
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina

Dato: 25.01.2010

Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.

Kl. 11.30 vil det bli befaring, jfr. sak nr. 1/10 – Klage på vedtak i Hovedutvalg Natur den 
16.11.09 vedrørende flytting av tomt gnr. 73/4 på Oxaal gnr. 73/2.

Anita Axelsson Solbjørg Kirknes
Leder sekretær
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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 1/10 Klage på vedtak i Hovedutvalg Natur den 16.11.09 vedrørende 
flytting av tomt gnr. 73/4 på Oksaal gnr. 73/2.

PS 2/10 Kommunedelplan Røra/Hylla 2010-2020

2.gangs behandling og ferdiggodkjenning

PS 3/10 Klima og energiplan - revidert plan til godkjenning

PS 4/10 Vennavegen 3 og Leiringen 49 - dispensasjon - endret arealbruk fra 
bolig til bolig/barnehage.

PS 5/10 Selskapsavtale med Osen kommune som ny deltakerkommune i Inn-
Trøndelag Brannvesen IKS

PS 6/10 Søknad om støtte til tilkopling av kloakkledning til kommunalt anlegg 
gnr 16 bnr 1 Kvam Østre

PS 7/10 Temasak: Innherred Renovasjon – orientering v/styreleder og leder

PS 8/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 1/10 Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 
på gnr. 17/ 1

RS 2/10 Bjørkliveien 58 - Bakken. Delvis godkjent tiltak for veranda

RS 3/10 Hyllavegen 53 - Kvermo utbygging - Tillatelse til deling av tomt

RS 4/10 Skoglivegen 11 - Vist. Delingstilatelse for tomt til eksisterende bolig.

RS 5/10 Skjemstadmarka hyttefelt - Skjemstad. Godkjent fradeling av 
hyttetomt.

RS 6/10 Skjemstadmarka hyttefelt - Susegg.  Godkjent fradeling av hyttetomt

RS 7/10 Inderøyheimen. Godkjent tiltak for fasadeendring

RS 8/10 Søknad om fradeling av tomt på eiendommen gnr. 3, bnr. 8

RS 9/10 Høyhastighetsbanen Trondheim - Steinkjer

RS 10/10 Vennavegen 3/Leiringen 49 - Heistad - Tillatelset til riving av 
bygningsmasse

RS 11/10 Letnesvegen 718 - Fredriksen. Godkjent oppføring av veranda

RS 12/10 Nessjordet - Inderøy kommune, godkjent fradeling av boligtomt.

RS 13/10 Nessjordet - Inderøy kommune, godkjent fradeling av boligtomt.

RS 14/10 Korsavegen 73 - Erichsen. Godkjent oppføring av uthus

RS 15/10 Bålhaugvegen 24 - Sakshaug,  - Tillatelse til fradeling av tomt til 
kårbolig.

RS 16/10 Bålhaugvegen 24 - Sakshaug,  Godkjent fradeling av boligtomt- B.

RS 17/10 Korsav.30 - Saltvik. Godkjent garasje og tilbygg redskapshus

RS 18/10 Skarnsundv.32 - Ervik. Godkjent tilbygg hytte med dispensasjon
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RS 19/10 Hestberga hyttefelt - Hembre Haugum. Godkjent fradeling av tomt 
H6

RS 20/10 Hestberga Hyttefelt - Hembre Haugum. Godkjent fradeling av tomt 
nr H9

RS 21/10 Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

RS 22/10 Rostavegen 160, Haugane/Thiis. Ferdigattest for enebolig og 
basseng

RS 23/10 Hellhaugan 165 - Engum. Midlertidig brukstillatelse for enebolig

RS 24/10 Henjafjæra (85/7) - Skjemstad. Godkjent endring av naustplassering i 
reguleringsplan.

RS 25/10 Sandvollanv. 391 - Østbø. Godkjent tiltak for flytting av redskapshus

RS 26/10 Bjørkliveien 80 - Iversen. Godkjent tilbygg på garasje

RS 27/10 Sandvollan skole. Rammetillatelse for riving og tilbygg

RS 28/10 Furuliv.25- Larsen. Godkjent garasje

RS 29/10 Nessjordet - Inderøy kommune, Godkjent fradeling av boligtomt.

RS 30/10 Nessjordet - Inderøy kommune, godkjent fradeling av boligtomt.

RS 31/10 Nessetvegen 767 - Austli. Godkjent tilbygg hytte

RS 32/10 Vågav.454 - Farbu. Ferdigattest for bolig med garasje

RS 33/10 Enganv. 1 - Holtan/Brækkan. Godkjenning oppføring av garasje med 
dispensasjon

RS 34/10 Nessjordet - Inderøy kommune, godkjent fradeling av boligtomt

RS 35/10 Gjellåsvegen 63 - Følstad, Godkjent fradeling av tomt til eksisterende 
kårbolig.

RS 36/10 Utøyvegen 660 - Coop. Godkjent skilt

RS 37/10 Liavegen 4 - Weie. Godkjent  garasje og tilbygg med dispensasjon for 
avstand til veg.

RS 38/10 Loavegen 49 - Ulstad.Godkjent tilbygg

RS 39/10 Nessetvegen 843 - Wist. Godkjent tilbygg

RS 40/10 Sandvollanv. 460 - Slungård. Godkjent redskapsbu

RS 41/10 Vennersborg - Inderøy ungdomsskole. Godkjent tiltak for lavvo og 
vedlager

RS 42/10 Sandvollanvegen 801 - Bjerkan. Godkjent redskapsbu, reviderte 
tegninger

RS 43/10 Stokkanvegen 214 - Melhus. Ferdigattest for enebolig.

RS 44/10 Inderøy vgs - N-T Fylkeskommune. Ferdigattest fasadeendring

RS 45/10 Salberg 21 - bakken. Tillatelsetil utvidelse av veranda

RS 46/10 133/029 - Block Watne AS. Tillatelse til tiltak for ledninger

RS 47/10 Trøavn. 6 - Loxley. Godkjent tiltak for utvendig trapp

RS 48/10 Utøyvegen 1011B- Stavrum. Godkjent tilbygg verksted

PS 9/10 Ordføreren orienterer
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1065-11
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 1/10 25.01.2010

Klage på vedtak i Hovedutvalg Natur den 16.11.09 vedrørende flytting av tomt 
gnr. 73/4 på Oksaal gnr. 73/2.

Rådmannens forslag til vedtak
Hovedutvalg Natur opprettholder vedtak om avslag på søknad om flytting av grisehustomt på 
Oksaal gnr. 73/2 med bakgrunn i jordlovens § 9 og § 12 samt dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel § 19-1. Det er ikke fremsatt nye opplysninger i klagen som vil ha 
betydning for vedtaket av 16.11.09.

Saken oversendes Fylkesmannen som overordnet klageinstans. 

Vedlegg
1 Klage på vedtak vedr. flytting av tomt på Oxaal gnr 073 bnr 004
2 Søknad fra Rune Vang og Ove Meldal, datert den 3. januar 2006
3 Administrativ vedtak, datert den 9. Januar 2006. 

Henvisning: 
Saksframlegg med vedlegg og saksprotokoll frå møte i Hovedutvalg Natur den 16.11.09, sak 
83/09.
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Bakgrunn
Rune Vang søkte om flytting av en tidligere frådelt tomt gnr. 73/4 på dyrka jord til et nytt dyrka 
areal som ligger ved tunet på Oksaal gnr. 73/2.

Søknaden ble behandlet i hovedutvalg Natur den 16.11.09 som en ny fradeling. Dette fordi det 
var satt vilkår i tidligere vedtak vedrørende fradelingen av eksisterende tomt. Omsøkt fradeling 
omhandlet først et purkenav i 2004, mens det i 2006 var snakk om et fellesfjøs mellom to 
gårdbrukere med hvert sitt gnr/bnr. 

Søknaden ble behandlet som en ny fradeling etter jordlovens § 9 omdisponering og § 12 
fradeling med tilhørende rundskriv M—4/2003, samt plan og bygningslovens § 93 fradeling 
med dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel. Siden det gjelder et nytt bygg 
for produksjon som er konsesjonsbelagt, vil også lov om regulering av svine- og 
fjørfeproduksjon være med i vurderingen av saken. 

Hovedutvalg Natur avslo i sitt møte 16.11.2009 søknaden om fradeling og dispensasjon fra 
LNF-formålet på de 8 dekar jordbruksareal som Rune Vang ønsker å bygge grisehus. 

Vurdering
I klagebehandlingen blir det sett på om det er nye moment/opplysninger i klagen som gjør at 
behandlingen av søknaden bør få en annen konklusjon. Klageren har sett opp momentene sine 
punktvis. I vurderingen blir punktene som gjelder saken, kommentert fortløpende: 

1. Tidsfristen ved omdisponering av jordbruksareal. 
Det er i jordlovens § 9, 4. ledd, spesifisert følgende: ”Dispensasjonen fell bort dersom arbeid 
for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett igang innan tre år etter at vedtaket er 
gjort”. Til det nevnte klagepunktet fra Rune Vang har Fylkesmannens landbruksavdeling v/ Alf 
Einar Fornes den 16.12.2009 gitt følgende skriftlige kommentar: ”Kan også vanskelig se at det 
er en saksbehandlingsfeil at det ikke er informert om at det må søkes på nytt dersom det 
fradelte og omdisponerte areal ikke er tatt i bruk til omsøkt formål innen fristen på 3 år”.  

2. Søknad om flytting, ikke ny fradeling. 
Rune Vang mener at søknaden skal behandles som flytting av eksisterende fradelt tomt. 
Bakgrunnen for at dette blir behandlet som ei ny fradeling ble det utførlig redegjort for i 
saksframlegget til Hovedutvalg Natur den 16.11.09:

• Den fradelte tomten ble innvilget med vilkår om et purkenav i 2004.
• Det administrative vedtaket i 2006 var med bakgrunn i søknad om fellesfjøs mellom 

Rune Vang og Ove Meldal. 
• Søknaden nå gjelder for én gårdbruker som driver ett bruk, og sønnen som ikke har

gårdsbruk. 

Det er rett at ny tomt vil legge beslag på 8 dekar dyrka jord mot 12 dekar dyrka jord som alt er 
fradelt. Det er for det omsøkte tiltaket imidlertid ikke antall dekar fradelt areal som har vært 
hovedankepunktet fra kommunen, men formålet. Kommunens vurdering av søknaden sett i 
forhold til jordlovens § 9 og § 12 med tilhørende rundskriv M—4/2003, har hele veien vært at
det ikke bør fradeles dyrka jord fra hovedbruket til en enkeltstående driftsbygning for 
griseproduksjon. 
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Det ble i saksframlegget til møte i Hovedutvalg Natur 16.11.2009 sagt at en eventuell fradeling 
av ny tomt for et fellesfjøs for gris bør gjøres på det området som søker eier innenfor regulert 
areal til spredt næring i kommuneplanens arealdel. 

3. Ny tomt nær tunet. 
I søknaden Inderøy kommune mottok den 3.9.2009, var det vedlagt kart der nytt omsøkt areal 
var påtegnet. Grensene for ny tomt var lagt helt bort til tunet på gnr. 73/2 i øst og mot 
nabogrense i vest. Dette arealet er digitalisert til 8 dekar. Det er ikke fremlagt noe nytt kart i 
klagen. 

4. Administrativt vedtak 2006. 
I søknaden datert den 3.1.06 som var underskrevet av Rune Vang og Ove Meldal var planen å 
bygge fellesfjøs til 120 purker.(søknaden ligger vedlagt)
I det administrative vedtaket datert den 9.1.06, er det gitt tillatelse til fellesfjøs for gris slik som 
det ble redegjort for i søknaden datert den 3.1.06. 
Vedtaket ble gjort på bakgrunn at to gårdbrukere med hvert sitt gnr/bnr som ønsket et 
fellesfjøs på fradelt tomt, og ikke en samdrift innen familien med en konsesjonsfri drift. 

5. Presedens for sammenlignbare søknader. 
Siden dette er en søknad som gjelder grisefjøs innen samme familie med ett gnr/bnr og en 
konsesjonsfri drift, er det lagt til grunn de samme vurderingene og lovverk som ved søknadene 
til Ulvin, Lyngstad og Næss.

6. Vurdering av samfunnsinteresser i jordloven 
Det vises til vurderingene gjort i opprinnelig saksframlegg knyttet til behandlingen i 
Hovedutvalg Natur 16.11.2009. Etter jordlovens formål skal arealressursene disponeres for å gi 
en tjenlig, variert bruksstruktur med hovedvekt på busetting, arbeid og driftsmessig god 
løsning. Ut fra en samlet vurdering har Inderøy kommune ment at det ikke vil være 
samfunnsmessig tjenlig å fradele dyrka jord til en ny driftsenhet nær tunet på Oksaal. 

7. Dispensasjonen
Dispensasjonen i saksframlegget den 16.11.09 er behandlet med bakgrunn i at det skal fradeles 
en ny tomt, og ikke med bakgrunn i at eksisterende tomt gnr. 73/4 skal flyttes slik som Rune 
Vang legger opp til i klagen. Som tidligere nevnt er vilkårene for eksisterende tomt endret i den 
nye søknaden, og kommunens vurdering har derfor hele tiden vært at den må behandles som 
en ny søknad. 

8. Næringsutvikling
Inderøy kommune ønsker og arbeider for næringsutvikling innenfor landbruksproduksjonen,
slik at vi får et sterkt og framtidsretta landbruk. Kommunen må samtidig forholde seg til 
nasjonalt lovverk som jordloven og lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon, som skal ta 
hensyn til å disponere landbruksressursene for fremtidige generasjoner og legge til rette for at 
kraftforkrevende husdyrproduksjon skal fordeles på enheter med et produksjonsomfang til den 
enkelte produsent. I denne sammenhengen har det også vært viktig å ha med i vurderingen at 
en fradelt tomt med et enkeltstående grisefjøs kan bli solgt til hvem som helst uten tilknytning 
til landbruksnæringen forøvrig. 

9. Kontakt med fylkesmannens landbruksavdeling. 
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Inderøy kommune har vært i kontakt med fylkesmannens landbruksavdeling i arbeidet med 
saksframlegget til møtet den 16.11.09. Klagen er også oversendt landbruksavdelingen, og vi 
har fått svar via e-post. Landbruksavdelinga ved Wibe tilbakeviser at det er greit med flytting 
slik som det er omsøkt. Fylkesmannen er negativ til omsøkt flytting slik som det er gitt uttrykk 
for i høringsuttalelsen datert den 27.10.09.
Fylkesmannen ved landbruksavdelinga er bedt om å bli orientert dersom søknaden blir 
innvilga. 

Konklusjon
Klagen til Rune Vang har utgangspunkt i at søknaden gjelder flytting av en eksisterende tomt til 
et nytt dyrka areal ved tunet på Oksaal gnr. 73/2. Klager aksepterer ikke at det ligger vilkår på 
den fradelte tomten som ikke er forenlig med søknaden datert den 3.9.09 der det søkes om 
fradeling av grisehus med en konsesjonsfri drift som skal drives sammen med sønnen. 
Etter en gjennomgang av klagen med de ulike punktene, kan Inderøy kommune ikke se at det 
er kommet nye moment som ikke kom frem i den opphavelige søknaden, og som vil gi grunnlag 
for å endre vedtaket fra 16.11.09.
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1 O DES,2009

Rune Vang
Loaveien 13
7670 INDERØY

Inderøy kommune
Næring og eiedomsavdeling
7670 INDERØY Kjerknesvågen den, 9. Desember 2009.

KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. FLYTTING AV TOMT PÅ
OXAAL GNR. 73/4. REFERANSE 2008/1065-5

UTVALGSAK 83/09

KLAGENS INNHOLD:

PUNKT 1.  FLERE GRAVERENDE FEIL I SAKSFRAMLEGG.

PUNKT 2.  SØKNAD OM FLYTTING -  IKKE  NY FRADELING

PIJNKT  3. FEIL I FRAMSTILLING AV NY TOMT

PUNKT 4.  ADMINISTRATIVT VEDTAK 2006.

PUNKT 5.  PRESEDENS, SAMMENLIGNING ULVIN, NÆSS OG LYNGSTAD

PUNKT 6.  SAKSBEHANDLERS VURDERING

PUNKT 7. ARGUMENTER MOT DISPENSASJON

PUNKT 8.  SAKSBEHANDLERS GENERELLE NEGATIVE HOLDNING

PUNKT 9.  MØTE MED KRISTIAN WIBE HOS FYLKESMANNENS
LANDBRUKSAVDELING

PUNKT 10.  KONKLUSJON

1111111111111111111112111111111111111
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PUNKT 1. FLERE GRAVERENDE FEIL I SAKSFRAMLEGG

Det er etter min mening flere betydelige feil i saksframlegget som er utarbeidet av
saksbehandler til Hovedtutvalg Natur.
Dette vil jeg grundig gjøre rede for videre punkt for punkt.

Men jeg må først gjøre oppmerksom på at vedtaket som ble gjort om fradeling i 2004,
og senere det administrative vedtaket som ble gjort av daværende enhetsleder Rikke
Haave i 2006 ikke nevnes verken muntlig eller skriftlig om noen 3-års frist for
igangsetting av tiltak. Det henvises heller ikke til noe regelverk om dette.
Jeg reagerer derfor ganske kraftig på at dette blir framlagt for meg først nå i
forbindelse med spørsmål om flytting av tomta.
Det virker på meg som at saksbehandler og hennes framgangsmåte, har satt seg som
mål at dette skal stoppes.

PUNKT  2.  SØKNAD OM FLYTTING - IKKE NY FRADELING

I saksframlegget nevnes det hele 7 ganger at det søkes om fradeling av 8 dekar dyrket
areal.
Dette medfører ikke riktighet.
Jeg søker om å få flytte den tidligere fradelte tomta til en, etter min mening langt
bedre og mer hensiktsmessig plassering både når det gjelder arrondering,
landskapsmessig og tilhørighet til eksisterende bebyggelse i området.
Et annet poeng som ikke er omtalt og belyst i saksframlegget, er den gevinsten med at
vi redder og bevarer hele 6 dekar dyrket areal med flytting av den aktuelle
tomta.
Jeg henviser også til Trønder-Avisa den, 8.desember 2009 der den økte bruken av
dyrket areal til andre formål enn å dyrke mat på omtales.

PUNKT  3.  FEIL I FRAMSTILLING  AV NY TOMT

Det framheves at tomta ønskes flyttet til et nytt  areal nær tunet.  Dette er også svært
misvisende, da den aktuelle tomta ikke kan sees fra noen plass inne på tunet.
Jeg oppfordrer på det sterkeste Hovedutvalg Natur og ta en befaring for og se på
forholdene.

PUNKT 4. ADMINISTRATIVT VEDTAK 2006

Jeg var i desember i 2005 i møte med daværende jordbrukssjef Rikke Haave om og få
en generell godkjenning til å bygge grisehus på den fradelte tomta. Grunnen til dette
møte var at den stod i vedtaket fra 2004 om fradeling, at detforutsettes  at tomta nyttes
til det angitte formål.
Jodbrukssjefen mente at å bygge for svineproduksjon var innenfor samme formål, og
at dette var det så absolutt ikke nødvendig med en politisk behandling på.
Men hun ber om å få en skriftlig søknad, noe hun fikk.
I det administrative vedtaket som jordbrukssjefen sendte står det at det kan bygges
fellesfiøs. Grunnen til denne ordlyden mener jeg kom av at Ove Meldal også var med
på prosjektet den gang, og at vi skulle drive i samdrift.
Nå er ikke Meldal med i prosjektet lenger, men i stedet skal vi drive i samdrift med
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vår sønn som f.t. går på Mære Landbrukskole.

PUNKT 5. PRESEDENS, SAMMENLIGNING ULVIN, NÆSS OG LYNGSTAD

Det blir henvist til tidligere saker som Ulvin , Næss, og Lyngstad. Når det gjelder
Ulvin så fikk vel de fradelt tomt, og far og sønn driver i dag hver sin konsesjon.
Jeg mener det blir feil og sammenligne disse sakene.
Jeg fikk fradelt tomta allerede i 2004.

PUNKT 6. SAKSBEHANDLERS VURDERING

Saksbehandler velger på nytt å omtale det som fradelig av tomt. Hun skriver videre:
Fradeling medfører ikke allmenne samfunnssintereser, og det vil redusere
avkastninga til 74/2 med å dele eiendommen opp i flere driftenheter.
Hvordan kan saksbehandler påstå at bygging av grisehus ikke er av interesse for
samfunnet for øvrig999927
Og når det gjelder avkastning på eiendommen 73/2 må jeg igjen minne om at tomta
allerede er fradelt, men en av hensiktene med å flytte tomta er å redde 6 dekar noe
som faktisk styrker avkastninga på 73/2.

PUNKT  7.  ARGUMENTER MOT DISPENSASJON

Argumenter som taler for dispensasjon er listet opp med kun 1 punkt, på tross av at
jeg begrunner at flytting av tomta er fornuftig med hele seks punkter.
Det blir også veldig merkelig at det på nytt ikke er tatt med gevinsten av å berge 6
dekar dyrket areal.
Det nevnes også at den nye driftsenheten ikke har spredeareal. Da må jeg nevne at jeg
har snakket med grunneiere, og har muntlig forsikring om at jeg vil få rikelig med
spredeareal. Dette vil jeg selvfølgelig legge frem skriftlig når det kreves.
I en tid hvor husdyrholdet stadig går ned og i tilfeller helt forsvinner på enkelte bruk,
vil etterspørselen og bruken av husdyrgjødsel, bli mer og mer etterspurt, noe vi
allerede registrerer i dag.
Jeg kan på nytt liste opp følgende grunner som taler for dispensasjon.
* Tomta vil få mer naturlige grenser mot naboeiendommer og mot vei.
* Tomta som den ligger i dag , ligger midt i et jordstykke som den er fradelt fra.
* Den ligger lavt mht. arrondering mv.
* Frigjøre dyrket mark
* Unngå store driftsbygninger midt i et jordstykke. Det er dominerende og faller dårlig

inn i landskapet, som det tidligere er skrevet en del om.
(Hangarfjøs Trønder-Avisa, november 2008.)

* Byggninger vil falle mer naturlig inn i eksisterende bebyggelse i området.

PUNKT 8. SAKSBEHANDLERS GENERELLE NEGATIVE HOLDNING

Jeg velger å si litt om måten jeg m.fl. føler vi blir mottatt på når vi henvender oss
med saker til kommunen, og da til saksbehandler ved næring og eiendom.
Man forventer jo at en skal få råd og veiledning om hvordan ting kan gjøres og
framstilles. Men som det er i dag føler jeg man blir motarbeidet hvis saksbehandler
ikke har den samme mening som deg selv.
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Jeg VET at flere har latt være å søke om forskjellige ting fordi man har vært i kontakt
men kommunen og fått til svar at det ikke "er noen vits".
Sånn bør det så absolutt ikke være da det etter min mening hindrer næringsutvikling
og er meget uheldig for og opprettholde det gode og mangfoldige husdyrholdet vi har i
kommunen.
Vi må sammen passe på at vi tar vare på volumproduksjonen i kommunen og i Norsk
Landbruk.

PUNKT 9. MØTE MED KRISTIAN WIBE HOS FYLKESMANNENS
LANDBRUKSAVDELING

Jeg vil også redegjøre for synspunkter som Kristian Wibe hos Fylkesmannens
Lanbruksavdeling hadde etter samtale med ham.
Han sier at flyttinga av tomta er meget hensiktsmessig og at det burde gå an. Han
refererer samtidig til innskjerping av bruk av dyrket areal, men at det ved mitt tilfelle
må sees på gevinsten av å redde dyrket areal.
Han kjenner saken siden 2004 og mener dette burde la seg gjøre, men  

PUNKT 10. KONKLUSJON

Ut fra dette håper jeg Hovedutvalg Natur vurderer saken på nytt og ser på søknaden
som en flytting, og ikke en ny fradeling. Samt vilje til å bevare dyrket areal.
Samtidig oppfordrer jeg på nytt til at Dere tar Dere tid til en befaring for å komme og
se på forholdene.

Kjerknesvågen den , 9. Desember 2009

Med hilsen

Rune Vang

Mobil: 93043116
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1154-45
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 2/10 25.01.2010

Formannskapet

Inderøy kommunestyre

Kommunedelplan Røra/Hylla 2010-2020

2.gangs behandling og ferdiggodkjenning

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunedelplan Røra/Hylla 2010-2020 blir godkjent etter Plan og bygningslova §20-5. Det er 
mellom anna lagt ut byggeområde for bustadbygging, næringsområde og viktige ledd i 
kommunikasjonssystemet.

Følgjande innsigelser er tekne til følgje: 
1. Næringsareal på gnr. 179/2 ved kryss Hylla/E6.
2. Planbestemmelse ved bruksendring innanfor LNF-formålet. 
3. Vegalternativ 1 og 2 ved krysset E6/ Hylla. 

Når kommunedelplan for Røra/Hylla er godkjent, blir følgjande reguleringsplanar oppheva, jfr. 
Punkt 6.2 i teksthefte: 

• Reguleringsplan for Hellemshaugan I vedtatt den 12.09.72 og Hellemshaugan II vedtatt 
den 7.12.85 med seinare endringar.

• Reguleringsplan for Austadlia vedteken 8.10.73 med seinare endringar
• Reguleringsplan for Svedjan, vedteken 20.08.80.
• Reguleringsplan for Svian , vedteken 22.12.81.
• Reguleringsplan for Hylla, vedteken den 15.08.86 med seinare endringar.
• Reguleringsplan for Røra sentrum, vedtatt den 15.09.84 med seinare endringar. 
• Reguleringsplan for E6-Røra,vedtatt den 7.05.01 med seinare endringar.
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• Reguleringsplan for Hyllbukta, gang og sykkelveg vedtatt den 19.03.01.

Vedlegg
1 Kommunedelplan Røra - Samandrag over innkomne merknader ved 1. gangs høyring.
2 Referat frå folkemøtet om kommunedelplan Røra på Røra samfunnshus den 29.09.09
3 Landbruksavdelinga si vurdering av kommunens skisse til 2. gangs behandling av 

kommunedelplan Røra / Hylla, Inderøy kommune
4 Kommunedelplan Røra/Hylla 2010-2020. Tekstdel

Det juridiske bindande kartet over kommunedelplan Røra/Hylla blir delt ut på 
gruppemøtene.

Under vedlegg er det lagt liste over alle innkomne høringsbrev  ved 1. gangs høring. Disse er 
tidlegare sendt ut til hovedutval Natur. Dersom nokon ynskjer  høringsbreva, kan de venda 
dykk til saksbehandlar. 

Bakgrunn
Dagens kommunedelplan for Røra/Hylla vart vedteken i 1998. Revidering av 
kommunedelplanen vart starta opp i 2007 med utarbeiding av eit planprogram som var på 
offentleg høyring. I høyringsrunden kom det 12 innspel som vart behandla og vedteke saman 
med planprogrammet i komité Organisasjon den 25.04.07.
Med utgangspunkt i planprogrammet, blei det i utkast til plan først og fremst sett på areal for 
ny bustadbygging, utviding av næringsarealet og utnytting av gode kommunikasjonslinjer til 
resten av regionen. 
Inderøy kommune har også hatt møte med sektoretatane, og god kontakt med aktuelle 
grunneigarar gjennom møter og tilskriving av brev før utkast til plan var klar. 

Utkast til plan var ute på høring sommaren 2009 med uttalefrist 1. september. Det kom inn 29 
merknader. I tillegg vart det arrangert folkemøte på Røra med godt oppmøte der dei ulike 
formåla vart diskutert. Med utgangspunkt i høringsbreva og forslag som er komen gjennom 
planprosessen, blir kommunedelplan Røra/Hylla lagt fram til 2.gangs behandling og 
ferdiggodkjenning. 

Kommunedelplan Røra/Hylla er utarbeid etter plan og bygningslova som gjaldt før 1.juli 2009 
og skal difor behandlast vidare etter dette lovverket. I ein del av høringsbreva er det gjeve 
uttale etter ny plan og bygningslov som gjer at ikkje alle gode formål og vilkår kan arbeidast inn 
i planen. Andre merknader er detaljar som ikkje direkte kan inn i ein oversiktsplan, men vil bli 
vurdert under detaljplanlegging av tiltak. 

Vurdering
Planprosessen med kommunedelplanen har engasjert mange, og det er gledeleg at det er 
kome så mange høringsbrev. Det er eit problem at uttalene er lite einsarta, der ulike interesser 
kan vera vanskeleg å sameina i ulike formål og tiltak.
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I arbeidet med kommunedelplan Røra/Hylla har det vore to viktige problemstillingar som skulle 
avklarast i planprosessen, men som det ikkje har lukkast med og som er heilt avgjerande for 
vidare utvikling av Røra sentrum. Dette gjeld: 

1. Framtidig utbygging av E6  gjennom Røra sentrum er ikkje fastsett. Statens vegvesen 
viser til at Vegdirektoratet skal arbeida ut ei konseptvalgsutredning for strekninga 
Stjørdal-Steinkjer som er ei utredning om framtidige trasévalg for jernbane og stamveg. 
Men dei vurderer det som lite sannsynleg at E6 vil liggja utanom det nye krysset ved 
riksveg 755.

2. Det er heller ikkje kome til avklaring om eigedommen Hellem gard på Røra. Det må vera 
eit mål at dette blir avklart. Brukaren har i sitt høringsbrev gjeve uttrykk for eit større 
offentleg engasjement for framtidig bruk av Hellem.

Det er kome inn tre innsigelser til planutkastet. Det er fylkesmannen i Nord-Trøndelag som 
har fremja alle innsigelsene  som gjeld næringsareal ved Hyllakrysset samt alternativ 1 og 
alternativ 2 om ny veg i strandsona og næringsformål i LNF-området. Dette vil bli omtalt 
seinare under kvart tema. 

Innkomne  merknadar vil bli vurdert under ulike formål i planen: 

Byggeområde
Bustadbygging: 
Det har vore vanskeleg i planprosessen å finna nye områder for bustadbygging som ikkje 
kjem i konflikt med dyrka areal. Med basis i en del av høringane, og etter folkemøtet på 
Røra, er det aktuelt å ta inn att byggeområdet i Aasen. Tomtene er rekna som solrike med 
utsikt sjølv om delar av området er bratt. Det kan bli aktuelt å revidera reguleringsplanen 
med tanke på større tomter enn opphavlege, og for å få ei god vegframføring til feltet. Det 
er rekna ca. 30 tomter i framtidig felt. 

