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Plan-, byssesak-, oppmåling- og miljøenheten

Adresseliste

Vår ref: AGIS 2012/7628

Dato: 03.05.2013

Detaljregulering Storholm en - L72l/234/l
Verdal kommunestyre behandlet denne sak i møte den29.4.2013, sak tu.3l/l3,der det ble
gjort følgende vedtak:
<Med hjemmel i plan- og bygningslovens S l2-I2 vedtas detaljregulering Storholmen,
172l/234/1, dat. 8. 1.2013, rev. 9.4.2013.>>
Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens $ 1212 påklages til fulkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innhened
samkommune, postboks 130,7601Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 18. mai
2013
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens $$ 15-2
og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommunc innen 3 fu frakumgjøring.

Iyled hilsen

,ht+t4/,vr/
Å{e
Isaksen
arealplanlegger

Vedlegg:
Sakspapir

fra

kommunens behandling,

Planbesbivelse dat. 8. 1.20
P lankart dot. 8. 1. 2 0 I 3,
P lanbestemmelser

Postadresse:
Postboks 130
7601 lævanger

Tlf

740s2s00

rev.

I 3,

9. 4. 2 0 I 3,

Srksbehendler:
Åge Isaksen
aage. isaksen@innherred- samkommune.no
Tlf. 74048519

Orgenisesjon:
Organisasjonsnr. 93858705 1
E-post: postmottak@innherred-samkommune.no
Web: http://www.levanger kommune.no
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Adresseliste:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, postboks 2600, 7 7 34 Steinkjer,
Nord-Trøndelag fflkeskommune, postboks 2560, 77 35 Steinkjer,
NVE Region Midt-Norge, Vestre Rosten 81,7075 Tiller,
Statens vegvesen, Fylkeshuset, 6404 Molde,

Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, 7760 Snåsa,
Sametinget, miljø- og kulturavdelingen, 9730 Karasjok,
Færen reinbeitedistrikt v/\lils Danielsen, Nedre Møllenberggt. 60, 7014 Trondheim,
Statskog SF, postboks 63, sentrum,7801 Namsos,
Naturvernforbundet i Verdal v/Grete Dyrstad, Sjøbygdvegen 174,7655 Verdal,
Inns hytteeierforening v/Sigmund Melvold, Nordheimvegen 4 1, 7 65 6 Y er dal,
Sandvika hytteutvikling as v/Arvid Engløkk, Bygg7} Rinnleiret, 7600 Levanger,

Orgrnisesjon:

Postrdresse:

Seksbchrndler:

Postboks 130
7601 Iævanger
Tlt 74052500

Åge Isaksen

Organisasjonsnr. 986844252

aage. isaksen@innherred- samkommune.no

E-post: postnottak@innherred-samkommune.no

Tlf

Web: http://www. innhened-samkommune.no

74048519
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Verdal kommune
Sakspapir

Detaljregulering Storholmen

- 17211234/l

Saksbehandler: Agelsaksen

E-post:
Tlf.:

aage.isaksen@innhened-samkommune.no I

Arkivref:
ZOtZneZt - n,tZ

74048519

Saksordfører: (Ingen)

Utvale

Møtedato

Saksnr

Komitd plan og samfunn i Verdal
Verdal kommunestyre

16.04.2013
29.04.2013

2slt3

Rådm annens

3l/t3

innstilling:

Med fuemmel i plan- og bygningslovens S 12-12 vedtas detaljregulering Storholmen,
l72I 1234/ l, dat. 08. 0 I .2013, rev . 09 .04.2013
.

SaksprotokoU i Komit6 plan og samfunn i Verdal - 16.04.2013

BEHAIIDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag

til innstilling

enstemmig vedtatt.

II\NSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens S 12-12 vedtas detaljregulering Storholmen,
172l/234/1, dat. 08.01.2013, rev. 09 04.2013.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.04.2013

BEIIAIIDLING:
Trude Holm tiltrådte igen.

Til

stede 34 representanter"

Ved votering ble irurstillingen fra plan og samfunn enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens S 12-12 vedtas detaljregulering Storholmen,
172l/23411, dat. 08.01 .2013,rev. 09.04.2013.

Postedresse:
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7601 l-evanger

Selabehendler:

Orgenisrsjon:

Åge Isaksen
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Vedlegg:
Planbeskrivelse, dat. 08.0 1 .20 1 3,
Plankart, dat. 08.01 .2013,
Planbestemmelser, rev . 09 .04.2013,

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
7 stk. uttalelser,
kommunestyresak nr.

