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1.

BAKGRUNN

1.1. Hensikt med planen
Asplan Viak er engasjert for å utarbeide detaljreguleringsplan for nytt høydebasseng på Husby i
Levanger kommune. Planen skal legge til rette for høydebasseng, et utjevningsbasseng som gir
høyest mulig trykk, slik at flest mulig av innbyggerne i Åsen kan få vannforsyning fra denne
trykksonen uten ytterligere trykkøkning.
Bassenget skal videre fungere som en reserve for abonnentene i Åsen i minst 1 døgn ved stans i
vanntilførselen fra vannproduksjonsanlegget. Det vil også kunne fungere som reserve for store deler
av vannforsyningen til Ronglan ved stans i tilførsel fra produksjonsanlegget.
Aktuelle formål vil være vannforsyningsanlegg og kjøreveg.

Figur 1 Foreslått planavgrensning til oppstartsmøte

1.2. Plankonsulent, forslagsstiller
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS på vegne av oppdragsgiver Levanger kommune, ved
avdeling kommunalteknikk. Asplan Viak har også ansvar for prosjekteringen av høydebassenget, som
har foregått parallelt med reguleringsarbeidet.

1.3. Tidligere vedtak i saken
Det er ikke gjort tidligere vedtak i saken.

1.4. Planprogram/krav om konsekvensutredning
Planforslaget faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.
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2.

PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

2.1. Overordnede planer
Planområdet er ikke med i kommuneplanens arealdel (2010-2020), da området er omfattet av egen
reguleringsplan. Arealene rundt planområdet er regulert til LNF-areal, spredt boligbebyggelse fremtidig.

Figur 2 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel av arealet rundt gjeldende reguleringsplan.

2.2. Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er del av Reguleringsplan for masseuttak på deler av 188/1, Åsen i Levanger
(L2007003). Arealet er primært regulert til masseuttak i nordvest med noe areal til jord og skogbruk i
sør. Langs planområdets østside er det satt av sone for klimavern med hensynssone mot
kulturminner i øst nord i denne sonen.
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Figur 3 Reguleringsplan som ligger til grunn i planområdet.

2.3. Temaplaner
Aktuelle planer vi bør forholde oss til?

2.4. Statlige retningslinjer/rammer/føringer
Overordnede føringer/retningslinjer
LOV–2008–06–27-71. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Lov om
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) av 27. juni 2008 nr. 71.
Inneholder regler om planlegging og utbygging.
T-1497 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
De nasjonale forventningene skal følges opp i arbeidet med planstrategiene og bidra til at planlegging
i fylker og kommuner tar opp viktige utfordringer i samfunnsutviklingen. Forventningene vil være
retningsgivende, men ikke bestemmende, ved utarbeiding av regionale og kommunale planer.
* Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging.
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* Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og unge i planleggingen
* Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013

2.5. Forhold til/avvik fra gjeldende planer
I gjeldende reguleringsplan er arealet innen foreslått planavgrensning avsatt til klimavernsone og
område for jord og skogbruk. Det er ikke knyttet særskilte bestemmelser til disse formålene, men er i
§3 Fellesbestemmelser stadfestet at arealet skal tas i bruk som landbruksområde når drift av
masseuttaket er avsluttet og området rehabilitert og istandsatt. Nytt formål vannforsyningsanlegg vil
være i strid med gjeldende arealformål.
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3.

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

3.1. Beliggenhet, avgrensning, størrelse på planområdet
Området ligger ca. 3,5 km i luftlinje nordøst for Åsen sentrum forbi Hovshaugen, langs veien
Husbygrenda. Foreslått planområde ligger på en åsrygg mellom gårdsbrukene Vestre Husby og
Austre Husby, arealet er en del av gnr/bnr 188/1. Området består av dyrket areal med spredt
gårdsbebyggelse, samt et høydedrag med kulturminner og beitemark øst for planområdet. Den
varslede planavgrensningen har et areal på ca. 3700 m2 og består av jordbruksareal i dag.

Figur 4 Foreslått planavgrensning vist i flyfoto

3.2. Dagens bruk og tilstøtende arealbruk
Det aktuelle arealet brukes i dag til landbruk, det samme gjelder arealene sør for planområdet.
Grunnet manglende etterspørsel er det regulerte masseuttaket heller ikke igangsatt i større skala.
Arealet øst for planområdet anvendes som beitemark.