Når det gjeld arealet på Gjerdet, blir dette liggjande som planlagt. På grunn av at 
planforslaget ikkje har samla seg om eit sentrum, er det lagt inn i planbestemmelsen for 
området at det skal vera høve for forretning med tanke på å utvida daglegvaretilbodet på 
Røra. Arealet er lagt inn med maks 12 bustader. 

Ved det nye området Hellemshaugen nedre er det framleis 4 bustadar som i planutkastet,
og ved  Hylla dei 2 husvære som alt er godkjent. 

Når det gjeld gamle Røra kro, er merknadane svært ulike. Eigarane ynskjer 15 husvære som 
i utgangspunktet, medan andre ikkje vil ha bustadar her men heller ha det som 
næringsformål. Sidan vegalternativ 2 er ute av planen, vil  grøntområde bestå mot sjøsida. 
Statens vegvesen seier det er akseptabelt med redusert bustadbygging dersom krava til 
støy og vegen blir sikra i detaljplanen for området.

I planen er det opna for 54 husvære av ulike slag i staden for 34 som låg i utkastet til 1.
gangs høyring. Dette er med bakgrunn i at heile arealet i Aasen er kome inn i planen att. 

Det har vore stort påtrykk frå pensjonistar på Røra for å få inn dyrka arealet nedom 
Hellemshaugan til bustadar. Fylkeskommunen meiner at dette høver til næringsformål. 
I planen blir det lagt med utvidingsretning for bustadar slik som i utkastet. Bruken av 
arealet vil koma klarare fram når det er bestemt framtidig bruk av Hellem og traseen til E6.
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Eit forslag har vore å forlenga Hellemshaugan mot sørvest. Det kan vera høve for å utvida 
med ca. 2 tomter utan å koma i konflikt med kulturminne og høgspentlinja. Dette er inntil 
vidare ikkje lagt inn i planen.

Næringsformål.
Dei fleste høringsbreva gjev uttrykk for at Inderøy har behov for utviding av næringsarealet 
på Røra. Arealet på Lensmyra er det einaste samanhengande næringsområde i kommunen 
samtidig som det ligg nært E6 og jernbanen.

Næringsarealet er stort sett likt som i planutkastet, men etter ynskje frå nærliggjande 
huseigarar er det tilbakeført ei stripe med LNF-formål med tanke på støy frå næringsareal. 
Statens vegvesen ynskjer også eit belte på 50 m med LNF-formål i påvente på utredning av 
E6/jernbane. 

I høringsuttalene er det fleire som ynskjer gode tilhøve for Røra fabrikker, og at kommunen 
må leggja til rette for utviding og stabilitet for viktige arbeidsplassar. 

Koa camping ynskjer å disponera alt areal vest for E6 til campingformål. Arealet langs 
Hyllabukta og vest for E6 er i dag fulldyrka areal eller areal som er registrert som nasjonal 
viktig strandeng i kommunen sitt kart for biologisk mangfald, og difor blir det ikkje lagt ut til 
campingformål.  Når det gjeld restarealet sør for avkjøring til campingsplassen, vil dette 
koma i konflikt med kulturminne og private hytteeigedommar. Restarealet mellom E6 og 
noverande campinghytter er lagt ut til utviding campingplass og parkering slik som Koa 
ynskjer. 

I utkast til plan var det lagt ut næringsområde nord for krysset E6-Hylla med tanke på 
utvikling av servicetilbod. Fylkeslandbruksstyret har innsigelse til dette arealet saman med 
vegalternativ 1 og 2 i utkastet. Bakgrunnen for dette er at dei ynskjer at ei samla løysing for 
området blir vurdert parallelt med framtidig løysing av E6 i området. 
Grunneigaren ynskjer heller ikkje å selja dette arealet til næringsformål. 
Det har vore vanskeleg å få til ei avklaring kring Texacoområdet. Difor vil nye tiltak i dette 
området utløyse ein reguleringsplan(detaljplan). Det er lagt til rette i planbestemmelsane 
at det kan plasserast servicetilbod på delar av Gjerdet og Lensmyra, men at dette skal 
avklarast i detaljplan. 

Inderøy kommune har motteke brev frå Logosol AS datert den 12.11.09. Dette er etter at 
høringsfristen gjekk ut 1.september. Logosol ynskjer eit areal på ca. 5 dekar for utviding av 
bedrifta og peikar på det dyrka arealet i Hyllbukta ved det kommunale reinseanlegget eller 
på arealet mellom Hellemshaugan og E6. 

Begge areala har LNF-formål i noverande plan. Arealet i Hyllbukta er avgrensa med 
nærleiken til sjøen og område for viktig naturområde samt i kvikkleireområde, så dette 
arealet er lite aktuelt for utvikling av næring med større parkeringsområde. Området ved 
Hellemshaugan kan på sikt bli utbygd, men formålet vil bli avklart i ein sentrumsplan som 
vil omfatta Hellem. Logosol har meddelt kommunen at dei ynskjer å setja opp eit 
næringsbygg som er meir synleg og tilgjengeleg enn det dei har på Steinstad i dag, og dei 
ynskjer ei jamleg kontakt med Inderøy kommune for å sikre gode alternativ for utvikling av 
bedrifta si. 
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LNF-formålet.
I utkast til plan var det berre lagt ut eit område for spreidd bustadbygging, og ingen for 
spreidd hytte- eller næringsbygg. Arealet for spreidd bustadbygging er lagt til området frå 
Grindberg med retning sørover som har utsikt mot aust og søraust. Høringsbreva gav ulikt 
syn  på kor aktuelt dette området er. Nokre ynskte bustadfelt her medan andre meiner at 
tomtene ligg for langt frå sentrum. På folkemøtet på Røra samfunnshus den 29.09.09 var 
det i gruppeoppgåvene nemnt at akseptabel avstand frå bustadtomter til sentrum burde 
liggja på maksimalt 1-2 km. Med sentrumsfunksjonar er her meint skule, butikk og 
jernbane.

Område for spreidd bustadbygging er aktuelt å leggja ved eksisterande veg/avkjørsel, vatn 
og der tomtene ikkje kjem i konflikt med dyrka mark, biologisk mangfald og 
kulturminne/kulturlandskap. I planutkastet var det lagt ut 5 tomter som også ligg i planen 
no. Sidan ein grunneigar ikkje ynskjer dette alternativet, er området trekt ut av denne
eigedommen, og området for spreidd bustadbygging er trekt lenger sørover fordi 
grunneigar av gnr. 156/2 ynskjer denne opninga for eigedommen sin velkommen. 

Inderøy kommune hadde ønske om å ta inn to endringar innanfor LNF-formålet i den 
endelege planen og tok kontakt med fylkesmannen sin landbruksavdeling om ei avgrensa 
høring. Høringa vart gjennomført på e-post og ligg vedlagt. Landbruksavdelinga sluttar seg 
til løysingane som er foreslått ved Texacokrysset og Gjerdet. Landbruksdirektøren vil ikkje 
motsetja seg at eksisterande bustadformål i Aasen blir teken inn i planforslaget att. 
Derimot ynskjer dei ny høring dersom 3 dekar LNF-formål mellom E6 og jernbanen blir 
omdisponert. Difor er dette framleis LNF i noverande planforslag, fordi dette arealet må 
avklarast i ei framtidig regulering likevel når utviding av E6/jernbanen er aktuelt. 

Område for særskild bruk og vern av sjø og vassdrag.
I utkast til plan var det lagt inn ny båtplass med inntil 5 båtplassar på Koa. Fylkesmannen 
v/miljøvernavdelinga legg til grunn at båthamna på Koa blir etablert som ei flytebrygge og 
ikkje som utfylling av steinmassar i sjø. 
Det er ikkje høve til å ha planbestemmelse til dette formålet, men setninga om flyteanlegg 
er teken inn i teksthefte punkt 5.8.
I tillegg er det lagt inn ei retningslinje om at det bør stå att kantssone langs vassdrag etter 
uttalen frå NVE.

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet.
I planutkastet var det gjort forsøk på å finna ei framtidig løysing ved krysset  Hylla-E6 med å 
leggja fram ulike alternativ, og det er kome mange tilbakemeldingar som tyder på at tida 
enno ikkje er moden for  å endra sjølve krysset. 
Fylkesmannen har innsigelse på både alternativ 1 og 2 med bakgrunn i biologisk 
mangfaldverdiar i strandsona og dyrka jord inst i Hyllbukta. 
Det er semje om at eksisterande kryss må utbetrast med tanke på trafikksikring. Inderøy 
kommune har vore i dialog med Statens vegvesen for å få til ei betre sikt og inn/utkøyring i 
krysset inntil traseen for ny E6 er klarlagt. 
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Det har vore stort engasjement når det gjeld ny gang/sykkelveg frå Hylla til Ystadvegen. 
Grunneigarar i området ynskjer ikkje å gje grunn til dette formålet og vil ha alternativ
gjennom Hylla og vest for Flagveien. 
Sidan dette er fylkesveg, vil tiltaket bli utført av Statens vegvesen ut frå kommunale 
prioriteringar. Det blir arbeid ut ein detaljplan over tiltaket der grunneigarane blir 
involverte. Dette gjeld og den endelege plasseringa og utbetringar av aktuelle avkjørslar. 
Ny gang/sykkelveg må i alle tilfelle byggjast med tanke på at han blir nytta til formålet. 

Når det gjeld gang/sykkelveg gjennom Koa camping, meiner grunneigaren at dette er i 
konflikt med campingplassen. Skal det vera lett å koma til friområdet ved Koa, er den 
enklaste måten å ha gang/sykkeltrafikk gjennom campingplassen. Statens vegvesen har 
meddelt kommunen at dei har eigedomsretten til den gamle vegen gjennom 
campingplassen og friområdet. 
Sidan det ikkje er avklart framtidig E6 med tilhøyrande gang/sykkelveg for området, er det 
mest naturleg inntil vidare å leggja han i eksisterande vegtrase langs sjøsida. 

Når det blir bygd trafikkanlegg og særskild ved bygging av gang og sykkelveg, er det viktig at 
det blir lagt til rette for funksjonshemma. 

Planbestemmelser og retningslinjer.
I ein kommunedelplan er planbestemmelsane etter PBL §20-4, 2 ledd juridisk bindande og 
retningslinjene er utfylling av planbestemmingane, og til bruk ved dispensajsonssøknaden 
men dei er ikkje juridisk bindande. 
Det er ein innsigelse mot planbestemming 2-1 om bruksendring på eksisterande bygg i LNF-
området. Denne vil fylkesmannen ved miljøvernavdelinga ha konkretisert, slik at den ikkje 
kjem i konflikt med viktige nasjonale/regionale miljøomsyn. I planen er det ført til at
bruksendringa ikkje gjeld enkeltståande bygg i 100-meters belte langs sjø. I tillegg er det i 
retningslinje 2-4 lagt inn at det er kriteria i Landbruk Pluss som skal liggja til grunn for 
bruksendring av driftsbygningar.

Av andre kommentarar til planbestemmingane, er dette arbeid inn i bestemmelsane så 
langt det er nødvendig, medan andre ikkje lenger er aktuelle fordi formålet er fjerna frå 
planen.

I nokre av høyringsbreva har det vore ønske om å leggja inn hensynssoner og 
planbestemmingar etter ny planlov. Sidan kommunedelplan for Røra/Hylla er behandla 
etter den gamle planlova, kan dette ikkje arbeidast inn i den ferdige planen. 
Det er derimot høve til å leggja inn retningslinjer i LNF-området, slik det er gjort med nokre 
få naturområde i planen. 
I ein plan kan det også vera vanskeleg å ta omsyn til at alle gode formål skal inn i plankartet 
med frykt for at kartet blir uoversiktleg og vanskeleg å lesa. 

Konklusjon
Kommunedelplan for Røra/Hylla er ein oversiktsplan der langsiktige mål skal formast, og sjølve 
planprosessen ofte vil vera like viktig som detaljer som kan utformast i ein seinare detaljplan 
for dei forskjellige formåla. 
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Planprosessen med kommunedelplan Røra/Hylla har vore ein krevjande planprosess  fordi 
innbyggarane har ulike interesser, og innspela har vore vanskeleg å  sameina med interessene 
til sektoretatane. 
Planen er avhengig av to viktige avklaringar som gjeld framtidig E6 og bruk av Hellem gard før 
kommunen kjem i mål med framtidig utvikling av Røra sentrum. 
Det er likevel gjort viktige avklaringar når det gjeld framtidige bustadområde og 
næringsområde for nye etableringar samt utbetring og tilrettelegging av jernbaneområdet. 
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Inderøy kommune 

Notat

Til: Komite Natur og Formannskapet

Fra: Kristin Volden

Sak nr: Dato:
2008/1154-40 09.09.2009

Kommunedelplan Røra- Samandrag over innkomne merknader ved 1. gangs 
høyring.

Dato: Namn: Merknader:
1) 4.07.09 Sametinget Ynskjer alle detaljplanar til høring
2) 7.07.09 NVE Ingen merknadar, ynskjer tidleg kontakt ved 

framføring av ny straumforsyning.
3) 4.08.09 Johnny Austad Ynskjer ikkje vegtrase alternativ 2 på sin 

eigedom
4) 5.08.09 Ronny Johannessen Ynskjer omlegging av ny gardsveg i 

Austadlia ved bygging av ny gang/sykkelveg 
langs Flagvegen. 

5) 13.08.09 Øyvind Austad Ynskjer ikkje gang/sykkelveg på austsida av 
Flagvegen på grunn av hage/driftsbygning 
nær vegen.

6) 14.08.09 Røra pensjonistlag • Ynskjer ikkje bustader ved Røra 
vegkro, men bør framleis vera kafé.

• Spreidt bustadbygging på 
Klettahaugen er ingen sentrumsnære 
bustadar.

• Ynskjer bustadar mellom E6 og 
Hellemshaugan samt Østenget til 
bustadar. 

• Røra fabrikkar må få meir areal.
7) 23.06.09 NVE • Dokumentasjon på tryggleik mot skred 

og flom i detaljplanar.
• Inn planbestemming som går på flom 

og skredfare. 
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• Kantsone på 20m til bekker fri for 
bygg.

• Planen bør ha ei vurdering av 
energibruk

• Tilrår hensynsoner i området utsett for 
skred og flomfare. 

8) 25.08.09 Agnes I Gaup Zetlitz Ynskjer vernesone mellom industriområdet 
og bustadar på Lensmyra

9) 20.08.09 Inderøy venstre • Røra bør utviklast som 
trafikknutepunkt kring jernbane og 
kai.

• Ynskjer streng vern av dyrka mark
• Ynskjer bustadområde i Klettahugen i 

staden for spreidd bustadbygging. 
• Hylla best egna til service og ynskjer 

ikkje bustadbygging på Kroa
• Støtter utviding av Lensmyra. 

10) 24.08.09 Inge Storstad/Per Kristian 
Storstad

Ynskjer dagens kryss ved E6/Hylla med 
justering/styring av trafikken. 

11) 30.08.09 Koa gård og camping • Ynskjer meir areal til campingformål
• Trase for gang/sykkelveg vil koma i 

konflikt med campingplassen.
12) 20.08.09 Eldres råd Ingen merknader
13) 31.08.09 Bernt Holtan • Ynskjer ikkje Hellem omdisponert til 

industri, men heller serviceformål.
• Alternativ til dyrka mark for 

bustadbygging
• Ynskjer større offentleg ansvar for 

området rundt Hellem. 
14) 31.08.09 Asbjørn og Marit Elise 

Koa
• Ynskjer noværende kryss ved Hylla 

med utbetringar
• Skepsis til bruk av dyrka mark ved 

Hylla og generelt til gravearbeid i 
området. 

• Forventa at det blir teken omsyn til 
bulyst og livskvalitet.

15) 13.08.09 Røra Bondelag • Er imot at landbruksareal(dyrka 
mark?) blir lagt til bustadformål.

• Ber Inderøy kommune engasjere seg 
for Bernt Holtan med tanke på 
erstatning for Hellem. 

• Saknar forslag på framtidig trase for 
E6 gjennom Røra. 

16) 01.09.09 Røra Kro v/ Lyngstad 
arkitekterA/S

Ynskjer at kommunen justerer talet på
husvære til dei opphavleg 15 ved Røra Kro

17) 01.09.09 Jorid Aslaug Opheim • Ynskje om meir kontakt med 
kommunen før planutkastet

• Ynskjer ikkje å leggja området på 
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Kletten gnr. 156/1 til spreidd 
busetting.

• Ved spreitt bustadområde, er det 
ynskje om kommunal veg. 

18)30.08.09 Kristian Austad • Ynskjer at Inderøy kommune kjøper 
Hellem og sel vidare areal som ikkje 
er aktuelle til andre formål

• Ynskjer framleis bustadar på dyrka 
mark mellom E6 og Hellemshaugan.

19) 1.09.09 Indrøy næringsforening • Positive til utviding av næringsareal 
på Lensmyra. 

• Ynskje om fleire bustadområde.
• Ynskje om at framtidig E6 var med i 

planen og at farlege trafikktilhøve blir 
rydda opp i. 

20) 1.09.09 Hans Reidar Hammer Ynskjer utredning om alternativ for 
gang/sykkelveg langs Flagveien for å unngå 
bruk av dyrka mark og hageanlegg.

21) 2.09.09 Jernbaneverket • Røra er knutepunkt for persontrafikk, 
ikkje gods.

• Byggeområdepark må endrast til 
jernbaneformål for framtidig 
parkering/sideplattform for jernbanen.

• Ynskjer areal med LNF-formål nord 
for overgangen til utviding av 
jernbane. 

22) 31.08.09 Fylkesmannen i NT 
Landbruksavdelinga

Miljøvernavdeling:

Administrasjonsavdelinga:

• Innsigelse til nytt næringsareal nord 
for krysset ved E6/Hylla samt både 
alternativ for flytting av veg i krysset.

• Innsigelse til bruksendring innanfor 
LNF-formålet, må konkretiserast

• Innsigelse mot alternativ 2 ved 
krysset E6/Hylla. 

• Båtanlegg ved Koa må etablerast med 
flytebrygge og ikkje steinmassar i sjø. 

• Kommentar til oppheving av gamle 
reguleringsplanar og diverse 
bestemmingar. 

23)31.08.09 Nord-trøndelag 
Fylkeskommune

• Dyrka areal mellom E6 og 
Hellemshaugane bør ikkje bli 
bustadområde, men heller vurderast til 
sentrumsfunksjonar.

• Ynskjer planbestemming for 
uteområde til bustadområde

• Ynskjer sterkare tilrettelegging for 
funksjonshemma i trafikkanlegg.

• Ynskjer registrerte kulturminne i 
plankartet.

24)31.08.09 Statens Vegvesen • Viser til ei konseptutvalutredning for 
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strekning Stjørdal- Steinkjer som skal 
munne ut med framtidig 
jernbane/stamveg i området. 

• Ser for seg ei samla løysing på E6, 
gang og sykkelveg og kryss til Hylla.
Både alternativ 1 og 2 må ut av planen 
fordi utbetring ikkje er aktuelt dei 
næraste 10-15 åra. 

• Utbetring av eksisterande kryss inntil 
ny kryss er avklart. 

• Bustadområda er akseptert men 
ynskjer meir utredning i detaljplan

• Næringsområde-ynskjer eit 50m belte 
til LNF-formål mellom jernbanelinja 
og industriområdet i påvente av 
konseptutvalgsutredning. 

25)30.08.09 Asbjørg S. Aabakken Ynskjer meir av arealet på Austli til spreidd 
bustadbygging. 

26)20.08.09 Rådet for 
funksjonshemma

• Ynskjer utredning av Klettahaugen til 
nytt bustadområde

• Utviding av Hellemshaugen mot 
sørvest til bustadar

• Utbetring av Hyllakrysset og vern om 
strandpromenaden

• Betre tilrettelegging for 
funksjonshemma i stasjonsområdet.

• Ynskjer lys på gangveg mellom Hylla 
og Røra skule. 

27. Hanna Lise Bakken Ynskjer ikkje selja dyrka arealet til 
næringsformål ved kryss E6 /Hylla.

28. Hylla velforening Ynskjer  gang/sykkelveg mellom Sneppen til 
avkjørsel steinbrotet
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Inderøy kommune 

Notat

Til:

Fra: Kristin Volden

Sak nr: Dato:
2008/1154-42 09.10.2009

Referat frå folkemøtet om kommunedelplan Røra på Røra samfunnshus den 
29.09.09

1. Framtidige sentrumsområde på Røra.
Folkemøtet hadde ulikt syn som det tidlegare er blitt uttrykt. Forslaget kom både på 
Texacoområdet , det dyrka arealet (trekanten) mellom næringsområdet og jernbanen. 
I tillegg kom det forslag på å ta ein del av utlagt næringsområde til sentrumsfunksjonar.

Som aktuelle sentrumsfunksjonar kunne vera butikkar, kafé med vidare. 

2. Bustadområde: 
Frå innlevert material frå gruppearbeidet såg det ut som akseptabel avstand til 
sentrumsfunksjonar bør liggja på 1-2km frå jernbane/butikk /skule.
Mange ynskte at heile bustadområdet i Aasen må attende til byggeområde og kommunen 
må leggja til rette opparbeidde tomter som er byggeklare ved sal. 
Det var forslag på tomteutviding både nordover og sørover frå Hellemshaugan samt 
bustadområde frå Grindberg og sørover.
Mange ynskte og bustader på dyrka mark, dette var både på trekanten og på Østenget bak 
skulen særleg med tanke på eldre. 
Dyrka areal på Hylla mot kalkverket var og nemnt som eit fint bustadområde.

Kva bustadform som er mest aktuelt, er det særleg mindre hus for eldre og einebustadar 
for familie. 

3. Andre tema som var med i diskusjonen: 
• Samlingsplass for ungdom. Kan den gamle stasjonsbygningen nyttast til dette?
• Opparbeiding av kunstgrasbane på eksisterande grusbane, utviding av 

idrettsanlegg som til dømes treningssenter
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• Utarbeiding av ein rasjonell stoppeplass med servicebygg  for av/påstiging både til 
tog og buss. 

• Få betre orden på parkering ved jernbanestasjonen. 
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Fra: postmottak@fmnt.no [mailto:postmottak@fmnt.no] 
Sendt: 14. desember 2009 16:27
Til: Postmottak
Emne: Landbruksavdelingens vurdering av kommunens skisse til 2. gangs behandling av kommunedelplan 
R• ra / Hylla, Inder• y kommune
 
Vi viser til Deres mail av 2. desember fra Kristin Volden.

Landbruksavdelingen slutter seg til den l• sning som foresl• s i nevnte mail vedr. kryss og 
n• ringsareal ved E6 p• Hylla. Tilsvarende ogs• vedr. sentrumsform• l/forretning i tilknytning til 
stasjonsomr• det og Gjerdet. Landbruksdirekt• ren vil heller ikke motsette seg at areal som ligger 
inne til boligform• l i eksisterende plan fortsatt blir liggende i ny kommunedelplan. 

Dersom LNF-areal beliggende mellom jernbanen og E6 • nskes omdisponert, er dette en s• stor 
endring at det vil kreve ny h• ring (endring av arealbruksform• l). Dette er etter 
landbruksdirekt• rens vurdering en sak og en situasjon som uansett form• l i kommunedelplanen vil 
m• tte finne sin l• sning ved en framtidig reguleringsplan for E6/jernbanen i dette omr• det.

mvh
Anne Berit Lein (e.f)
FMLA
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INDERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN  RØRA/HYLLA 2010-2020

TEKSTDEL
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2. Innleiing/status

Dagens kommunedelplan for Røra vart godkjent av kommunestyret den 7.10.98, sak 
98/0049. Kommunedelplanen gjeld for tidsrommet 1997- 2010 og er avgrensa til 
området kring Røra sentrum og Hylla. Bakgrunnen for planen var  spørsmål om nye 
bustadområde, og ei betre løysing på trafikksituasjonen nær sentrum. 
Avgrensing i planen var Hammer i vest, Bergsgrenda i nord, Salbergdammen-
Koahalla i aust og sjøarealet  i Hyllbukta mot sør. 

Det er lagt opp til omtrent same plangrensa i den nye kommunedelplanen sidan det  
fangar inn både Røra sentrum og Hylla. Arealet på Røra utanom kommunedelplanen 
er stort sett LNF-området som er med i kommunen sin arealplan. I den nye planen er 
plangrensa justert både mot aust slik at pistolbanen ved Floåsvegen, og mot vest slik 
at skytebanen er innanfor planområdet. 

2.1. Arealbruken  i gjeldande kommunedelplan 1997-2010.

Bustadbygging: 
I kommunedelplanen var det lagt ut nytt bustadfelt på Gjerdet (gnr. 183/4). Arealet er 
på ca. 19 dekar, og tanken var å byggja 14 nye bustadar. Dette er ikkje gjort, men ca. 
2,5 dekar er nytta til ny barnehage på Røra. 
Det kommunale feltet i Aasen er framleis ikkje teke i bruk der 33 tomter er regulert 
inn. Dette er svært bratt og vore rekna som lite attraktivt.
Etter at planen er godkjent, er det regulert inn privat felt i Austadlia. I planen var det 
lagt ut 12 bustadtomter, og i dag er det ingen ledige att i dette feltet.
I tillegg er det oppført nytt bygg på Hylla med ca.4 husvære med planar om utviding 
av ca. 2 husvære til.  

Fritidshus/hytter.
Det er ikkje lagt ut fritidshus i felt eller spreidd innanfor kommunedelplan Røra. 
I eksisterande plan er det lagt  ut areal for småbåthamn ved naustområde i Hittervika 
/Koa. Planen set krav om reguleringsplan før tiltaket er sett i gang. I dette området er 
det ikkje blitt bygd småbåthamn.
Etter at eksisterande kommunedelplan var vedteken, er det arbeidd med ny båthamn 

ved Hylla. Det er sett i gang arbeid med ny reguleringsplan som må vera godkjent før 
tiltak blir sett i verk.

Næringsareal.
Ein del av det  regulerte  industriarealet på Lensmyra er oppkjøpt av private med 
tanke på næring. Det er framleis ein del av dette arealet som ikkje er nytta fullt ut.

I eksisterande plan er det vist ny utbygging mot nordaust mot jernbanen med 
utbyggingsretning nordover. Av dette arealet er ca. 17 dekar kjøpt av private for 
oppbevaringsplass. Attståande  areal med formål næring er ca. 44 dekar.  
Eksisterande kommunedelplan krev bebyggelseplan før området blir teken i bruk.
Det er ikkje arbeidd ut bebyggelseplan for området.
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Landbruk, Natur og friluftsområde (LNF- område)
Når det gjeld LNF-områda, er det i utgangspunktet berre tillete med stadbunden 
næring (landbruk, fiske).
Det er heller ikkje avsett  areal til spreidd bustadbygging, næring eller fritidshus  
innanfor eksisterande kommunedelplan Røra. 

Kommunikasjon.
Etter at kommuneplanen var ferdig kom det på plass planfritt kryss  på E6  i 2005, 
noko som har avklart delar av areala rundt jernbanestasjonen og Røra fabrikker. 
Planlagt gang/sykkelvegar i kommunedelplanen er delvis gjennomførte, men det 
manglar ein del ved Grindberg, på delar av vegen på Hylla/Flagveien  og langs E6 
mot Verdal kommune. 

Råstoffutvinning.
Uttak av råstoff ved Hylla kalkverk er avslutta for fleire år sidan, men Bergvesenet 
ynskjer at området  har formål råstoffutvinning utan at det blir knyta 
planbestemmingar til dette området. 
Statens Forurensingstilsyn har i dag gjeve løyve til deponi i det gamle kalkbrottet på 

Hylla med inntil 20.000 tonn filterstøv og 100 tonn gips årleg. Det er stilt krav om 
overvåkingsprogram på sigevatn frå deponiet.

2.2 Gjeldande reguleringsplanar  innanfor eksisterande 
kommunedelplan Røra. 
Innanfor planområdet til kommunedelplan Røra gjeld følgjande reguleringsplanar: 
Austadlia, Hellemshaugan I,II,III med seinare endringar, Hittervika/Hernes, Hylla med 
seinare endringar, Røra industriområde (Lensmyra), Røra sentrum, Svedjan og 
Aasen. 

3. Målsetjingar.
3.1. Nasjonale retningslinjer. 
Dei nasjonale retningslinjene for utarbeiding av arealplanar er lagt i Plan og 
Bygningslova §20, og kva formål planen kan ha er lista opp i PBL §20-4.
I tillegg er det gjeve rikspolitiske retningslinjer for barn og unge og for trafikktryggleik. 
Det er også arbeid ut råd og hjelp til lovverket, mellom anna til PBL §17-2 forbod mot 
frådeling og bygging i 100m belte langs sjø og vassdrag. 
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3.2. Regionale retningslinjer.
Trondheim kommune og Nord- og Sør Trøndelag har felles fylkesplan for 2009-2012. 
I planen er det fokusert på klima og matvareproduksjonen i regionen. For ein 
reduksjon på klimagassar er det mellom anna sett opp følgjande framtidsmål: 

• Føre meir godstrafikk frå veg til jernbane og sjø noko som vedkjem Røra 
som eit viktig knutepunkt på jernbanen og i tillegg har ei utbygd hamn på 
Hylla. 

• Det er sett på utviding av jernbanen mellom Trondheim og Steinkjer der det 
er fokusert på elektrifisert bane og redusert reisetid på strekninga. 
Miljøvenlege transportformer vil medføra ei auka vekt på utvikling og 
utbygging nær sentrum. 

3.3.Kommunale retningslinjer. 
I visjonen til Inderøy kommune skal kommunen vera ein attraktiv kultur, bu og 
utviklingskommune. Under kapittel 5: Strategiar  skal det leggast til rette for eit betre 
og variert kollektivtilbod og arbeida for at Røra stasjon framleis skal vera ein attraktivt 
stoppestad.

Under arealpolitikken skal ta utgangspunkt i : 
• Kulturlandskapet skal vernast og utviklast på lang sikt. 
• Strandsona skal prioriterast for folk flest.
• Klart skilje mellom bygde område og ubygde område.
• Medverka til å få ei bærekraftig landbruksnæring
• Areal med formål utbygging skal ha ei høg utnyttingsgrad..
• Opptre smidig til næringsutvikling og tilleggsnæringar i landbruket. 
• Grøne lunger i tettstadane
• Byggeområda skal leggjast til rette for funksjonshemma
• Gang/ sykkelvegar må byggjast ut i eksisterande og nye byggeområde.

3.4. Kommunale planer /dokumenter 
Inderøy kommune har ein del temaplanar og kommunedelplanar med tematisk 
innhald som har vore med i vurdering av nye arealformål i planen.

