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KOMMUNEDELPLAN GRONG SENTRUM 

 
 

Vedlagte dokumenter: 

1. Forslag til kommunedelplankart, sist revidert 12.01.2012 med tilhørende temakart 

2. Forslag til retningslinjer og bestemmelser til kommunedelplan Grong sentrum, sist revidert 

05.01.2012 

3. Planbeskrivelse 

4. Innkomne merknader ved 2.gangs høring: 

a. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 28.02.2012 

b. Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 28.02.2012 

c. Sametinget, datert 06.03.2012 

d. Statens vegvesen, datert 24.01.2012 

e. Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 01.03.2012 

f. Jernbaneverket, datert 29.02.2012 

g. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag, datert 01.02.2012 

h. Tjåehkere Sijte (tidl. Østre Namdal reinbeitedistrikt), datert 25.02.2012 

i. Sverre og Åse Kalseth, datert 20.01.2012 

5. Samlet saksfremstilling fra formannskapets møte 12.01.2012, sak 4/12 

 

Ikke vedlagte dokumenter: 

Øvrige dokumenter i saken. Bakgrunnsdokumentene "Grong mot 2030" og konsekvensutredningen til 

kommunedelplanen er tidligere sendt ut, men vil bli lagt ut på Grong kommunes hjemmeside ved 

vedtak av plan. 

 

Hjemmel for behandling: 

Saken behandles etter plan- og bygningslovens §§ 3-3 og 11-15. 

 

Kommunestyret skal vedta kommunedelplanen. 

 

Saksopplysninger: 

Oppstart av reguleringsarbeid ble vedtatt i Hovedutvalg for utviklings møte den 16.06.2008, sak 53/08. 

Planprogram ble vedtatt av kommunestyret i møte den 18.12.2008, sak 73/08. Planforslaget ble tatt 

opp til politisk 1.gangs behandling i formannskapets møte dem 26.05.2011, sak 90/11.  

 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 27.06.2011 – 30.08.2011, og det kom inn i alt 7 

merknader. Fylkesmannen har ikke sendt inn en formell merknad, men det har vært avholdt 4 møter 
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mellom Grong kommunes administrasjon og representanter fra Fylkesmannen i ettertid av 

høringsperioden. Nord-Trøndelag fylkeskommune var også med i siste møte. Fylkesmannen la i disse 

møtene frem flere forslag til endringer, og det ble varslet innsigelse om noen av endringene ikke ble 

møtekommet. 

 

Basert på de innspill som kom i høringsperioden, utarbeidet rådmannen et revidert forslag til 

kommunedelplan for Grong sentrum. Endringene var så vidt omfattende at rådmannen fant en ny 

høringsrunde påkrevd. Planforslaget ble derfor tatt opp til fornyet 1.gangs behandling i møte den 

12.01.2012, og det ble fattet vedtak om å legge planforslaget ut til 2.gangs høring. Planforslagget lå ute 

til offentlig ettersyn i perioden 16.01.2012 - 29.02.2012, og det kom inn i alt 9 merknader. 

 

Rådmannen fant det etter 1.gangs høring hensiktsmessig å foreslå opphevelse av flere 

reguleringsplaner innenfor planområdet. Saksgangen ved oppheving av reguleringsplaner skal 

behandles på lik linje med vedtak av reguleringsplaner, og rådmannen foreslo i sin innstilling at man 

skulle sende et opphevingsvedtak på høring. Selve opphevingssaken behandles som en egen sak. 

 

Rådmannen fremmer nå planforslaget til 2.gangs behandling, og anbefaler i sin innstilling 

formannskapet å tilrå kommunestyret å vedta kommunedelplan for Grong sentrum. 

 

Planbeskrivelse: 

Se egen planbeskrivelse, vedlegg 3. 

 

Innkomne merknader: 
 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 28.02.2012 har oversendt en relativt detaljert uttalelse, og er i 

det vesentligste godt fornøyd med planforslaget. Rådmannen kommenterer her de forhold som er 

bemerket særskilt, og det vises forøvrig til Fylkesmannens brev, vedlegg 4a. 