21

10,

Saksopplysninger:

Bakgrunn.
Reguleringsplan for hylteområdet Storholmen er vedtatt av kommunestyret den25.1.2010.
Grunneier Statskog engasjerte den gang Ffugskolen i Nord- Trøndelag for utarbeidelse av
planen, og Sandvika Hytteutvikling as har frtt oppdraget med å administrere utbygging av de
nye hyttene.
Sandvika Hytteutvikling as har i forbindelse med utstikking av tomter i terrenget, gjort den
vurdering at ikke alle planens viste hytteplasseringer er optimale i forhold til tenengforhold
og topografi. Det ønskes derfor gjennom denne planrevisjonen å få rettet på dette. I tillegg er
det foreslått 2 nyehyLtetomter, slik at det totale antall nye hylter blir 27 mot tidligere 25.
Reguleringsbestemmelsene ønskes også endret slik at det kan åpnes for bygging av større
hytter enn det som er fastsatt i eksisterencie reguleringsbestemmelser og bestemmeisene i
kommuneplanens arealdel.
Naustområdet 1 flyttes noe lengre ut på Storholmen og i tillegg foreslås felles
småbåtanlegdkai i østre del av bukta Håven.

Planområdet.
Planområdet ligger som halvøyerlholmer ut i Innsvatnet, og har således en lang shandlinje.
Det er to avkjørsler fra folkesveg72. Fra 1960-tallet er det oppført 50 - 60 hytter innenfor
området, og de aller fleste av tomtene er festetomter der Statskog er grunneier. Et ti-talls
hyttetomter er fradelt.
Områdene sør og øst for Innsvatnet har vært attraktive hytteområder de senere l0-årene, og
er pr i dag utbygd med ca. 400 hytter. Innsvatnet med omliggende arealer er attrallive
områder for allment friluftsliv.

Postrdresse:

Saksbehendler:

Orgenisrsjon:
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7601 lævanger

Åge Isaksen
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OversiHsL,art.

Planstafus.
Reguleringsplan som er vedtatt av kommunen25.l.2Ol0 gjelder for området i dag. Mye av
den eksisterende hyttebebyggelse er oppført med grunnlag i tidligere disposisjonsplan.

Planforslaget.
Bebygeelsen.

Utbyggingsfirmaet har vurdert hytteplasseringene mer grundig i terrenget, og har da kommet
til at det er ønskelig med noen mindre justeringer i forhold til plasseringer. Dette går
hovedsakelig på å unngå plasseringer på myrholdig grunn og plasseringer som blir
framtredende i landskapet. Det foreslås dessuten 2 nye hyttetomter @26 ogB27), slik at det
totalt blir 27 nye hyttetomter.
Bestemmelsene om størrelser på hyttebebyggelsen er endel endret både i forhold til
eksisterende reguleringsbestemmelser og bestemmelsene i kommuneplanens arealdel som er
vedtatt 201 l. Totalt bebygd areal er nå satt til maksimum 120 m2. Dette er i samsvar med
kommuneplanens arealdel, mens eksisterende reguleringsplan har bestemmelse om
maksimalt bruksareal på 100 m2. lnnenfor totalt bebygdareal kan det i tillegg til hytte
oppføres anneks ogleller uthus med maksimalt bebygd areal på 30 m2 for hver enhet. Det er
ikke gitt noen særskilt bestemmelse om størrelsen på selva hytta innenfor totalgrensen på120 m2, slik det er gjort i kommuneplanens arealdel om maksimalt bebygd areal på 90 m2.

Naustområdet I flyttes noe lengre ut til vestsiden av bukta Håven. Det forslås plass for
småbåtanlegg for langtids båtopplag på østsiden av bukta Håven. På de to naustplassene kan

Postrdresse:

Srksbehendler:

Orgrnisrsjon:

Postboks 130
7601 lævanger

Åge Isaksen
aage. isaksen@innherred-samkommune.no
T]f 74048519
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det totalt bygges inntil 30 enkeltnaust mot tidligere l5 dobbeltnaust. Det er gitt konkrete
bestemmelser om hvordan de enkelte naust kan utformes både i størrelse og høyde.