• Handlingsplan for trafikksikring for 2006-2010.
• Miljøplanen for Inderøy kommune 2003-2010
• Friluftskart over Inderøy 
• Kommunedelplan biologisk mangfald, revidert 2004
• Temaplan for kommunale vassverk, vedteke 01.02.2008.

4. Planprosess.
Frå 1.april 2005 er det kome eit tillegg i PBL §33 om konsekvensutredningar, at i 
kommuneplanen skal det utarbeidast eit planprogram som skal sendast til formell 
høyring. Det er arbeidd ut planprogram som har vore på høyring, og det kom inn 12 
innspel /merknader til planarbeidet. Mange av innspela går på bruk av areal til 
næring /bustader i sentrum. Dette vedkjem først og fremst arealet til garden Hellem. 
Arbeidet med planen og sjølve planprosessen kjem fram av saksframlegget og 
vedtak som er vedlagt planen. 
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4.1. Organisering.
Planutvalet fungerer som styringsgruppa for planprosessen. På denne måten blir 

medlemmane betre kjend med problemstillingane, og planprosessane fram til ferdig 
plan. 
Når det gjeld den formelle behandlinga av oversiktsplanar  i Inderøy, er det 
formannskapet som har ansvaret. I kommunedelplan Røra har planutvalet fungert 
som styringsgruppe og har tilrådd planane, medan formannskapet har gjort vedtak. 
Det endelege planforslaget skal vedtakast av kommunestyret.

4.2. Medverknad og innspel. 
I samband med revidering av kommuneplanen, var det invitert til folkemøte .
Sjølv om det var lite frammøte, var det interesse både for nye byggeområde, 
småbåthamna og næringsutvikling. 
Planprogrammet for kommunedelplan Røra er sendt på høring  til sektoretatar, 
grunneigarar og aktuelle organisasjonar. Når det gjeld innspel til planen, har dette 
vore forslag til nye bustadområde, næringsareal og betring av trafikksituasjonen ved 
krysset til Hylla. 

Inderøy kommune har hatt møte med sektoretatane på fylket og staten, der det er 
kome verdifulle innspel både på bruk av areala og bestemmingar i planen. 

Inderøy kommune har også gjennom brev, møter og befaringer hatt kontakt med 
grunneigarar når det gjeld forslag på nye formål i planen. 
Det har vore ein god dialog med grunneigaren av Hellem som gjennom sin advokat 
har gjeve uttrykk for sine synspunkt for vidare bruk av areala på Hellem.
Planen har vore ute på høyring sommaren 2009 med uttalefrist 1.september.

I tillegg vart det arrangert folkemøte på Røra september 2009 med god oppslutning 
og aktiv deltaking av frammøtte. Møtet fokuserte mest på byggeområde for 
bustadbygging og næringsformål samt diskusjon på framtidig sentrum på Røra. 

5. Tema / problemstillingar og nye formål i planen. 
Folketalet i Røra krins har over mange år vore stabil. Folketalet ligg på ca. 1200 
personar. Røra er området i Inderøy kommune som er minst stabil med ein del 
ut/innflytting men  elevane på Røra skule har lege på +/- 130 elever over mange år. 

5.1. Bustadbygging. 
I dag er det få ledige tomter att i regulerte bustadfelt på Røra. Dette gjeld område 
utanom Aasen. Det nye området i Utgardlia/Austadfeltet er bygd ut. I Hellemshaugan 
er det meste bygd nær som nokre få bratte tomter. På Hylla er det gjeve løyve til 2 
nye husvære i tillegg til firemannsbustaden som Kvernmo har bygd.

Når det gjeld innspel på nye bustadfelt, er det kome følgjande innspel: 
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På Fines er det ønske om å ta dyrka areal til ca. 6 hus. Arealet er vurdert opp mot 
jordvern og gang/sykkelveg. Sidan det har vore innskjerping på jordvern dei siste åra 
for å bruka dyrka jord til nedbygging, og det er etablering av eit nytt bustadområde, er  
ikkje dette feltet med i planen. Derimot er det i området lagt ut spreidd bustadbygging 
i området kring Grindberg og sørover. 

Det er også kome innspel frå Inderøy Arbeidarparti om bustadbygging på dyrka 
arealet til Hellem nedom Hellemshaugan. I planen er dette avgrensa til ca. 6 dekar 
som lagt ut til 4 nye bustadar. Dyrka arealet nær E6 er ikkje med i den nye planen 
både ut frå jordvern, men også fordi delar av arealet ligg innanfor støysonene til E6.
Her blir det sett krav om bebyggelseplan/detaljplan før tiltak settes i verk. 

I den nye planen er det lagt opp til 54 nye bustader i byggefelt noko som skulle vera 
tilstrekkeleg innanfor planperioden. Arealet i Aasen er vurdert fleire gonger med først 
å trekkja delar ut av planen men etter høyringsbreva og folkemøtet, er heile feltet lagt 
inn i planen på nytt. Eksisterande reguleringsplan blir ståande inntil vidare, men det 
kan bli aktuelt med ei revidering før tiltak blir sett i gang.  

Eksisterande byggeområde på Gjerdet blir framleis liggjande som byggeformål. 
Arealet er utvida med 5 dekar dyrkar jord, slik at heile flata på gnr. 183/4 er med. 
Dette er eit område som egnar seg som bustadformål med nær tilknyting til skule og 
idrettsanlegg. I tillegge er det opna for å byggja daglegvare nær vegen på denne 
tomta. Her vil kravet om bebyggelseplan/detaljplan framleis gjelde. 

På Hylla er det gjeve byggeløyve til ein tomannsbustad som ikkje er bygd. Ein rekna 
med at dette blir gjennomført etter planen. 
Når det gjeld byggeområdet på Hylla, er det sett på planbestemmingar  som skal 
sikre eit betre vern på eksisterande bygg/tilbygg.

Inderøy kommune har også motteke innspel på 15 nye bustadar i staden for Kroa 
bygg ved E6. Området ligg inntil eksisterande bustadhus og kan vera godt egna til 
bustader med fjæra i framgrunnen. Når det gjeld talet på husvære, er 15 langt over 
det som området kan gje grunnlag for. I planen er det tilrådd eit bygg med 6 husvære 
ut frå tanken på veg og parkeringsareal samt uteområde for mellom anna leik. Planen 
legg til grunn at området kring Texaco må ha reguleringsplan før tiltak blir sett i verk. 
Planen må også regulera inn siktsoner og ut/innkøyringar etter avklaringar mellom 
Inderøy kommune og Statens Vegvesen. 
Etter 1.gangs høyring ser det ut som dagens kryss ved Hylla  bli liggjande inntil 
Statens vegvesen har klarlagt framtidig E6 gjennom Røra. 

Planen har prøvd å få til attraktive butilhøve både for eldre og yngre og samtidig teke 
omsyn til det sterke jordvernet statlege organ pålegg kommunen. 

5.2. Offentleg verksemd.
I samband med ombygging av  planfritt kryss ved jernbanen og E6, er det gjort 
endringar på framtidig plassering av barnehagen  på Røra som ligg på frådelt tomt 
på Gjerdet. Det er ikkje aktuelt med utviding av barnehagen på Røra innanfor 
planperioden. 
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I eksisterande kommunedelplan er det lagt inn utviding av skuleområdet på dyrka 
mark mot sørvest, eit området Inderøy kommune eig. Dette blir ståande som 
offentleg formål i den nye planen. 

Når det gjeld utforming av område kring jernbanen, er dette behandla under viktige 
ledd i trafikkarealet. 

5.3 Næringsområde. 
Under planprosessen med kommunedelplan Røra  har det vore fokusert mykje på 
næringsareal. I Inderøy kommune er det svært få utmarksareal av noko storleik for å 
få til eit samanhengande industrifelt. Einaste område kommunen har hatt er på 
Lensmyra.  Dette området er viktig å utvikla med tanke på kunna tilby næringsareal 
både til større og mindre industribedrifter.  Det har vore tidlegare sett på myra kring 
Lensmyra, og det har vore konkludert ulikt om grunntilhøva. Dette ligg ein del år 
attende i tid, og det kan vera på ny aktuelt å sjå om arealet kan vera attraktivt som 
framtidlig industrietableringar. I planen er heile skog/myrområdet lagt ut til 
industriformål/forretningar med høve til seinare å sjå på dyrka arealet som ligg 
mellom myrområdet. Det blir sett krav om bebyggelseplan/detaljplan før 
nyetableringar blir bygd/godkjent. Etter 1.gangs høyring er det lagt inn stripe med 
LNF-formål mot eksisterande hus med tanke på støy samt LNF-formål mot jernbanen 
for seinare utviding av E6. 

Røra fabrikker har kome med innspel om utviding av fabrikkområdet. Det har i lengre 
tid vore kontakt mellom Hellem gard og Røra fabrikker. Grunneigaren har uttrykt 
gjennom sin advokat at han ynskjer ikkje meir sal før det blir eit samla tilbod på 
Hellem. I utkast til plan var tunet på Hellem lagt ut til næringsformål med tanke på at 
det i framtida skal koma til ein avtale mellom Røra fabrikker, Hellem og Inderøy 
kommune. Eigar av Hellem ynskte at tunet skal ha LNF-formål inntil det er avgjort kva 
resten av arealet på Hellem skal nyttast til. 

I utkastet ved 1.gangs høyring var det lagt ut areal for utviding sentrum ved 
Hyllakrysset, men etter innsigelser og merknader er dette teken ut av planen, og det 
er mest truleg at framtidige sentrumsformål vil bli liggja kring jernbane/skuleområdet. 

5.4. Fritidsformål.
Det er ikkje aktuelt å leggja til rette for nye hytter/naust innanfor planområdet verken 
i byggeområda eller  i LNF-området. 
Når det gjeld plassering av ny småbåthamn, er dette formålet under områder for 
særskild bruk og verv av sjø og vassdrag. Det blir arbeidd ut eigen regulerringsplan 
for småbåthamna på Hylla. 

5.5 Landbruksområde/kulturlandskap.  (LNF-områda.)
Innanfor LNF- områda er det i utgangspunktet ikkje lov med andre tiltak enn det som 
er knytt til stadbunden næring.
Planen kan opna for spreidd busetnad, næring og fritidsbygg innanfor avgrensa 

område etter plan og bygningslova §20-4, 2. Ledd bokstad c. Inderøy kommune har 
ingen områder for spreidd fritidsbygg i kommuneplanes arealdel, og dette er heller 
ikkje opna for i kommunedelplanen for Røra. 
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I planprosessen er det diskutert område for spreidd busetnad, og det er lagt inn eit 
område frå Grindberg og sørover med plassering av 5 nye bygg i tilknyting til 
eksisterande bustader og vegnett. I tillegg er det utanfor kommunedelplanen eit 
område kring Lorås som er lagt ut til spreidd busetnad.

Kommunedelplanen har eit landbruksområde som ber preg av vakkert kulturlandskap 
og verdifull dyrka jord. Skal ein halda fast på dette særpreget bør det ikkje opnast for 
bygging i nye landskapsområde. Det er eit nasjonalt mål å verna om dyrka jorda, og 
planbestemmingane tillet ikkje bygging på dyrka mark. Det har tidlegare vore 
praktisert eit sterkt vern på dyrka jord og kulturlandskap, som bør vidareførast 
innanfor kommunedelplanen.

Det er opna for å leggja til rette for næringsutvikling og tilleggsnæringar i 
eksisterande hus på gardsbruka gjennom planbestemmingane og retningslinjene. 
Her er unntak for bygg i 100-meters belte mot sjø.

Under LNF-formål er det lagt inn nokre nasjonal viktig område med biologisk 
mangfald. Dette er markert på plankartet som viktige naturområde. Områda er 
registrert med naturtypar som rik kalkskog eller viktige strandeng. 

5.6. Område for råstoffutvinning. 
Det er ikkje lagt nye område for råstoffutvinning i kommunedelplanen. 

5.7. Bandlagte områder. 
Innanfor kommunedelplanen er det ingen freda område utanom kulturminne etter 
kulturminnelova. Kyrkja og gravplassen er automatisk freda. I område for tiltak, vil det 
blir pålagt undersøkingsplikt etter kulturminnelova.  Kjente kulturminne er lagt inn i 
plankartet, i tillegg er det lagt inn planbestemmingar på bygningar i Hylla sentrum.

5.8. Områder for særskild bruk og vern av sjø og vassdrag. 
Inderøy kommune har ein eigen kommunedelplan for sjøområda. Når det gjeld 
sjødelen i kommuneplanen for Røra, er inste delen av Hyllbukta lagt ut som 
naturområde etter kartet for biologisk mangfald. Området er rikt på vade, måke og 
alkefuglar. Restområdet er lagt ut som natur, ferdsel, fiske og friluftsliv. (NFFF)
I tillegg er det lagt inn skipslei til Hylla  kalkverk og småbåthamn på  Hylla. 
Det er ikkje aktuelt med akvakultur  innanfor dette området. 
Den nye småbåthamna på Hylla blir liggjande utanfor området for biologisk mangfald 
i NFFF- området. Reguleringsplanen må vedtakast før utbygging av hamna blir sett i 
gang.
Koa camping ynskjer ei mindre brygge for sine gjester. Difor er det lagt inn ei brygge 
med 5 båtplassar. Brygga skal vera ei flytebrygge og ikkje utfylling av steinmasser i 
sjø. 

5.9 Viktige ledd i trafikkarealet. 
I planen for trafikksikkerhet er det lagt opp til prioriterte tiltak innanfor planområdet. I
kommunedelplan Røra er det prioritert gatelys langs Bjørklivegen. /Hellemshaugan. 
Når det gjeld kommunale prioriteringar på gang/sykkelvegar i nasjonal transportplan 
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2010-2019, er det sett opp som nr. 6 gang –sykkelveg (1500m) frå Røra idrettsbane 
til Grandmarka langs R.v. 755. Som nr. 11 er det sett opp gang/sykkelveg langs 
Flagvegen. Det har også vore eit interkommunalt prosjekt med å få til 
gang/sykkelveg langs E6 heilt fram til Koabjørga. I tillegg er det lagt inn ny 
gang/sykkelveg i Bjørklivegen for å få samanhengande gang/sykkelveg frå 
Hellemshaugen til jernbanestasjonen. Alle disse tiltaka er lagt inn i 
kommunedelplanen. 
Når det gjeld stasjonsområdet, vil jernbaneverket arbeida ut ein hovudplan for Røra 
stasjon  som vil vise detaljkostnad med opprustning og flytting av av/påstiging lenger 
nord ved bussplassen. Dette arbeidet vil tidlegast starta opp i 2011/2012.
Framtidig busshaldeplass for Røra bør vera ved stasjonsområdet der det også må 
takast høgde for parkering både for jernbane og busstransport. 

5.10. Beredskap.
Store delar av areala innanfor komunedelplan Røra er leirgrunn og delvis ustabil 
masse. NVE sine kart viser at området kring Texaco bensinstasjon og E6 er område 
som er klassifisert til kvikkleire med middels faresone. Det er viktig at grunntilhøva 
blir geoteknisk undersøkt, og fagkompetanse blir henta inn før tiltak blir sett i gang.
I planen blir det lagt inn retningslinjer når det gjeld støy og grunnforhold. 
Inderøy kommune har godkjent ein hovudplan for vatn i 2008. I planen er det under 
prioriterte tiltak sett opp utskifting av 2095m på leidningsnettet frå Røra stasjon til 
Austadlia.

6. Kartbladet 
6.1 Reguleringsplanar som gjeld innanfor revidert kommunedelplan 
for Røra:

• Reguleringsplan for Aasen vedtatt den 26.08.86. 
• Reguleringsplanen for Hittervika vedtatt den 12.04.89.
• Reguleringsplan for Austadlia søndre vedtatt den 3.06.02 med seinare 

 endringar.
• Reguleringsplan for Lensmyra industri, vedteken 7.03.94.

6.2 Når kommunedelplan Røra er godkjent, blir følgjande 
reguleringsplanar oppheva:
• Reguleringsplan for Hellemshaugan I vedtatt den 12 09.72 og Hellemshaugan II 

vedtatt den 7.12.85 med seinare endringar. 
• Reguleringsplan for Austadlia  vedteken 8.10.73 med seinare endringar. 
• Reguleringsplan for Svedjan, vedteken 20.08.80.
• Reguleringsplan for Svian, vedteken 22.12.81.
• Reguleringsplan for Hylla vedteken den 15.08.86 med seinare endringar. 
• Reguleringsplan for Røra sentrum vedtatt den 15.09.84 med seinare endringar. 
• Reguleringsplan  for E6-Røra, vedtatt den 7.05.01 med seinare endringar
• Reguleringsplan for Hyllbukta , gang og sykkelveg  vedtatt den 19.03.01
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6.3. Nye formål i kommunedelplan Røra 2009-2020.

Oppdeling etter Plan og Bygningslova etter §20-4, 1ledd.

6.3.1. Byggeområde etter PBL § 20-4 nr. 1.Bustadbygging

Lokalitet Tomtetal Merknad 
Aasen 30 Reguleringsplan- bør 

revideres
Gjerdet 12 Plankrav : 

bebyggelseplan/opna for 
daglegvarehandel

Hellemshaugan nedre 4 Plankrav : bebyggelseplan
Hylla 2 regulert
Røra Kro 6 Plankrav :reguleringsplan
Sum bustadhus 54

6.3.2. Byggeområde etter PBL§20-4nr.1 Næringsformål.
Lokalitet Areal Merknad 
Lensmyra 170 dekar Plankrav Bebyggelseplan
Hylla, einebustad B-2 Bustadhus med privat 

barnehage. 
Sum Ca. 170 dekar 

6.3.3. Landbruk, natur og friluftsområde etter § 20-4, nr 2 . (LNF-
område)

Lokalitet Tomter Merknad 
Grindberg/Austli 5 Spreidd bustadbygging 
Stenstad Naturområde  N Rik kalkskog
Koabjørga Naturområde  N Rik kalkskog.
Hyllbukta Naturområde  N Rik strandeng/strandsump

6.3.4. Område for særskild bruk av sjøområda etter PBL §20-4 nr. 5.
Lokalitet Tal båtplassar Merknad 
Båthamn på Hylla 64 Reguleringsplan
Brygge og båtplass på 
Koa Camping

5
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Hyllbukta Naturområde Viktig viltområde for måke 
og andefuglar. 

6.3.5. Viktige ledd innan kommunikasjon etter PBL §20-4 nr. 6.
Lokalitet Lengde Merknader
Lys frå E6 til Hellemshaugan 300m Gang/sykkelveg
Bjørklivegen,Hellemshaugan 420m Gang/sykkelveg.
Hylla /Flagveien 1500m Gang/sykkelveg
E6-Verdal kommune 3000m Gang/sykkelveg
Forlenging av 
gang/sykkelveg til 
Grandmarka

700m Gang/sykkelveg

Salberg-Hyllakrysset Stenging offentleg 
veg. 

7. Planbestemmingar:
Generelle planbestemmingar: PBL.§20-4 1.ledd

Byggeområde: PBL.§20-4 1.leddnr.1
1-1 For bustadområdet/forretning på Gjerdet og nytt område ved 

Hellemshaugan blir det sett krav om bebyggelseplan. Utbygging av 
bustadområde ved Kroa krev reguleringsplan for området. 

1-2 Fortetting i eksisterande byggeområde er lov. Ved frådeling og nybygging 
innan eksisterande byggeområd, skal det leggjast vekt på at nybygg er
tilpassa resten av bygningsmassen/nabohus. Dette gjeld veg, 
bygningsvolum, høgde, takform og materialbruk. 
Ved bygging av nye hus på eksisterande byggeområde blir
utnyttingsgraden sett til BYA 26%.
Der byggegrensa er oppheva, gjeld 12,5m frå senterlinje veg til vegg 
bustadhus. 
I byggeområda for Hellemshaugan, Svedjan, Svian og Hylla skal 
takvinklane på nye hus liggja mellom 15 og 30 grader. 

1-3 Garasjar i eksisterande byggeområde kan ha gesimshøgde inntil 3,5m.
1-4 I området på Hylla med verneverdige bygg (B -1 på kartet), skal følgjande 

bestemmingar gjelde: 
• Eksisterande bygningar innanfor området som er verneverdig,  

kan ikkje rivast. Eksisterande bygningar innanfor det verneverdige 
området set maksimal møne- og gesimshøgd for kvar einskild tomt.

• I området på Hylla med formål sentrumsområde, er det ikkje lov 
med bruksendring av eksisterande bygningar innanfor område B1.

• Oppattbygging skal vera i samsvar med eksisterande bygg når det 
gjeld plassering, og skal gjelde i staden for plan og bygningslova 
sine generelle krav om 4m til naboeigedom. 

• Takvinkel skal liggja mellom 15 og 30 grader.
• Ved restaurering/utskiftning av bygg, skal takform, 
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fasadeutforming, materialbruk, vindauga og fargar  bli uendra eller 
harmonera med tradisjonell utforming innanfor området. 

1-5 For utviding av industriformål på Lensmyra, må det arbeidast ut ein 
bebyggelseplan før arealet blir teken i bruk. Deler av området kan nyttast til 
forretning/servicebygg.

1-6 På bustadtomt ved Hylla avmerkt B-2 med  har området kombinert formål 
bustad og privat barnehage. 

Landbruks, natur og friluftsområde (LNF-område) PBL §20-4, 1 ledd nr. 2
2-1 Det er i utgangspunktet berre lov med næring som gjeld stadbunde næring 

og anleggsverksemd. Det kan utførast bruksendring av eksisterande 
driftsbygningar i LNF-området med formål tilleggsnæringar.  Dette gjeld 
ikkje enkeltståande bygg i 100m-belte langs sjø. 

2-2 Det er ikkje lov med spreidd fritidsbygging innanfor kommunedelplan Røra.
2-3 Innanfor området Grindberg-Austli som vist på plankartet, er det lov å 

byggja inntil 5 nye bustader.
Ved nybygg av 3 nye bustader som blir sett opp samtidig og ligg naturleg 
saman med ein avstand på inntil 100m, skal det vedtakast bebyggelseplan 
før tiltak blir sett i gang. 
Tomter som er lagt ut til spreidd busetnad kan vera inntil 2 dekar. 

Veg til nye bustader skal samsvare med rammeplan for avkjørsel. 

Nye hus kan ikkje byggjast på dyrka jord eller høgbonitet skog. Frådeling 
av tomter må ikkje bli til driftsmessige eller miljømessige ulemper for 
landbruket. 

Område for særskild buk eller vern av sjø eller vassdrag.
I PBL: §20-4, 1 ledd punkt 4 er det ingen planbestemmingar, men det kan knytast 
retningslinjer til området. 

8. Retningslinjer, utfylling av planbestemmingane.
Byggeområda(PBL§20-4 1.ledd nr 1.)
1-1 Byggeområda må legge til rette for ferdsel langs sjøen. Det må vera høve 

for fritidssysler og rekreasjon nær bustadfelt. 
Byggeområda skal ha tilgang til kommunalt vatn, behandling av avfall, 
gråvatn og kloakk skal følgja kommunen sin praksis og regelverk. 
Byggeområda skal vurderast med tanke på flaum og erosjonsfare.
Tiltak innanfor byggeområda må leggjast til rette for funksjonshemma.

1-2 Byggeområde for  bustadhus skal plasserast slik at dei ikkje verker 
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dominerande i landskapet.
Ved søknad etter PBL:§93 skal det leggjast ved ei estetisk skildring av 
bygget.

1-3 Ved etablering av byggeområde nær trafikkert veg, jernbane og industri, 
må reguleringsplanen ha vurdering av støy. 

1-4 Når det gjeld det verneverdige området  på Hylla kan utskifting/restaurering 
av bygg førast attende til opphavleg bruk når det føreligg dokumentasjon 
på korleis bygget var tidlegare. 

LNF-områda (PBL §20-4 1.ledd nr. 2)
2-1 Rydding og vedlikehald av påviste kulturminne er lov
2-2 Nye bustader i LNF-områda må ikkje koma i konflikt med viktige 

særinteresser og temakart som landbruk, friluftsliv, biologisk mangfald, 
kulturminne, vassforsyning og farekart for kvikkleire. 
Byggesøknaden skal avklare tilgang til vatn og kloakk etter kommunal 
praksis og regelverk. 

2-3 Plassering av nye bygg og restaurering av eksisterande bygg skal
samsvara med god byggeskikk og vera tilpassa kulturlandskapet i området. 

2-4 Driftsbygningane i landbruket som er knytt til tilleggsnæringar, skal ikkje 
frådelast eigedommen.
Ved bruk av driftsbygningar til tilleggsnæring, skal kriteria i Landbruk Pluss
leggjast til grunn. 

Områder for særskild bruk eller vern av sjø eller vassdrag(PBL§20-4.1ledd, 
punkt 5)

5-1 Våtmarksområde med viktig sjøfugl skal ikkje drenerast eller fyllast opp. 
5-2 Forbod mot bygg og anlegg i 100-meters belte mot sjø skal handhevast 

strengt. 
5-3 Det skal ikkje setjast opp bygg nærare elvar enn 20 m

Viktige ledd innanfor kommunikasjon
6-1 Kommunen må leggja til rette for felles avkjørsel der dette er naturleg. 

9. Saksbehandlingsreglar
1. Alle planar og utbyggingstiltak samt alle søknader om bustadbygging skal sendast 
på høyring til kulturminneforvaltninga og sametinget. Dersom det er konflikt med 
påviste kulturminne, må det plasserast på alternativ tomt  eller avvisast.
2. For nokre tiltak er det sett plankrav om bebyggelseplan. Disse planane skal 
leggjast ut til offentleg ettersyn, og sendast på avgrensa høyring. 
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3. På område der det sett plankrav om reguleringsplan eller bebyggelseplan, skal det 
gjennomførast ei risiko- og sårbarhetsanalyse  for ulike tiltak. Jfr. Sjekkliste utarbeidd 
av fylksmannen. 

10. Konsekvensar av kommuneplanen etter PBL. §20-6. 
1. Arealplanen med bestemmingar skal verke frå den dato kommunestyret har 
godkjent planen.
2. Planutvalet i kommunen kan gje dispensasjon frå arealdelen når fordelane er klart 
større enn ulempene etter ei samla vurdering. Det kan ikkje dispenserast frå 
saksbehandlingsreglar. 
3. Reguleringsplanar under punkt 6.1skal framleis gjelde med godkjent arealplan. 
Reguleringsplanar som ikkje gjeld lenger, blir oppheva med eige vedtak i
kommunestyret. 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/196-26
Saksbehandler:
Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 3/10 25.01.2010

Klima og energiplan - revidert plan til godkjenning

Rådmannens forslag til vedtak
• Klima og energiplanen godkjennes og legges til grunn for budsjett og økonomiplan, 

samt revisjon av Kommuneplanen, herunder arealplan og sektorplaner. 
• Inderøy kommune etablerer et tilbud med sertifisering av virksomheter som 

Miljøfyrtårn. 
• Enøktiltak som reduserer årlige kostnader med 10 prosent skal snarest gjennomføres 

og kan om nødvendig lånefinansieres. 

Vedlegg
1 Fylkesmannens uttalelse til klima- og energiplan for Inderøy kommune
2 Klima og Energiplan i Inderøy kommune - høring
3 Uttalelse til Klima- og energiplan
4 Uttalelse til Klima- og energiplan
5 Uttalelse til Klima- og energiplan
6 Klima og energiplan - revidert plan til HU-møte 25.01.2010

Bakgrunn
Hovedutvalg Natur vedtok i møte den 17.11.2008, under sak 65/08, å utarbeide klima- og energiplan. 
Følgende rådgivende prosjektgruppe ble oppnevnt: Anita Axelsson, Willy Petersen, Bjarne Kvistad, med 
Anders Vatn og Tore Huseth som varamedlemmer.
I tillegg til medlemmer oppnevnt av hovedutvalget, har rådmannen oppnevnte tre medlemmer, 
enhetslederne Gunnar Winther og Jorunn By samt prosjektleder Karstein Kjølstad. 
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Prosjektgruppen har hatt følgende møter:

• Den 5. februar 2009 var hovedtema NTEs orientering om energiutredning for Inderøy kommune.
• I møter den 23. mars og 19. mai ble status og tiltaksplan gjennomgått.
• Prosjektgruppen var på studietur til Ørland og Bjugn den 16. juni.
• Et avsluttende møte i gruppen den 4. august gav innspill til endelig planforslag som gikk til 

Hovedutvalg Natur i møte der planen vart godkjent som grunnlag for høring. 

Planarbeidet er finansiert med tilskudd fra ENOVA. ENOVA krever at planoppfølgningen skal 
innarbeides i de rapporteringsrutiner som finnes i kommunen.
Frist for å gjennomføre planarbeidet var av ENOVA satt ved utgangen av 2009.

Under høringen kom det inn fem merknader. Skogselskapet i Trøndelag anbefaler at planen tar inn 
karbonforvaltning. Det forventes at karbonbinding i skog skal belyses og at det føres et karbonregnskap 
for kommunen. Det anbefales videre økt bruk av biobrensel til oppvarming og heltre til husbygging i 
stedet for betong og glass. Inderøy Næringsforening støtter alle forslag i planen. Naturvernforbundet
ønsker at kommunen skjerper målsettinger med større utslippsreduksjoner enn det som er vedtatt som 
nasjonalt mål. Forbundet tar opp spørsmål om utslipp fra industri og etterlyser tiltak for å unngå utslipp 
fra unødvendig bruk av bil. Naturvernforbundet støtter bruk av Miljøsertifisering samt at regler for 
innkjøp utvides til å omfatte etikk, klima og bærekraftig utvikling. Lokal landbruksinformasjon LLI, 
anbefaler økt bruk av flisfyring til oppvarming. LLI er positiv til videre samarbeid om flere tiltak i planen. 
Det gjelder bedre utnytting av husdyrgjødsel samt utnyttelse av vindkraft i mindre vindmøller. 
Fylkesmannen påpeker manglende oppmerksomhet og oppfølging av anbefalinger i Statlig 
planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunene og Stortingsmelding nr 39(2008-2009) 
om Landbruk og miljø. Fylkesmannen ber om det vurderes økt bruk av Planapparatet i kommunen for å 
styre arealbruk og utbygging for å påvirke valg av transportmiddel samt valg av energikilder og 
teknologi for oppvarming. Fylkesmannen støtter bruk av miljøsertifisering.
Uttalelsene er vedlagt. Oppfølging av uttalelsene går fram av rådmannens vurdering. 