 

For Mediåmarka vil det måtte påregnes krav om høy utnyttelse. Fylkesmannen er fornøyd med at 

kommunen har redusert bolig- og næringsareal på Sundspeten, og er villig til å la jordvernet vike med 

bakgrunn i kommunens behov for sentrumsnære utviklingsarealer. I forhold til "blå strek", så har 

Fylkesmannen en del kommentarer, men det er ikke varslet innsigelse. Det gjøres imidlertid klart at 

man vil ha en streng holdning til jordvernet for eventuell omdisponering av dyrket mark avsatt til 

LNFR-område også innenfor "blå strek". 

 

Det vises til at kommundelplanen gir tydelige signaler for plassering av fremtidige boliger, og denne 

lokaliseringen er stort sett i tråd med RPR for areal og transportplanlegging. Man er imidlertid litt 

skeptisk til boligområdene i sone 3.  

 

I forhold til næringsarealet på Langnes, bemerker fylkesmannen at området vil bli eksponert i 

terrenget, og av hensyn til landskapsbildet bør kantvegetasjon vernes i området. 

 

For LNFR-område spredt boligbygging foreslår Fylkesmannen en mindre endringen av ordlyden i 

bestemmelsenes pkt. 16 lydende: Ny bebyggelse skal legges utenom arealer som har viktige kvaliteter 

mht. vilt, biologisk mangfold, prioriterte naturtyper og kulturlandskap. 

 

I forhold til bestemmelsenes pkt. 1 om at "kommunen kan kreve omkringliggende eiendommer 

innlemmet i planområdet dersom det er hensiktmessig..." opplyser Fylkesmannen at slikt krav må 

angis med en hensynssone i kartet. Bestemmelsen må derfor enten tas ut, eller så må hensynssone vises 

i plankartet. 
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I bestemmelsenes pkt. 1 heter det "bebyggelse og anlegg, nåværende - boligbebyggelse". 

Fylkesmannen antar man mener "bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse, eksisterende". Dette må 

rettes for å få samsvar mellom plankart og bestemmelser. 

 

Fylkesmannen anbefaler at bestemmelsen om at det ikke gjelder noe plankrav for "bebyggelse og 

anlegg, fritidsbebyggelse, eksisterende" fjernes, da det er stilt plankrav for fradeling til denne type 

bruk.  

 

Forslaget til bestemmelser pkt. 15 siste ledd er en orientering om saksbehandlingsreglene. 

Fylkesmannen anbefaler at dette tas ut, eventuelt flyttes til retningslinjene. 

 

Fylkesmannen anbefaler at man i retningslinjene klargjør hva som er "en samling på mer enn 3 nye 

bolighus", jf. bestemmelsenes pkt. 16 første ledd. 

 

Siste ledd i bestemmelsenes pkt. 16 og pkt. 17 må tas ut evt. flyttes til retningslinjene, da dette er 

saksbehandlingsregler. 

 

Til slutt bemerker Fylkesmannen at det i plankartet er dårlig samsvar mellom farger i kart og 

tegnforklaring. Dette må rettes opp. 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen vil legge opp til en høy utnyttelse i det videre planarbeidet for Mediåmarka. Når det 

gjelder "blå-strek", så er denne ment å vise fremtidig utviklingsretning i Grong sentrum. Det meste av 

bolig og forretningsveksten bør komme innenfor dette område sett i et 30 års perspektiv. 

 

Rådmannen har i planforslaget valgt å opprettholde boligene i sone 3. For industriområdet på Langsnes 

vil det bli utarbeidet en egen plan, og hensynet til landskapsbildet vil da være et av mange tema. 

 

Rådmannen har valgt å etterkomme Fylkesmannens endring i bestemmelsene for lokalisering av 

boliger i LNFR-område spredt boligbygging. 

