til grunn i det videre planarbeidet. Tilrettelegging bør tas inn i 
rekkefølgebestemmelsene.  
 
Det er viktig å tilrettelegge lekeområder som er godt skjermet fra trafikk, støy og 
annen forurensing. For å sikre trygg ferdsel til barnehage, skole og fritidsaktivitet vil 
også valg av gang- og sykkeltrase være et viktig tema. Ved omfattende regulerings- 
og utbyggingsplaner vil det i stilles særlige krav til en helhetlig og langsiktig plan som 
tar høyde for utviklingsmuligheter i forhold til arealdisponering.  
 
Barn har rett til å bli hørt og si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger 
skal tillegges vekt. Fylkesmannen minner om Barnekonvensjonen artikkel 12, og 
oppfordrer til å involvere barn og unge i å bli hørt og å kunne medvirke gjennom 
planarbeidet. Likeså at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle 
handlinger som berører barn. 
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Helse og omsorg 
Når planforslaget kommer til offentlig høring, bør det fremgå hvordan 
folkehelseperspektivet er ivaretatt og hvilke vurderinger som er gjort. Vi har ingen 
merknader til hvilke tema som skal konsekvensutredes, og det legges til grunn at det 
i tillegg gjennomføres ROS-analyse som omfatter de relevante folkehelsetema.   
 
De fremtidige beboerne må sikres helsefremmende boforhold og at de ikke utsettes 
for helseskadelige miljøpåvirkninger. Planforslaget må derfor ivareta tema som 
trafikksikkerhet, tilrettelegging for de myke trafikantene og tilgang til områder for lek, 
rekreasjon, idrett og sosiale møteplasser tilpasset ulike aldersgrupper.  
 
Universell utforming er en nasjonal strategi som har som mål å gjøre samfunnet best 
mulig tilrettelagt og tilgjengelig for alle, uansett livsfase eller fysiske forutsetninger. 
Prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og 
bygningsloven og skal ivaretas i planleggingen og i det enkelte byggetiltak. Hvordan 
universell utforming er ivaretatt bør framgå av dokumentene. 
 
Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med 
Pbl. § 4-3, og viser til DSB sin nye veileder fra 2017; «Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging». Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste uten 
videre beskrivelser og analyse ikke er å anse som en ROS-analyse. Det skal i tillegg 
til å vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens 
forutsetninger, også vurderes hvordan fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke 
tiltaket. Se mer informasjon på www.klimatilpasning.no og Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE), sine veiledere.  
 
ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til regulerings-plan, 
og avdekket risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller 
gjøres juridisk gjeldende på andre måter.  
 
Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar 
for å godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3. For planområder under marin 
grense må det vises aktsomhet for mulige forekomster av skredfarlig kvikkleire. Dette 
gjelder også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For oppfølging av eventuelle 
fareområder viser vi til NVE, sektormyndighet på skred og flom. 
 
Videre arbeid 
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.  
 
 

 Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av 
nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer 
kommunene til å benytte seg av regionalt planforum som en arena for dette. 
Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på 
postmottak@trondelagfylke.no. 

mailto:postmottak@trondelagfylke.no
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 Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det 
mulig å ta kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på 
kommunal- og justisavdelingen. Se kontaktliste.  

 Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og 
vi minner om at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til 
Kartverket Trøndelag på e-post: plantrondelag@kartverket.no 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Alf Petter Tenfjord (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

Elisabeth Varsi Stubbrud 
rådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
Saksbehandlere: 
Kommunal og justis: Elisabeth Varsi Stubbrud – 73 19 91 55 
Klima og miljø: Anne Cathrine Flaten – 74 16 81 97 
Landbruk: Laila Marie Sorte – 73 19 92 87 
Samfunnssikkerhet: Ingrid Margrethe Wedø – 74 16 81 76 
Oppvekst og velferd: Margareth Halle – 74 16 83 79 
Helse og omsorg: Frode Engtrø – 73 19 93 18 
 
 
 
 

Kopi til: 
Overhalla kommune Svalivegen 2 7863 OVERHALLA 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

 
 
 
 

mailto:plantrondelag@kartverket.no


Viser til samtale med Kjetil Øvereng den 30.08 2018 angående oppstartsvarsel av Skiljåsaunet boligfelt, 16/1, 16/6
og 15/14 ‐ Overhalla kommune.
 
