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Størdal kommune Oddvar Lundberg  

 
 
 

Sak nr Beskrivelse  
Områderegulering Øymoen – Veisletta planid 1 - 254 

OK Merknad /Mangel / 
Følges opp 

1.  Formål med planen – planens innhold 
Regulere området i tråd med kommuneplanens arealdel 
til utbygging av næringsformål. I tillegg til dette er det 
aktuelt å vurdere at deler av området kan reguleres til 
offentlig formål – brannstasjon (sak behandlet i 
formannskapet 25.06.15). Adkomster/vegløsning, 
buffersoner, byggegrenser, utnyttelsesgrad m.m 
avklares i reguleringen.  
 
 
 

  

2.  Plantype 
o Områdeplan 

 
Områdeplan der det kan være aktuelt at deler av 
området detaljeres for å gi grunnlag for direkte 
byggesaksbehandling. 
 

  

3.  Planstatus i området og premisser 
Samsvar kommuneplanens arealdel? Ja, formålet 
samsvarer med kommuneplanen som har dette som 
næringsområde. Gjeldende regulering er imidlertid 
område for forsvaret, men dette er ikke lenger aktuelt 
og området er kjøpt av Stjørdal kommune. I 
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reguleringsplan vedtatt i 2007, « Nedre Ringbanen – 
Lillemoen, omlegging av Fv. 32 Kirkevegen, Stjørdal 
kommune, er det avsatt arealer til ny vei øst i 
planområdet mot Evjegrøfta. Denne veitraseen er også 
videreført i kommuneplanens arealdel 20.03.2014 og 
det er stilt rekkefølgekrav om at veien skal foreligge før 
utbygging til næringsformål. Det er en fylkesveg og den 
ligger ikke som prioritert på fylkesvegplanen. Så det er 
uvisst når den kan bli realisert. Gjennom ny områdeplan 
må man ta stilling til om det er aktuelt å vurdere 
etappevis utbygging eller alternativ adkomst til 
område/deler av området.  
 

 Gjeldende reguleringsplan/annet pågående planarbeid? 
Flere planer som omhandler og eller grenser til 
området, som må tas hensyn til/ryddes opp i grenser i 
den nye planen, spesielt i kryssområdene 
Hognesaunvegen/Kirkevegen og Øyanveien/Kirkevegen.  

  

 Krav om planprogram/KU? 
Det er vurdert slik at dette ikke er nødvendig, da 
formålet er å følge opp gjeldende overordnet arealplan. 

  

 Kommunale vedtak/retningslinjer som berører planen? 
Div. arealplaner jfr. planregister/digitalt kartinnsyn. 

  

 Rikspolitiske retningslinjer? 
I hovedsak vurdert gjennom arealdisponeringen i 
overordnet plan. 

  

 Utbyggingsavtale? 
Det er aktuelt å inngå før utbygging av området. 

  

4.  Samråd & medvirkning 
- Annonsering (digitalt og avis – innhold jfr PBL) 
- Parter/adresseliste 
- sektormyndigheter 

 

  

5.  Sjekkliste planens innhold og konsekvenser 
 

  

 
 

FUNKSJON OG UTFORMING 
Egnethet (hovedformålets lokaliseringskriterier ift. 
tomtens plassering og beskaffenhet) 
Arrondering (arealenes hensiktsmessighet mht form og 
innbyrdes plassering) 
Utnytting (utbyggingsprinsipper uttrykt som grad av 
utnytting m/høyde - og avstandskrav) 
 
Viser til kommuneplanbestemmelser og overordnet 
konsekvensutredning (KU) som sier noe om type næring, 
utnyttelse, byggehøyder osv. Det har vært tema at 
utnyttelsegraden kan være for høy, i forhold til aktører 
som driver innenfor den næringsvirksomhet som planen 
åpner for. Overordnet KU legger opp til en forholdsvis 
høy utnyttelse grunnet områdets beliggenhet. Vurderes 
i reguleringsprosessen.  

  

 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Trafikk, parkering og kollektivtilbud 
Veg – og gateutforming (herunder gang – og sykkelveg)  
Vann og avløp  
 
Det er utbygd med delvis gang- og sykkelvei, siste 
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etappe bygd 2015. Det mangler ca 200 meter for å få 
sammenhengende GS-veg langs Kirkevegen. I og med at 
det er usikkert når evt. ny veg med GSV blir etablert, 
må det vurderes å regulere inn GSV langs eksisterende 
vei. Trafikkdata fra vegdatabanken viser at det er 3000 
ÅDT i første etappe inn på Øyanveien fra E14. På 
kirkeveien forbi området er tallet 1750 ÅDT og videre 
forbi Prestmoen 1150.  