Adkomst oe parkering.
Adkomst og parkering er i all hovedsak samsvarende med tidligere plan. Det forslås ny
biladkomst med parkering til hyttene 820 - B23. Stier som er avmerket på plankartet kan
opparbeides med dekkemateriale av grus eller bark i en bredde inntil 1,5 meter.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Området er vurdert iht. DSBs veileder "samfunnssikkerhet i arealplanleggingen".
Grunnen består av morene med noe myr, så det ikke fare for skred i området.
Overvann som følge av flom/høy vannstand vil ikke utgjøre noen trussel for
hyttebebyggelsen.

Kulturminner.
Det er ingen kjente registrerte fomminner i området. Dersom det i videre arbeid gjøres funn,
følges vanlige prosedyrer for funn av automatisk fredete kulturminner iht. kulturminneloven.
Naturmangfold.
Det er ikke kjennskap til eller påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk
rødliste for arter 2010, og heller ikke utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk
rødliste for naturtyper 2011, som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Eksisterende
kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og
Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som
tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf $ 8
Vann-. avløp-. enereiløsninger.
Eksisterende hyttebebyggelse har ikke innlagt vannforsyning. For den delen av området som
ligger ute på Storholmen vil ikke det være aktuelt å legge inn vann. Dersom det kan etableres
godkjent utslippsordning vil det være aktuelt å legge inn vann i hytter som ligger på
landsiden mot fr. 12.Dette må da eventuelt behandles som egen sak.
Hyttene i området har tilgang til strøm.
Planprosess.

Medvirkning.
Det er gjennomført forhåndskonferanse mellom tiltakshaver og kommunen den 2.10.2012.
Varsel om planoppstart er kunngort i Verdalingen og på kommunens hjemmeside, samt at
det er sendt varselbrev til berørte parter.
I forbindelse med varsel om planoppstart har det kommet følgende svar:
Fylkcskommunen; Har ingen merknader i tilknytning

til oppstart.

Fylkesmannen,' Verdalsvassdraget er verna mot kraftutbygging, og Innsvatnet skal vurderes
iht. rikspolitiske retningslinjer for vema vassdrag. Fortetting i eksisterende områder
fomuft i g. _S amfunnss ikkerhets- o g kl imahensyn må vurderes.
Statens vegvesen; Ingen innvendinger

til videre utbygging. Avkjørsler fra Fv. 72 måt

tilfredsstille kravene i vegnormalene.

Posladresse:
Postboks 130
7601 lævanger
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NVE; Området ble grundig vurdert i2010. Positiv til fortetting. Byggegrense 50 m fra
vannet Forhold til flom ivaretatt.
sametinget,' Ingen merknader, men minner om aklsomhets- og meldeplikt iht.

kulturminneloven.
Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag;Gjør oppmerksom på at reindriftsutøveme er å
regne som part i saker som berører deres interesser. Har tidligere påpekt at det vil være et tak
for hvor mange hytter det kan bygges i dette området, før det går påbekostning av
reindriftens bruk. Problemstillingen skulle vurderes i kommuneplånens arealdel, og
områdestyret ga innsigelse til kommuneplanen med henvisning til manglende
konsekvensutredning. Meklingen medførte at Innherred samkommune skal gjennomføre
helhetlig konsekvensutredning for Færen reinbeitedistrikt. Det er ønskelig uiull. ny"
utbygginger og vesentlige endringer vurderes i en konsekvensutredning før utbygging
gjennomføres.
Høring.
Planforslaget har vært framlagt for høring og offentlig ettersyn i perioden 16.02
30 03.2013. I forbindelse med høringen har det innkommet de uttalelser som nedenfor er
gjengitt i sammendrag og kommentert.

-

Nord-Trøndelag fulkeskommune, dat. 25.02.13.
Ingen merknader til framlagt planforslag. Det er ikke kjente fredete kulturminner fra tiden
før 1537, men minner og allsomhets- og meldepliklen etter kulturminnelovens 8 viss det
$
påtreffes slike i det videre arbeidet.
1.

Kommentar.
Tiltolrshaver pålegges åfølge opp ahsomhets- og meldepliWen i henhotd

kulturminneloven $

tit

8.

2. Statens vegvesen Region midt, dat. 25.0213.
Avkjørslene til fr. 72hæ i dag en utforming som ikke samsvarer med vegnormalene.
Avkjørslene er anlagt skrått inn mot frlkesvegen, noe som gir dårliger" sikt og
trafikksikkerhet. Det kreves derfor tilføyd rekkefølgebestemmelse om at ae Z wkjørslene fra
fv. 72 skal utbedres i henhold til vegnormalene og godkjennes av Statens vegveser.r før det
tillates oppført ny fritidsbebyggelse i planområdet.
Kommentar.
Bestemmelsene er endret i samsvar med lvav

fra statens

vegvesen.