I høringsuttalelsen til oppstart av reguleringsplan av Skiljåsaunet boligfelt, ble det fra Fylkesmannen stilt krav til
naturtypekartlegging av området. I samtale med Kjetil Øvereng kommer det fram at området er brukt til dyrka
mark, samt at det er registrert fornminner i området som ikke vil bli berørt av boligutbyggingen (vedlagt kart). I
tillegg ble vi opplyst om at noe skog er blitt tatt ut av grunneier øst i det planlagte feltet for boligutbyggingen.
Dermed har vi ut fra disse opplysningene ingen grunn til å tro at det skal være naturtyper av verdi i dette området,
og vi frafaller krav om naturtypekartlegging.
 
Såfremt at boligutbyggingen skjer slik som planlagt på vedlagt kartutsnitt, har vi ingen andre merknader.
 
 
Med vennlig hilsen

Anne Cathrine Flaten | Rådgiver
Fylkesmannen i Trøndelag | Klima‐ og miljøavdelingen
Tlf: +4774168197 | www.fylkesmannen.no/trondelag

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut.
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Vår dato: 24.08.2018 Vår referanse: 201848161-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 25.06.2018 Deres referanse:    Tore Forbord 

     

Fylkeskommunens uttalelse - oppstart av detaljreguleringsplan 
for Skiljåsaunet boligfelt, 16/1, 16/6 og 15/14 Overhalla 
kommune 

Vi viser til deres oversendelse av 25.06.2018. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for i størrelsesorden 6-7 nye tomter i 

området. Planområdet omfatter deler av eiendommen gnr. 16 bnr. 1, og eiendommene 

gnr. 15 bnr. 14 og gnr. 16 bnr. 6, og utgjør til sammen ca. 25 daa. 

 

Overordnede føringer 

Planområdet ligger i kommuneplanens LNF-område. Det er tidligere gitt dispensasjon 

for fradeling av tre nye boligtomter på eiendommen 16/1 forutsatt at det utarbeides og 

vedtas reguleringsplan for området. 

 

Planområdet ligger ca. 3,4 km fra Hunn skole, når det gjelder forhold til fv 436 og fv 17 

viser vi til egen uttalelse fra Statens vegvesen. 

 

Det er i Miljødirektoratets database ikke registrert friluftslivsområder i planområdet 

Tiltaket ligger inntil adkomstløype til eksisterende lysløype/trimløype som må ivaretas. 

 
Kulturminner eldre tid - automatisk fredete kulturminner  

Det er kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet; et gravfelt 

(Askeladden-id. 28058) fra jernalder bestående av fire gravhauger på toppen av 

Pehaugen. På naboeiendommen like utenfor plangrensa, i forlengelsen av samme 

høydedrag, ligger det også et gravfelt, (id.28057 Gjeilhaugen), med ni gravhauger.  

Fylkeskommunen vurderer at det er høyt potensial for funn av flere kulturminner 

innenfor planområdet. Derfor har vi behov for å gjennomføre en arkeologisk 

feltregistrering av hele planområdet før vi kan avgi vår endelige kulturminnefaglige 

uttalelse. 

 

Kulturminner eldre enn år 1537 og 5 m sikringssone utenfor kulturminnets ytterkant er 

automatisk fredet etter Lov om kulturminner (jf. kml §§ 3,4 og 6). I kml §3 heter det 

at: 

«Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, 

ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig 

skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.» 
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I praksis vil dette bety at automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet vil 

legge begrensninger på utnyttelsen av området, og det er kulturminneforvaltningens 

oppgave å sørge for at kulturminneverdier ivaretas på en god måte i utarbeidelsen av 

reguleringsplaner. Dette innebærer at planlagt ny bebyggelse og infrastruktur må 

forholde seg til kulturminnene slik at disse ikke blir direkte eller indirekte skadet eller 

utilbørlig skjemmet. Det kan innebære at det f.eks. settes begrensninger med tanke på 

byggehøyder/-tetthet, terrenginngrep/vegetasjonsendringer etc. nært inntil 

fornminnefelt.  

