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OPPGRADERING/REVIDERING REGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA 
GNR/BNR 22/10 M.FL. 
022010 
 
Vedlagte dokumenter: 
 DOK 12 – Uttalelse – Oppstart revidering av reguleringsplan for Sandvika, Mattilsynet, 10.8.2017 
 DOK 13 – Uttalelse til oppstart revidering reguleringsplan Sandvika 22/76 Lierne, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 

16.8.2017 
 Rapport ROS-analyse 
 KU 
 Plankart (Forslag) 
 Plankart (Gjeldende) 
 Bestemmelser (Forslag) 
 Bestemmelser (Gjeldende) 
 Planbeskrivelse 
 
Ikke vedlagte dokumenter: 
 DOK 10 – Varsel om oppstart – Oppgradering/revidering og utviding av reguleringsplan for Sandvika, GBnr 22/10 

m.fl. – Lierne kommune, NVE region Midt-Norge, 11.7.2017 
 
Hjemmel for behandling: 
 Plan- og bygningsloven § 12-10 
 Delegeringsreglement for Lierne kommune § 14, pkt. 8, sjette kulepunkt 
 
Saksopplysninger: 
Reguleringsplan med plan-ID 2006004 ble vedtatt 30.3.2006 og tilleggsplan med plan-ID 20006004a 
ble vedtatt 28.4.2009. Det betyr at planen er litt over 11 år og det er naturlig at det har oppstått et 
behov for å oppgradere/revidere og utvide planen. Utvidingen nordover mot FV 342 er i samsvar med 
forslag til ny arealdel av kommuneplanen. 
 
Hovedformålet med oppgraderingen/revideringen 

 er å regulere inn fortau/gang og sykkelvei langs FV 74 gjennom Sandvika 
 ved ønske/behov endre arealformål for en bedre og mer hensiktsmessig boligbebyggelse og 

næringsvirksomhet 
 
I tillegg vil det være naturlig å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av hele planområdet for å på 
nytt vurdere arealformålene, med sikte på en helhetlig plan for tettstedsutvikling av kommunesenteret. 
Det siste er viktig med tanke på at kommunen har status som nasjonalparkkommune og er forpliktet til 
etter kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktør under merkevaren Norges nasjonalparker. 
 
Formannskapets behandling i møte 13.6.2017, sak 56/17 
Saken utsettes og legges fram for kommunestyret 22.6.2017. 

https://kommunekart.com/klient/IndreNamdal?urlid=678256a7-9eb6-4107-b751-369372cdd380
https://kommunekart.com/klient/IndreNamdal?urlid=594080a9-007b-4659-a00d-7c62c412f2e1
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Behandling kommunestyret 22.6.2017 sak 56/17 
To innspill innarbeides i planprogrammet under pkt. 6 (samferdsel og teknisk infrastruktur): 

o Fortau/gang- og sykkelvei 
o Skilting og nasjonalparkskilting 

Enstemmig. 
 
Vedtak 
Kommunestyret vedtar oppstart av arbeide med oppgradering/revidering og utviding av 
reguleringsplan for Sandvika, i samsvar med forslag til planprogrammet. Planarbeidet gjennomføres i 
3 faser. 
 
Det lages et oppdatert kart som viser planområde for eksisterende reguleringsplan for Sandvika. 
 
Frist for innspill/merknader til meldingen om oppstart og planprogrammet er 8.8.2017. 
 
