
 
 

  
 

Møteinnkalling 

 
 
Utvalg: Overhalla formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.avd. 
Dato: 14.05.2019 
Tidspunkt: 12:00 

 
De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin 
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på e-post: 
torunn.gronnesby@overhalla.kommune.no. 
   
Varamedlemmer  møter etter nærmere innkalling. 
 
Per Olav Tyldum 
Ordfører 
 
        Torunn Grønnesby 
        Formannskapssekretær
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Sakliste 

Saksnr Innhold  

PS 27/19 TV-aksjonen 2019 - Anmodning om å opprette 
kommunekomite 

 

PS 28/19 Reitans Restaurant AS - Søknad om serverings- og 
skjenkebevilling 

 

PS 29/19 Bergløypas venner - Søknad om tilskudd til rekkverk og 
sikringstiltak ved Berg 

 

PS 30/19 Søknad om reguleringsendring vedr tomteinndeling 
Øysletta boligfelt og kjøp av tilleggstomt, søker Dariusz 
Pisz 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2019/3810-2 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
TV-aksjonen 2019 - Anmodning om å opprette kommunekomite 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 27/19 14.05.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Følgende oppnevnes til komiteen for årets TV-aksjon i Overhalla: 
 
 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementet, kap. III a.i – delegasjon etter 
kommuneloven 
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 02.05.2019 Anmodning om å opprette 

kommunekomite for TV-aksjonen 
NRK 2019 

TV-aksjonen Trøndelag 

    
 
 
 
 

Saksopplysninger 
TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av 
verdens mest sårbare områder. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 20. oktober. 
 
Med årets TV-aksjon skal CARE gi 400 000 kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass, 
bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt. Dette vil gi ringvirkninger for mer enn 1,5 
millioner mennesker. 
 
TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til et bedre liv, egen inntekt, og til å delta og bli hørt i 
politikk og i lokalsamfunnet. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i Mali, Niger, DR 
Kongo, Burundi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar. 
 
Kommunene oppfordrer til at komiteen bør bestå av ressurspersoner fra kommune, skole, 
foreninger og næringsliv som kan bidra til å engasjere frivillige og bøssebærere til årets aksjon. 
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Følgende ble valgt i 2018: 
 
Ragnar Prestvik, leder 
Lene Glømmen 
Per Olav Tyldum 
 
I tillegg deltok 3 medlemmer fra Overhalla menighetsråd: Irma Svarlien, Anne Solfrid Hongset 
og Mari-Ann Antonsen.
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2019/3326-2 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Reitans Restaurant AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 28/19 14.05.2019 

Rådmannens innstilling 
1. Reitans Restaurant AS , org.nr. 922240450, tildeles serveringsbevilling og alminnelig 

skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (øl, vin og brennevin) for 
inneværende periode, frem til 31.3.2020. 

2. Bevillingen gjelder for servering og skjenking på Skogmo gjestgiveri og på etablert 
område ved hovedinngang og ved kafeteriainngang. 

3. Peter Reitan f. 10.10.64 og Ann-Louise Reitan f. 01.05.77, godkjennes som henholdsvis 
styrer og stedfortreder for bevillingen. 

4. Serveringssteder kan holde åpent alle dager fra kl. 06.00 til 01.30, jfr. kommunal 
forskrift for serveringssteder av 21.09.1998. 

5. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 
for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 

6. Serverings- og skjenkebevilling gis under forutsetning av at styrer og stedfortreder 
gjennomfører og består pålagte prøver i hht. serveringsloven og alkoholloven. I tillegg 
forutsettes det at eventuell uttalelse fra politiet og NAV ikke inneholder forhold som 
taler mot at søknad kan innvilges. 
 