 GRØNN INFRASTRUKTUR 
Friluftsområder (herunder turstier/grønne korridorer)  
Som det framgår av kommuneplanens arealdel er 
området lite aktuelt som friluftsområde og består i dag 
av en del dyrket mark. Det må vurderes og 
avsette/bevare noe grønnstruktur/buffersoner langs 
området, spesielt langs «Evjegrøfta» i planens østre 
grense. 

  

 SOSIAL INFRASTRUKTUR 
Barnehager 
Skoler 
Omsorgsanlegg (herunder eldrehjem, sykehjem og andre 
boligsosiale tiltak) 
 
 

 Har ikke vært 
aktuelt her. 

 RISIKO OG SÅRBARHET 
Naturbasert sårbarhet (herunder rasfare, flomfare, 
havstigning og jordstråling) 
Virksomhetsbasert sårbarhet (herunder trafikksikkerhet, 
brannfare, forurensing og stråling) 
Infrastrukturell sårbarhet (herunder energiforsyning, 
VVA, telekommunikasjon og terminaler) 
 
Berøres ikke av noen flomsone jfr. flomsonekart for 
Stjørdalselva, men det må følge bestemmelser om 
minimum cote på bygg i planen. Ikke registrert 
faresoner – ras og det vurderes ut fra nærliggende 
undersøkelser i området at området har tilstrekkelig 
områdestabilitet. Det må vurderes hvorvidt det er 
aktuelt å vurdere lokalstabilitet i planen, eller om det 
tas inn bestemmelser om dette før utbygging. 
 

 ROS 
Skal være en del av 
planens 
dokumentasjon.  

 VERN OG BEVARING 
Naturvern (herunder biologisk mangfold, 
kulturlandskap, vassdragsvern, viltlokaliteter) 
Jordvern 
Kulturminner (herunder automatisk vernede 
kulturminner og nyere tids kulturminner) 
 
Framkommer av overordnet KU at det ikke er registrert 
sårbare arter i området. Det må vurderes om noe 
«kantsone/grønne soner/kan ivaretas.  
I forbindelse med tidligere reguleringer er det foretatt 
kulturminneundersøkelser av området og det er funnet 
fornminner, som må tas inn i planen med krav om 
utgraving før utbygging – de er frigitt av riksantikvaren. 
Områdene finnes på kartbasen – askeladden. Det må 
stilles krav til utgraving før utbyggingstiltak. 
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 HELSE, KLIMA OG MILJØ 
Universell utforming 
Vind  
Sol og skygge 
Støy 
Avfallshåndtering 
 
Aktuelle forhold beskrives i planen. 
 

  

 ENERGI  
Energitilførsel (herunder strøm og fjernvarme)  
Energiøkonomisering (ENØK-tiltak) 
 
Området er aktuelt for fjernvarmetilknytning – avklares 
i prosessen. 

  

6.  Framdrift (skisse til framdrift – ikke forpliktende) 
 

  

 Innlevert materiell: 
 

  

 1.gangsbehandling: 
 

  

 6 ukers høringsperiode: 
 

  

 2..gangsbehandling: 
 

  

 Kommunestyret: 
 

  

7.  Krav til levert materiell 
Annonse ved planoppstart skal sendes 
postmottak@stjordal.kommune.no for utlegging på 
kommunens hjemmeside. 
 
Oversendt planforslag skal inneholde oversendelsesbrev, 
plankart, planbeskrivelse med ROS og 
planbestemmelser. I tillegg skal kopi av mottatte 
merknader samt varsel om oppstart følge med. 
Nødvendig materiell mhp f.eks støyberegninger, 
illustrasjoner med mer skal følge med. 
Planbestemmelser og planbeskrivelse skal leveres i MS 
Word. Digitalt plankart leveres ihht SOSI-standard 
(nasjonal norm). Sosidata sendes saksbehandler og 
geodata@stjordal.kommune.no. 
 

  

8.  Forbehold 
Verken oppstartsmøte eller referat gir rettigheter i den 
senere saksbehandlingen. Nye momenter og krav vil 
kunne fremkomme som en del av planprosessen og 
politisk behandling og avklaringer i dette møtet må tas 
med forbehold. 
 

  

 
Med hilsen 
 
Oddvar Lundberg/sign 
74 83 35 00 

Dette brevet er signert elektronisk i Stjørdal kommune og har derfor ingen signatur. 
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