 

I forhold til krav om innlemmelse av naboeiendommer i planområdet, anbefaler rådmannen at dette tas 

ut, da det vil være vanskelig å angi en eksakt hensynssone i plankartet. Formannskapet vil uansett ha 

mulighet til å innlemme naboeiendommer i et planområdet om de finner dette påkrevd ved 1.gangs 

behandling. 

 

Rådmannen anbefaler at ordlyden i pkt. 1 rettes opp til "bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse, 

eksisterende" slik at det blir samsvar mellom plankart og bestemmelser. Rådmannen anbefaler også at 

setningen "Plankravet gjelder ikke for område avsatt til ”bebyggelse og anlegg – fritidsbebyggelse, 

eksisterende”" fjernes, slik at det blir samsvar mellom plankrav for oppføring av og fradeling til dette 

formål. 

 

Rådmannen anbefaler at man flytter bestemmelsenes pkt. 15, siste ledd lydende "Ordinært utvendig og 

innvendig vedlikehold av bygninger som faller utenfor lovens krav i plan- og bygningslovens § 31-2, er 

ikke søknadspliktige og vil kunne utføres uten dispensasjonssøknad." til retningslinjene for LNFR-

områder. 

 

I forhold til hva som er "en samling på 3 nye bolighus", foreslår at man definer dette i bestemmelsene, 

slik at pkt. 16 første legg blir lydende: 

I LNFR-områder med tillatelse til spredt boligbebyggelse, er det krav om detaljplan for all utbygging 

som vil medføre at det oppstår en samling på mer enn 3 nye bolighus innenfor en radius på 50 meter. 

Dette vil utgjøre ca. 8 daa. 
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Rådmannen anbefaler i sin innstilling at man flytter siste setning i pkt. 16 og 17 til retningslinjene.  

 

Rådmannen anbefaler at farger i kart og tegnforklaring justeres slik at disse samsvarer før planen 

gjøres gjeldende. 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 28.02.2012 mener planforslaget er strammet inn siden 1.gangs 

høring, og de er alt i alt fornøyd med planen. De har imidlertid følgende kommentarer: 

 

Sentrumsavgrensing for handel er vist i eget temakart og kommentert i retningslinjene. 

Fylkeskommunen ønsker også at det tas inn et pkt. om dette i bestemmelsene. 

 

Videre påpeker fylkeskommunen at det er foreslått opphevet en rekke reguleringsplaner gjennom 

arbeidet med kommunedelplanen. Fylkeskommunen er litt skeptiske til dette, og mener dette bør 

vurderes nøye.  

 

I forhold til kulturminner, er ikke alle utbyggingsområder kontrollert, og fylkeskommunen vil måtte gi 

særskilt uttalelse i kommende reguleringsplanarbeid. 

 

Rådmannens kommentar: 

For å imøtekommer fylkeskommunens merknad knyttet til sentrumsavgrensning for handel, foreslår 

rådmannen at man tar inn et tillegg i bestemmelsene pkt. 7 lydende: 

All etablering av handel skal søkes lokalisert innenfor dette området. 

 

Rådmannen behandler opphevingen av reguleringsplaner som egen sak. Dette er derfor ikke lenger et 

tema for kommunedelplan Grong sentrum. 

 

Det følger av saksbehandlingsreglene at forholdet til kulturminner må avklares med 

fylkeskommunen/sametinget. Dette ligger i kommunedelplanens retningslinger, og denne praksis vil 

bli fulgt i fremtidig reguleringsarbeid. 

 

Sametinget, datert 06.03.2012 beklager å ha innsendt sin uttalelse etter høringsfristen utløp. De 

understreker at ingen områder innenfor planområdet er endelig avklart i forhold til automatisk fredete 

kulturminner. Kulturminneloven vil derfor gjelde uavkortet i hele planområdet. 

 

Det vises til pkt. 1 i bestemmelsene, og viser til at forholdet til kulturminner må avklares særskilt med 

Nord-Trøndelag fylkeskommune. Sametinget ønsker å bli innlemmet i denne bestemmelsen som 

myndighet for samiske kulturminner. 