 
Hjemmel for vedtaket er: Serveringsloven § 3 og alkohollovens § 1-7 samt 
delegasjonsreglementet, kap. III, pkt. i, 1. 
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Saksopplysninger 
Skogmo Gjestgiveri er solgt til Reitans Restaurant AS. Reitan Restaurant AS v/eier Peter 
Reitan, søker med søknad datert 8.4.19 om serverings- og skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin (gruppe 1-3). Servering og skjenking skal foregå på Skogmo Gjestgiveri og på 
etablert område ved hovedinngang og ved kafeteriainngang.  
 
Peter Reitan skal være styrer med Ann-Louise Reitan som stedfortreder. Styrer og stedfortreder 
har ikke gjennomført pålagte prøver enda, men det er inngått avtale om at prøvene skal 
gjennomføres i løpet av mai måned. 
 
Søknad er sendt til uttalelse til Trøndelag politidistrikt og Sosialtjenesten v/NAV-leder.  

Vurdering 
Det anbefales at søknaden innvilges under de forutsetninger som kommer frem i forslag til 
vedtak. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2019/553-6 
Saksbehandler: 
 Annbjørg Eidheim 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Bergløypas venner - Søknad om tilskudd til rekkverk og sikringstiltak ved 
Berg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 29/19 14.05.2019 
Overhalla kommunestyre  21.05.2019 

 

Rådmannens innstilling 
 

1. Klage på vedtak i sak TS-10/19 tas delvis til følge. 
Bergløypas Venner innvilges inntil kr 10 000 i tilskudd til dekning av kostnader ved 
oppsetting av nytt rekkverk. 

2. Innvilget tilskudd dekkes over driftsbudsjettet. 
 

 
 

Hjemmel for vedtaket er:  
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 11.01.2019 Søknad om dekning av kostnader 

ved utbedring av sikringstiltak ved 
Bergløypa 

Hans Olav Aagesen 

X 17.01.2019 KART sikringstiltak i "Bergløypa" Siri Hongseth m.fl. 
U 21.01.2019 Søknad om dekning av kostnader 

ved utbedring av sikringstiltak i 
Bergløypa. 

Hans Olav Aagesen 

I 15.03.2019 Sikringstiltak i "Bergløypa" Hans Olav Aagesen 
U 12.04.2019 Sikringstiltak i "Bergløypa" Hans Olav Aagesen 
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Saksopplysninger 
Bergløypas venner v/ Hans Olav Aagesen har sendt redegjørelse til Overhalla kommune om 
sikringstiltak i Bergløypa:  
På grunn av mye bruk og stor fart bør det settes opp nytt rekkverk i første sving av løypa ved 
parkeringsplassen på Berg. Svingen bør også rettes ut ved å fjerne bergnabb og fylle på masse. 
 
De søker Overhalla kommune om økonomisk dekning av disse utbedringene, men uten 
kostnadsoverslag, eller presisert søknadssum.   
Søknaden ble behandlet administrativt i TS 10/19 med avslag på grunn av manglende 
budsjettdekning. 
 
Vedtaket er påklaget. 
 
Saksbehandling: 
I hht delegasjonsreglementet og brev til enhetsledere, datert 13.08.2015 kan enkeltsøknader 
inntil kr 15 000 avslås og innvilges innenfor gitte budsjettrammer. 
 
Søknaden ble behandlet administrativt og fikk avslag på grunn av manglende budsjettdekning. 
 
I klagen sier de at kommunen har stått for opprettelse av rekkverket, og at det dermed syns 
rimelig at kommunen selv utbedrer manglene til beste for brukernes trygghet. 
 
I klagen er utgiftene til nytt rekkverk og oppretting av sving med fjerning bergnabb 
skjønnsmessig anslått til ca kr. 20 000. 
 
Nye opplysninger om størrelse på tilskuddet tilsier politisk behandling. 
 
 
Bergløypa 
Oppgradering av Bergløypa ble gjennomført av Bergløypas venner og delvis finansiert med 
spillemidler. Koltjønnhytta stod som søker av spillemidler. 
 