Vurdering
Rådmannen anser planarbeidet som en videreføring av tiltak beskrevet i kommunedelplan for Miljø
vedtatt av kommunestyret 30.06.2003. Målsettinger fra denne planen er beholdt. Når kommunen får 
etablert et system for å måle energibruk og dermed får et grunnlag for å detaljere beregninger av 
klimagassutslipp, vil det bli aktuelt å vurdere målsettingene. Det er ikke utenkelig at de nasjonale 
målene blir skjerpet.

Rådmannen ser det som viktig at planen fokuserer på tiltak som kommunen har innflytelse på og på 
prosjekt som gir økonomiske innsparinger for kommunen. Det mest aktuelle er investeringer på 
kommunale bygg som gir reduserte energikostnader. Tiltak som gir miljøgevinst og næringsutvikling er 
også viktige å ha med.

Et eget kapittel om holdningsskapende arbeid er tatt med med tanke på at neste generasjon er en viktig 
gruppe å motivere til å bidra. I tillegg er det foreslått et kompetanse- og motivasjonsprogram for egne 
ansatte. Rådmannen anser at begge deler er nødvendige for å oppnå resultater. Ansvar for informasjon 
og opplæring plasseres i de enkelte enheter, men rådmannen vil bidra til nødvendig samarbeid og vil 
dessuten se til at tiltak gjennomføres gjennom det ordinære ledelsesapparatet i kommunen.

Planen består av en rekke prosjekter som krever oppfølging. Budsjett for 2010 og økonomiplan er 
vedtatt. Denne planen er justert i forhold til det vedtatte budsjettet, men forslag til tiltak fra 2011 
overskrider rammene i økonomiplanen. 
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Vurdering av innspill under høring.
Flere uttalelser etterlyste informasjon om karbonlagring i skog. Planen er supplert med informasjon om 
karbonlagring i skog. Det viser at årstilveksten i skogen i kommunen representerer ca 10 % av årlige 
utslipp av klimagasser. Dette anses ikke som et tiltak siden dette ikke skal innregnes i den nasjonale 
klimapolitikken. Det er lansert forslag om at regjeringen skal kjøpe klimagasskvoter fra kommunene. 
Karbonlagring i skog kan da komme på dagsorden.  
Fra landbruket kom det støtte til videreføring av næringsprosjekter med bioenergi og vindkraft. Noe av 
dette er allerede videreført. Rådmannen anser det som viktig å videreføre prosjektene i samarbeid med 
landbruksnæringa. 
Naturvernforbundet etterlyser en tyngre satsing enn det som planen legger opp til, både i form av 
skjerping av målsettinger og ved restriktive tiltak mot biltrafikken. Rådmannen er enig i begge tiltak og 
vil se på muligheten for å ta dette inn i all virksomhet og forvaltning. Når det gjelder målsetting for 
ytterligere redusert energibruk så har rådmannen ingen motforestillinger dersom det kan gjøres innefor 
de økonomiske rammer som gis i budsjett og økonomiplan. Etter hvert som kostnader i de enkelte 
prosjekt blir bedre kjent vil realismen i skjerpede mål bli avklart. Rådmannen har ikke foreslått endret 
målsettinger om redusert energibruk. 
Fra fylkesmannen er anbefalt å bruke plansystemet i sterkere grad. Rådmannen anser dette som et 
godt råd som vil bli fulgt opp i framtidige plansaker. Det anses ikke som aktuelt å revidere godkjente 
planer kun ut fra klima og energihensyn. Rådmannen ser imidlertid at det er viktig å ta med 
energiaspektet i alle plan- og byggesaker. 

Videre arbeid med klima og energitiltak i kommunen
Som det går fram av planforslaget har rådmannen angitt hvem i kommunen som skal følge opp hvert 
enkelt tiltak. Det er derfor den enkelte enhet som har ansvar for framdrift for de enkelte tiltak som 
ligger i planen. For noen oppgaver vil det være nødvendig å kjøpe inn tjenester når kommunen ikke har 
nødvendig kompetanse og kapasitet. 

For å sikre forankring og forpliktende oppfølgning vil rådmannen vurdere behovet for å revidere
kommunalt regelverk blant annet for kommunale innkjøp og for saksbehandling etter Plan og
bygningsloven. For landbruk og forurensingslovverk antar rådmannen at nasjonale og regionale 
myndigheter informerer om endret regelverk. 

For kommunale bygg er det foreslått en rekke tiltak for å oppnå riktig energibruk til oppvarming. 
Rådmannen vil utvikle kriterier for krav til internrente for å investere i tiltak som vil betale seg i 
reduserte utgifter til drift og energi. Som start på dette foreslås at rådmannen får fullmakt til å 
gjennomføre tiltak som gir reduserte årlige utgifter som tilsvarer 10 % av det investerte beløpet. Som 
eksempel kan opplyses at årlig kostnad for et banklån på 100 000 kroner med rente på 6 % kan 
nedbetales over 15 år med 10 000 kroner pr år, dvs 10 % av det investerte beløpet. 

Miljøsertifisering 
For å få energibruk og miljø på dagsorden i skolene vil rådmannen at alle kommunale virksomheter skal 
miljøsertifiseres. For skoler / oppvekstsenter / barnehager er det naturlig å overføre erfaringer med 
Grønt Flagg fra Sandvollan oppvekstsenter. For andre kommunale virksomheter er det enkleste med 
sertifisering som Miljøfyrtårn. Etter en oppstartsprosess som kommunen må bekoste kan kostnader til 
sertifisering forutsettes inntjent gjennom riktig energibruk og avfallshåndtering. I tillegg vil 
miljøfordelene oppnås.

Ordningen med sertifisering som Miljøfyrtårn kan også brukes av private virksomheter. En bedrift har 
tatt kontakt med kommunen for å bli sertifisert. 

For å komme i gang med Miljøfyrtårn-sertifisering må kommunen være sertifiseringsinstans. Det kreves 
at kommunen fatter vedtak om dette. Det vil medføre noen kostnader for kommunen i oppstarten, 
men når ordningen er i gang er det en forutsetning at hver enkelt virksomhet dekker utgiftene. 
Kommunen kan kreve sine utgifter dekket av de virksomheter som blir sertifisert. 
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Konklusjon
Rådmannen anbefaler at planen godkjennes med de endringer som er gjort og legger opp til 
regelmessige revisjoner når budsjett, økonomiplan og andre kommunale planer endres. 

Rådmannen forslår at Inderøy kommune satser på miljøsertifisering, både for egne 
virksomheter og for private virksomheter i kommunen. 

Rådmannen vil legge til rette for at lønnsomme energisparetiltak kan settes i verk med 
lånefinansiering uavhengig av budsjett og økonomiplan. 
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Monica Ness
Tlf. direkte: 74 16 80 64
E-post: monica.ness@fmnt.no

Inderøy kommune

7670 INDERØY

Deres ref.: 09/196

Vår ref.: 2009/5342 Arkivnr: 410

Fylkesmannens uttalelse til klima- og energiplan for Inderøy
kommune

1011111111

Det vises til kommunens mail av 02.09.2009 vedrørende høring av klima- og energiplan for
Inderøy kommune. Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger og vi har etter dette
følgende samlede merknader:

Vi synes det er svært positivt at Inderøy kommune nå har utarbeidet en egen klima- og
energiplan og skal bidra til at Norges samlede utslipp av klimagasser reduseres.
Hovedinntrykket av planforslaget er at dette er en oversiktlig, konkret og lettlest plan som gir
et godt utgangspunkt i kommunens arbeid med reduksjon av klimagassutslipp.

Kommunens målsetting er t å bidra til redusert utslipp i tråd med Kyotoavtalen. Vi vil i
denne forbindelse bemerke at Norges nasjonale målsetting er strengere enn våre forpliktelser
iht. Kyotoavtalen (jf. St.meld. nr. 34 (2006 — 2007). Norges nasjonale mål er følgende:

- Innenfor Kyotoprotokollens første periode (2008-2012) skal Norge skjerpe
Kyotoforpliktesene med ti prosentpoeng til ni prosent under 1990-nivå. Norge skal
sørge for at en betydelig del av reduksjonene skjer gjennom nasjonale tiltak.
Norge skal fram til 2020 kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30
prosent av Norges utslipp i 1990.

-

Norge skal være karbonnøytralt i 2050.

Vi ber kommunen endre sin målsetting slik at denne samsvarer med den nasjonale
målsettingen.

Nylig ble Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene vedtatt.
Inderøys planforslag som nå er på høring, dekker langt på vei de kravene som er nedfelt i
planretningslinjen. Vi kan imidlertid ikke se at kommunen har foretatt en fremskrivning av
utslippene i kommunen om det ikke gjennomføres tiltak, forventet etterspørsel etter energi og
forventet ny energiproduksjon, slik planretningslinjen krever (jf. punkt 4 c i
planretningslinjene). Hensikten med en slik analyse er bl.a. for at kommunen skal kunne forta
de riktige valgene/prioriteringene av klimatiltak. Vi anbefaler at kommunen foretar en slik
analyse, enten i forbindelse med denne planen eller ved første revisjon av planen.

Kommunen foreslår gjennomføring av en rekke klimatiltak på flere områder, både innenfor
kommunal virksomhet og i forhold til bedrifter/husholdninger. Vi savner imidlertid en
belysning av bruken av kommunens eget planleggingsverktøy (kommuneplanens samfunnsdel
og arealdel). Riktig areal- og transportplanlegging vil kunne medføre en betydelig reduksjon i
fremtidige energibruk og klimagassutslipp i kommunen. Utbyggingsmønsteret er i denne

Postadresse:

7734 Steinkjer

Besøksadresse: Telefon: 74168000
Statens hus Telefax: 74168053
Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no
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sammenhengen viktig, spesielt mtp. plassering av nye boligfelt, næringsområder og
industriområder i forhold til andre servicefunksjoner og sentrumsutviklingen forøvrig på
Inderøy. I tillegg bør kommunen vurdere spørsmålet om spredt boligbygging i relasjon til
reduksjon av klimautslipp og energiforbruk.

Vi vil forøvrig nevne at ny plandel av plan- og bygningsloven legger opp til at loven skal bli
et mer effektivt redskap for klimaarbeidet i fylker og kommuner. Loven slår fast at kommuner
og fylker skal ta klimahensyn i sin planlegging. Loven legger bl.a. til rette for at kommunene
kan stille krav om fleksible og miljøvennlige energiløsninger i forbindelse med ny utbygging.
Det vil si at kommunen kan kreve at det legges til rette for vannbåren varme ved ny
utbygging. Den nye planloven forenkler kommunenes mulighet til å sette restriksjoner på
parkering i byer og tettsteder, samt at kommunene enklere kan bestemme at kollektivtrafikken
skal få bedre tilgjengelighet enn biltrafikken.

Vi registrerer at kommunen har foretatt en konkretisering av tiltakene, spesielt når det gjelder
inndeling i årlige gjøremål og oppfølgingsansvar. Dette er viktig for å sikre gjennomføring av
de foreslåtte tiltakene. I tillegg anbefaler vi at de ulike klimatiltakene nedfelles i kommunens
styringsdokumenter, f.eks. i økonomiplanen, samt kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Vi ser at kommunen har valgt å ikke gjøre en vurdering av klimatilpasningstiltak i klima- og
energiplanen, men å ta inn dette i andre planer. Det er imidlertid viktig å se planene i
sammenheng slik at et tiltak for å redusere utslipp ikke forsterker de negative konsekvensene
av et endret klima (et eksempel på dette kan være fortetting som kan føre til økt fare for
regnflom dersom man ikke tar hensyn til at vannet får gode nok dreneringsveier). Vi vil også
anbefale følgende endring til teksten (s. 5): "Økt risiko for flom og muligheter for.." etc
endres til " Endringer i klima som for eksempel økt risiko for flom (...) må tas inn i
kommunens ROS-analyse, beredskapsplaner og andre tiltaksplaner.

Til slutt vil vi berømme kommunen for å sette større fokus på holdningsskapende arbeid, både
ved at det bevilges midler til informasjon og kursing om klimatemaet, samt miljøsertifisering
av enkelte virksomheter i kommunen med Miljøfyrtårn. Vi synes også det er svært positivt at
kommunen bevilger midler til å Grønt Flagg-sertifisere alle barnehager, skoler og
oppvekstsenter.

Vi ønsker Inderøy kommune lykke til med gjennomføringen av klimatiltakene og det videre
arbeidet på området.

Med hilsen

-(L
1(r1(ek‘{e.

Miljøverndirektør

Monica Ness
Rådgiver
Miljøvernavdelingen
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Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen: Johan Chr. Mørkved, tlf. 74168198
Kommunal- og administrasjonsavdelingen: Camilla Støre, tlf. 74168337
Miljøvernavdelingen: Monica Ness, tlf. 74168064

Side 3 av 3

Side 52



1 7 SEPT.2009

Inderøy Kommune
Vennaliveien 37
7670 Inderøy

Skogselskapet i Trøndelag
Stiftet 2006

Tilsluttet
Det norske Skogselskap

Klima og energiplan i Inderøy kommune - horing

Viser til høringsutkastet til Klima og energiplan for Inderøy kommune.

IIII
SKOGSELSKAPET

Statens Hus

7734 Steinkjer

Telefon: 74168191

Mobil: 93898799

Kontonr: 4202.08.34727

Foretaksnr. 990 095 159

Steinkjer, 16.09.2009

Utkastet til klima- og energiplan for Inderøy kommune har stort fokus på utslippsreduksjoner og
energiforvaltning. Dette er vel og bra. Det er imidlertid viktig å merke seg at en kommune som
Inderøy også bør vie karbonforvaltning stor oppmerksomhet. I klima- og energisammenheng
ligger det et stort potensial i god karbonforvaltning. Det er derfor urovekkende at CO2-binding i
skog ikke er belyst i planen.

Bindin av karbon i sko er knyttet til økning i biomasse. Biomassen i trønderske skoger øker
med 1,6 millioner kbm pr år. Dette tilsvarer ca 2,2 millioner tonn CO2. Pr i dag er årlig
nettobinding i skog for Inderøy kommune anslagsvis 6000 tonn CO2. Kommunen har stort
potensial for å øke CO2-binding i skog. Vi ser derfor gjerne at kommunen får på plass
beregninger som synliggjør CO2-binding i skog, samt tiltak som bidrar til utvikling av
skogressursen i klimasammenheng. Vi anbefaler nettsiden www.sko o klirna.no som et
utgangspunkt for videre analyser.

Skogen i Inderøy kommune produserer trelast som substituerer bruk av bl.a. betong, glass og
aluminium. For hver kubikkmeter trelast som produseres og realiseres i byggevirksomhet,
reduseres karbonutslippene med 1.0 tonn CO2 i forhold til bruk av alternative byggematerialer.
Skogen i Inderøy leverer årlig ca 4.000 kbm trelast ved en avvirkning på 15 000 kbm — dvs en
substitusjonseffekt på 4.000 tonn CO2. I tilegg skjer det en midlertidig binding av CO2 i
trelastens levetid på 0,8 tonn CO2 pr kbm — dvs 3200 tonn CO2. I en klima- og energiplan bør
trelastbrukens substitusjonseffekt synliggjøres. Inderøy kommune bør videre fokusere på å øke
trebruken, på bekostning av betong, glass og aluminium, i egne bygninger. Dette gjelder både
ved nybygging og ved renovering av gamle bygninger.

Ved bruk av trevirke til bioener i avlaster man andre energikilder. Substitusjonseffekten vil
variere betydelig med hva en sammenligner med — strøm basert på kull, olje, gass- med og uten
bruk av overskuddsvarme etc. I en mix av slik alternativ kraft i Europa innebærer bruk av
bioenergi ca 1 tonn CO2 reduksjon pr kbm trevirke. Klima- og energiplanen tallfester dessverre

li
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ikke betydningen av dagens bioenergibruk, og heller ikke det framtidige potensialet som ligger i
økt bioenergibruk.

Vi benytter oppfordrer kommunen til å slutte opp om tiltak jfr. Nord-Trøndelag fylkeskommunes
klimakampanje www. lant-tre.no :

- Plant tre
- Bygg i tre
- Fyr med ved.

rne Rannem
Daglig leder
Skogselskapet i Trøndelag
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Til Inderøy Kommune
Vennalivegen
7670 Inderøy

Klima o ener i lan — uttalelse.

Inderøy Næringsforening

Styret i Inderøy Næringsforening gjorde følgende vedtak i møte 30.09.2009:

Inderøy 16.10.2009.

Mvh
Inderøy Næringsforening
Åshild Vang
Leder

111111111111111,11,1111111111111111

Det gis en kort uttalelse med positiv holdning til Klima og energiplanen, og til info til
Næringsforeningens medlemmer i 2010.
Hvis kommunens tiltak i egne bygninger rn.v. lykkes mht. til innsparinger, kan dette
være eksempel til etterfolgelse for andre eiendomsbesittere.
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Uttalelser til Klima- og energiplan for Inderøy kommune fra

Naturvernforbundet i Inderøy og Mosvik.

Lokallaget gratulerer kommunen med Klima- og energiplanen. Det er et godt utgangspunkt.

Hvis kommunen virkelig realiserer dette, er det bra.

Vi har noen kommentarer og spørsmål til planen:

- Kommunen kan gjerne ha mer ambisiøse mål for sin virksomhet (side 5, 20% redusert

energiforbruk i egne bygg). Kommunen er tross alt ledende i dette viktige arbeidet, og hvis

en kan oppnå mer enn det nasjonale målet, blir det lettere for innbyggerne å følge etter.

- Lokallaget krever skilt med "Tomgang maksimum 1 min." på Straumen, Røra stasjon, Prix

Sandvollan og andre aktuelle steder. Dette er i tråd med gjeldende Miljøplan fra 2003, men

et tiltak som aldri er iverksatt

- Hvilke mål har Inderøy for industri og transport? Utslippene fra disse kildene har økt mest

(30%) sammenlignet med 1991.

- Hvorfor har Hylla kalkverk gratis klimakvote?

- side 7:

• ENOVA har tilskuddsordninger. Har kommunen søkt på tilskudd og til hva?

side 9:

il

• Elektrisk oppvarming skal i følge planen brukes i liten grad til oppvarming av

kommunale bygg (s.7). Lokallaget av Naturvernforbundet foreslår ordlyden endret fra

"i liten grad" til "minst mulig" fordi vi tror det vil være mer forpliktende.

• Kommunen må tilrettelegge for miljøriktig transport står det i planen. Vi ønsker en

konkretisering av dette punktet! Gang- og sykkelveier fra Straumen til Mosvik, Vist og

Verdal bør planlegges med dato for sluttføring.

• Bestillingstransport kan gjerne gjelde alle, ikke bare ungdom og eldre uten førerkort.

Kan hende at flere lar bilen stå. Vi viser her til Frosta kommunes Bestillingstransport

(se hjemmesiden til Frosta kommune)

Iil
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• Det er bra at Inderøy skal legge både etikk, klimahensyn og bærekraftig utvikling til

grunn ved innkjøp!

side 10:

Vil kommunen satse på Miljøtårnsertifisering for Inderøy kommune?

side 12:

Utbygging på Næssjordet: Hvorfor ikke bruke varme fra sjøvannet i Borgenfjorden i stedet

for utelukkende å se på flisfyring? Oppvarming fra sjøvann er en nesten utslipsfri ressurs som

krever svært lite når den først er etablert.

Vi håper at våre innspill blir tatt med i det videre arbeidet med klima og miljø på Inderøy!

Vennlig hilsen

Styret for Naturvernforbundet i Inderøy og Mosvik

v/ Anneke Liesker
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Karstein Kjølstad

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Karstein Kjølstad
21. oktober 2009 09:07
Postmottak
Marit Røli
VS: Høring klima energi plan
Høringsutkast kep.doc
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Uttalelse
Lokal Landbruksinformasjon - tlf 917 31 035 Vennavegen 10, 7670 Inderøy

E-post:lli@online.no 21. oktober 2009

Høringsuttalelse fra landbruket ang. klima og energiplan i Inderøy kommune.

Viser til høringsutkastet til klima og energiplan for Inderøy kommune.

Når det gjelder det som berører skog har Skogselskapet i Trøndelag v/ Arne Rennan kommet
med en uttalelse som LLI stiller seg positiv til.

Det er viktig at lokalt trevirke blir bruk, fremfor virke som innebærer lang transport. Da
spesielt med tanke på pellets bruk. Bruk av flisfyring er derfor å foretrekke, da dette er
noe som kan produseres innen kommunen. Dermed vil en også stimulere til å hindre
gjengroing av spesielt vei- og åkerkant. Det er viktig at kommunen er sterkt med på og
påvirker til bruk av slik oppvarming i alle byggeprosjekter.

Det kommer frem masse positivt i høringsutkastet når det gjelder landbruket. I kommunen er
det flere potensielle mottakere når det gjelder varmeanlegg, da spesielt Hoff Sundnes og
Verdalskalk AS. Viktig at slike prosjekt kommer i gang, såfremt lønnsomheten er der.

Ved et prosjekt ved Hoff Sundnes med bruk av gjødselgass vil en samtidig kunne stimulere
til å få slutt på høstspredning av husdyrgjødsel. I stedet bør det være mulighet for
levering av gjødsla til dette anlegget. Dette krever større lagringskapasitet av gjødsla
hos bøndene. Det vil da være aktuelt med midler for støtte til utviding av lagra.
Ringvirkning av dette er også mindre høstpløying.

LLI ser også det positive i at klima, energi og miljø trekkes inn i driftsplaner og HMS,
dette er med på å bevisstgjøre hver enkelt bonde.

Inderøylandbruket støtter en utredning av muligheten til vindmølleanlegg i Inderøy. Da
snakker vi om mindre gårdsanlegg eller felles bygdeanlegg som i stor grad kan gli inn i
kulturlandskapet. I tillegg til å gi miljøvennlig energi håper vi slike anlegg gir et
styrka næringsgrunnlag i særlig utkantene av kommunen.

LLI stiller seg positiv til høringsutkastet til klima og energiplan, og inderøylandbruket
ønsker å samarbeide med kommunen for å utvikle prosjekter med miljøvennlig energi.

Hanne Damås
Daglig leder
Lokal landbruksinformasjon

Per Morten Kvam
Leder
LLI

 Opprinnelig melding  
Fra: Lok Info [mailto:lli@online.no]
Sendt: 19. oktober 2009 22:10

i
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Til: Karstein Kjølstad
Emne: Høring klima energi plan

Hei!

Her kommer høringsuttalelser fra inderøylandbruket. Håper det kan sendes til deg.

Hilsen
Hanne Damås
lli online.no
Tlf: 91731035

No virus found in  this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com  
Version: 8.5.422 / Virus Database: 270.14.21/2445 - Release Date: 10/19/09 06:40:00
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Bakgrunn og hensikt 

Hensikt med planarbeidet
Planarbeidet startet opp i januar 2009. Hensikten var å gi grunnlag for å revidere kapittel 10 i 
Kommunedelplan for Miljø. Planen fokuserer på tiltak som kommunen har stor innflytelse på. 

Når planen er vedtatt vil den være retningsgivende for alle ansatte i kommunen. Det legges opp til at 
planen skal revideres jevnlig og at den skal gi innspill til økonomiplan og årsbudsjett. Det er også lagt 
til grunn at planen gir føringer for andre sektorplaner. Juridisk binding for enkelte tiltak i planen, kan 
oppnås i form av bestemmelser i kommuneplanen og bevilgning til tiltak i budsjett med 
økonomiplan.

Dette planforslaget har tatt hensyn til merknader som kom inn under høringsperioden i oktober 
2009. Planen er også revidert ut fra vedtatt budsjett for 2010 med tilhørende økonomiplan. Status er 
endret ut fra det som er gjennomført i 2009 mens planen var under bearbeidelse.

Utstyr i varmesentralen på Røra skole. 

Vindmøller på Ørlandet 
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Gjeldende Kommuneplan for Miljø. 
I gjeldende kommunedelplan for miljø vedtatt i 2003 er fastsatt følgende delmål for klima og energi: 

Et eksempel på i verksatte tiltak, er biobrenselfyrte kjeler ved skolene på Sakshaug og ved 
Inderøyheimen, samt oppvarming med grunnvannsbasert varmepumpe ved Sandvollan 
oppvekstsenter. Det er gjort en rekke utredninger om ny energiforsyning for flere prosjekt.

Utslipp av klimagasser Inderøy kommune. 
SFT har nasjonalt ansvar for å holde oversikt over utslipp av klimagasser i Norge. Basert på data fra 
SSB har SFT beregnet klimagassutslipp fra Inderøy kommune i 2007 til 112 300 tonn CO2-
ekvivalenter. 
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Utslippene i 2007 er ca 30 % større enn i 1991. 

Ca 40 % av totalutslippet kommer fra prosessutslipp fra industri og utslipp fra Verdalskalk AS ved 
Hylla kalkverk utgjør det meste av dette. Bedriften har fått gratis klimakvote for utslippet fra 
kalkverket. Utslipp fra landbruk utgjør 22 % mens utslipp fra transport utgjør 12 %. 
Forbrenningsanlegg på industrianlegg utgjør 20 % av de kommunale utslipp. En stor del av dette er 
forbrenning ved Hylla kalkverk og ved Hoff Sundnes.

Se detaljer i oppstilling fra SFT nedenfor:

Utslipp i tonn CO2-ekvivalenter

1991 1995 2000 2007 2007 %

Stasjonær forbrenning 15449,7 19488,7 18612,1 22906,8 20 %

Industri 13630,2 17719,5 16973,2 21636,1 19 %

Annen næring 897,3 831,4 810,7 526,2 0 %

Husholdninger 922,2 937,8 828,2 744,5 1 %

Annen stasjonær 
forbrenning 0,0 0,0 0,0 0,0 0 %

Prosessutslipp 49099,7 63013,7 55654,6 69967,9 62 %

Industri 23491,2 36865,3 30147,8 44904,0 40 %

Deponi 300,2 302,0 252,2 192,3 0 %

Landbruk 24902,6 25414,5 24842,7 24633,8 22 %

Andre prosessutslipp 405,6 431,9 411,9 237,8 0 %

Mobile kilder 14913,9 15650,1 15186,4 19423,6 17 %

Veitrafikk 10886,9 11936,8 11830,0 14007,0 12 %

Personbiler 8520,1 9021,4 9290,1 10923,4 10 %

Lastebiler og 
busser 2366,8 2915,4 2539,9 3083,6 3 %

Skip og fiske 52,1 55,1 62,3 72,5 0 %

Andre mobile kilder 3974,8 3658,1 3294,0 5344,2 5 %

Totale utslipp 79463,3 98152,4 89453,1 112298,3 100 %
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CO2-binding i skog. 
Ut fra gjeldende skogbruksplan og ved bruk av Skogbrukets klimakalkulator er det funnet at årlig 
tilvekst i skogen i Inderøy utgjør ca 10 tusen tonn CO2-ekvivalenter, dvs ca 11 % av alle utslipp i 
kommunen. I trærnes stammevolum er det bundet ca 260 tusen tonn CO2-ekvivalenter. Til 
sammenlikning er totalt utslipp av klimagasser i kommunen 112 tusen tonn CO2-ekvivalenter.

Energibruk i Inderøy kommune 
NTE har i Energiutredning for Inderøy kommune datert desember 2008 gitt en grundig beskrivelse av 
energibruken i kommunen. 1 GWh er lik 1 million kilowattimer, kWh. Andre ord og uttrykk er forklart 
i ordliste bakerst i denne rapporten.

Totalt energibruk i kommunen er ca 180 GWh. Drivstoff til transport kommer i tillegg. Av denne 
energien produseres ca 20 GWh i kommunen. Det meste av dette er vedproduksjon og resten er 1,5 
GWh fra biobrensel i to anlegg og 0,2 GWh i et lite vasskraftverk på Røra. 

Når det gjelder totalt energiforbruk i kommunale bygg og anlegg er følgende tabell hentet fra NTE sin 
energiutredning for Inderøy kommune. Her er vist elektrisitetsforbruk i kommunale bygg i 2005 2006 
og 2007. I tillegg er det brukt ca 1,5 GWh i form av vannbåren varme fra to pelletsfyrte 
varmesentraler i Samfunnshuset og Inderøyheimen. Totalt energiforbruk i kommunen i 2007 er 
dermed ca 7,3 millioner kwh.

Kommunes forbruk fordelt på 
bukergruppeElektrisitet  (GWh)

2005 2006 2007

Andre 0,01 0,01 0,00

Helse og sosial 2,23 1,87 1,65

Tjenesteytende 1,22 1,21 1,25

Offentlig Forvaltning 1,82 1,48 1,57

Gate, veilys 0,03 0,10 0,09

Undervisning 1,19 1,17 1,19

Husholdning 0,00 0,01 0,04

Sum 6,50 5,84 5,78

Hele utredningen kan leses på nettsiden til NTE.

Side 64



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
12.01.2010 2009/196

Side   6  Klima energiplan – Revidert tiltaksplan til HU-møte 25.01.2010

Mål for klima og energi Inderøy kommune
Det foreslås følgende mål for perioden fram til 2020. 

Tema Mål 2020

Energi - 20 % redusert energiforbruk i egne bygg

- Økt bruk av lokale fornybare energibærere

- EL skal ikke brukes til oppvarming når gode alternativ finnes

- Kommunen skal være ledende innen miljøriktig energi -bruk

Klima Inderøy kommune skal bidra til redusert utslipp av klimagasser i tråd med 
Kyotoavtalen og nasjonale målsettinger. 

Forvaltning og
drift 

Ansatte i kommunen skal gi råd og stille krav til egne innbyggere. Innen egen 
tjenesteproduksjon skal kommunen være et godt eksempel for andre.

Forutsetninger 
Virkninger av menneskeskapte utslipp av klimagasser er grundig beskrevet i grunnlaget for den 
nasjonale politikken. Denne planen inneholder derfor lite informasjon for å begrunne tiltak for å
redusere klimagassutslipp. 

Planen behandler i liten grad tiltak for å tilpasse seg klimaendringer. Økt risiko for flom og muligheter 
for bedre jordbruksproduksjon må tas inn i beredskapsplaner og andre tiltaksplaner. 

Målsettinger om redusert energibruk og klimagassutslipp er rene anslag fordi kommunen ikke har 
gode data for energibruk for ulike bygg og anlegg. Kommunen har heller ikke ordninger for å måle 
resultat i form av redusert energiforbruk og reduserte klimagassutslipp. Tiltak for å etablere et 
system som gir bedre oversikt og utslipp og energibruk er dette er lagt inn i tiltaksplanen. 

Det er lagt mest vekt på de tiltak der kommunen har mulighet for å få gjennomført tiltak. Av disse er
tiltak som gir økonomisk gevinst for kommunen prioritert.