 

Rådmannens kommentar: 

For første pkt. vises det til rådmannens kommentar gitt til Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Rådmannen foreslår i sin innstilling at sametingert også innlemmes i bestemmelsenes pkt. 1 om 

særskilt varsel jf. kulturminnelovens § 8. 

 

Statens vegvesen, datert 24.01.2012 mener at deres tidligere merknader i saken er tatt til følge og har 

ingen ytterligere kommentar.  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 01.03.2012 mener planforslaget med kart og 

bestemmelser tar utfordringen med naturfarer som flom og skred på alvor, noe som er positivt. De 

viser forøvrig til sine tidligere uttalelser. 

Rådmannens kommentar: 
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Rådmannen mener at tidligere uttalelser fra NVE er ivaretatt gjennom det nå foreliggende 

planforslaget. 

 

Jernbaneverket, datert 29.02.2012 vil bemerke at plankartet er vanskelig å lese. Dersom det skal 

planlegges et eventuelt jernbanespor inn i det nye industriområdet på Duun/Langnes må det avsettes 

tilstrekkelig areal. Jernbaneverket forutsetter at kommunen har foretatt en vurdering av dette. 

 

Det vises forøvrig til tidligere uttalelser i saken. 

Rådmannens kommentar: 

Plankartet dekker et stort areal, og er relativt detaljert. For å gjøre det mest mulig lettlest har man 

tillegg utarbeidet egne temakart for fare/hensynssoner. Rådmannen mener plankartet som nå foreligger 

ivaretar lesbarheten. 

 

Industriarealene på Duun/Langsnes er ikke direkte knyttet opp mot Namsosbanen gjennom 

planforslaget, men "blå-strek" viser en en utviklingsretning som vil knytte industriområdet direkte opp 

mot jernbanen. Jernbanetilknytning vil også kunne reguleres i en mer detaljert områdeplan når 

konkrete utbyggingsplaner foreligger. Rådmannen ønsker ikke å vise plassering av jernbanetrase i 

området på det nåværende tidspunkt, da plasseringen vil bli svært usikker. 

 

Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag, datert 01.02.2012 har ingen kommentar til planforslaget. 

 

Tjåehkere Sijte (tidl. Østre Namdal reinbeitedistrikt), datert 25.02.2012 går i mot det planlagte 

boligfeltet BF sone 3 i hensynsområdet for reindrift (det fremtidige boligområdet sydøst for 

barnehagen på Ekker, rådmannens kommentar). 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen vil først opplyse om at Tjåehkere Sijte ikke har innsigelsesrett. Denne retten innehar 

"Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag". Med bakgrunn i uttalelsen fra Tjåehkere Sijte tok 

rådmannen på ny kontakt med reindriftsforvaltningen for å klarlegge om det er konflikt knyttet til 

utbygging i området på Ekker. Reindriftsforvaltningen opplyser i e-post datert 08.03.2012 at de ikke 

kan se at utbygging av boliger i BF sone 3 vil være problematisk for reindriften. Rådmannen finner 

derfor ikke grunnlag for å endre planforslaget på dette punkt. 

 

Sverre og Åse Kalseth, datert 20.01.2012 ønsker et møte med kommunen for å drøfte følgende punkt: 

 Avklare tildels uavklarte og dårlig fungerende grenser rundt sin private eiendom. 

 Til. ordfører/rådmann har uttalt seg positivt til etablering av en privat tannklinikk i Grong 

sentrum. Det ønskes i ny plan signaler i form av vedtak som legger til rette for dette. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det ble avholdt møte mellom administrasjon i Grong kommune og Sverre Kalseth den 01.02.2012. 

Man fikk her drøftet Kalseths problemstillinger. Det ble i møtet konkludert med at det ikke er 

nødvendig med noen endringer i planforslaget. 