Oppgraderingen hadde en kostnad på kr 1 050 000 i spilleregnskapet og var berettiget til 50 % 
tilskudd. 
Spillemidlene ble avkortet til kontantutgifter pålydende kr 397 500 - (spillemidler kan ikke 
overstige kontantutgifter). 
De fikk innvilget full momskompensasjon på kr 84 000 og fikk kr 374 000 i gaver/rabatter. 
De fikk 30 000 i kommunalt tilskudd til løypa i 2013. 
 
 

Vurdering 
Rådmannen har vurdert søknaden på nytt og teknisk avdeling har vært på befaring. 
Det er uklart når rekkverket ble satt opp og hvem som sto for det.  
 
Rekkverket går på utsida av stien/løypa opp til første sving og er laget av jernstolper med 
påskrudd treverk. Treverket er til dels dårlig. 
Rådmannen har vurdert behovet for rekkverk ut fra bruk knyttet til besøk til minnestedet. Slikt 
besøk antas å skje på barmark. Opp til støtta vil det ikke være farlig å gå til fots. Det vil ikke 
være behov for rekkverk med hensyn på sikkerhet. 
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Bruk av stien som skiløype vinterstid setter andre krav til sikkerhet. På grunn av stor fart, kan 
enkelte tiltak være nødvendig.  
 
Rådmannen har ikke tatt stilling til eventuelle tiltak i svingen da disse vurderes til bare å ha 
betydning i forhold til skigåing, men har vurdert søknaden i forhold til tilskudd til rekkverket. 
Det forslås innvilges tilskudd til nytt treverk/rekkverk på eksisterende stolper med inntil kr 
10 000. 
 
Tilskudd finansieres over driftsbudsjettet. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2019/2353-3 
Saksbehandler: 
 Annbjørg Eidheim 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Søknad om reguleringsendring vedr tomteinndeling Øysletta boligfelt og kjøp 
av tilleggstomt, søker Dariusz Pisz 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 30/19 14.05.2019 

 

Rådmannens innstilling 
1. Søknad om mindre reguleringsendring av reguleringsplan Øysletta, vedtatt 30.11.1978 

godkjennes etter PBL § 12-14. 
651 m2 boligområde godkjennes omregulert til to tilleggstomter fordi endringen er liten i 
forhold til planen, og ikke endrer hovedtrekkene i planen.  
Endringen vil heller ikke få betydning for berørte parter, som er tilgrensende naboer og deres 
interesser. 

 
2. Kjøp av ca 325 m2 omregulert areal selges som tilleggstomt til eiendommen  

Stasjonsvegen 5. 
Tomtepris settes til kr. 60 pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger med salget og gebyrer i 
hht kommunens gebyrregulativ for matrikkel- og oppmålingsarbeider. 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
Reguleringsendring: kap III, bokstav c, pkt iii, nr. 6 
Kjøp av tilleggstomt: kap III, bokstav d 
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 03.03.2019 Søknad om kjøp av tilleggsareal Dariusz Pisz 
U 21.03.2019 Nabovarsel vedr søknad om kjøp av 

tilleggstomt i Stasjonsvegen 
Erik Magnus Skistad m.fl. 

 
Søkers kart, ønske om kjøp av tilleggstomt: 
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Reguleringsplan:                         sti 
 

  
 

Saksopplysninger 
Dariusz Pisz, eier av Stasjonsvegen 5 på Øysletta har søkt om kjøp av tilleggstomt som vist på 
vedlagt kart. 
Søker eier tomt nr 2 på reguleringsplanen, og ønsker å kjøpe tomt 4 og østlige del av tomt 6. 
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Tomt 4 og 6 er ikke bebygd og det er etablert «snarveg» i strid med vedtatt reguleringsplan over 
tomt 6 til eiendommene lenger nord.  
Eiers tomt er 614 m2, tomt 4 er 651 m2 og tomt 6 er 699 m2. 
 
Søknaden vil samtidig være en reguleringsendring av boligformålet, ved endring av 
tomteinndelingen. 
 