Planen vil ikke gjelde for mange år framover. Planen må implementeres inn i andre sektorplaner og 
deretter utvikles og revideres ved at delprosjekt videreføres i forbindelse med årsbudsjett og 
kommuneplanlegging. Flere prosjekt er avhengig av framdrift på andre kommunale tiltak og noen 
prosjekt er avhengig av positiv støtte fra private aktører. Noen prosjekt er basert på finansiering 
gjennom tilskudd fra staten eller fra regionale etater. 

Bedriftene Verdalskalk AS og Hoff Sundnes er omtalt i planen. Årsaken til det er at disse bedriftene
medfører at Inderøy kommune skiller seg fra gjennomsnittet både i fylket og nasjonalt. Verdalskalk 
har så store klimagassutslipp at gjennomsnittlig utslipp pr innbygger i Inderøy kommune er langt over 
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gjennomsnittet. Hoff Sundnes har et stort energibehov som er teknisk mulig å forsyne fra lokalt 
produsert bioenergi. 

A Tiltak innen kommunal virksomhet 

A1 Drift av kommunale bygninger og anlegg

Status 
Kommunen eier ca 36 000 m2 bygninger av ulik alder og ulik standard. De største bygningene er 
helseinstitusjoner og skoler. Kommunen eier også mange utleieboliger og er medeier i flere 
samfunnshus. 

I budsjett for 2009 og de neste tre år er det satt av 1 million kroner hvert år til tiltak innen HMS. Disse 
er ikke relatert direkte til klima eller energi.

Inderøy Kulturhus eies av Inderøy kommune. Daglig drift og vedlikehold gjøres av en egen etat med
et eget styre. Utbedringer som og nyanlegg som krever investeringer skal godkjennes av kommunen.

Det er tre kirker i kommunen som eies og forvaltes av den norske kirke, og to som eies av 
fortidsminneforeningen. Alle oppvarmes med elektrisitet og er ikke isolert etter dagens standard.
Totalt årlig energibruk varierer mellom 200 og 250 tusen kwh. 

Når det gjelder faktainformasjon om energibruk i den enkelte bygning så var situasjonen ved 
inngangen til 2009 nesten uten unntak mangelfull. Det manglet sammenstilt kunnskap om tilstand og 
energibruk. I løpet av 2009 er det med tilskudd fra Enova montert et system for overvåking og digital 
lagring av data om EL-forbruket i mange kommunale bygg. 

Muligheter for å redusere energiforbruket antas å være betydelig. For å kunne ta ut potensiell 
energisparing vil det kreves investeringer til oppgradering av bygninger og utstyr, samt til 
vedlikehold. Oppgradering av utstyr for overvåking og styring av energianlegg må monteres i flere 
bygg for å hente ut innsparingspotensialet. Inntjeningstiden for investeringer vil variere og må 
dokumenteres i hvert enkelt prosjekt. 

Inderøy kommune har to biobrenselanlegg i drift, basert på pellets. Et anlegg forsyner skolene på 
Sakshaug og samfunnshuset med 800 000 kWh og det andre anlegget forsyner Inderøyheimen med 
700 000 kWh. På Inderøyheimen er ca 60 % av golvarealet oppvarmet med radiatorer, mens den
eldste bygningsmassen (ca 40 %) oppvarmes med elektrisitet. 

Sandvollan oppvekstsenter varmes opp med grunnvannsbasert varmepumpe. Når skolen utvides må 
dette anlegget ha mer kapasitet. 

Deler av Inderøyheimen (bygd før 1980), er varmeisolert i 2009. Det er lagt på mer isolasjon og satt 
inn vinduer med mindre varmetap samt at kuldebroer er fjernet. Dette antas å gi redusert 
energiforbruk til oppvarming.
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Vannbåren varme er som regel et vilkår for å kunne utnytte andre energikilder enn elektrisitet. Røra 
skole er utbygd med vannbåren varme. Fyrrom og kjeler er bygd for over 50 år siden. Utstyret er 
nedslitt og kan ikke brukes optimalt. En oppdatert utredning om tiltak er utført. Kostnader for 
oppgradering av varmesentral og omlegging til vannbåren oppvarming på Røra skole er 
kostnadsberegnet til ca 1, million kroner.

Det planlegges nytt administrasjonsbygg på Venna i tilknytning til helsehuset, som er utbygd med 
elektriske panelovner til oppvarming. En utredning viser at det er riktig å satse på felles 
energifordelingssystem med varmt vann for hele Venna-området. Varmesentral med bioenergi er 
gunstigere enn jordvarme. Anbefalingen fra konsulent er at kommunen engasjerer seg på eiersiden 
for energianlegget. Både Kulturhuset og Helsehuset har store areal som i dag ikke har vannbårent 
oppvarmingssystem. Det er dokumentert et samlet energibehov for Vennaområdet på ca 1 million 
kWh, dvs 1 GWh. Totale investereinger til varmesentral er estimert til ca 3,8 million kroner, og 
fordelingsnettet til 1,5 mill kroner.

ENOVA har tilskuddordninger for utbygging av varmesentraler med fornybare energikilder og for 
omlegging til vannbåren oppvarming. Det er søkt om tilskudd for omlegging til vannbåren varme på 
til sammen 8000 m2. Søknaden omfatter skolene på Sakshaug og Røra skole, samt Helsehuset og 
Kulturhuset. I tillegg er det søkt om omlegging for 40 prosent av arealet på Inderøyheimen. I 
søknaden er det tatt med kostnader til ombygging av varmesentral på Røra skole. Søknadsfrist for 
programmet var 1. september 2009 og det er ett års frist for å ferdigstille tiltak. Alle tiltak som er 
omsøkt er kostnadsberegnet til mer enn 13 millioner kroner og det påregnes tilskudd på til sammen 
3 millioner kroner. Det enda ikke mottatt svar fra Enova.

Mål 
Redusere energiforbruk til oppvarming med 10 % innen utgangen av 2012 og med 20 % innen 
utgangen av 2020. 

Kommunale bygg skal ha et oppvarmingssystem som legger til rette for å ta i bruk alternative 
energiformer. Bruk av fyringsolje skal erstattes med biobrensel. Elektrisk oppvarming skal brukes i 
liten grad.

Strategier 
For alle offentlige bygg må etableres et oppdatert system for faktainformasjon og styring av
energibruk. Dette gir grunnlag for å prioritere og for å analysere tiltak som reduserer energibruken i 
kommunale bygninger. Det antas at dette vil avdekke en rekke investeringer med kort inntjeningstid. 
Aktuelle tiltak er bedre energistyring og bedre isolering av kommunale bygg. Ved utarbeidelse av 
tiltaksplaner må de som driver og bruker bygningene informeres og tas med på råd. Enovas 
tilskuddordninger for planlegging og gjennomføring av tiltak må utnyttes.

Skolene på Sakshaug, Sandvollan og Røra som har delvis vannbåren oppvarming, må utnytte 
vannbåren varme i størst mulig grad ved ytterligere utbygging fra panelovner til radiatorer. 
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Ved utbygging på Venna-området må kommunen bidra til felles energifordelingssystem med 
vannbåren varme i samarbeid med fylkeskommunen. Både Kulturhuset og Helsehuset har store areal 
som i dag har elektrisk oppvarming. Omlegging til vannbårent oppvarmingssystem må forseres. 

Inderøyheimen som har varmesentral og delvis vannbåren oppvarming må i forbindelse med andre 
bygningsarbeider, legge om oppvarmingen fra EL til vannbåren. Det medfører at varmesentralen må 
oppgraderes med økt kapasitet. 

God drift av energianlegg er komplisert og krever at driftsoperatørene er motiverte og har god 
opplæring. To vaktmestre har erfaring med drift av pelletsanlegg og flere har erfaring med kjelanlegg. 
Denne kunnskapen må utvikles og spres til flere. Samarbeid med næringsdrivende og andre 
byggforvaltere i kommunen er aktuelt. Her nevnes Sund folkehøgskole som har nybygd biofyrt 
kjelanlegg.

Husleieavtaler for skoler og helse- / omsorgsbygg må omlegges for å stimulere til riktig energibruk. 
Ved at ansvar og deler av gevinsten med energisparing legges over til den som bruker bygningen, vil 
motivasjon til sparing bli større. Dette gjelder også for bruk av andre offentlige bygg.  

Kommunen må tilrettelegge for miljøriktig transport til og fra arbeid slik at flere bruker sykkel, 
føttene, buss og tog i stedet for bilen. Aktuelle tiltak er enda flere gang og sykkelveger. Det kan være 
aktuelt å bygge flere bussholdeplasser og tilrettelegge for tryggere sykkelparkering.

I det hele tatt må kommunen vise fram de gode eksempel slik at andre kan gjøre det samme.

Tiltak og kostnader (ikke prioritert, oppgitt som 1000 kroner)
Nr Tiltak Budsjett 

2010
2011-
2013

Etter 
2013

Ansvar 

01 EOS-loggen og tilsvarende system i alle bygg 
større enn 250 m2. 

100 250 FDV-KT

02 Tilstandsbeskrivelse for alle kommunale bygg 
med 50 % tilskudd fra Enova. 

200 100 FDV-KT

03 Gjennomgang og revisjon av husleieavtaler for å 
belønne riktig energibruk

20 FDV-KT / 
Rådmannen 

04 Regelverk for enøktiltak med god inntjening. 
Krav til internrente skal oppfylles for 
lånefinansierte tiltak. 50 Rådmannen 

05 Tiltaksplan for alle skolebygg 50 100 FDV-KT

06 Tiltaksplan for alle helsebygg 50 100 FDV-KT

07 Oppgradering av SD-anlegg for skolene på 150 200 FDV-KT
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Sakshaug

08 Oppgraderte SD-anlegg for Inderøyheimen 50 100 FDV-KT

09 Varmeisolering av Inderøyheimen 200 500 FDV-KT

10 Omlegging til vannbåren varme i deler av 
Inderøyheimen

100 1400 FDV-KT

11 Økt kapasitet på varmesentral på 
Inderøyheimen, evt ny biobrenselfyrt 
varmesentral for Næssjordet og Straumen. 100 2500 FDV-KT

12 Omlegging til vannbåren varme i Helsehuset 1 400 FDV-KT

13 Nytt biobrenselanlegg for Venna-området 200 3 500 FDV-KT

14 Nytt biobrenselanlegg for Røra skole 700 FDV-KT

15 Omlegging til vannbåren varme i 
håndverkbygget i Røra skole

100 800 FDV-KT

16 Omlegging til vannbåren varme i Paviljongen og 
SFO-bygget Sakshaug barneskole 

700 400 FDV-KT

17 Omlegging til vannbåren varme i Inderøy 
ungdomsskole 

200 1000 FDV-KT

18 Omlegging til vannbåren varme i Inderøy 
Kulturhus 

150 500 Rådmannen 
/ FDV-KT

19 Opplæring av ansatte om energibruk i 
kommunale bygg

20 Rådmannen

20 Tiltaksplan for alle utleiebygg 0 50 FDV-KT

21 Tiltaksplan for alle kirkebygg 0 50 Kirkevergen 

22 Tiltaksplan for alle samfunnshus i kommunen 0 50 Huseier 

23 Tiltaksplan for kommunaltekniske anlegg for 
energieffektivisering

0 10 FDV-KT

24 Kurs for vaktmestre – kompetansesamarbeid i 
INVEST om energi i bygninger 

5 40 Rådmannen 

25 Gode gang og sykkelveger på flere strekninger. 500 100 FDV-KT / 
NPL 
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26 Trygg og enkel sykkelparkering ved nytt 
kommunehus og ved andre større kommunale 
arbeidsplasser.

50 100 25 FDV-KT

Sum 4 595 12 250

A2 Kommunale innkjøp

Status 
Kommunale innkjøp av varer og tjenester utgjør hvert år ca 50 millioner kroner inkl mva. Totale 
utgifter i kommunen er ca 250 millioner kroner. Mellomlegget på 200 millioner kroner er 
lønnsutgifter og kapitalkostnader.  

Innkjøp av varer og tjenester bidrar indirekte klimagassutslipp. Det er normalt ikke andre hensyn enn
pris som legges til grunn for valg av produkt og leverandør i Inderøy kommune. 

Kommunalt ansatte har behov for transport. Dette skjer med egen bil, med leiebiler og ved kjøpte 
transporttjenester. Med bedre tilbringertjeneste til Røra stasjon og andre knutepunkter kan 
bilbruken reduseres. 

Trygge gangveger og sykkelveger vil kunne redusere bilbruken og gi økt mosjon til mange kommunalt 
ansatte. 

Mål 
Inderøy kommune skal legge både etikk, klimahensyn og bærekraftig utvikling til grunn samtidig som 
innkjøp vurderes i forhold til livsløpskostnader. Transport skal skje med miljøriktige løsninger. 

Strategier 
Kommunens innkjøpsreglement må gjennomgås og endres. Flere kommuner i fylket er i gang i et 
nettverksarbeid. Både loven og forskriften for offentlige innkjøp gir mulighet for å stille krav og sette 
vilkår slik at hensynet til klima og bærekraftig utvikling kan legges til grunn ved valg av tilbud på 
vareleveranser og nyanlegg. Dette vil medføre at leverandørene legger økt vekt på å ivareta 
miljøhensyn og at de må dokumentere det. 

Arbeidet med nytt regelverk for innkjøp må involvere flest mulig i organisasjonen for å oppnå 
maksimal læringseffekt. I tillegg må det gis opplæring til alle som bestiller varer og tjenester.

Ved innkjøp av anlegg og ustyr som krever store kostnader for skraping og avfallsbehandling, må 
livsløpskostnader tas med i vurderingene for valg av løsning og anbud. Alle kostnader for drift og 
vedlikehold må tas med i kostnads- og miljøbelastningsvurderinger.

Utprøving av EL-biler og andre miljøriktige biler settes i gang innen de fleste sektorer der kommunen 
bruker leiebiler.

For tilbringertjeneste til jernbane på Røra må det etableres fast rutebuss fra Straumen eller fleksibel 
bestillingstransport. Fylkeskommunen gir bistand og finansiering. Ordninger med bestillingstransport 
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til andre destinasjoner bør utprøves med tanke på å forbedre og effektivisere tilbudet til ungdom og 
eldre uten førerkort.

Erfaringer fra fylkeskommunen med miljøvennlig transport herunder bruk av videokonferanser må 
utnyttes.  

Tiltak og kostnader (uten prioritet)
Nr Tiltak Budsjett 

2010
2011-
2013

Etter 
2013

Ansvar 

01 Nye retningslinjer for innkjøp som vektlegger 
miljø og klima. Jf § 5 og 6 i Lov om offentlige 
anskaffelser 20 Rådmannen 

02 Opplæring av ansatte om innkjøp og miljøtiltak 15 45 enhetsledere

03 Vurdere bruk av massivt tre i nye kommunale 
byggeprosjekt

15 10 FDV-KT

04 Ta i bruk miljøriktige biler (EL-biler og hybrid) 10 10 Rådmannen 

05 Retningslinjer for transport, herunder bruk av 
videokonferanser

10 0 Rådmannen 

06 Bedre tilbringertjeneste med buss eller taksi til 
Røra stasjon og andre destinasjoner.

25 NPL 

Sum 100 65
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A3 Kommunal informasjon og holdningsskapende virksomhet

Status 
Sandvollan oppvekstsenter har i mange år vært sertifisert med Grønn flagg. På denne skolen finnes 
det mye kompetanse og bruk av dette verktøyet. 

Miljøplanen fra 2003 gir føringer og det er mange motiverte medarbeidere i kommunen. Nettside 
finnes og Inderøyningen er kommunens husorgan. Det finnes også mange ideelle organisasjoner i 
kommunen som arbeider for bærekraftig utvikling, herunder miljøriktig energibruk.  

Inderøy har et aktivt og variert spekter av næringsdrivende. Mange virksomheter er direkte involvert
i prosjekt som gjelder energi og miljøtiltak. Flere virksomheter har spisskompetanse som er viktig for 
framtidig utvikling av nasjonal klima og energipolitikk.

Inderøy kommune har gjort et forberedende arbeid for å innføre en sertifiseringsordning med
Miljøfyrtårn. Dette er den enkleste og billigste formen for miljøsertifisering og er aktuelt for både 
kommunen og private bedrifter. Kommunen har hittil ikke tatt en aktiv rolle for å etablere og 
administrere ordningen. Kommunen har mottatt henvendelse fra en bedrift som vil sertifiseres. Det 
kreves at kommunen er sertifisør. Tjenester til å bistå kommunen ved sertifisering kan kjøpes.

Mål 
Alle innbyggere i Inderøy kommune skal øke bevisstheten omkring effektiv energibruk, reduserte 
klimagassgassutslipp og bærekraftig forbruk. Det skal legges særlig vekt på å skape gode holdninger
hos barn og egne ansatte.

Strategier 
Innholdet i forslag til revidert Klima og energiplan spres til alle innbyggere i kommunen, særlig til 
politikere, ansatte og tillitsvalgte. I perioden etter at planen er godkjent, må det legges opp til aktiv 
informasjon og dialog med aktuelle aktører som skal sette i verk noen av de nye tiltak som foreslås. 
Noen tiltak som medfører organisatoriske endringer må drøftes spesielt. 

Klima og miljø som eget tema på kommunens hjemmeside, samt i alle rutinemessige møter i 
kommunal regi. Det gjelder ledermøter, og driftsmøter med ansatte innen ulike fagområder (skole, 
byggforvaltning, helsesektoren samt  plan og byggesak). I forbindelse med vernerunder og revisjoner 
etter HMS-regelverket, tas energibruk og klima med som tema. Virksomhetsplaner skal ha et eget 
kapittel om energibruk og klima. 

Kommunen må etablere et eget system for holde regnskap med utslipp av drivhusgasser og 
energibruk i kommunen. Hensikten er å holde oversikt og kunne måle i forhold til målsettinger i 
planen. Når systemet er etablert kan det være aktuelt å rapportere om utslipp og energibruk 
samtidig med økonomi i kommunen. 

Informasjon til næringsdrivende må vektlegges med tanke på næringsutvikling og økt sysselsetting 
ved omlegging av energibruken. 
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Miljøsertifisering vil føre til at energibruk og miljøtiltak kommer høyere på dagsorden både i 
kommunale og private virksomheter. Innføring av miljøledelse i form av ISO 14001 eller 9001 er lite 
aktuelt for mindre bedrifter fordi det koster mye og er arbeidskrevende. Ordningen med Miljøfyrtårn
er mindre ressurskrevende og er aktuelt for både for private bedrifter og for kommunale 
driftsenheter. 

For sertifisering med Miljøfyrtårn må kommunen ha en rolle som sertifisør. Kommunen må fatte et 
politisk vedtak og etablere og administrere ordningen. Det er mulig å finansiere kommunens utgifter 
ved sertifisering av den enkelte bedrift gjennom gebyrer.

Ved miljøsertifisering av hele kommunen eller enkelte virksomheter vil det bli fokus på energibruk. 
Dette vil gi grunnlag for både reduserte utslipp av klimagasser og reduserte kostnader til energikjøp. 

Dokumentasjon av energibruk og klimautslipp i form av regnskap, vil gi økt fokus og et 
sammenlikningsgrunnlag for virksomheter som driver noenlunde likt. Med økt fokus og en viss 
konkurranse vil det oppstå behov for opplæring.  

Bruk av næringsfond og andre kommunale forvaltningsordninger må utnyttes for å spre kunnskap om 
tiltak i klima og energiplanen. Det gjelder både informasjon om tilskudd og om krav i regelverk. 

ENOVA sitt regelverk må være kjent for kommunens saksbehandlere innen forvaltning av kommunale 
bygg og for byggesaksbehandling. Enova og Innovasjon Norge sine tilskuddsprogram må være kjent i
forvaltningsapparatet mot landbruk og næringsutvikling.

Tiltak og kostnader (uten prioritering)
Nr Tiltak Budsjett 

2010
2011-
2013

Årlig
2013-

Ansvar 

01 Informasjon om KE-planen på egne nettsider og 
i Inderøyningen. 

5 10 Prosjektleder 

02 Informasjonsmøter på større arbeidsplasser –
skoler og helseinstitusjoner 

10 20 Prosjektleder/ 
enhetsledere

03 Kurs om fagtema innen klima og energi for egne 
ansatte med ekstern kompetanse

25 50 Enhetsledere 

04 Hensyn til klima, energi og miljø tas inn i 
kommunalt regelverk (retningslinjer og 
instrukser)

10 20 Rådmannen 

05 Åpent møte om klima, energi og miljø i 
forbindelse med Inderøy-træffet 2010. 
Samarbeid med næringer og frivillige 
organisasjoner

50 Rådmannen 
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06 System for måling og regnskap for 
klimagassutslipp og energibruk etableres. 
Grunnlag for neste revisjon 40 20 Rådmannen 

07 Alle oppvekstsenter, skoler og barnehager skal 
ha Grønt flagg. Sandvollan skole brukes som 
eksempel og kompetansesenter 50 80 Rektorer 

08 Markedsføring og administrasjon av 
miljøsertifisering med Miljøfyrtårn. Bistand til 
interesserte bedrifter 50 60 20 Rådmannen 

09 Miljøsertifisering av enkelte virksomheter i 
kommunen med Miljøfyrtårn.  

25 50 20 Enhetsledere

Sum 95 310
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B Tiltak for bedrifter og husholdninger

B1 Eksisterende bygg og anlegg

Status 
Bedriften Verdalskalk AS driver med brenning av kalk og det medfører utslipp av store mengder CO2.
Klimagassutslipp fra den kjemiske omdanningen av kalken i denne bedriften utgjør ca 40 % av 
klimagassutslipp i hele Inderøy kommune. Av totalutslippet fra bedriften kommer 73 % fra den 
kjemiske reaksjonen når kalken brennes /leskes. De resterende 27 % er utslipp fra oljefyring for 
brenning av kalk. Bedriften utreder mulige løsninger for oppsamling og reduserte utslipp, men har 
foreløpig ikke fått myndighetskrav om å gjennomføre tiltak. 

Flere andre bedrifter har betydelige klimagassutslipp fra oppvarmingssystemer. Mulighet for å 
redusere energiforbruket antas å være tilstede i mange bedrifter.

Potensialet for å spare energi og penger i private bygg er stort. Riktig energibruk gir reduserte 
kostnader og reduserte klimagassutslipp.  

Mål 
Redusere klimagassutslipp og energiforbruk til oppvarming med 10 % innen utgangen av 2012 og 
med 20 % innen utgangen av 2020

Strategier 
Kommunen kan bidra med oppdatert kunnskap om oppvarmingsanlegg og energistyringssystem. 
Kommunen må gi informasjon om tilskottsordninger fra ENOVA og Innovasjon Norge om miljøriktig 
energisystem. Kommunen kan bidra med planbistand for å etablere samarbeidsprosjekt som
involverer både private og offentlige interesser. Som eksempel nevnes utbygging på Venna og
Næssjordet samt energileveranser til Hoff Sundnes der både flisfyring og gjødselgass er mulige 
løsninger. 

Miljøsertifisering av bedrifter skal bidra til at spørsmål om energi, klima og avfall inn i bedriftens 
HMS-system og styringssystem, se forrige kapittel om Miljøfyrtårn.

Kommunen har forvaltningsoppgaver tilknyttet plan og byggesaker. Kommunen skal stille krav til 
kvalitet på dokumentasjon og gjennomføring av byggeprosjekt. Nye krav er stilt i nytt regelverk i 
Teknisk forskrift knyttet til Plan og bygningsloven, § 8-2. Her stilles krav om å dokumentere god 
energibruk i tråd med nasjonale målsettinger. Blant anna er det krav om at bygninger ”skal 
prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes med annen 
energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker.”

Et system med Energimerking er etablert av NVE. Gjennom en ny forskrift som har trådt i kraft fra 
starten av 2010, forpliktes alle som selger eller leier ut yrkesbygg og boliger til å skaffe seg 
energiattest innen 1.7.2010. Dette vil stille nye krav og redusere energibruken for kommunale bygg. 
Det vil dessuten være et tydelig signal for alle som driver med eiendomsforvaltning i kommunen. 
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Energirådgivning knyttet til byggesaksbehandling vil gi mulighet for å overføre kunnskap til huseiere, 
både de som skal bygge nytt og de som driver med restaurering og utvikling av bygg. En person med 
energikompetanse kan også være en nyttig medspiller for forvaltning av kommunale bygninger. Det 
er tatt et initiativ til interkommunalt samarbeid om energirådgivning.

Tiltak og kostnader (uten prioritet)
Nr Tiltak Budsjett 

2010
2011-
2013

Etter 
2013

Ansvar 

01 Kurs om klima og energi for nærings- og 
byggsaksbehandlere og om ENOVA sine 
tilskuddsordninger 

10 NPL

02 Etablering og administrasjon av 
miljøsertifisering med Miljøfyrtårn. Bistand til 
interesserte bedrifter , jf A3 tiltak nr 08

20 25

Rådmannen 

03 Energirådgivning til huseiere 75 NPL 

04 Ta i bruk Energimerking på kommunale bygg 25 FDV-KT

05 Informere huseiere om bruk av Energimerking NPL

Sum 30 125
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B2 Økt sysselsetting basert på miljøvennlig energibruk og produksjon

Status 
Kommunen har behov for tjenester og kompetanse for bygging og drift av energiforsyningsanlegg.  
Det planlegges flere anlegg for å bruke mindre elektrisitet til oppvarming. 

Flere firma i kommunen har personell med kompetanse for å ta på seg arbeidsoppgaver med bygging 
og drift av energianlegg. 

Hoff Sundnes forbruker ca 12 millioner kilowattimer energi produsert av propangass. Dette er teknisk 
mulig å erstatte med flis og / eller gjødselgass. 

Fra landbruket er det reist spørsmål om rammebetingelser for å bygge enkelte små vindmøller for å 
forsyne grender eller enkelte gårdsbruk.

Inderøy kommune er omgitt av hav og sjø. Energipotensialet fra sjø er uendelig. Mest aktuelt synes å 
være å hente energi fra havstrømmen i Skarnsundet. 

Utnyttelse av treflis med lokal produksjon til brensel vil være fordelaktig for Inderøy kommune på 
flere måter. Økt uttak av trevirke vil bidra til å hindre gjengroing med lauvskog. Lokal produksjon av 
treflis gir arbeidsplasser og kan gi konkurranse om energiforsyning til kommunale bygg. 

Mål 
Etablere arbeidsplasser innen energiproduksjon og energiomlegging

Strategier 
For å få god deltakelse fra næringsdrivende må mål og strategier for kommunens satsing være godt 
kjent. I kontakt med bedrifter må kommunen spre informasjon om gjeldende nasjonal politikk og 
virkemidler, bla om tilskottsordninger fra ENOVA og Innovasjon Norge. Aktuelle bedrifter bør gis 
kunnskap om planlagte kommunale tiltak som kan gi lokal sysselsetting basert på oppdatert 
kompetanse.

Kommunen kan bidra til at lokale bedrifter utvikler og vedlikeholder kompetanse for å ta på seg 
oppdrag med av energianlegg i kommunen. Prosjekt som kan gi lokale arbeidsplasser er utbygging og 
drift av varmesentraler med fjernvarmenett. Utbedring av eksisterende varmeanlegg vil kreve 
kompetanse og arbeidskraft i framtida.

Økt lokal energiproduksjon fra vindmøller og undervanns propeller i Skarnsundet må utredes. 
Kommunen kan bidra med planavklaring, tilskudd og samarbeid om gjennomføring. Dette kan gjøres 
ved å gjennomføre en kommunedelplan for småskala vindkraft etter samme mal som Ørland 
kommune.

Tiltak og kostnader (uten prioritet)
Nr Tiltak Budsjett 

2010
2010-
2013

Etter 
2013

Ansvar 
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01 Samarbeide med i næringsforeningen om 
informasjon til næringsdrivende for deler av 
KE-planen  

15 NPL

02 Informasjonsmøter og kurs med enkelte 
bedrifter 

10 NPL

03 Kommunedelplan for småskala vindkraft for 
å gi rammebetingelser for lokale vindmøller. 
Jf plan for Ørland og Bjugn kommuner 50 NPL  

04 Samarbeid med og støtte til næringsaktører 
som vil starte med nærvarmeprosjekt. 
Aktuelt for Venna og Næssjordet. 100 NPL

05 Forprosjekt om energiløsning for Hoff 
Sundnes.  

25 25 NPL

Sum 50 175

B3 Landbruk

Status 
Det drives et aktivt og innovativt landbruk med mange flinke aktører. Energi og klima er satt på 
dagsorden. 

Husdyrhold er en vesentlig utslippkilde for klimagasser i kommunen. Endret bruk av naturgjødsel og 
endret jordbearbeiding kan redusere utslipp betydelig. Det finnes også metoder for lagring og 
spredning av husdyrgjødsel som gir bedre utnyttelse av gjødselstoffene.  

Stortingsmelding nr 39(2008-09) gir føringer om at energiressurser fra landbruk skal brukes til 
miljøvennlig energi. 

Ut fra husdyrtall er energipotensialet for gjødselgass beregnet til 15 GWh. Potensialet for å hente 
energi fra treflis er svært stort. Energiproduksjon fra gjødselgass og treflis vil gi flere nyttige effekter. 
Husdyrgjødsel blir luktfri og fri for parasitter og ugrasfrø. Høsting av flis vil gi grunnlag for å rydde 
mer lauvskog og dermed redusere gjengroing av kulturmark. 

Mære landbruksskole har startet arbeid med utviklingsprosjekt innen energi og landbruk med fokus 
på gjødsel og biogass. 

Ved å utnytte energien i husdyrgjødsel til å produsere metangass, kan lokalt produsert gass erstatte
energi fra elektrisitet og olje. Elektrisitet fra gårdsvindmøller kan også være bidrag til ny fornybar 
energiproduksjon i Inderøy kommune. 

Side 78



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
12.01.2010 2009/196

Side   20  Klima energiplan – Revidert tiltaksplan til HU-møte 25.01.2010

Mål 
Redusere utslipp av klimagasser med 10 % innen 2012.

Strategier 
Kommunen kan bidra til å starte utviklingsprosjekt i samarbeid med Mære landbruksskole og andre 
kompetansemiljø om gjødsel og biogass. Prosjekt med alternativ energiforsyning til Hoff Sundnes er 
et godt eksempel der lokale energiressurser fra gjødselgass og treflis kan være aktuelle energikilder 
om noen år.

Rådgivning til aktørene i landbruket må utvides til også å gjelde energi og klima.