 

Vurdering: 

Rådmannen i har i det ovenstående kommentert og vurdert alle innkomne merknader. Det gis derfor 

kun en kort vurdering, og det vises forøvrig til vurdering gitt i samlet saksfremstilling fra 

formannskapets møte den 12.01.2012, sak 4/12, vedlegg 5. 

 

Forslag til endringer: 

Rådmannen foreslår i sin innstilling flere mindre endringer. Dette er kun justeringer som er gjort for å 

gjøre bestemmelser og retningslinjer lettere tolke. Endringene er ikke av vesentlig karakter, og 

rådmannen finner ikke at det er påkrevd med en ny høringsrunde. 
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Konklusjon: 

Rådmannen anbefaler med bakgrunn i det ovenstående formannskapet å tilrå kommunestyret av vedta 

planforslaget med de endringer som fremkommer av innstillingen.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

I forslag til "Kommunedelplan Grong sentrum" vist i plankart revidert 12.01.2012 og bestemmelser 

revidert 05.01.2012 gjøres følgende endringer: 

 

Bestemmelser: 

 

Endringer i pkt. 1: 

Setningen "Grong kommune kan kreve at omkringliggende eiendommer innlemmes i planområdet, 

dersom dette synes hensiktsmessig i forhold til en helhetlig planlegging." fjernes. 

Benevnelsen "bebyggelse og anlegg, nåværende - boligbebyggelse". erstattes med "bebyggelse og 

anlegg, boligbebyggelse, eksisterende". 

Setningen "Plankravet gjelder ikke for område avsatt til ”bebyggelse og anlegg – fritidsbebyggelse, 

eksisterende”" fjernes. 

Sametinget innlemmes i siste setning som blir lydende: 

Kommuneplanens grad av utnytting for boliger er gjeldende, og forholdet til kulturminner må avklares 

særskilt med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget jf. kulturminnelovens § 8. 

 

Endringer i pkt. 7: 

Det tas inn et tillegg i bestemmelsen knyttet til sentrumsavgrensning for handel: 

All etablering av handel skal søkes lokalisert innenfor dette området. 

 

Endringer i pkt. 16: 

Det tas inn et tillegg i første ledd lydendne: 

"...innenfor en radius på 50 meter." 

Ordlyden "særskilt biologisk mangfold" erstattes med: 

"viktige kvaliteter mht. vilt, biologisk mangfold, prioriterte naturtyper og kulturlandskap". 

Siste setning "Forholdet til kulturminner må i hver sak avklares særskilt med Nord-Trøndelag 

fylkeskommune jf. kulturminnelovens § 8." flyttes til retningslinjene. 

 

Endringer i pkt. 17: 

Siste setning "Alle tiltak skal godkjennes av Grong kommune." flyttes til retningslinjene. 

 

Plankart: 

Det foretas en kontroll og eventuell endring av fargevalg i kart og tegnforklaring slik at det blir 

samsvar mellom disse. 

 

Endringene vurderes ikke å være vesentlige. Med slike endringer, og i medhold av plan- og 

bygningslovens § 11-15 vedtas "Kommunedelplan Grong sentrum" med tilhørende bestemmelser og 

retningslinjer. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.03.2012 sak 44/12 

 

 

 

 

Formannskapets innstilling: 

Som rådmannens forslag til innstilling: 
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I forslag til "Kommunedelplan Grong sentrum" vist i plankart revidert 12.01.2012 og bestemmelser 

revidert 05.01.2012 gjøres følgende endringer: 

 

Bestemmelser: 

Endringer i pkt. 1: 

Setningen "Grong kommune kan kreve at omkringliggende eiendommer innlemmes i planområdet, 

dersom dette synes hensiktsmessig i forhold til en helhetlig planlegging." fjernes. 

Benevnelsen "bebyggelse og anlegg, nåværende - boligbebyggelse". erstattes med "bebyggelse og 

anlegg, boligbebyggelse, eksisterende". 

Setningen "Plankravet gjelder ikke for område avsatt til ”bebyggelse og anlegg – fritidsbebyggelse, 

eksisterende”" fjernes. 