 

Tomter og utnyttelse av areal 

I oppstartsvarselet til detaljreguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt står det at formålet 

er å legge til rette for 6-7 boligtomter i det ca. 25 daa store området. En tomt med 

gnr/bnr 15/14 er allerede fradelt, men ubebygd, og det foreligger en godkjenning fra 

kommunen for dispensasjon fra LNF-formål og fradeling av 3 tomter og tilførselsveg fra 

eiendommen 16/1, under forutsetning av at det utarbeides og vedtas reguleringsplan for 

området. 

 

Fylkeskommunen uttalte seg i brev datert 24.01.17 til fradelingen av de tre tomtene fra 

16/1 uten særskilte merknader. På grunn av en feil ble ikke denne saken videresendt til 

kulturminneseksjonen for uttalelse. Kulturminneseksjonen motsetter seg ikke fradeling 

av de tre tomtene. I planforslaget som nå foreligger, legges det imidlertid opp til en 

større utnyttelse av et utvidet område, og det er da viktig at kulturminnehensynet i 

området som helhet vektlegges. 

 

Fylkeskommunens vurdering 

Fylkeskommunen vurderer at det vil være svært uheldig med en utbygging nært inntil 

og mellom fornminnefeltene på Pehaugen og Gjeilhaugen. Gravfeltene må ses i 

sammenheng med hverandre og med landskapet de er anlagt i. Opplevelsesverdien av 

slike kulturminner blir sterkt forringet ved at de bygges inn og mister sin opprinnelige 

kontekst og sammenheng med det omkringliggende kulturlandskapet. 

Fylkeskommunen stiller seg derfor allerede nå kritisk til utbygging vest i feltet, og vi vil 

vurdere innsigelse mot planen dersom det ikke tas hensyn til kulturminnene på en god 

måte.  

 

På bakgrunn av vår uttalelse om at det ut fra kulturminnehensyn ikke er ønskelig med 

utbygging i vest, vil vi råde tiltakshaver til å ta området med kulturminner ut av 

planforslaget, og dermed spare seg utgifter til arkeologiske undersøkelser i områder 

hvor fylkeskommunen vil vurdere innsigelse. 

 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Plan 

Dokumentnr.: 201848161-2 side 3 av 4 

 

 

 

 

 

Feltregistrering 

Fylkeskommunen har gjennom kml §9 plikt til å undersøke hele planområdet for å 

avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner. I dette tilfellet vil det innebære 

overflateregistrering, samt en vurdering av behovet for maskinell søkesjakting i 

områdene rundt og mellom gravfeltene. Den arkeologiske registreringen samt 

nødvendig for- og etterarbeid bekostes av tiltakshaver med hjemmel i 

kulturminnelovens § 10, jfr. § 9. Maskinell søkesjakting er en effektiv, men relativt 

kostbar registreringsmetode.  

 

Vi ber om at tiltakshaver revurderer omfanget av planen og tar kontakt når endelig 

plangrense er bestemt, slik at vi kan utarbeide et kostnadsoverslag for de arkeologiske 

undersøkelsene ut i fra endelig størrelse på planområdet. Fylkeskommunen er innstilt på 

å utføre feltarbeidet så snart tiltakshaver ønsker dette, men vi må kontaktes i rimelig tid 

slik at vi kan gjøre nødvendige forberedelser. Feltarbeidet kan kun utføres på barmark, 

uten tele i grunnen og med tilfredsstillende lysforhold. I realiteten betyr dette at 

feltarbeidet må gjennomføres i perioden mai-oktober. 

 

Sammenfatning foreløpig kulturminnefaglig uttalelse 

Området hvor fylkeskommunen av kulturminnehensyn stiller seg 
kritisk til utbygging er merket med rosa stiplet linje. Plassering av 
de tre tomtene med tilførselsveg omtrentlig markert med tykk rød 
linje. De gråblå feltene er kulturminnelokalitetene med sikringssone 
(gul). 

 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Plan 

Dokumentnr.: 201848161-2 side 4 av 4 

 

- Vi vil vurdere en innsigelse til reguleringsplanen dersom det planlegges 

utbygging i området mellom gravfeltene. En innsigelse vil bli behandlet politisk i 

fylkesutvalget. 

- Vi vil ha merknader til bl.a. utforming og høyde på bygg innenfor de planlagte 

tomtene sørøst i området når planen legges ut til offentlig ettersyn. 