Tiltak og kostnader (uten prioritet)
Nr Tiltak 2010 2011-

2013
Etter 
2013

Ansvar 

01 Åpent møte om KE-planen med alle aktører 
innen landbruket

10 NPL

02 Spre kunnskap om gjeldende regelverk og 
tilskuddsordninger som bidrar til redusert 
klimagassutslipp 

10 NPL

03 Bidra til prosjekt om ”bondevarme”, jf tiltak 
05 under B2. 

10 25 NPL

04 Hensyn til klima, energi og miljø tas inn i 
driftsplaner (gjødselplaner) og HMS KSL på 
det enkelte gårdsbruk. 

10 25

NPL

Sum 40 50

Side 79



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
12.01.2010 2009/196

Side   21  Klima energiplan – Revidert tiltaksplan til HU-møte 25.01.2010

Sammenstilling tiltak 
(kostnader oppgitt som tusen kroner)

Målområde Kostnader 2010 Kostnader 2011 - 2013

A Tiltak innen  kommunal 
virksomhet 

4 790 10 625

A1 Drift av kommunale bygninger og 
anlegg 

4 595 10 250

A2 Kommunale innkjøp 100 65

A3 Kommunal informasjon og 
holdningsskapende virksomhet 

95 310

B Tiltak for bedrifter og 
husholdninger 

100 350

B1 Eksisterende bygg og anlegg 30 125

B2 Økt sysselsetting basert på 
miljøvennlig energibruk og produksjon 

50 175

B3 Landbruk 20 50

Sum 4 890 10 975
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Ordliste 
Kommunedelplan - En kommunedelplan er en oversiktsplan som består av både en tekstdel og en 
kartdel. En kommunedelplan bør også omfatte en konsekvensutredning. Vedtatt kommunedelplan skal 
innarbeides i kommuneplanens arealdel og økonomiplan.
SFT: Statens forurensingstilsyn
SSB: Statistisk sentralbyrå
Energiutredning : 
Biobrensel: Brensel som er produsert av produkter fra planter eller dyr. Det kan være halm eller 
treverk eller gjødselgass. Biobrensel er mest vanlig som ved, treflis eller pellets. 
1 kwh er en kilowattime. Dette er et mål på en energimengde. En million kWh er 1 gigawattime, GWh
Enova : Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og 
energiproduksjon i Norge.
EOS-logg: Energi-oppfølgingssystem. Elektronisk system for å ha oversikt over energibruken i 
bygninger og anlegg. Innbefatter i dag elektronisk avlesning av energimåler og overføring til byggeiers 
dataanlegg.  
SD-anlegg : sentralt driftsovervåking brukes for å automatisk styring og fjernstyring av anlegg. Fra 
web-basert PC kan driftsrutiner for oppvarmingsanlegg endres kontinuerlig og programmeres for ulik 
drift over døgnet, ukedager og etter årstider.
Varmesentral : består av et fyringsanlegg med olje eller anna brensel og en elektrisk oppvarmet tank. 
Varmesentralen har et brensellager, røykpipe, varmtvannslager og transportanlegg for varmt vatn 
utover til bygninger som skal ha vannbåren varme.
Vannbåren varme: Oppvarming med varmt vann som transporteres i rør fra varmesentral og utover i 
bygget. Varmerørene er enten plassert i golvflater eller går gjennom radiatorer.  
Livsløpkostnader for et bygg tar med kostnader til ressursutnyttelse, energibruk og økonomi over hele 
byggets levetid. 
Bestillingstransport : et system der det er faste priser på transport ut fra at det bestilles på forhånd 
innen en viss frist. Det brukes som regel drosje og skyssen kommer hjem på døra.
Videokonferanse kan brukes som alternativ til møter. Møtedeltakerne kan se hverandre og 
dokumenter foran videoskjermer. Videokonferanse er nyttig både for å spare tid, penger og ikke minst 
miljøet. 
HMS-system er et styringssystem for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Som regel brukes det for å 
sikre at offentlig regelverk overholdes. 
Miljøsertifiseringssystem er et styringssystem i virksomheter som skal føre til forbedringer av 
arbeidsmiljø og ytre miljø. Det er en videreføring av HMS-system og inkluderer at eksterne kontrollører 
godkjenner system-dokumenter og gjennomfører tilsyn i virksomheten. 
NVE er Norges vassdrags og energidirektorat underlagt Olje og energidepartementet. Har ansvar for 
den vassdragsproduserte energien og skal bidra til riktig energibruk
Metangass: brennbar gass som produseres ved gjæring uten tilgang av oksygen. Gassen kan 
produseres av flytende husdyrgjødsel og andre fra plante- og dyrerester som er oppløst i flytende 
form. Brennverdien er nesten som propangass. Tas med under begrepet biobrensel. 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/2089-4
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 4/10 25.01.2010

Søknad om dispensasjon - endret arealbruk fra bolig til bolig/barnehage.
Vennavegen 3 og Leiringen 49.

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling kap 19, innvilges det dispensasjon 
fra Kommunedelplan for Straumen i samsvar med vedlagt søknad.

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon
2. Situasjonskart

Bakgrunn:
Kribelin Barnehage som ligger i Vennavegen 1 har kjøpt de to tilstøtende tomtene Vennavegen 
3 og Leiringen 49 fra Inderøy kommune. Barnehagen fikk i 2005 dispensasjon fra daværende 
reguleringsplan til å ta i bruk Vennavegen 1 til kombinert formål barnehage/bolig. Denne 
bruken er senere videreført og vedtatt i reguleringsplan for Straumen sentrum.

Vennavegen 3 og Leiringen 49 er gjennom kommunedelplan for Straumen avsatt til 
boligformål. Dersom tomtene skal benyttes til barnehageformål krever dette en dispensasjon 
fra kommunedelplanen.
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De to tomtene er på henholdsvis 744 m2 og 592 m2 og er hver bebygd med bolighus på ca 90 
m2 med tilhørende garasje. Husene er i dårlig forfatning og det er søkt rivingstillatelse på 
begge husene.

I følge søknaden ønsker en å bruke tomtene til å bedre parkerings- og trafikkforholdene og 
utvide lekearealet. På en av tomtene kan det etter hvert bli snakk om å bygge garasje til 
barnehagens minibuss.

Det er søkt om dispensasjon sammen med rivingssøknaden og nabovarslet for begge disse 
forholdene. Samtlige naboer har samtykket i tiltaket.

Det er ikke funnet nødvendig å innhente uttalelser fra overordna myndigheter.

Vurdering
Ved behandlingen i 2005 ble det vurdert en del forhold som gikk på tomtas egnethet for 
barnehage. Det ble vurdert støyforhold, trafikkforhold og forhold til naboeiendommer. 

Etter noen års drift ser en at barnehagen fungerer bra, men at beliggenheten skaper noen
problem i forhold til trafikk/parkering ved henting/bringing av barn. Barna må også krysse 
riksveger når de skal på utflukter til naturleikeplassen de har på Røset og på andre turer.

Alle disse forholdene vil bli bedre for barnehagen dersom de får ta i bruk disse tilstøtende 
tomtene til barnehageformål. I tillegg vil det selvfølgelig gi tilgang på større lekearealer. 

I forhold til naboene vil det bli noe mer støy fra barnehagedrift enn en ordinær bolig. Dette vil
imidlertid begrense seg til barnehagens åpningstider. Med mer plass tilgjengelig har også 
barnehagen mulighet til å plassere lekeapparat på en slik måte at det ikke unødvendig sjenerer 
naboene. Disse forholdene vil til en viss grad styres av naboloven. Det har ikke kommet inn 
negative innspill fra noen i forbindelse med nabovarslet.

En negativ konsekvens av en innvilget dispensasjon er at to boenheter går ut av bruk på 
Straumen. Dette er selvfølgelig ikke gunstig for en kommune som sliter med dårlig tilgang på 
sentrumsnære boliger. Pr. nå er det imidlertid flere nye boligprosjekter på gang bl.a. på 
Nessjordet og i Årfallvegen som bedrer boligtilgangen betydelig. 

En dispensasjon for disse tomtene vil også være reversibel. Dersom barnehagedriften en gang i 
fremtiden opphører vil tomtene uten problem kunne tilbakeføres til boligformål.

Konklusjon
Når det først er gitt tillatelse til barnehagedrift i området, mener rådmannen det klart er 
overvekt av positive argumenter for å innvilge dispensasjon. Både i forhold til dagens 
trafikksituasjon og når barna skal på tur, vil det ha positiv effekt for helse, miljø og sikkerhet 
som planloven spesifiserer at skal særlig vektlegges i dispensasjonssaker.

Selv om endret arealbruk reduserer boligtilgangen med to enheter, er velfungerende og trygge 
barnehager likevel viktigere for samfunnet.
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Kribelin barnehage AS
Vennavegen 1
7670 Inderøy

Inderøy kommune
Vennalivegen 37
7670 Inderøy

VedtL

11111111111111111111111111111111111111

Søknad om varig dispensasjon fra kommunedelplan Straumen

29.10.09

Viser til samtale med Pål Gauteplass 19.10.09, - og ønsker med dette å fremme formell
søknad om varig dispensasjon fra kommunedelplan Straumen.

Kribelin barnehage AS kjøpte to eiendommer av Inderøy kommune 12.10.09. Dette er
Vennavegen 3, (gnr 4 bnr 3) og Leiringen 49, (gnr 4 bnr 80). Begge grenser til tomten
barnehagen er bygd på, Vennavegen 1(gnr 4, bnr 22).

Vårt ønske er at eiendommene Vennavegen 3 og Leiringen 49 nå kan omreguleres til et
blandet formål: bolig og barnehageformål.

I første omgang vil vi rive all eksisterende bebyggelse på begge eiendommer. Deretter vil
hovedsakelig Leiringen 49 bli benyttet som lekeareal for barnehagen. Dette området sikrer oss
en bedre skjermet lekeplass enn det vi har i dag, og det er mye tryggere for oss å gå via denne
tomten når vi skal gå på tur for eksempel til naturleikeplassen vår ved Røset. Deler av
Vennavegen 3 vil vi ta i bruk til parkeringsplasser, samt forbedre inn- og utkjøring til
barnehagen. Forholdene per i dag er ikke optirnale, og vi har et sterkt ønske om endringer!

På sikt kan den hende det blir bygget en garasje til barnehagens buss på tomta, Vennavegen 3,
men det får komme etter hvert.

Begge eiendommer det søkes varig dispensasjon for vil bli benyttet til barnehageformål, og vi
føler derfor det er riktig å fremme en slik søknad.

Håper på et positivt svar fra dere!

Med vennlig hilsen

Linda Heista
Kribelin barnehage
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/2258-2
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 5/10 25.01.2010

Formannskapet

Inderøy kommunestyre

Selskapsavtale med Osen kommune som ny deltakerkommune i Inn-Trøndelag 
Brannvesen IKS

Rådmannens forslag til vedtak:
Inderøy kommune godkjenner revidert selskapsavtale med Osen kommune som ny deltaker i Inn-
Trøndelag Brannvesen IKS med virkning fra 01.01.2010.

Vedlegg
1 Møteprotokoll fra møte i representantskapet den 23.10.09
2 Selskapsavtale for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

Bakgrunn
Saken har vært til behandling i styret og representantskapet for IKS-et.  Saken gjelder mulig 
tilslutning fra Osen og Roan kommune.  Osen kommune har i kommunestyremøte den 
02.09.09 vedtatt å gå inn som deltaker i Inn-Trøndelag Brannvesen IKS.  Roan kommune blir 
ikke med i denne omgangen.

Ny selskapsavtale fra 01.01.2010 vil omfatte følgende kommuner:  Osen, Snåsa, Steinkjer, 
Mosvik, Verran og Inderøy.

Vurdering:
Endringer av selskapsavtalen i forhold til utvidelse av eierkommuner er noe som det er lagt føringer
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for i gjeldende selskapsavtale.

Selskapsavtalen er foreslått endret på følgende punkter, viser til vedlagt utkast: (jfr. behandling i
representantskapet)

Punkt 3. Deltakere.
Her er Osen kommune listet opp i tillegg til de tidligere som er deltakere i selskapet.

Punkt 8 Eierandel og ansvarsfordeling.
Basert på tidligere benyttet beregningsmodell justert for kjente forhold. De nye eierandeler og
ansvarsfordeling er som følger. Tabellen viser også eiertilskuddene kommunevis hvis de hadde blitt
deltakere fra 2009.

Eierandel  % Tilskudd kr (2009) Tidl. Eierandel %
Inderøy 13,9 3.354.000,- 14,9
Verran 7 1.666.000,- 7,4
Mosvik 2,6 630.000,- 2,8
Steinkjer 63,5 15.284.000,- 67,9
Snåsa 6,6 1.576.000,- 7
Osen 6,4 1.536.000,-
Totalt 100 24.046.000,- 100

9. Representantskapet
Utvides med ett medlem fra Osen kommune. I tillegg er selskapsavtalen endret med at det nå står at
representantskapet skal velge en valgkomite bestående av 3 personer fra representantskapet, jmf
generalforsamling 14. mai 2008.

13. Styret
Ingen endring foreslås da styrets størrelse var et tema som ble bredt behandlet i representantskapet 
ved utvidelsen av Snåsa kommune i representantskapssak 14.06.

18. Låneopptak
Endres med at beløpet økes fra 15 mill.(2006 kroner) til 20 mill.(2009 kroner). Dette med bakgrunn av
indeksering samt at det siden i 2006 har/blir selskapet utvidet med 2 kommuner.

20. Klage
Utvider den interkommunale klagenemnden tilsvarende nye eierkommuner til 6 medlemmer, en fra
hver deltakerkommune. Oppnevnes av representantskapet.

Feiing og boligtilsyn
Det overstående omfatter kun de eiertilskuddsfinansierte tjenestene. Når det gjelder Feiing og
boligtilsyn er det en lovpålagt tjeneste som er selvkostfinansiert. I dag kjøper Osen kommune
feiertjenester fra Roan kommune. Osen kommune viderefører sin avtale med Roan kommune
vedrørende feiing.
Hvis Osen kommune velger at også selskapet skal levere feiertjenestene i kommunen, vil det føre til en
ny feierordning som også omfatter Osen kommune. Det vil ikke få konsekvens for dagens
gebyrregulativ for dagens eierkommuner om de er med eller ikke. Alt baseres på selvkostprinsippet.

Oppsummering
Det er positivt at flere kommuner ser seg tjent med å samarbeide innen brannvern. Det hadde vært 
ønskelig på det nåværende tidspunkt å ha et vedtak fra Roan kommune og forholde seg til, men dette 
lot seg dessverre ikke gjøre. Et positivt vedtak i Roan kommune fører i tilfelle til at selskapsavtalen 
behandles pånytt.
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Ved en eventuell utvidelse med en eller flere kommuner vil det utvilsomt styrke brannvernarbeidet 
samlet sett i regionen. Fagmiljøet blir styrket og ivaretakelsen av lovverket vil bli bedre. Inn-Trøndelag 
Brannvesen IKS har i dag et godt faglig opplegg som ivaretar de lovkrav som kommunene er pålagt i Lov 
om brannvern. Et bredt samarbeid mellom kommunene innen brannvern er noe som er ønsket av 
statlige myndigheter og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppmuntrer til denne type 
samarbeid. 

Et brannvernsamarbeid vil utvilsomt styrke Osen kommune. En deltakelse i selskapet vil på kort sikt løse 
mange av Osen kommune sine avvik i forhold til dagens brannvesen. Dette på lik linje som dagens 
eierkommuner har fått redusert sine avvik vedrørende brannvesenet. Man har i dag, i selskapet, 
personell med den nødvendige kompetanse som stilles som krav i lovverket. Det er utarbeidet 
opplæringsplaner og opplegg for øvelser og opplæring i henhold til lovverket. Man har en felles HMS, 
som det arbeides aktivt med. Det er stor grad av kompetanseoverføring i selskapet. Selskapet har en 
god faglig tjeneste i forebyggende brannvern. Kapasitetsmessig vil man mest sannsynlig med noen 
justeringer takle en utvidelse med dagens bemanning. 

Den økonomiske konsekvens for dagens eierkommuner vil være at man ved en utvidelse har større 
ressurser samlet sett. Utvidelsen er ikke av et slikt omfang at det medfører vesentlige endringer av 
nivået på eiertilskudd, men noen stordriftsfordeler vil bli realisert. Selskapet har stor fokus på økonomi 
og kostnadsstyring.  

Konklusjon
Inderøy kommune godkjenner revidert selskapsavtale med Osen kommune som ny deltaker i Inn-
Trøndelag Brannvesen IKS med virkning fra 01.01.2010.
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MØTEPROTOKOLL

Møtedato:  23.10.09

Sted: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy Tid: 1200 - 1400

Møteleder:  Ole Tronstad  Referent:  Håvard Bye

Til  stede:  Representantskapet:
Ole Tronstad, Harald Ness, Bjørn Borgsø, Bjørn Arild Gram, Elin Agdestein,
Frank Christiansen, Signar Berger(for Carl Ivar von Køppen)
Styret:
Åge Flægstad
Administrasjonen:
Håvard Bye

Saksliste

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
Representantskapet

Forfall: Carl Ivar von Køppen, Vigdis Hjulstad Belbo

Merknader:
Protokoller fra siste representantskapsmøte 04.05.09 undertegnet.

Sak 04/09 Styreleder orienterer
Styrets leder orienterte om aktiviteten så langt i år. Det har vært avholdt 2 styremøter
siden sist. Orienterte om at regnskapet er noe bedre enn budsjettert. Likviditeten god.
Orienterte om økonomiplanarbeidet og budsjett. Likedan arbeidet med nye stasjoner
både på Snåsa og Inderøy. Refererte til aktiviteten ved stasjonen i Steinkjer om
fasadeoppussing. Antall utrykninger er noe lavere enn samme periode i fjor.
Forebyggende med tilsyn og feiing ligger noe etter skjema, håp om å komme i mål.
Sykefraværet noe høyere i år enn i fjor. Evaluering av brannvesenet er for tiden noe
uviss da dette opprinnelig skulle tas i regi av INVEST og Komrev IKS. Litt forvirring
om dette punktet som det vil søkes klarhet i. Deltidsreformen er i gang med 2 klasser,
skulle hatt oppstart på 2 nye i høst men utsatt pga av stopp fra DSB av økonomiske
årsaker. Investeringene er stort sett i henhold til plan, forsinket prosess vedrørende
brannbiler, ønsker å kvalitetssikre prosessen ytterligere. Positive styremøter med et
aktivt styre, prøver å ha et faglige innslag ved hvert møte Styremøtene arrangeres på
rundgang i eierkommunene.

Representantskapet fattet følgende enstemmige  vedtak:
Styreleders orientering tas til orientering.

Sak 05/09 SeIskapsavtale med Osen kommune som ny deltakerkommune i Inn-
Trondelag Brannvesen IKS

111111111111111111,11110161.1,111111111111111

Ansvar/
frist
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Saksfremlegg med styrets innstilling utsendt med innkalling. Styreleder orienterte om
saken. Saken har vært behandlet tidligere da med ønske både fra Osen kommune og
Roan kommune om tilknytning. Roan kommune har ikke svart i henhold til den
forelagte fremdriftsplan, derfor behandles saken nå med Osen kommune som har gitt
sin tilslutning til avtalen. Representantskapet diskuterte saken. Det er ønskelig at
selskapet arbeider med å få med Namdalseid kommune i samarbeidet da
representantskapet ser det som en naturlig utvidelse ifht at Osen kommune nå blir med.
Det ble understreket viktigheten av at Kommunestyrene i eierkommunene behandler
saken slik den blir vedtatt i Representantskapet. Et annet vedtak eller ordlyd i vedtaket
medfører at saken må behandles pånytt i alle eierkommuner.

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:
Vedlagte selskapsavtale innstilles som ny selskapsavtale for Inn-Trøndelag
Brannvesen IKS med Osen kommune som ny deltakerkommune. Selskapsavtalen
oversendes alle eierkommuner for politisk behandling.

Sak 06/09 Økonomiplan 2010-2013 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
Saksfremlegg med styrets innstilling utsendt med innkallingen. Styret har avgitt
innstilling i saken. Styreleder gikk igjennom saken og de underlag som den bygger på.
Det ble redegjort for styrets innstilling. Bred diskusjon i representantskapet. Styreleder
og daglig leder svarte på spørsmål fra representantskapet. Representantskapet
oppfordrer styret til fortsatt fokus på nøktern men forsvarlig drift.

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:
Økonomiplan 2010-2013 vedtas som fremlagt. Dette gir et samlet eiertilskudd på kr
25.040.000,- i 2010, tilsvarer 4,1% økning i eiertilskuddet. Rådmennene i
eierkommunene tilskrives om eiertilskuddet 2010, og at den vedtatte økonomiplan tas
til etterretning. Protokolltilførsel av Frank Christiansen om forbehold av
kommunestyrets i Verran sin behandling av sak om Verrabotn depot.

Sak 07/09 Rammebudsjett 2010
Saksfremlegg med styrets innstilling utsendt med innkallingen. Styret har avgitt
innstilling i saken. Styreleder gikk igjennom saken og de underlag som den bygger på.
Rammebudsjettene er utarbeidet med hensyn til at Osen kommune blir ny
deltakerkommune samt økonomiplan 2010.2013.

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:
Rammebudsjett 2010 for Inn-Trondelag Brannvesen IKS vedtas som fremlagt.
Oversendes eierkommunene. Styret gis fullmakt til å investere totalt kr 8,91 mill eks
mva i 2010. Styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 8 mill, for å jinansiere neste
års investeringer. Denne lånefiillmakten erstatter lånefullmakt fattet i sak 03.08
rammebudsjett 2009.

Sak 08/09 Eventuelt
Ingen  saker meldt.

Neste mete
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underskri ft

Møtereferatet sendes på e-post til:
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer
Styrets medlemmer og varamedlemmer
Postmottak i eierkommuner
Revisor
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SIST REVIDERT VED VEDTAK:
Sak xx/xx
Sak xx/xx
sak xx/xx
Sak xx/xx
Sak xx/xx
Sak xx/xx

Snåsa kommunestyre
Steinkjer kommunestyre
Mosvik kommunestyre
Verran kommunestyre
Inderøy kommunestyre
Osen kommunestyre

SELSKAPSAVTALE FOR
INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS

Ny selskapsavtale med Osen kommune

1. Selskapsform
Selskapet er et interkommunalt selskap organisert etter Lov av 29.01.99 nr. 06 om
interkommunale selskaper (IKS-loven).

2. Firma
Selskapets navn er Inn-Trøndelag Brannvesen IKS.

3. Deltakere
Kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa, Mosvik, og Osen er deltakere i selskapet.
Andre kommuner kan etter søknad bli medlem i selskapet

4. Formål
Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver slik de er gitt i Lov av
14.06.02 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende
forskrifter.

Selskapet kan i tillegg ivareta andre oppgaver på vegne av deltakerkommunene, primært
innen sikkerhet og redning.

5. Overføring av myndighet
Den enkelte deltakerkommunes myndighet etter brannvernlovgivningen anses delegert til
selskapet gjennom de respektive kommunestyrers godkjenning av denne selskapsavtale.

6. Hjemsted
Selskapet har sitt hovedkontor i Steinkjer.

7. Innskuddsplikt
Hver av deltakerkommunene overdrar vederlagsfritt til selskapet maskiner og utstyr som
kommunene med sine brannvesen er eiere av på etableringstidspunktet.

Deltakerkommunene overdrar videre sine rettigheter og avtaler til leie av bygninger, anlegg
og maskiner/utstyr som kommunene har på etableringstidspunktet.

Det skal i løpet av første regnskapsår foretas en verdifastsettelse av de overdratte elendeler.
Verdifastsettelsen skal godkjennes av representantskapet.

8.  Eierandel og ansvarsfordeling
Kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet, basert på en vekting av fastkostnader,
innbyggertall, krav til beredskapsnivå og utrykningsfrekvens

1nnstilt av Representantskapet 23.10.09
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Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for selskapets forphktelser med en ansvarsprosent
tilsvarende eierprosenten.

Driftsutgifter i selskapet skal fordeles mellom deltakerkommunene i samsvar med
kommunenes eierandeler.

Endringer i fordelingen av eierandeler kan gjøres hvert 5. år samt ved endringer i selskapets
modell/brannordning, gjennom endring av denne selskapsavtale.

Innbetaling av deltakerkommunenes tilskudd skal skje innen 10 januar med 50 % og 10. juli
med 50 %.

I tilfelle større branner/ulykker eller andre uforutsette hendelser som i stor grad forrykker
grunnlaget for denne avtale, forutsettes innkalt til ekstraordinært representantskapsmøte
som overfor eierkommunene kan fremme forslag om awikende kostnadsfordeling.

Med utgangspunkt i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften) og konkrete risikovurderinger fastsetter representantskapet en
brannordning for regionen. Den enkelte deltakerkommune kan velge å ha en
beredskap/standard som er bedre enn den vedtatte brannordning. De merkostnader en
kommune har på grunn av dette skal dekkes av angjeldende kommune alene

Den enkelte deltakerkommune hefter for sine respektive styremedlemmers eventuelle
ansvar, men kan søke regress hos disse når det foreligger skyld eller grov uforstand.

Nye kommuner som ønsker å slutte seg til selskapet må akseptere tilsvarende vilkår.
Eierandeler og ansvarsfordeling blir da å justere etter de samme prinsipper sorn omtalt her,
og de styrende organer  utvides tilsvarende.

9.  Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Representantskapet skal bestå av  representanter og vararepresentanter fra hver kommune
etter følgende fordeling:

Steinkjer kommune.
Inderøy kommune:
Verran kommune
Mosvik kommune:
Snåsa kommune:
Osen kommune

3 representanter med vararepresentanter
2 representanter med vararepresentanter
1 representant med vararepresentant
1 representant med vararepresentant
1 representant med vararepresentant
1 representant med vararepresentant

Deltakerkommunene med sine respektive kommunestyrer oppnevner selv sine
representanter og vararepresentanter for kommunevalgperioden på 4 år, første gang
tilpasset valgperioden.
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Ny selskapsavtale med Osen kommune

Representantskapet konstituerer seg selv med leder og nestleder. Leder- og nestledervervet
skal gå på omgang mellom deltakerkommunene. Representantskapet skal blant sine
medlemmer velge en valgkomite bestående av 3 representanter.

10. Representantskapets myndighet
Representantskapet behandler de saker som selskapsavtalen bestemmer eller som legges
fram av styret.

Representantskapet skal:
- Velge styremedlemmer med varamedlemmer, og blant styremedlemmene
velge leder og nestleder

- Vedta brannordning
- Vedta overordnete mål og retningslinjer for driften
- Vedta økonomiplan og årsbudsjett
- Vedta årsmelding og regnskap
- Gjøre vedtak om investeringer og økonomiske disposisioner som er av vesentlig
betydning for selskapet elter en eller flere av deltakerne, herunder salg av
selskapets eventuelle faste eiendommer

- Fastsette godtgjøring til representantskapets og styrets leder, og til disse organers
øvrige medlemmer

- Velge revisor
- Behandle andre saker som det tilligger representantskapet etter loven eller
selskapsavtalen å behandle, herunder de endringer i denne avtale som ikke etter loven må
vecItas av deltakerkommunenes kommunestyrer.

Representantskapet kan videredelegere den myndighet som selskapet får overført fra
kommunene, innenfor den delegeringsmulighet som IKS-loven gir.

11. Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til møter i representantskapet. Innkalling til ordinære
representantskapsmøter skal skje skriftlig, og minst fire uker i forkant av møtet.

Ordinært representantskapsmøte som skal behandle årsmelding og regnskap forutsettes
avholdt innen utgangen av april det påfølgende år.

Ekstraordinært representantskapsmøte skal innkalles når minst to styremedlemmer eller
minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det, eller om representantskapets
leder finner behov for det. Revisor og de enkelte deltakerkommuner ved sine respektive
kommunestyrer har også selvstendig rett til å kreve ekstraordinært representantskapsmøte

Representantskapsmøter holdes for åpne dører hvis representantskapet ikke beslutter noe
annet.

12. Budsjettbehandlingen
Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende
kalenderår basert på de økonomiske rammer for selskapets virksomhet.

Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerkommunene, er budsjettet ikke
endelig før deltakerkommunenes budsjetter er behandlet etter kommuneloven § 45 nr. 4, for
så vidt gjelder tilskuddet,

13. Styret
Selskapet skal ha et styre på 7 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav de
ansatte har to medlemmer med personlige varamedlemmer.
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Styret avgir innstilling til representantskapet i følgende saker
- Større organisatoriske endringer
- Opptakelse av lånegjeld

Ny selskapsavtale med Osen kommune

Styremedlemmene velges av representantskapet. De ansattes representanter velges av og
blant de fast ansatte i selskapet.

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Ved første gangs valg av medlemmer til styret
skal 3 av styrets medlemmer velges med funksjonstid på 1 år. Representantskapet velger
styrets leder og nestleder.

Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet og har ansvar for en tilfredsstillende
organisering av selskapets virksomhet. Styret representerer selskapet utad og tegner dets
firma.

Styret utøver all myndighet som ikke er lagt til representantskapet. Styret skal blant annet:
- Vedta mindre organisatonske endringer innenfor de rammer som er fastslått av
representantskapet eller gjennom denne avtale

- Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
- Utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsrapport og regnskap i revidert stand
til representantskapet

- Avgi innstillinger til representantskapet
- Treffe vedtak om disponering av fondsmidler
- Avgi kvartalsrapport over selskapets drift til eierne

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen,
selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og
skal påse at bokfønng og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har
det overordnete HMS-ansvar i selskapet.

Styret kan videredelegere til daglig leder den myndighet som styret får delegert fra
representantskapet, innenfor den delegeringsmulighet som IKS-loven gir.

14. Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved
stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

Ved valg ansees den valgt som har fått flest stemmer. Når flere får like mange stemmer
avgjøres valget ved loddtrekning.

De ansattes representant har de samme rettigheter og plikter som arbeidsgivers
representanter i styret, men skal ikke delta ved behandling av tariffavtaler, i lønns- og
tarifforhandlinger eller i andre saker hvor styret skal ivareta rene arbeidsgiverinteressen

15. Daglig leder
Daglig leder er direkte underlagt styret

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at alle arbeidsoppgaver utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av
representantskapet eller styret.

Daglig leder skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
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Daghg leders fullmakter omfatter ikke saker som etter sel kapets forhold er av uvanlig art
eller av stor betydning.

Daglig leder sørger for styrets sekretariat og forbereder og lager innstilling i alle saker som
skal legges fram for styret til behandling. Daglig leder har møtephkt og talerett i styrets møter,
dersom ikke styret i enkelte saker vedtar noe annet.

16.  Rapportering
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
virksomheten og om økonomi og personalforhold

Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan
forberede nødvendige disposisjoner.

Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes deltakerkommunene.

17.  økonorniforvaltning
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.

Ny selskapsavtale med Osen kommune

18.  Låneopptak og garantistilling
Selskapet  vl  representantskapet har anledning til å vedta låneopptak Høyeste ramme for
selskapets samlete låneopptak er kr. 20 000 000,-. Beløpet indeksreguleres etter Statistisk
sentralbyrås (SSB) indeks

19.  Arbeidsgiverorganisering
Arbeidsgiveransvaret tilligger selskapet.

Alle spørsmål knyttet til ansettelse, arbeidsvilkår og oppsigelse ligger til styret. Styret kan
delegere slike oppgaver til daglig leder

20. Klage
Klager over vedtak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven følger av loven.

Til behandling av klager opprettes en interkommunal klagenemnd bestående av 6
medlemmer, en fra hver deltakerkommune som oppnevnes av representantskapet.

21. Endring av selskapsavtalen
Denne avtale kan endres i samsvar med reglene i IKS-lovens § 4

22. Uttreden
Den enkelte deltaker kan med 2 års sknftlig varsel si opp sin deltakelse og denne avtale. Ved
uenighet om forhold knyttet til uttreden bringes tvisten inn for departementet.

Den kommune som trer ut av selskapet har rett på verdier prosentvis tilsvarende sin
eierandel, for nettoverdiene i selskapet på det tidspunkt uttreden finner sted.

23.  Oppløsning
Oppløsning av selskapet skal skje i henhold til IKS-loven.

24.  Voldgift
Uenigheter i selskapet skal søkes løst internt.

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter, eller i
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en

Innstilt av Representantskapet 23.10.09

Side 96



Ny selskapsavtale med Osen kommune

voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes i samsvar med reglene i tvistemålslovens
kapittel 32, dersom ikke annet følger av lov eller forskrift.

25.  Annet
For øvrig gjelder de til en hver tid gjeldende bestemmelser i Lov om interkommunale
selskaper.

Inderøy den Verran den Steinkjer den

Mosvik den Snåsa den Osen den
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1963-2
Saksbehandler:
Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 6/10 25.01.2010

Søknad om støtte til tilkopling av kloakkledning til kommunalt ledningsnett for 
gnr 16 bnr 1 Kvam Østre

Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen tilrår at det ytes et tilskudd på kr 60 000 til eier av eiendommen gnr 16 bnr 1. 

Vedlegg
1 Kostnadsoverslag
2 Situasjonskart

Bakgrunn
Eier av Kvam Østre, gnr 16 bnr 1 har søkt om tilkobling til kommunal kloakk. De andre 
eiendommene i dette området er allerede tilkoblet. Denne eiendommen har naturbasert 
rensing, men dette anlegget fungerer ikke. Eiendommen er tilkoblet kommunalt vassverk.

Søker har levert kart med ledningstrase og kostnadsoverslag fra entreprenør. Det er sendt 
søknad til vegvesen for å få tillatelse til å krysse riksvegen.

Vurdering
Anlegg for tilkobling til kommunalt ledningsnett vil bestå av ca 350 meter gravitasjonsledning 
som krysser gjennom riksvegen. 
Anlegget er kostnadsberegnet av firma Farbu & Gausen AS til 120 000 eks mva. Eier av 
landbrukseiendom får normalt refundert innbetalt merverdiavgift.
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Kommunestyret vedtok i møte 01.07.02 nytt Reglement for eiendommers tilknytning til 
kommunale avløpsanlegg. I pkt 3 i reglementet heter det om tilskuddsregler: 

Abonnenter som får lange og dyre ledninger med tilknytning til det kommunale avløpsnettet kan søke om 
tilskudd til framføring av avløpsledning etter følgende regler:
3.1 Etter søknad fra grunneier/ abonnent utarbeider kommunen plan og kostnadsoverslag for 

framføring av avløpsledning. Søkeren kan pålegges å innhente konkurrerende anbud som vedlegg 
til søknaden.

3.2 Kostnadsoverslaget legges til grunn for utbetaling av tilskuddet.
3.3 Ved beregning av tilskuddsbeløpet kan alle eiendommer som naturlig hører med i 

forsyningsområdet tas med i beregningsgrunnlaget.
3.4 Egenandelen for bygging av slikt anlegg settes til kr. 25 000 pr. husstand . Indeksen reguleres i 

samsvar med Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks (total) med grunnlag i indeks 
pr.15.01.2002 .

Når kostnadsoverslaget overstiger beløpet fastsatt under pkt. 3.4 yter kommunen som hovedregel et 
tilskudd på to tredjedeler (2/3) av det overskytende beløp av kostnadsoverslaget.

Grunnier har ikke innhentet konkurrerende tilbud på anlegget, men prisnivået på arbeidet 
ligger i et normalt leie. 
Det har vært en prisstigning på 20 % siden 2002. Dette gir grunnlag for egenandel på 30 000 
kroner. 

Beregning av tilskudd iht pkt 3.4 i reglementet 

Anleggskostnad eks mva 
Fratrekk for egenandel 

120 000 kr 
 30 000 kr 

Tilskuddsgrunnlag  90 000 kr
2/3 av tilskuddsgrunnlaget  60 000 kr 

Konklusjon
Rådmannen tilrår at det ytes et tilskudd på kr 60 000 til eier av eiendommen gnr 16 bnr 1.

Side 99



Vennlig hilsen for Tilbudet aksepteres.
Farbu & Gausen AS

Farbu  &  Gausen  AS
Vågaveien 600
7670 Inderøy

Til: Per  Morten  Kvam Att.:

Fra: Farbu&Gausen AS Vår ref:

Dato: 30.09.09

Vedr.: Spillvannsledning

Kostnadsoverslag

Dato/sign

Tlf 90 79 43 61 Tlf 95 86 28 96
Faks. 74 15 66 61
Mail:andreasgfarbugausen.no Foretaksnr: 980396762
Mail:evengfarbugausen.no

FARBU  &  GAUSEN AS

II
r•EMECEr—

Even Gaust.

• Fjellgrøft er ikke tatt med i kostnadsoverslaget, da det her skal graves i eller ved
eksisterende ledning.

Beskrivelse Enhet Mengde Enh pris Pris

II
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SITUASJONSKART

Gnr/Bnr: Kloakk Kvam Målestokk: 1:2500

Adresse: 1:2500 Dato: 25.09.206

Saksbehandler: KKJ

1111

(Inderøy kommune står ikke juridisk ansvarlig for feil eller mangler i kartverket)

I1li
KOMMUNE
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
09.11.2009 2009/2054-2
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Per Morten Kvam
Kvamshaugen 46
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på gnr. 
17/ 1

Vi viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 
den 6.11.09, og plan for tiltaket.   Det søkes om rydding og inngjerding av gammel kulturmark.

Inderøy kommune har behandlet søknaden i henhold til:
- ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” gitt av Landbruks-

 departementet 04.02.2004
- Kommentarer gitt av Statens landbruksforvaltning i rundskriv 7/2005
-  Overordnede retningslinjer for prioritering av søknader i Inderøy kommune datert den 
22.04.04

1. Bakgrunn

Per Morten Kvam, eier av gnr. 16/1 leier i dag en del innmarksbeite hos Torodd Kvam, eier av 
gnr. 17/1. Nå ønsker han å rydde resten av området slik at det blir et sammenhengende 
innmarksbeite. Arealet er på ca. 26 dekar og ligger vendt mot sør langs riksveg 755 på Utøy. 
Det er inngått jordleiekontrakt mellom brukerne på 10 år, og arealet vil bli beitet med storfe.

2. Vurdering og begrunnelse
Tiltak som kommer inn under gammel kulturmark kan være urterik slåttemark, lynghei, gammel 
beitemarker, strandenger med videre. Tilskuddet skal bidra til å ta vare på gammel kulturmark, 
biologisk mangfold knyttet til kulturmarka og et åpent eller særpreget landskapsbilde. Arealene 
skal holdes i hevd og driftformer skal videreføres. Dette betyr at omsøkt areal skal ha 
tilfredsstillende skjøtsel gjennom slått eller beite. 
Det kan søkes om støtte til rydding, skjøtsel, vedlikehold, restaurering og begrensende 
investeringer som vil utgjøre en merkostnad eller merarbeid i forhold til det en kan regne med 
ved vanlig landbruksdrift. 

Det omsøkte arealet er et typisk gammelt kulturbeite som er sterkt igjengrodd av lauvskog. 
Arealet har skogbotnen som ber preg av tidligere beiteareal. Arealet ligger sørvendt og med 
rydding og beiting over tid, vil det fremstå som et flott beite i kulturlandskapet.
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3. Vedtak

Med bakgrunn i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, innvilges søknaden 
med et engangstilskudd på inntil kr.28.200.-

Tilskuddet er gitt til:
Tema Tiltak Godkjent 

kostnads-
overslag

Godkjent 
tilskudds-
grunnlag

Tilskudds
sats %

Tilskudd

Planl.- og tilrette-
leggingstiltak
Biologisk 
mangfold
Gammel 
kulturmark

Rydding og 
inngjerding av 
igjengrodd beite

56.400.- 56.400.- 50 % 28.200.-

Tilgjengelighet/
opplevelseskval.
Kulturminner /-
miljøer
Freda 
/verneverdige 
bygninger
Organisert 
beitebruk 
/investeringer  
Særskilte 
bygningsmessige 
tiltak 
Hydrotekniske 
tiltak
Miljøplantinger/
økologiske 
rensetiltak
Miljøretta 
omlegging

4. Vilkår og råd

Kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak

Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å innhente samtykke etter de lover og regler som 
tiltaket faller inn under.  

Følgende vilkår må ligge til grunn for tildeling av midler til biologisk mangfold og biologisk 
kulturmark: 

• Det må ikke brukes kunstgjødsel eller blautgjødsel på disse arealene.
• Rot/stubbeskudd og frøforynga tre og busker som ikke holdes nede av dyra skal 
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ryddes manuelt og fjernes.
• Hogst og tynning av kantvegetasjon og rensking av bekker og grøfter er i samsvar 

med Forskrift for AK-tillegg.
• Ta vare på gamle trær og einer. 
• Området skal i min 10 år etter engangstiltaket er gjennomført framtre som 

beitemark /slåttemark. 

5. Utbetaling
Fylkesmannen utbetaler tilskuddet etter skriftlig anmodning fra søker til kommunen.  
Engangstilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført. For engangstilskudd over kr 10.000 kan 
det foretas delutbetalinger etter hvert som tiltaket blir utført. Minst 25 % av tilskuddet holdes 
tilbake til arbeidet er fullført og regnskapssammendrag er levert og godkjent av kommunen..  

6. Kontroll

Kommunen, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan iverksette 
kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i 
denne forbindelse.

7. Tilbakebetaling

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.

8. Arbeidsfrist

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2012.

Vedlegg: Søknadsskjema

Med hilsen

Kristin Volden

Kopi til:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag , Landbruksavdelinga Satens Hus 7735 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
05.11.2009 2009/1926-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Målfrid Salberg Bakken
Bjørkliveien 58
7670  INDERØY

Delvis godkjent tiltak for veranda

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
172/107  

Adresse:
 Bjørkliveien 58  

Tiltakshaver:
Målfrid Salberg Bakken  

Tiltakets art:
 Utvidelse av veranda

Bruksareal i m2:
 

Det vises til melding om utvidelse av veranda registrert mottatt her 20.10.2009.

Saksopplysninger:

Tiltak: Utvidelse av veranda
Planstatus: Reguleringsplan for Hellemshaugen
Planformål: Bolig
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• fasadetegninger

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling.

Verandaen er vist med en dybde på 3 meter. Det er ikke rom for varig opphold under verandaen så 
tiltakets innvirkning på lysforholdene her er ikke vurdert.

Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 74 nr.2 som sier at:

Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter 
kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
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Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt 
for naturgitte og bygde omgivelser. Skjemmende farger er ikke tillatt og kan kreves endret. 

Verandaer med en dybde over 2,5 meter godkjennes sjelden med tanke på estetikk. Slik det framgår av 
tegningsmaterialet vil verandaen med en dybde på 3 meter framstå som noe stor og ruvende i forhold til 
den ellers så enkle bygningskroppen. Verandaens dybde understrekes videre av de understøttende 
søylene. Bygningen er i utgangspunktet enkel med knappe detaljer og en dyp veranda vil virke fremmed 
og dominerende. Dette framgår spesielt av gavlfasadene der dybden på verandaen og husets bredde blir 
litt for like slik at verandaen ikke underordner seg bygningskroppen tydelig nok.

Verandaen som omsøkt kan derfor ikke sies å ha en god utforming med respekt for de naturgitte og 
bygde omgivelser og verandaen med den omsøkte dybden vurderes å komme i strid med plan- og 
bygningslovens § 74 nr.2.

Bygningsmyndighetene kan imidlertid akseptere en noe mindre veranda gjennom at dybden reduseres 
til 2,5 meter. Verandaen blir da mer underordnet bygningskroppen forøvrig og vil framstå som mindre 
dominerende.

Bygningsmyndigheten har for øvrig ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:
Utviding av veranda godkjennes under vilkår av at dybden ikke blir over 2,5 meter.

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86a

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
09.11.2009 2009/1912-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Kvernmo utbygging AS 
v/ Garanti eiendomsmegling
Postboks 213
7651  VERDAL

Delegert vedtak

Gnr 183 bnr 002 - Tillatelse til deling av tomt

Det vises til søknad journalført her 16.10.2009. Det søkes om fradeling av to eneboligtomter i 
samsvar med tidligere innvilget rammetillatelse fra 21.08.2008. 

Vedtak:

Delingstillatelse gis herved av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven §
93, jfr. delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av tomtene.

Saksbehandlingsgebyr for fradeling, kr 2500 pr tomt, faktureres sammen med oppmålingsgebyr.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
09.11.2009 2009/1799-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Geir I. Vist
Skogliv.  11
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Fradelingssøknad - gnr 194 bnr 024 - Vist Geir Ove

Det vises til søknad mottatt og journalført 23.09.09, supplert med oppdatert situasjonskart 
02.10.09.

På eiendommen gnr 194 bnr 024 er det to eneboliger. Det søkes om deling av eiendommen slik at 
det blir to separate tomter. 

Området er omfattet av reguleringsplan for Ferstad vedtatt 1985. Fradeling til boligformål er i 
samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Vedtak:

Delingstillatelse innvilges herved av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 93, jfr delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av arealet.

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.500, faktureres sammen med gebyr for oppmåling.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.11.2009 2009/1814-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Lorns Olav Skjemstad
Konstknektveien 21
7374 RØROS

Delegert vedtak

Gnr 085 bnr 076 - Søknad om fradeling av hyttetomt – Skjemstadmarka

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 02.10.2009.

Gjeldende regulering for området er bebyggelsesplan for Skjemstadmarka hyttefelt, vedtatt 
20.06.2006. Det søkes fradeling av tomt nr 1 i felt A i samsvar med bebyggelsesplanen.

Det gis med hjemmel plan- og bygningsloven § 94 gis fritak for krav om nabovarsel.

Vedtak:

Delingstillatelse innvilges herved av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 93, jfr. delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune.

Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av arealet.

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.500, faktureres sammen med gebyr for 
oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.11.2009 2009/1854-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Olav Susegg
Skippervegen 5
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Gnr 085 bnr 077 - Delingssøknad tomt nr. 4 - Skjemstadmarka hyttefelt.

Det vises til søknad, mottatt her 07.10.2009.

Gjeldende regulering for området er bebyggelsesplan for Skjemstadmarka hyttefelt, vedtatt 
20.06.2006. Det søkes fradeling av tomt nr 4 i felt B i samsvar med bebyggelsesplanen.

Det gis med hjemmel plan- og bygningsloven § 94 gis fritak for krav om nabovarsel.

Vedtak:

Delingstillatelse innvilges herved av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 93, jfr. delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune.

Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av arealet.

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.500, faktureres sammen med gebyr for 
oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Lorns Skjemstad Konstknektveien 21 7374 RØROS
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
26.11.2009 2009/2099-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Inderøy kommune
v/ Jorunn By
Vennalivegen 37
7670  INDERØY

Godkjent tiltak for fasadeendring, Inderøyheimen

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
135/55

Adresse:
 Meieribakken 7

Tiltakshaver:
Inderøy kommune 

Ansvarlig søker:
Byggmester Grande AS

Tiltakets art:
Fasadeendring, etterisolering, tilbygging og endring av 
veranda  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til melding om fasadeendring registrert mottatt her 19.11.2009.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Meldingen er omgjort og 
behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93 da det dreier seg om vesentlig fasadeendring 
samt ombygging av balkong til veranda på bygning som benyttes av et stort antall mennesker.
Det er mottatt søknad om ansvarsrett for prosjektering og utførelse. 
Siste dokument til saken er mottatt søknad om ansvar for prosjektering.

 

Saksopplysninger:

Tiltak: Fasadeendring, etterisolering samt endring av balkong til veranda  
Planstatus: Reguleringsplan for Straumen sentrum vedtatt 4.5.2009
Planformål: Eiendommen er regulert til offentlig bebyggelse
Ansvarsoppgaver: Byggmester Grande AS
Tegningsliste:

• fasadetegninger
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Tiltak:
Det er søkt om riving av eksisterende balkong og oppføring av ny veranda. Eksisterende balkong rives 
fordi det gjennomgående dekket fungerer som en omfattende kuldebro. Dagens balkong er 1,1 meter 
dyp og omfatter alle de tre sidene av bygningen som nå endres, ny balkong/veranda oppføres kun på to 
sider og det etableres et parti med veranda som blir noe dypere; 2,5 meter.
Fasaden får ny kledning i tre, stående jokerkledning, tilsvarende nabobygningen og det etableres en 
baldakin over inngangsparti mot vest. 

Ny fasade vurderes som en forbedring av byggets eksteriør da dette får en mindre monoton og ruvende 
karakter.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Vedtak:
Det gis tillatelse til fasadeendring, etterisolering og endring av balkong/veranda samt tilbygging av 
baldakin over inngangsparti på Inderøyheimen

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

• Avfallsplanens sluttrapport legges ved anmodning om ferdigattest

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Byggmester Grande AS som PRO/SØK/UTF/KUT for fasadeendringen 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.
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For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggmester Grande AS Industriveien 2 7650 VERDAL

Side 117



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
08.12.2009 2009/1748-5
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Audhild K. Dahl /Tor Dahl
Sakshaugvegen 98
7670 INDERØY

Delegert vedtak

Søknad om fradeling av tomt på eiendommen gnr. 3, bnr. 8

Bakgrunn: 
Inderøy kommune har mottatt søknad om fradeling inntil ett dekar av eiendommen gnr. 3 bnr. 8 
med formål nytt bolighus. Det omsøkte arealet består av en berghaug med løvskog og noe dyrka 
mark i kanten. Åkerholmen ligger med dyrka jord på tre kanter og vendt mot Sakshaugvegen i 
øst. 
Arealet det søkes fradeling om, ligger innenfor LNF-formålet i kommunedelplan Straumen. 
(LNF står for område til landbruk, natur og friluftsliv.) Siden det ikke er åpnet for spredt 
boligbygging i området, må det søkes om dispensasjon fra kommunedelplanen etter plan og 
bygningslovens § 19-1.

Søknaden har vært på høringsrunde til aktuelle sektoretater som Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Det er komme uttalelse fra begge parter som er vedlagt.

Vurdering: 
Småbruket Fagervold med gnr. 3/8 ligg midt i et vakkert kulturlandskap ca. 500m fra Sakshaug 
kirke. Bruket er registrert med 10 dekar dyrka mark og 4 dekar annet areal. Jordbruksarealet er 
sammenhengende med dyrka areal på naboeiendommene. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune har vurdert søknaden ut fra kulturminneloven og ser ikke at det 
foreligger konflikt med tiltaket, men vil minne om aktsomhets- og meldeplikten etter 
kulturminneloven dersom tiltaket blir utført og treff blir påvist. 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gitt fyldig uttalelse der de påpeker følgende: 
1. Omsøkt tomt blir liggende midt i et større sammenhengende jordbruksareal.
2. Kommunedelplanen skal være styrende for arealbruken i området. Det er lagt ut arealer 

for boligbygging i planen i nærheten av omsøkt tiltak, slik at det ikke er mangel på tomter 
i området. 

3. Hensynet til kulturlandskapet med dyrka areal på tre kanter og veg på en side. 
4. Søknaden blir vurdert som uheldig bit for bit utbygging i jordbrukslandskapet og kan 

medføre presedens for lignende saker.
5. Ønsker en samfunnsikkerhetsmessig vurdering av området dersom tiltaket blir sett i verk. 

Med bakgrunn i nevnte punkter går landbruksdirektøren imot at det blir gitt dispensasjon for 
fradeling og ønsker å bli orientert dersom dispensasjon blir innvilget. 
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Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon etter § 19-2.  Dispensasjonen kan gis 
dersom hensynene bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Argument som taler for en dispensasjon: 
• Omsøkt arealet ligger inntil en kommunal veg. 
• Omsøkt areala består hovedsakelig av uproduktiv berggrunn. 

Argument som taler mot en dispensasjon: 
• Kommunedelplan Straumen tillater ikke spredt boligbygging. Ny boligbygging skal skje 

innenfor regulerte felt i området til kommunedelplanen. (Solhaugen, Næss) 
• Omsøkt areal ligger i et vakkert kulturlandskap med viktige jordbruksområder. Omsøkt 

åkerholme er et viktig element i kulturlandskapet for å øke biologisk mangfold og få et 
variert landskapsbilde. 

• På småbruket er det i dag alt to bolighus med et eldre våningshus og et kårhus fra 1977 
som gir mulighet for to generasjoner å bu på eiendommen i dag også.

Etter en samlet vurdering av argument for og mot en dispensasjon, kan en ikke se at det kan 
innvilges dispensasjon for fradeling av tomt på gnr. 3/8 fordi det er en overvekt av argument som 
taler mot fradeling.

Vedtak:
Søknad om fradeling av ett dekar landbruksareal blir ikke innvilget etter jordlovens § 1. 
Arealet er et viktig element i jordbrukets kulturlandskap. 

Det blir heller ikke innvilget dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2 fordi det er i 
strid med PBl § 11-6: Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel. 

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Næring og plan, 
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no.

Med hilsen

Kristin Volden
Rådgiver plan /landbruk

Vedlegg
1 Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet - fradeling av areal/tomt fra gnr 003 bnr 008
2 Uttalelse i fradelingssak, gnr 003 bnr 008
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Anne Berit Lein
Tlf. direkte: 74 16 82 09
E-post: ale@fmnt.no

Inderøy kommune

7670 Inderøy

Vi viser til Deres oversendelse av 10.11.09.

Tiltaket ligger i LNF-område i kommunedelplan for Straumen.

Postadresse:

7734 Steinkjer

Besøksadresse: Telefon: 74168000
Statens hus Telefax: 74168053
Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108

IIII
Vår ref.: 2009/6955 Arkivnr: 423.1

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no

II
01 480

Deres ref.: 2009/1748-2 Vår dato: 01.12.2009

Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet i kommunedelplan for
Straumen for fradeling av areal/tomt fra gnr/bnr 3/8, Inderøy
kommune

Bakgrunn
Saken gjelder fradeling av ca. 1 daa tomt til boligeiendom fra eiendommen gnr. 3 bnr. 8 i
Inderøy kommune. Det omsøkte arealet ligg inntil Sakshaugvegen midt mellom Vennalia og
Solhaugen byggeområde.

Fylkesmannens vurdering
Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19-2 dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene med dispensasjon klart være større enn ulempene
etter ene samlet vurdering.

Saken er forelagt landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen, og vi har etter dette følgende
merknader:

Fra Landbruksavdelingen:
Det omsøkte arealet, ca 1 da, består i følge kommunen av en "berghaug igjengrodd med
lauvskog i kanten av dyrka mark". Arealet ligger inntil Sakshaugvegen, midt mellom
Vennalia og Solhaugen byggeområde.

II

I tillegg til det som går fram av kommunens beskrivelse av det konkrete arealet, blir en evt
tomt i dette tilfellet, etter landbruksdirektørens vurdering, liggende midt ute i et større
sammenhengende jordbruksareal, ute i jordbrukslandskapet, og det i et åpent og aktivt drevet
landbruksbruksområde.

Ihht kommunedelplan for Straumen ligger tomta i et LNF-område hvor det ikke er åpnet for
spredt boligbygging.

Landbruksdirektøren finner grunn til å minne om at 'ordvernet o forvaltnin en av
kulturlandska et er vesentli innsk'e et, bl.a. gjennom felles brev fra
Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet datert 21.02.06 Vern om jorda

IIII
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og kulturlandskapet — kommunens ansvar innenfor nasjonale mål. Dette har sin bakgrunn i de
to siste regjeringers fastsatte nasjonale mål om å halvere den årlige omdisponeringen av de
mest verdifulle jordressursene innen 2010. I innskjerpingsbrevet rettes det særlig fokus på at
våre jordressurser og vårt kulturlandskap mange steder er truet av omfattende omdisponering
og et høyt omfang av dispensasjoner fra planer, dvs, en bit-for-bit-nedbygging. Det rettes i
innskjerpingsbrevet særlig fokus på at grep ifht jordvern må tas i kommuneplanen, og at de
løsninger en kommer fram til i kommuneplanen må få en forpliktende oppfølging i
påfølgende reguleringsplaner og enkeltsaker.

Regjeringen har etter dette fulgt opp disse klare signalene fra innskjerpingsbrevet i de årlige
St.prp.nr.l. De siste års omdisponeringsstatistikk viser at det tross et sterkt jordvernregime, er
svært tungt å få ned omdisponeringstallene. En relativt stor andel av omdisponeringstallene
fra Nord-Trøndelag er enkeltsaker i form av dispensasjonssaker/jordlovssaker.
Landbruksdirektøren finner derfor grunn til nå å være tydelig på at det er kommuneplanens
arealdel, evt. kommunedelplaner, som skal være styrende for arealbruken, og ikke
dispensasjonssaker og reguleringsplaner som ikke er i tråd med overordnet plan, jf.
innskjerpingsbrevet. Dette er særlig sentralt i relativt sentrumsnære områder og i områder
med utbyggingspress.

Det er med andre ord kommuneplanen som er kommunens overordnede styringsverktøy for
arealbruk og Inderøy kommune har gjennom gode prosesser lagt ned mye godt planarbeid i
bl.a. kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Straumen. I disse planene har
kommunen lagt langsiktige grep for bl.a. boligbygging, både i form av feltutbygginger, både
tett og mindre tett, klynger og spredt-områder. Like ved det her omsøkte arealet ligger
områder avsatt til boligformål i kommunedelplan for Straumen. Dette i all hovedsak på
skogsmark, og også noe på dyrka jord. I det grepet som da ble tatt ligger etter
landbruksdirektørens vurderinger gode plangrep, godt forankret i kommuneplanens
samfunnsdel, hvor både jordvern og kulturlandskap er ivaretatt på en god måte, med bl.a.
klare føringer mht klare og langsiktige grenser. Landbruksdirektøren kan med andre ord ikke
se at det er mangel på boligtomter i området som allerede er avklaret i overordnet plan

Den aktuelle tomten er med andre ord ikke i tråd med kommunedelplan for Straumen, tomta
ligger på en "berghaug"/ei rein, åpent i jordbrukslandskapet, i et aktivt landbruksområde og i
et område hvor hensynene til kulturlandskapet også må tillegges vesentlig vekt. Ei tomt på ca.
1 da vil i tillegg til berghaugen også delvis bestå av fulldyrka jord, i tillegg til at den vil  være
omkranset av fulldyrka jord på 3 kanter. En tomt beliggende som omsøkt vil også klart kunne
gi påregnelige drifts- og miljømessige ulemper for landbruksdriften i området.

Landbruksdirektøren vurderer denne saken til å være et karakteristisk eksempel på en
dispensasjonssøknad som representerer en uheldig bit-for-bit utbygging i et aktivt
jordbrukslandskap. Landbruksdirektøren vurderer en slik arealforvaltning som åpner for
dispensasjonssaker som ikke i tråd med overordnet plan, i et slikt jordbrukslandskap og delvis
på dyrka jord, som klart uheldig. Landbruksdirektøren vurderer den tendens til utvikling som
vi her ser til å bevege seg i en retning som ikke er i tråd med nasjonal føringer på området.

Landbruksdirektøren vil derfor på grunnlag av ovennevnte  gå imot  at det gis dispensasjon for
fradeling av tomt til boligformål fra eiendommen gnr 3 bnr 8, som omsøkt.

Landbruksdirektøren ber om å bli orientert dersom det likevel blir gitt dispensasjon for
fradeling.
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Fra Miljovernavdelingen:
Inderøy kommune har gjennom kommuneplanens arealdel og delplaner lagt til rette for
boligbygging i planavklarte områder. Miljøvernavdelingen gir kommunen råd om å henvise
ny boligetablering til disse byggeområdene. En dispensasjon vil medføre en uheldig og
uplanlagt bit for bit utbygging og gi presedens for senere saker.

Det er en nasjonal målsetting at utbyggingsmønsteret og transportsystemene samordnes slik at
det legges til rette for en mest mulig effektiv og miljøvennlig transport, slik at
transportbehovet kan begrenses. Det gjelder å legge vekt på løsninger som gir korte avstander
i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter jf. RPR for
areal- og transportplanlegging T-5193.

Fra Kommunal- og administrasjonsavdelingen:
Fylkesmannen kan ikke se at det er gjort noen samfunnssikkerhetsmessige vurderinger av
tiltaket, og ber om at forhold knyttet til dette blir sjekket ut og tas hensyn til ved en eventuell
utbygging. DSB sin veileder "samfunnssikkerhet i arealplanleggingen" inneholder en
sjekkliste som kan benyttes i denne vurderingen (se under hovedtema samfunnssikkerhet og
undertema samfunnsplanlegging).

Med hilsen

<15
Kirsten Indgjerd Værdal (e.f.)
Landbruksdirektør
Landbruksavdelingen

Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER
Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen: Anne Berit Lein — 74 16 82 09
Miljøvernavdelingen: John Haugen — 74 16 81 51
Kommunal- og adm.avd.: Per Arne Stavnås — 74 16 80 52

Ahne Berit Lein
Seniorrådgiver
Landbruksavdelingen
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

Etter fullmakt

16 NOV. 2009

NORD-TRØNDELAG

FYLKESKOMMUNE

Inderøy  -  Søknad om fradeling av eiendommen gnr 3 bnr 8  -  Søker Audhild K
Dahl/Tor Dahl

Fylkeskommunen har planfaglige ingen merknader ut fra regionale hensyn.