3. Sametinget, dat. 28.02.13.

Ut fra vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold, synes planen ikke å komme i
konflikt med automatisk freda samiske kulturminner. Skulle det under arbeid i marken
komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeid
stanses og melding sendes Sametinget. Dette pålegg må formidles til de som skal utføre
arbeid i marken. Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk
freda.

Kommentar.
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7601 lævanger
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Tiltalultaver pålegges åfølge opp adsomhets- og meldeplihen i henhold til
kulturminneloven $ 8.
4. Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, dat. 1s.03.13
Viser til uttalelse dat. 09. ll .2012 (se ovenfor om innspill til varsel om planoppstart), og har
ingen ytterligere merknader til planen.
Kommentar.

Planforsloget er sendt til FærenreinbeitedistriV slik at deres interesser som part i saken
skal være ivaretatt. Planendringene på Storholmen omfatter nå i hovedsak mindre
justeringer av noen hytteplasseringer og stier, 2 nye hytter og åpningfor noe størue bebygd
areal for den enkelte hytteenhet. Dette har vi vurdert ikl{E å vlere en vesentlig endring i
pågår drøftinger medformål åfå
forho,ld til reguleringsplanen som ble vedtatt i 2010. Det
gjennomført en helhetlig konsekvensutredningfor Færen reinbeitedistriV, og berørte
io-*urt, ønsker å se dette i sammenheng medkonsekvensulredningfor ohuelle
vindlcraftprosjeH i Meråker og Verdal.
5. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 20.03.13.

Har ingen merknader til endringene i planen ut fra regionale og nasjonale
landbruksinteresser, miljøveminteresser eller samfunnssikkerhet.
I utgangspunktet kan det ikke gis bestemmelser til reguleringsplaner forankret i annet
lowerk en plan- og bygningsloven. Når det gjelder kulturminner er det likevel en liten
åpning for dette. Mener likevel at de to siste setningene i 2.1 mhutgå, da disse ligger utenfor
rzrmmene for bestemmelser.
Byggegrensen mot veg er trukket gjennom byggeområder - er dette tilsiktet/hensiktsmessig?
Kan ikke se at bygninger er vist på kartet for ubebygde tomter slik det står i 3. I . 1.
Utnyttingsgrad må også angis for naust i 3.1.3, på en av de måtene som er hjemlet i teknisk
forskrift.
Det siste kulepunktet i 3.1.4 synes vanskelig å handheve. Minner om at bestemmelser til
planen er rettslig bindende, og derfor må være klare og entydige.
bestemmelsen 3.2. 1bør gSøres klarere, selv om vi antar at det er ment å si hvem felles
veg/parkering er felles for.
Det kan gis bestemmelser om retningslinjer for arealformålet friluftsliv.
Miljøverndepartementets veileder T-1490, side 59, gir en nænnere forklaring på hvordan
dette kan gjøres. Bestemmelsen i 3.3.1 må iht. dette muligens tas ut.
Kommentar.
I samråd med tiltakshaver er det gjort endringer i bestemmelsene som ivaretor merlØadene

frafulkesmonnen.
6. Færen reinbeitedistrikt, 30.03. 1 3.
Færen reinbeitedistrikt går sterkt imot detaljregulering Storholmen med 27 hytter, da detie
vil medføre store forstyrrelser for reindrift på grunn av stor menneskelig aktivitet og løse
hunder opp mot Hegglifiellet, Menaskardfiellet, Kråksjøn området og nordsiden av
Innsvatnet. Distriktet har flytteveg nord - sør like ved Storholmen, og rein på begge sider av
Innsvatnet og Storholmen. Distriktet har planer om å øke bruken av nordsiden av riksveien
72 ogda vil flyttevegen ved Storholmen bli av enda større viktighet.
Reinbeitedistriktet vil ikke godta noen tiltak/inngrep/utbygging før en helhetlig
konsekvensutredning for Færen reinbeitedistrikl foreligger Meråker kommune, Stjørdal
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kommune og Innherred samkommune skal lage en helhetlig konsekvensuhedning for
reinbeitedistriklet. Reinbeitedistriklet var med på oppstartsmøte i Verdal og forventer at
kommunene gør konsekvensutredningen.
Kommentar.