Reguleringsendringen kan i dette tilfellet vurderes som mindre endring fordi den: 
 ikke går utover hovedtrekkene i planen, ikke tilfører noe nytt, bare små justeringer av 

eksisterende plan 
 ikke får virkning for andre enn grunneiere som endringen direkte berører 
 ikke utløser krav om risiko- og sårbarhetsanalyse 
 ikke forutsetter medvirkning fra andre enn grunneierne som endringen direkte berører 
 
Et eksempel på mindre reguleringsendring er arrondering av formålsgrenser. 
Mindre reguleringsendring har en enklere saksbehandling enn ordinær saksbehandling. 
 
Søknaden er sendt til alle berørte naboer, men ingen uttalelser er mottatt. 
 
Søknad om reguleringsendring behandles etter PBL § 12-14. 
 
Kjøp av tilleggstomt skal behandles politisk og i hht. andre prisregler enn ordinær tomtepris. 
Tilleggstomt har de senere år blitt solgt for kr. 60 pr. m2.  
 
Kjøp og salg av kommunal grunn er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. Kommunens 
forretningsdrift er ikke utøving av offentlig myndighet, men en avgjørelse som i prinsippet også 
kan fattes av private.  
 
 

Vurdering 
Søker ønsker å kjøpe tilleggstomt fordi han mener eksisterende tomt er liten, det er ikke plass til 
f.eks å sette opp garasje. Omsøkt areal er regulert til to tomter. Det er gjennom åra blitt etablert 
en «snarveg» over området, og søker ønsker å kjøpe det som ligger øst for denne snarvegen. 
Innvilgelse som omsøkt vil fjerne begge tomtene. 
Etablert snarveg er i strid med reguleringsplanen, og er ikke ønskelig. Adkomst til tomtene skal 
skje i hht regulerte adkomster. 
 
Selv om det ikke har vært etterspørsel etter tomtene, er det korttenkt å regulere bort begge.  
Det er fortsatt flere ledige tomter i boligfeltet sør for Sørsivegen, men på nordsiden er det bare 
disse to igjen.  
Nærmeste tomt er på 651 m2, og ved kjøp av hele, blir ny tomt unødig stor. 
Alternativt vil en løsning være å dele tomta mellom søker og bakenforliggende tomt.  
Tomtene blir hver på ca 1 da, og gir mulighet for hus, garasje og hage for begge.  
Dette kan gjøre gjenværende tomt mer attraktiv. 
 
Reguleringsendringen vil ikke gå utover hovedtrekkene i planen. Regulert formål til bolig blir 
fortsatt ivaretatt ved at en boligtomt består 
Fra grunneiere som endringen direkte berører, er det ikke mottatt noen merknader til søknaden. 
 

13



Rådmann anbefaler at søknad om endring av tomteinndeling på regulert boligformål godkjennes 
fordi endringen er liten i forhold til planen, og ikke endrer hovedtrekkene i planen.  
Den vil heller ikke få betydning for berørte parter, som er tilgrensende naboer og deres 
interesser. 
 
I hht godkjent reguleringsendring, anbefaler rådmann at søker får kjøpe halvparten av 
tilgrensende tomt på 651 m2 som tilleggstomt.  
Kjøper gis tilbud om kr. 60 pr. m2 i likhet med tilsvarende salg og betaler alle omkostninger og 
gebyrer med kjøpet. 
 
 

14


	Forside 
	Saksliste 
	PS 27/19 TV-aksjonen 2019 - Anmodning om å opprette kommunekomite
	Saksfremlegg

	PS 28/19 Reitans Restaurant AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling
	Saksfremlegg

	PS 29/19 Bergløypas venner - Søknad om tilskudd til rekkverk og sikringstiltak ved Berg
	Saksfremlegg

	PS 30/19 Søknad om reguleringsendring vedr tomteinndeling Øysletta boligfelt og kjøp av tilleggstomt, søker Dariusz Pisz
	Saksfremlegg