3.3. Stedets karakter
Området er et av de mer markante høydedragene i området i nord-sør-retning med god utsikt over
dalen ned mot Åsen i sørvest og ned til innsjøen i sørøst Hoklingen. Landskapet synker på begge sider
av høydedraget. Langs landsjordbruksområdene i nord strekker det seg et mer eller mindre
sammenhengende skogsbelte fra Åsen i vest mot Husbyaunet og Åsen i øst. Områdene rundt
planområdet er preget av store jorder, større gårdsbruk og spredt bebyg gelse. Sørvest for
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planområdet ligger også høydedraget Hovshaugen med noe skog.

Figur 5 Utsikt fra planområdet mot Åsen i sørvest.

3.4. Kulturminner og kulturmiljø
Langs planområdets østside og nordøstover er det gjort funn av et stort gravfelt bestående av ukjent
antall gravminner flere gravhauger, gravrøyser og båtformede gravhauger fra jernalderen. Gravfeltet
som helhet er automatisk fredet, og det er angitt sikringssone på 5 meter rundt området.

Figur 6 Utsnitt av kart over område med kulturminner med sikringssone

3.5. Naturverdier

3.6. Trafikkforhold
Hovedveg forbi planområdet er den kommunale vegen Husbygrenda med fartsgrense 50 km/t, det er
beregnet trafikkmengde på 200 ÅDT i norsk veidatabase (NVDB,2012). Det antas at trafikken er
svært lav. Siktforhold vil være tema i planarbeidet.
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3.7. Barns interesser
Trafikksikkerhet

3.8. Teknisk infrastruktur
VA-plan eksisterende

3.9. Grunnforhold

Figur 7 Utsnitt fra løsmassekart fra NGU viser at planområdet ligger over randmorene.
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4.

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

4.1. Planlagt arealbruk, reguleringsformål
Arealene reguleres til:
•
•

Vannforsyningsanlegg
Kjøreveg

4.2. Bebyggelsens plassering og utforming
Følgende skal etableres høydebasseng med tilhørende tekniske anlegg og manøvreringsareal.
Aktuell byggehøyde er på ca. 7,5 meter til toppunkt, 3,5 meter opp til gesims. Volum på
høydebassenget vil være 1000 m3. Diameter på selve konstruksjonen vil være ca 20 meter.

Figur 8 Foreløpig forslag plassering av høydebasseng sett i forhold til hensynssone kulturminner og gjeldende
reguleringsplan.
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Figur 9 Høydebassenget sett fra Vestre Husby

Figur 10 Toppen av høydebassenget sett fra gårdstunet på Austre Husby

4.3. Tilknytning til infrastruktur
Høydebassenget er tenkt tilknyttet vannledning øst for gårdsbruket Vestre Husby.
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4.4. Trafikkløsninger
For å unngå å ta for mye av dyrkbar jord er det ønskelig unngå snuareal i forbindelse med
høydebassenget, og at snuing kan foregå ved bruk av eksisterende vegareal i krysset ved Austre
Husby.
Siktforhold når man kommer fra Austre Husby er et viktig tema, samt snumuligheter i vei/på
planområdet.
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VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
4.5. Overordnet plan
4.6. Stedets karakter
4.6.1.

Landskapsbilde og fjernvirkning

4.7. Kulturminner og kulturmiljø
4.8. Naturmangfold
4.9. Trafikkforhold
4.10. Grunnforhold
4.11. ROS – risiko og sårbarhetsanalyse
4.12. Økonomiske konsekvenser for kommunen
4.13. Konsekvenser klima og ytre miljø
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5.

PLANPROSESS OG INNKOMNE INNSPILL

5.1. Planoppstart og medvirkningsprosess
Det er ønskelig å ha ferdigstilt høydebassenget i løpet av 2020. Det legges opp til ordinær
planprosess med skriftlig samråd med berørte myndigheter og naboer.

5.2. Sammendrag av merknader med kommentarer
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KILDER
•
•
•

Forfatter, år, navn på dokument
Forfatter, år, navn på dokument
Forfatter, år, navn på dokument
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