DOK 10 – Varsel om oppstart – Oppgradering/revidering og utviding av reguleringsplan for Sandvika, 
GBnr 22/10 m.fl. – Lierne kommune, NVE region Midt-Norge, 11.7.2017 
Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram. NVE er 
forvaltningsmyndighet for forebygging av flom‐ og skredfare, samt vassdrag og energianlegg. NVE 
skal som høringspart bistå konsulenter, kommuner og andre som kan fremme planer med 
opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, og hvordan dette kan vurderes og innarbeides 
i planer etter plan‐ og bygningsloven. 
Som et bidrag til at planstiller selv kan vurdere hvordan NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i 
planleggingen viser vi til informasjonsboksen under, hvor det også er link til NVEs sjekkliste for 
arealplansaker. Dersom planarbeidet berører temaene i sjekklisten skal NVE ha planen på høring. 
For å lette høringsprosessen ber vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke 
vurderinger og konklusjoner som er gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og 
bestemmelser samt alle relevante fagkyndige utredninger som er gjennomført i forbindelse med 
planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rm@nve.no. 
På grunn av begrenset kapasitet har ikke NVE mulighet til å svare ut alle varsler om oppstart og saker 
på offentlig ettersyn. Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke at våre ansvarsforhold 
nødvendigvis er sjekket ut og planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE 
endrer ikke på tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29‐5 og TEK 17, eller kommunens 
ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 28‐1. 
Ta gjerne kontakt på e‐post eller telefon dersom det er spørsmål om våre forvaltningsområder 
undervegs i planprosessen. 
 
DOK 12 – Uttalelse – Oppstart revidering av reguleringsplan for Sandvika, Mattilsynet, 10.8.2017 
Til punktene 1 og 3: Vi ser at hovedformålene er innregulering av fortau/gang og sykkelvei., og bedre 
tilrettelagt boligbygging og næringsvirksomhet, i sum en stedsutvikling. I forhold til vannforsyning vil 
det være av betydning hvorvidt det blir flere hus og personer, samt type næringsvirksomhet. Det kan 
også være en annen forurensningssituasjon i forbindelse med anleggsvirksomhet, som det kan settes 
krav til i forhold til drikkevannshensynet. 
 
Til pkt. 1.4: Drikkevannshensynet i denne saken er ikke nevnt spesielt under dette punktet, men kan til 
en viss grad knyttes til h)? 
 
Til pkt. 2.3 eksisterende plan/arealbruk. Den inneholder ikke opplysninger om arealet er nedbørsfelt til 
drikkevannskilden Dette står kanskje annet sted? Under punkt 6 tema for ny plan er det derimot tatt 
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med bruk og vern av vassdrag, inkl. drikkevann. Det er da vesentlig at dette innbefatter alle aktiviteter 
i (hele) nedbørsfeltet. 
 
DOK 13 – Uttalelse til oppstart revidering reguleringsplan Sandvika 22/76 Lierne, Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, 16.8.2017 
 
Landbruksavdelingen 
Landbruksavdelingen vurderer planprogrammet som et godt utgangspunkt for arbeidet med revisjon av 
eksisterende reguleringsplan for Sandvika. Vi har ingen øvrige merknader til saken. 
 
Miljøvernavdelingen 
Miljøvernavdelingen synes planprogrammet er et godt verktøy for det videre arbeidet med 
reguleringsplan for Sandvika. 
 
Sandølavassdraget er et varig vernet vassdrag gjennom verneplan IV. Vi forutsetter at Rikspolitiske 
retningslinjer for varig verna vassdrag legges til grunn i planleggingen. Deler av strandsonen mot 
vassdraget innenfor planområdet er allerede nedbygget. Strandsonen her har store verdier for det lokale 
friluftslivet og bør avsettes som friluftsområde. Vi forventer samtidig at det vedtas en byggegrense mot 
vassdraget i områder for utbygging som ivaretar kvalitetene mot vassdraget. 
 
Kommunalavdelingen 
Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet jf. plan- og bygningslovens § 4-
3. 
 
Videre minner vi om rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
Retningslinjene stiller bl.a. krav om at kommunen skal vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- 
og byggesaksbehandlingen. 
 
Reindriftsavdelingen 
Reindriftsavdelingen har ingen merknader til oppstartsvarslet. 
 
Vurdering: 
DOK 10 – Varsel om oppstart – Oppgradering/revidering og utviding av reguleringsplan for Sandvika, 
GBnr 22/10 m.fl. – Lierne kommune, NVE region Midt-Norge, 11.7.2017 
 
Rådmannens kommentar/merknader 
Rådmannen tar uttalelsen til orientering. 
 