Sametinget innlemmes i siste setning som blir lydende: 

Kommuneplanens grad av utnytting for boliger er gjeldende, og forholdet til kulturminner må avklares 

særskilt med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget jf. kulturminnelovens § 8. 

 

Endringer i pkt. 7: 

Det tas inn et tillegg i bestemmelsen knyttet til sentrumsavgrensning for handel: 

All etablering av handel skal søkes lokalisert innenfor dette området. 

 

Endringer i pkt. 16: 

Det tas inn et tillegg i første ledd lydende: 

"...innenfor en radius på 50 meter." 

Ordlyden "særskilt biologisk mangfold" erstattes med: 

"viktige kvaliteter mht. vilt, biologisk mangfold, prioriterte naturtyper og kulturlandskap". 

Siste setning "Forholdet til kulturminner må i hver sak avklares særskilt med Nord-Trøndelag 

fylkeskommune jf. kulturminnelovens § 8." flyttes til retningslinjene. 

 

Endringer i pkt. 17: 

Siste setning "Alle tiltak skal godkjennes av Grong kommune." flyttes til retningslinjene. 

 

Plankart: 

Det foretas en kontroll og eventuell endring av fargevalg i kart og tegnforklaring slik at det blir 

samsvar mellom disse. 

 

Endringene vurderes ikke å være vesentlige. Med slike endringer, og i medhold av plan- og 

bygningslovens § 11-15 vedtas "Kommunedelplan Grong sentrum" med tilhørende bestemmelser og 

retningslinjer. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.03.2012 sak 18/12 

 

 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

Enstemmig vedtatt som formannskapets forslag til vedtak: 

I forslag til "Kommunedelplan Grong sentrum" vist i plankart revidert 12.01.2012 og bestemmelser 

revidert 05.01.2012 gjøres følgende endringer: 

 

Bestemmelser: 

Endringer i pkt. 1: 
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Setningen "Grong kommune kan kreve at omkringliggende eiendommer innlemmes i planområdet, 

dersom dette synes hensiktsmessig i forhold til en helhetlig planlegging." fjernes. 

Benevnelsen "bebyggelse og anlegg, nåværende - boligbebyggelse". erstattes med "bebyggelse og 

anlegg, boligbebyggelse, eksisterende". 

Setningen "Plankravet gjelder ikke for område avsatt til ”bebyggelse og anlegg – fritidsbebyggelse, 

eksisterende”" fjernes. 

Sametinget innlemmes i siste setning som blir lydende: 

Kommuneplanens grad av utnytting for boliger er gjeldende, og forholdet til kulturminner må avklares 

særskilt med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget jf. kulturminnelovens § 8. 

 

Endringer i pkt. 7: 

Det tas inn et tillegg i bestemmelsen knyttet til sentrumsavgrensning for handel: 

All etablering av handel skal søkes lokalisert innenfor dette området. 

 

Endringer i pkt. 16: 

Det tas inn et tillegg i første ledd lydende: 

"...innenfor en radius på 50 meter." 

Ordlyden "særskilt biologisk mangfold" erstattes med: 

"viktige kvaliteter mht. vilt, biologisk mangfold, prioriterte naturtyper og kulturlandskap". 

Siste setning "Forholdet til kulturminner må i hver sak avklares særskilt med Nord-Trøndelag 

fylkeskommune jf. kulturminnelovens § 8." flyttes til retningslinjene. 

 

Endringer i pkt. 17: 

Siste setning "Alle tiltak skal godkjennes av Grong kommune." flyttes til retningslinjene. 

 

Plankart: 

Det foretas en kontroll og eventuell endring av fargevalg i kart og tegnforklaring slik at det blir 

samsvar mellom disse. 

 

Endringene vurderes ikke å være vesentlige. Med slike endringer, og i medhold av plan- og 

bygningslovens § 11-15 vedtas "Kommunedelplan Grong sentrum" med tilhørende bestemmelser og 

retningslinjer. 

 

 