Detaljreguleringen er i hovedsak en mindre revisjon av hytleplasseringene som er godkjent i
reguleringsplanenfra 2010, og omfotter kun 2 nye hytter. Dette anser vi ikke vilfå
betydelige virlcninger for reindrifta iforhold til den allerede vedtatte utbygging. Fortetting
innenfor allerede bebygde hytteområder må være en strategi også reindrifta bør alcseptere
framfor utbygging av helt nye områder. Kommunene innenfor Færen reinbeitedistriV vil
giennomføre den pålagte konsekvensutredningen. Når dettefortsatt ikkp er gjennomført bør
det iklre bli et argument for å sette stopper for en så begrenset fortetting som titfette her med
2 nye hytter iforhold til det som tidligere er godkjent.
7. Steinar Laugsand, dat.22.03.13
Eier hylte med festenr. 124, ogtomtenr. 129 som ligger på toppen av Storholmen med bratt
terreng, der den eneste naturlige adkomst skjer fra sør. Har tegnet intensjonsavtale om kjøp
av hyttetomt B10. Er kjent med at Sandvika Hytteutvikling har vurdert å flytte hyttetomt
B10 opp i adkomsttraseen til eksisterende hytte på tomt 129. Dette vil gjøre adkomsten til
hytte 129 svært vanskelig, og har derfor sterke innvendinger mot dette.
Har hatt telefonsamtale med Statsskog der det ble orientert om at plassering av Bl0 er
fastlagt som på plantegning, og at 810 skal sikres en rimelig utsikl gjennom tynning av
oppvoksende skog.
Kommentar.
Det er den plassering av hytta som vises i vedtatt plan som blir gjeldende
byggeiillatelse, og vi har ikkefått signaler om annen løsning her.

for å gi

Endringer etter høring.
Planbestemmelser.
- to siste setninger er tatt ut.
Pld. 3 . | .l , 2. kulepunkt - første setning er taff ut.
Pkt. 3.1.3 - nye kulepunkter om maksimalt bebygd areal (BYA) :270 mt og at naust
innenfor område I kan oppføres i strid med byggegrensen langs fr. 72.
Pkt. 3. 1.4 - siste kulepunkt er tatt ut.
Pkt. 3.2.1 - presisering om felles parkeringsplasser samt at det er tilføyd følgende;
<Før det tillates oppført ny fritidsbebyggelse i planområdet skal de 2 adkomstene inn til
området fra fr. 72 utbedres i henhold til vegnormal17 ogvære godkjent av Statens
Pkd..2.1

vegvesen.))

Vurdering:
Den omsøkle endring av reguleringsplanen er av begrenset omfang i forhold til planen som
ble vedtatt i 2010. Hovedformålet med endringene har vært å oppnå bedre plasseringer av
bebyggelse og stier i terrenget. I tillegg er det funnet plass for 2 nye hyttetomter som ut fra
en totalvurdering ikke synes å medføre vesentlige reduserte verdier for miljø og samfunn.
Reguleringsbestemmelsene er en del endret hva angår arealgrenser for hyttebebyggelsen.
Totalt maksimalt bebygd areal på l2o m2 er i samsvar med ået som ble vedtatt i --
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kommuneplanens arealdel. Det er imidlertid ikke satt noen maksimal arealgrense for selve
hytta, slik det er gort i kommuneplanens arealdel om maksimalt bebygd areal på 90 m2. I
praksis kan da hytta oppfør.s -eå bebygd areal på 120 m2, viss det ikke oppføres anneks
eller uthus. Arealgrenser som ble fastsatt i kommuneplanens arealdel er basert på aweining
mellom økl press på natunessursene og ønske om bedre standard/komfort. Dette forhold blir
til stadighet utfordret, men så lenge totalarealet her ikke overskrides finner vi at foreslått
løsning kan anbefales.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for oflentlig beslutningstaking
nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) $$ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til
hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt.
Det arbeides med å etterkomme kravet om en helhetlig konsekvensutredning for Færen
reinbeitedistrikf, men dette har trukket ut i tid da det her er lagt opp til en samordning med
den konsekvensutredning som er igangsatt for vindkraftprosjektene i Meråker og Verdal. Vi
er imidlertid av den oppfatning at de endringer denne planbehandlingen omfatter er av så
begrenset omfang i forhold til reguleringsplanen fra2010, at det ikke kan ha vesentlig
negativ innvirkning på reindrifta.
Det tilrås ut fra dette at revidert reguleringsplan vedtas.
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