DOK 12 – Uttalelse – Oppstart revidering av reguleringsplan for Sandvika, Mattilsynet, 10.8.2017 
 
Rådmannens kommentar/merknader 
Rådmannen tillater seg å minne om at det er en revisjon av eksisterende reguleringsplan og ikke 
regulering av et nytt område. Hovedformålet er som Mattilsynet skriver innregulering av gang og 
sykkelvei langs Fv 74. I tillegg er det en lite utvidelse i overkant av eksisterende bebyggelse. Skal 
Lierne kunne ha en realistisk mulighet til å bremse opp, stoppe eller snu befolkningsnedgangen må 
Lierne samfunnet få muligheten til å utvikle seg i takt med resten av samfunnet. Rådmannen er 
selvsagt enig i at det er viktig å ta vare på ren natur og rent drikkevann, men det må skje på en slik 
måte at Lierne samfunnet ikke forvitres. 
 
At drikkevannshensynet ikke er nevnt spesielt i punkt 1.4 skyldes nok mest sannsynlig at det har falt ut 
når det ble sitert fra plan- og bygningslovens § 3-1. Bokstav i) har falt ut; legge til rette for helhetlig 
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forvaltning av vannets kretsløp, med nødvendig infrastruktur. Etter rådmannens vurdering vil 
drikkevannshensynet være omfattet av både bokstav h) og i) i § 3-1 i PBL. 
 
Hele planområdet (0,5 km2) pluss 390,0 km2 til utgjør nedbørfeltet til drikkevannskilden. Det burde ha 
vært nevnt i planprogrammet. 
 
Nedbørfeltet til drikkevannskilden er beregnet (ved hjelp av NEVINA) til 390,5 km2, som utgjør 13 
prosent av kommunens areal. Planområdet er 0,5 km2, som utgjør 0,13 prosent av nedbørfeltet. Siden 
alle hovedvannkildene ligger i eller i tilknytning til hoved vassdragene vil det aller meste av 
bebyggelse og infrastruktur ligge i nedbørfeltet til drikkevannskildene. 
 

  
Figur 1. Viser planområdets plassering i nebørfeltet til drikkevannskilden (Laksjøen). Figuren viser 
også hvor lite areal planområdet utgjør i forhold til arealet på nedbørfeltet. (Generert i NEVINA). 
 
DOK 13 – Uttalelse til oppstart revidering reguleringsplan Sandvika 22/76 Lierne, Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, 16.8.2017 
 
Rådmannens kommentar/merknader 
Rådmannen tar landbruksavdelingens uttalelse til etterretning. 
 
Rådmannen er enig med miljøvernavdelingen i at det er viktig å ta vare på den ubebygde delen av 
strandsonen gjennom Sandvika, og derfor er den foreslått videreført som friluftsområde. 
 
Kommunalavdelingens krav om gjennomføring av en ROS-analyse er tatt tilfølge, og i tillegg er det 
gjennomført en KU. 
 
Rådmannen tar til etterretning at reindriftsavdelingen ikke har noen merknader til oppstartsmeldingen. 
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Vedlagte planskrivelse må leses som en del av vurderingen når saken legges fram for politisk 
behandling og ut til offentlig ettersyn/høring. 
 
Rådmannens forslag til  
 
VEDTAK: 
 
Forslag til revidert reguleringsplan for Sandvika legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 4. 
oktober 2020. 
 
 
Begrunnelse: 
Vedtaket er i samsvar med § 12-10 i plan- og bygningsloven. 
 
Behandling/vedtak i Lierne formannskap den 18.08.2020 sak 53/20 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Lierne formannskaps vedtak: 
 
Forslag til revidert reguleringsplan for Sandvika legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 4. 
oktober 2020. 
 
 
Begrunnelse: 
Vedtaket er i samsvar med § 12-10 i plan- og bygningsloven. 
 