- Vi vil måtte utføre en feltregistrering av planområdet, men ber tiltakshaver først 

gjøre en ny vurdering av størrelsen på planområdet. 

- Vi minner om at planen ikke kan godkjennes før forholdet til automatisk fredete 

kulturminner er endelig avklart. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Vigdis Espnes Landheim     Tore Forbord 

Seksjonsleder       rådgiver 

 

 

Kontaktpersoner: Kulturminner, Hanne Haugen tlf 74179598 
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan - 

Skiljåsaunet boligfelt, GBnr 16/1,16/6 og 15/14 - Overhalla kommune 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

Flom, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at 

reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. 

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.    

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.  

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf


 
Side 2 

 

 

 

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er 

vurdert og godt nok dokumentert. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rm@nve.no. 

 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen.    

 

Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i 

den enkelte saken.  

 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

regionsjef 

Åse Sofie Winther 

overingeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   
 

  

   

   

 

http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
mailto:rm@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Even Buvarp Helsingen

Fra: Bang Liv Irene <liv.irene.bang@nte.no>
Sendt: onsdag 11. juli 2018 08:02
Til: Jan Lian
Emne: VS: 13/00325-28 - Reguleringsplan Skiljåsaunet - Oppstart av planarbeidet
Vedlegg: Kartutsnitt Skiljåsaunet.pdf

Nå også med kart 
Mvh 
NTE Nett AS 
Driftssenteret 
  

Fra: Bang Liv Irene  
Sendt: onsdag 11. juli 2018 07:59 
Til: 'jan@janlian.no' <jan@janlian.no> 
Emne: 13/00325‐28 ‐ Reguleringsplan Skiljåsaunet ‐ Oppstart av planarbeidet 
  
Vi viser til melding om oppstart detaljreguleringsplan på eiendommene 16/1, 16/6 og 15/14 i Overhalla kommune. 
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for 6‐7 boligtomter. NTE Nett AS har ingen merknader til 
planarbeidet men ønsker å gi følgende innspill: 
  
NTE Nett AS har etter energiloven områdekonsesjon i Overhalla kommune. Det innebærer at vi etablerer og drifter 
strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent distribusjonsnett). 
På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas høyde for de anlegg som det er 
nødvendig for oss å etablere og drifte.  
  
Vedrørende vårt innspill til planarbeidet, så vedlegges utsnitt av ledningskart for området. Det synliggjør 
eksisterende nettanlegg, høyspennings og lavspennings distribusjonsnett. Vi forutsetter at 
strømforsyningsanleggene blir ivaretatt i reguleringsplanarbeidet og gjør samtidig oppmerksom på at eksisterende 
strømforsyning sannsynligvis ikke er tilpasset et eventuelt nytt behov. 
  
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel 
dekke kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av nye rettigheter. Nye traséer må gis 
rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de eksisterende traséene og eller nettstasjoner. 
Dersom planen forutsetter at eksisterende nettanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av plass til ny trasé. 
  
Vi ber om å bli kontaktet tidlig i oppstarten enten pr. telefon eller med e‐post til: post.nett@nte.no for ivaretakelse 
av eksisterende nettanlegg, flytting/ombygging, og være med i veger og lignende med vår infrastruktur. Eventuelt 
prosjektering av strømforsyning som skal dekke nytt behov. 
  
Mvh 
NTE Nett AS 
Driftssenteret 
  

Fra: Jan Lian <jan@janlian.no>  
Sendt: tirsdag 26. juni 2018 12:53 
Til: fmtlpost@fylkesmannen.no; postmottak@trondelagfylke.no; samediggi@samediggi.no; 
fmtlpost@fylkesmannen.no; fiirmapost‐midt@vegvesen.no; 'Norges vassdrags‐ og energidirektorat NVE Oslo' 
(nve@nve.no) <nve@nve.no>; Postmottak NTE <postmottak@nte.no>; post@overhalla.kommune.no 
Kopi: Kjetil Oevereng <kjetilov@online.no> 
Emne: Reguleringsplan Skiljåsaunet‐oppstart av planarbeidet. 
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Hallo! 
Vedlegger varsel om oppstart av planarbeidet for Skiljåsaunet boligfelt. 
  
Mvh 
Jan Lian 
900 77 317 
  
Siv. ing. Jan Lian AS 
Overhallsvegen 2004 
7863 Overhalla 
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