Kulturminner:  
Vi har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) §3. (Denne
uttalelsen gjelder automatisk freda kulturminner). Gjennom søk i arkiv,
askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner vi at det ikke foreligger slik konflikt,
jfr også KML §8.1. Vi har derfor ingen innvendinger til planen.

Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende
markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner
under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må
videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske
kulturminner. Når det gjelder slike, viser vi til egen uttalelse fra Samisk
kulturminnevern. Det oppfordres til bruk av askeladden; http://askeladden.ra.no og
mittkulturminne; http://www.mittkulturminne.no for informasjon om kulturminner i
Nord-Trøndelag.

If

Karl-Heinz Cegla
fagansvarlig arealplanlegging

1111111111111111111
Dato: 12.11.2009

iz Cegla
1-2

Kopi:  
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kommunal- og familieavd., Statens Hus,
7734 Steinkjer

Ugradert
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Fra: Norsk Bane AS - Jørg Westermann [mailto:jw@norskbane.no]
Sendt: 12. november 2009 18:59
Til: Postmottak
Emne: Høgfartsbane Trondheim - Steinkjer

Inderøy kommune
v/ ordføraren

Ta gjerne kontakt dersom de har spørsmål eller kommentarar.

Beste helsing

Jørg Westermann
dagleg leiar
Norsk Bane AS
tlf. 70 10 16 40

ost norskbane.no
www.norskbane.no

IIII

Fleire detaljar om planane for Trondheim - Steinkjer, herunder kostnadskalkyle og
marknadsvurdering vil kome etterkvart. Vi ventar ein rapport før jul.

Fra: Postmottak
Sendt:  13. november 2009 08:33
Til: arkiv
Emne:  VS: Høgfartsbane Trondheim - Steinkjer
Vedlegg:  NT12 618 7094.jpg; NTO6 596_7048.jpg; NTO7 602 7056.jpg; NT08_608_

7064.jpg; NT09_616_7070.jpg; NT10_612_7078.jpg; NT11_616_7086.jpg;
ProsjektreknskapDB.pdf; TrondheimSteinkjerLinjeføring.pdf

- eit notat om tras&urderingane til Deutsche Bahn for Trondheim - Steinkjer
- oversiktskart for trasframlegget i kommunane Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Karta
viser dagstrekningar i raudt, bruer i gult og tunnelar i grønt.
- eit revisorattestert prosjektreknskap for 2008. Kostnadene i 2009 er venta å kome opp i vel fire
millonar kroner. Dette er stadfesta av styret for Norsk Bane AS, jamfør prospektet for den
pågåande emisjonen,
htt ://www.norskbane.no/download.as x?ob'ect id=9F50618B878C4C61BC277AD2EBC9B5DF.
pdf, , side 4.

111

Inderøy kommune har medverka økonomisk til ei utgreiing av høgfartsbaner i Noreg. Vi vil på nytt
takke for støtta og tillet oss no å sende
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1. Generelle premisser for planarbeidet

• • I . •

• • • . •

•• a. • •

Høyhastighetsbanen Trondheim -  Steinkjer
Kommentarer til trasMorslaget

1111111111111111111111111111111111

Dette notatet gjengir utdrag fra en foreløpig rapport fra Deutsche Bahn til Norsk Bane AS om
vurderingene som ligger til grunn for Deutsche Bahns trasMorslag for en høyhastighetsbane
Trondheim - Steinkjer.

Notatet beskriver en del generelle premisser som - i tillegg til sterke hensyn til natur, miljø og
sikkerhet - har hatt avgjørende innvirking på planarbeidet, og kommenterer tras&orslaget for
noen utvalgte parseller.

1.1. Mulig forlengelse til Nord-Norge

Banen planlegges som en del av en mulig høyhastighetsbane mellom Sør- og Nord-Norge.
Togene må kunne kjøre hele strekningen i høy hastighet, også gjennom eller utenom alle sta-
sjonene. Dette begrunnes med trafikkgrunnlaget for følgende togtilbud:

- Selv uten noen ny bane nord for Steinkjer vil det være hensiktsmessig å tilby sovevognstog
mellom det sentrale Østlandet og Nordland. Disse togene vil kjøre strekningen Trondheim -
Steinkjer midt på natten, mellom ca. kl. 2 og 4.Idette tidsrommet finnes det ikke noe etter-
spørsel som tilsier et opphold på strekningen.

- Med en høyhastighetsbane både nord og sør for Steinkjer vil det være mulig å realisere kon-
kurransedyktige reisetider i forhold til bil og fly mellom Oslo og betydelige deler av Nordland
fylke. Det skyldes bl.a. at lange deler av strekningen, f.eks. i Namdalen, vil kunne dimensjoneres
for hastigheter som ligger godt over 300 km/t. Det er derfor viktig at tilsluttende strekninger
ikke har vesentlig dårligere standard.

- Frakt av ferskvarer (bl.a. fisk, frukt og grønt) mellom Nord-Norge og Sør-Norge / Europa vil
trolig også i framtida ha et betydelig omfang. Slike varer kan fraktes med godstog for 160 km/t,
i lasterom i persontog eller med godsekspresstog for ca. 300 km/t. Dette understreker behovet
for å dimensjonere Trondheim - Steinkjer gjennomgående for høye hastigheter.

- Spesielt i de mest trafikksterke tidene av døgnet vil det være et tilstrekkelig trafikkgrunnlag for
å kjøre persontog til og fra Trondheim som ikke stopper sør for Levanger (ca. 20 min. reisetid)
og som kjøres i tillegg til andre tog med flere opphold. Heller ikke disse togene bør forsinkes av
hastighetsbegrensninger på strekningen.

1.2. Linjeføring for størst mulig trafikkgrunnlag

Høyhastighetsbanen Trondheim - Steinkjer vil knytte sammen byer og tettsteder som har mange
sentralt lokaliserte arbeidsplasser, butikker, overnattingssteder og større offentlige og private
tjenestetilbud som høyskoler og sjukehus. Det er derfor viktig å etablere gode togtilbud for reiser
til sentrum av disse byene og tettstedene.

Flere steder vil det være anleggsteknisk mye enklere å bygge en høyhastighetsbane med en ny
stasjon utenfor tettbebyggelsen enn å føre banen gjennom eksisterende stasjonsområde i sen-
trum. Slike nye stasjoner i utkanten vil ha fordeler for reisende som kommer fra områdene i nær-
heten, men de vil ikke være tilstrekkelig attraktive for reisende som skal til sentrum. Å måtte ta
buss eller drosje for de siste kilometerne på reisen, blir ofte oppfattet som en betydelig ulempe.
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Ved Verdal og Levanger ville det kreve uakseptable inngrep i lokalmiljøene dersom en skulle
bygge en høyhastighetsbane gjennom sentrum. Der foreslås derfor en høyhastighetsbane uten-
om sentrum i kombinasjon med en avgrening til stasjonen i sentrum, begge deler som dobbelt-
spor.

En slik kombinasjonsløsning har flere fordeler. For det første vil en spare tettbebyggelsen i Ver-
dal og Levanger for støy fra godstog om nettene. Disse togene vil for det meste kjøre utenom
sentrum. For det andre vil banekapasiteten øke betydelig, særlig med tanke på forbikjøring av
godstog på dagtid. For det tredje vil det bli mye enklere og raskere å bygge ut banen gjennom
sentrum til dobbeltspor. I denne perioden vil en bygge en midlertidig holdeplass langs banen for
gjennomgående trafikk, slik at byggearbeidene i sentrum kan gjennomføres uten hensyn til tog-
trafikk og uten de inngrepene i tilgrensende eiendommer som ellers ville vært nødvendige.

Merkostnadene for markedsriktig lokaliserte stasjoner uten tidstap for gjennomgående tog vil
altså være betydelig mindre enn økningen i samlet banelengde kan gi inntrykk av.

1.3. Tilknytting av Trondheim lufthavn Værnes

Etter åpningen av høyhastighetsbanen Oslo - Trondheim vil flytrafikken mellom Værnes og Gar-
dermoen bli sterkt redusert. Samtidig tilsier all internasjonal erfaring betydelige impulser for
nærings- og samfunnsutviklingen i regionene nær banen. Disse effektene vil trolig være spesielt
kraftige når høyhastighetsbanene Oslo - Trondheim og Trondheim - Steinkjer kombineres. Med
togreisetider på en og en kvart time mellom Oppdal og Steinkjer vil store deler av Trøndelag
kunne vokse sammen til et felles arbeidsmarked. Det vil trolig resultere i en aktivitetsøkning som
også vil speiles i trafikken på strekninger der høyhastighetstog ikke vil kunne bli noe godt alter-
nativ til fly, f.eks. mellom Værnes og flere utenlandske destinasjoner. Værnes vil derfor fortsatt
ha stor betydning for landsdelen.

Togreisetiden Værnes - Trondheim uten opphold på mellomliggende stasjoner vil komme på 10
minutter. Samme reisetid gjelder for strekningen Værnes - Levanger, mens Værnes - Verdal vil
ta ca. 15 min. og Værnes - Stjørdal ca. 25 min. Sammen med annen trafikk på strekningen vil det
trblig gi grunnlag for et høyfrekvent togtilbud til Værnes, både fra Trondheim og fra stasjonene
nord for Stjørdal. Dette har vært bestemmende for dimensjoneringen av banekapasiteten. En har
også lagt til grunn at stasjonen ved Værnes fortsatt skal ligge i gangavstand fra flyplassen. Tra-
sealternativer med en stasjon i betydelig større avstand enn i dag har blitt forkastet.

2. Spesielle delstrekninger Trondheim - Steinkjer

2.1. Trondheim - Hommelvik

2.2. Hommelvik - Værnes

- Nye tider for Norge

Det er ikke funnet miljømessig akseptable linjeføringer for en høyhastigbane gjennom eller nær
eksisterende stasjoner mellom Leangen og Hommelvik. Denne strekningen i Trondheims nær-
område bør imidlertid ikke legges ned, men bør tvert imot få økt tilbudsfrekvens og flere stasjo-
ner. Mellom Rotvoll (4 km fra Trondheim sentralstasjon) og Vikhammer (13 km fra Trondheim
sentralstasjon) finnes f.eks. mye bebyggelse langs banen, men ikke en eneste stasjon der togene
stopper i dag.

Det foreslås derfor en høyhastighetsbane i ny trase mellom Leangen og Hommelvik, og et opp-
gradert lokaltogtilbud på eksisterende bane med gjennomgående tog mellom Trondheim og
Stjørdal. Overgangsmuligheter er planlagt ved Hommelvik. På denne måten vil et høyfrekvent og
finmasket lokaltogstilbud i Trondheims nærområde ikke komme i konflikt med raske tog på noe
lengre distanser.

Mellom Hommelvik og Hell bygger Jernbaneverket for tiden en ca. 4,4 km lang enkeltsporet
tunnel gjennom Gevingåsen. En utvidelse til to tunnelløp med hvert sitt spor er planlagt for et
senere tidspunkt.

2
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- Nye tider for Norge

Dessverre kan tunnelen ikke bli en del av en høyhastighetsbane Trondheim - Steinkjer. Tunnelen
bygges med tre svinger som alle vil gi sterke hastighetsbegrensninger. Mest kritisk er svingen
nær Hommelvik som bare vil tillate 130 km/t (750 m radius) og som vil gå over i en motgående
sving for maksimalt 110 km/t (600 m radius) rett utenfor tunnelen. Disse svingene vil ikke kunne
rettes ut til et akseptabelt hastighetsnivå i ettertid.

Nær Hell vil svingen i Jernbaneverkets tunnel være noe slakere, for maksimalt 175 km/t (ca.
1.400 m radius). Det ble derfor vurdert å legge om den sørvestre halvdelen av Jernbaneverkets
tunnel og bruke den nordøstre halvdelen inkludert utvidelse til to løp, slik den bygges og plan-
legges nå. En slik omlegging vil være komplisert etter at togdriften har kommet i gang i tunnelen.

Mest problematisk er likevel at det ikke finnes noen tilrådelige trasalternativer for linjeføringen
mellom Jernbaneverkets tunnel og Værnes. Skulle banen gå gjennom eller nær Hell stasjon, ville
det kreve en sving for 60 -100 km/t like øst eller nord for stasjonen. Skulle en derimot velge en
linjeførinq parallelt med og sørøst for E6, ville det medføre ytterligere inngrep i et våtmarks-
område på nordsida av Stjørdalselva, mellom E6 og nåværende bane. Til tross for omfattende
inngrep de senere årene har området fortsatt høy verneverdi.

I tillegg ville svingen nord for tunnelen ikke kunne tillate mer enn 130 km/t, ellers ville banen ikke
kunne gå like ved vestsiden av terminalbygget på Værnes.

Det foreslås derfor en helt ny, dobbeltsporet tunnel gjennom Gevingåsen som er gjennomgående
dimensjonert for 260 km/t. Det er samme hastighet som for den foreslåtte banen vest for Hom-
melvik. Jernbaneverkets tunnel gjennom Gevingåsen vil da komme til nytte for tilknyttingen til
Meråkerbanen og for lokaltog mellom Trondheim og Stjørdal via Hell og Værnes.

2.3. Åsen - Levanger

Sør og sørvest for Levanger ligger et stort, sammenhengende jordbruks- og kulturlandskap. Det
var derfor nærliggende å søke etter en trasé for høyhastighetsbanen på østsiden av området.
Flere alternativer nord for Åsen ble utredet i detalj, bl.a. en bane som går langs nordvestbredden
av Hoklingen, øst for Hojemstjerna, nær Finne og videre i ulike varianter mot nord. Det viste seg
imidlertid umulig å finne en trasé som både unngår kvikkleire, som ikke har for sterkt fall ned
mot Levanger stasjon og som ikke krever en minst 6 km lang tunnel nord for Finne. Det foreslås
derfor en mer vestlig tras. Linjeføringen er i stor grad er bestemt av hvor det er mulig å unngå
kvikkleire.

Industri- og havneområdet på Fiborgtangen ved Skogn knyttes til høyhastighetsbanen via eksis-
terende bane til Levanger stasjon.

2.4. Røra - Steinkjer

Høyhastighetsbanen er planlagt opp til flere kilometer øst for eksisterende bane via Sparbu,
Mære og Vist. Det skyldes at store deler av en ny bane Vist - Steinkjer enten vil måtte ligge på
fylling i sjøen eller akkurat der en nylig har bygget en firefeltsmotorvei. En slik linjeføring ville
også kreve en meget krapp sving ca.1 km sør for Steinkjer stasjon. Denne unngås med en med en
mer østlig tras.

I tillegg kommer besparelsene som følge av en knapt 2 km kortere bane og hensynet til jord-
bruksområdene sør for Vist. Ved å velge en mer østlig tras& vil banen i større grad gå gjennom
skog og langs myrområder.

Den foreslåtten trasen for høyhastighetsbanen Trondheim - Steinkjer er 106,1 km lang. Det er
19,4 km kortere enn dagens tras.

Ålesund,11.11.2009
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Utgreiinga til Deutsche Bahn

Prosjektrekriskap 2008
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 Deloitte AS
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
08.12.2009 2009/2089-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Linda Heistad
Vennavegen 1
7670  INDERØY

Vennavegen 3/Leiringen 49 - Heistad - Tillatelset til riving av bygningsmasse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/003 og 004/080

Adresse:
 Vennavegen 3 og Leiringen 49  

Tiltakshaver:
Linda Heistad  

Ansvarlig søker:
Linda Heistad  

Tiltakets art:
 Riving av bygningsmasse/utvidelse av parkering  

Bruksareal i m2:
 ca 245 m2  

Det vises til søknad om riving og utvidelse av p-plass registrert og mottatt her 16.11.2009

Bygningsmyndigheten har fattet følgende vedtak:
 

Det gis tillatelse til riving av bolighus og garasje på eiendommene Vennavegen 3 og Leiringen 49, og 
opparbeidelse av p-plass på Vennavegen 3 i samsvar med situasjonsplan.

Linda Heistad gis i henhold til godkjenningsforskriften § 17 nr 2 personlig ansvarsrett for 
gjennomføring av tiltaket. 

Vedlagt avfallsplan godkjennes med hjemmel avfallsforskriften § 15. 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Riving av bygninger, utvidelse av parkeringsplass.

Planstatus: Kommunedelplan for Straumen, vedtatt 14.12.2005.

Planformål: Byggeområdet – Bolig.

Ansvarsoppgaver: Søknad om personlig ansvarsrett. Linda Heistad.

Vedleggsliste:
- Avfallsplan.
- Søknad om personlig ansvarsrett.
- Situasjonsplan.

Saksvurdering:

Det søkes om å rive 2 mindre bolighus med tilhørende garasje/carport på eiendommene Vennavegen 3 
og Leiringen 49. Det søkes også om å utvide dagens parkeringsplass ved Kribelin barnehage inn på 
eiendommen Vennavegen 3. 

Det søkes om dispensasjon fra kommunedelplan for Straumen, for å omdisponere tomtene fra bolig- til 
barnehageformål. Dispensasjonssøknaden må gjennomgå politisk behandling og blir ikke behandlet i 
denne omgang. Søker har bedt om at rivingssøknaden behandles uavhengig av dispensasjonssøknaden 
da bygningene ikke har særlig verdi selv om tomtene fortsatt skulle måtte benyttes til boligformål.

Søknaden om riving er ikke i strid med gjeldende plan for området. Bygningene er nedslitte og i følge 
søker ikke egnet for renovering. Tiltaket er nabovarsel og samtlige naboer har samtykket i tiltaket. 
Kommunen har ingen innvendinger til at bygningene rives.

Det innvilges personlig ansvarsrett i henhold vedlagt søknad. Det vektlegges at bygningene er 1 etasje og 
har relativt enkle konstruksjoner. Kommunen vurderer at søker har sannsynliggjort tilstrekkelig 
kompetanse i forholdt til oppgaven.

Bygningene utgjør samlet over 100 m2 BRA og utløser krav om avfallsplan etter forurensingsloven.
Ansvarlig søker har i samarbeid med entreprenør Norodd Kjellvik kartlagt materialbruken i bygningene. 
Det er utarbeidet avfallsplan i samsvar med avfallsforskriften § 15. Bygningsavfallet skal sorteres og 
leveres godkjent innsamlingsplass v/Innherred renovasjon. Betongmaterialer knuses og bruks som 
fyllmasse på stedet.

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.
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Det forutsettes at ansvarlig søker innleverer sluttrapport på avfallsplan i løpet av 30 dager etter at 
bygningene er revet.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling i henhold til gjeldende 
betalingsregulativ. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - evt. klage sendes via kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg Natur.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.12.2009 2009/1424-7
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Geir Fredriksen
Letnesvegen 718
7670  INDERØY

Godkjent tiltak for oppføring av veranda

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
055/004

Adresse:
 Letnesvegen 718  

Tiltakshaver:
Geir Fredriksen  

 

Tiltakets art:
 Oppføring av veranda og fasadeendring  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om oppføring av veranda registrert mottatt her 5.8.2009.
Siste dokument til saken er godkjent disp. fra veglovens bestemmelser vedrørende avstand til veg 
oversendt fra statens vegvesen 17.11.2009.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Meldingen er omgjort og 
behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93, jf. Mangelbrev datert 27.8.2009. Dette 
innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Det framgår for øvrig at det er gjort fasadeendringer på bygningen og dette er innlemmet i søknaden

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av veranda ca.20 m2 samt fasadeendringer
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF- område med spredt boligbebyggelse

Tegningsliste:

• Situasjonsplan
• Plan- og fasadetegninger
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Lysforholdene i underliggende rom er vurdert som tilfredsstillende.
Tiltaket er vurdert og godkjent av statens vegvesen vedrørende dispensasjon fra veglovens 
bestemmelser, avstand til veg. Ref. 2009/187642-003.

Verandaen er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 74, Planløsning og utseende, som blant 
annet sier at:

2. Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter 
kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt 
for naturgitte og bygde omgivelser.  

Den omsøkte verandaen er svært dyp og plasseres på bygningens gavlvegg, den får en asymmetrisk 
form. Dybden på verandaen begrunnes med behovet for inn- og utkjøring til verksted i sokkel under 
verandaen og den asymmetriske formen begrunnes med at det ikke er ønskelig å komme nærmere 
riksveg enn hovedbygningen gjør i dag, vestlige hjørne er derfor noe avskåret. Den irregulære formen 
forsterket av dybden på verandaen gjør at den framstår som noe fremmed på bygningen.
Verandaen understreker bygningens langsmale karakter og blir svært synlig fram mot krysset mellom 
Letnesvegen og Stokkanvegen. At tiltaket vil være så vidt synlig ansees som uheldig da det nettopp av 
hensyn til estetikk ikke er vanlig å godkjenne verandaer med så stor dybde som denne. 
Bygningens størrelse tilsier imidlertid at den kan tåle en noe dypere veranda som understreker dens 
lengde uten at den blir for dominerende.
At verandaen er med på å definere inngangen til og bruken av sokkelen som verksted gjør at den under 
tvil også kan sies å ha en utforming i samsvar med sin funksjon. 

Etter en helhetsvurdering er bygningsmyndighetene kommet til at tiltaket ikke kommer i strid med plan-
og bygningslovens § 74

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av veranda samt fasadeendring i Letnesvegen 718  

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

−

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
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Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Statens vegvesen v/Kjellaug Fredrikke Fuglem Byavegen 21 7737 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
09.12.2009 2009/2180-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Inderøy kommune

7670  INDERØY

Delegert vedtak

Nessjordet - Inderøy kommune, godkjent fradeling av boligtomt.

Vi viser til søknad, mottatt og journalført den 01.02.09.

Gjeldende regulering for eiendommen er Reguleringsplan for Straumen sentrum, vedtatt i 
kommunestyret 04.05.09. Fradeling skjer i samsvar med vedtatt plan og det gis på bakgrunn av 
dette fritak for krav om nabovarsel i henhold til plan- og bygningsloven § 94.

Det henviser til bestemmelsene som er gitt i planen for utnyttelse og bebyggelse av tomten. 

Vedtak:
Delingstillatelse utstedes herved av Inderøy kommune med hjemmel i Plan- og 
bygningslovens § 93 i medhold av delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.12.2009 2009/2248-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Harald Einar Kirkenes Erichsen
Korsavegen 73
7670  INDERØY

Godkjent tiltak for oppføring av uthus og flytting av stabbur

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
207/008  

Adresse:
Korsavegen 73  

Tiltakshaver:
Harald Einar Kirkenes Erichsen  

Tiltakets art:
Oppføring av uthus og flytting av stabbur

Bruksareal i m2:
80  

Det vises til melding om oppføring av uthus og flytting av stabbur registrert mottatt her 14.12.2009.

Saksopplysninger:

Tiltak: oppføring av uthus og flytting av stabbur
Planstatus:  Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF-formål
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• Fasadetegninger

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Nytt uthus får et bebygd areal på 55,45 m2. Bruksareal er ikke oppgitt men ut fra tegningsgrunnlaget er 
dette beregnet til anslagsvis 80 m2 totalt. 
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Stabbur flyttes ut av tunet mot sør vest på areal registrert som annet markslag. Bygningsmyndighetene 
vil for øvrig kommentere at det hadde vært mer heldig med en plassering med stabburet som en del av 
tunets organisering. Nytt uthus plasseres der stabbur står i dag.

Bygningsmyndigheten har ingen øvrige merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

Oppføring av uthus og flytting av stabbur godkjennes.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 81.

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Naboer/gjenboere har frist på 14 dager til å komme med merknader. Fristen regnes fra den dato 
nabovarsel er underskrevet eller rekommandert varsel er sendt. Når fristen er utløpt uten at det er 
innkommet merknader, kan arbeidet påbegynnes.

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Side 145



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
22.12.2009 2009/2232-3
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Aud Sakshaug
Bålhaugvegen 24
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Gnr 182 bnr. 001 – Godkjent søknad om fradeling – Tomt A.

Vi viser til søknad, mottatt og journalført den 11.12.09.

Søknaden er i samsvar med innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra 17.11.2008.

Det ble gjennomført nabovarsling i forbindelse med behandling av dispensasjonssøknaden, og 
det gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 94 fritak for nabovarsel for denne behandlingen.

Det vises for øvrig til forutsetningene i Planutvalgets vedtak fra 17.11.2008.

Vedtak:

Delingstillatelse utstedes herved av Inderøy kommune med hjemmel i Plan- og 
bygningslovens § 93 i medhold av delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23. 

Jfr. ønske i søknaden blir det utarbeidet midlertidig målebrev for tomta. Oppmåling i terrenget og 
utarbeidelse av fullstendig målebrev skal da gjennomføres innen utgangen av 2012. Kommunens 
oppmålingsavdeling tar nærmere kontakt og avtaler dato for kartforretning og gjennomføring 
oppmålingen.

Klageadgang

I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
22.12.2009 2009/2232-4
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Aud Sakshaug 
Bålhaugvegen 24
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Gnr 182 bnr. 001 – Godkjent søknad om fradeling – Tomt B.

Vi viser til søknad, mottatt og journalført den 11.12.09.

Søknaden er i samsvar med innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra 17.11.2008. 

Det ble gjennomført nabovarsling i forbindelse med behandling av dispensasjonssøknaden, og 
det gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 94 fritak for nabovarsel for denne behandlingen.

Det vises for øvrig til forutsetningene i Planutvalgets vedtak fra 17.11.2008.

Vedtak:

Delingstillatelse utstedes herved av Inderøy kommune med hjemmel i Plan- og 
bygningslovens § 93 i medhold av delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23. 

Jfr. ønske i søknaden blir det utarbeidet midlertidig målebrev for tomta. Oppmåling i terrenget og 
utarbeidelse av fullstendig målebrev skal da gjennomføres innen utgangen av 2012. Kommunens 
oppmålingsavdeling tar nærmere kontakt og avtaler dato for kartforretning og gjennomføring 
oppmålingen.

Klageadgang

I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
29.12.2009 2009/1818-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Arve Saltvik
Korsavn. 30
7670  INDERØY

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
205/001

Adresse:
 Korsaveien 30  

Tiltakshaver:
Arve Saltvik  

 

Tiltakets art:
Oppføring av garasje og tilbygging av redskapshus

 

Bruksareal i m2:
 Garasje 49,5

Tilbygg redskapshus 57,6  

Det vises til søknad om oppføring av garasje og tilbygging av redskapshus registrert mottatt her den 
5.10.2009.

Siste dokument til saken er høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune mottatt 18.12.2009.

Søknaden omfattet i utgangspunktet tre tiltak, tiltaket som gjelder plassering av moelvenbrakke i 
beiteområde er senere trukket ut av søknaden slik at denne kun omfatter to tiltak.

 

Saksopplysninger:

Tiltak:                            Oppføring av garasje og tilbygging av redskapshus
Planstatus:  Kommuneplanens arealdel
Planformål:  LNF- formål
Ansvarsoppgaver:  Det er ikke krevd ansvar og kontroll for tiltakene da de hver for seg er små og kan              
unntas fra kravet
Høringsinstanser:  Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Tegningsliste:

• Situasjonsplan
• Plan- og fasadetegninger
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Tiltakene er vurdert i henhold til kommuneplanens arealdel.
Planbestemmelsenes pkt. 2-1 sier blant annet at:
Det er forbod mot all bygg- og anleggsverksemd som ikkje er stadbunden.

Både tilbygging av redskapshus/driftsbygning og oppføring av garasje til kårboligen anses som 
stedbunden byggevirksomhet da de er nødvendig for drifta av gården

Høringsinnstansene har ingen innvendinger mot planene.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av garasje på 49,5 m2 samt tilbygging av redskapshus på 57,6 m2.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

−

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.

Øvrige opplysninger:
Selv om høringsinstansene ikke har bemerkninger til planene vil vi likevel minne om at det fortsatt kan 
ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil 
derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 dersom noen treffer på slike 
kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
29.12.2009 2009/1881-7
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Stein Ervik
Øvre Fallet 6
7100  RISSA

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
037/051

Adresse:
 Skarnsundveien 32

Tiltakshaver:
Stein Ervik  

 

Tiltakets art:
 Tilbygg  

Bruksareal i m2:
 11,4  

Det vises til søknad om tilbygg registrert mottatt her 14.10.2009.
Siste dokument til saken er høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mottatt 21.12.2009.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Meldingen er omgjort og 
behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93, jf. Mangelbrev datert 15.10.2009. Dette 
innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

 

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg til hytte; vedbod
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF-område
Høringsinstanser: Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Tegningsliste:

• Situasjonsplan
• fasadetegninger
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Eiendommen ligger i Skarnsundvegen rett sørvest for Skarnsundbrua i et felt med flere bebygde 
fritidseiendommer. Det ligger en bebygd fritidseiendom mellom strandlinja og den aktuelle 
eiendommen.
Det søkes om oppføring av tilbygg til eksisterende hytte, nærmeste avstand til strandlinje er anslagsvis 
70 meter. Tilbygget blir liggende i forlengelse av hytta og vesentlig lavere en denne, delvis skjult i 
terrenget. Tilbygget får en lengde på 3,6 m og en bredde på 3,16 m; totalt 11,38 m2.

Plan:
Gjeldende plan for området er Kommuneplanens arealdel for Inderøy og eiendommen ligger i landbruk, 
natur og fritidsområde i (LNF-område).

Bestemmelsenes § 2-2 sier blant annet at ” Det er lov med vedlikehald og mindre vesentlege 
endringar/utviding av eksisterande bustadhus/fritidshus innafor LNF-området. Tilbygg for 
bustadhus kan vera inntil T-BYA= 50m2.
Det kan byggjast hytter/uthus inntil eit samla T-BYA = 80 m2. I tillegg kan det byggjast 
uoverbygd anlegg og parkering inntil T-BYA = 20 m2”.

Eksisterende bebyggelse på tomta utgjør et bebygd areal på 64,7 m2. Tiltaket medfører at eiendommen 
får et totalt bebygd areal på 76,1 m2 og kommer ikke i konflikt med planbestemmelsene.

Høring: 
Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ingen merknader til tiltaket.

Dispensasjon:
Tiltaket betinger dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 
vassdrag som blant annet sier at:

 I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. (…).

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

1)Hensynet bak bestemmelsen er å sikre områdene langs sjøen fra gjenbygging og sikre allmennhetens
interesser.
2)Fordelen ved tiltaket er at tiltakshaver får plass til oppbevaring av ved og får en mer funksjonell hytte. 
Tiltaket vurderes ikke å få negative konsekvenser for natur og friluftsliv eller andre allmenne interesser

Etter en samlet vurdering kan bygningsmyndighetene se at fordelene ved dispensasjonen er klart større 
enn ulempene.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til omsøkte tiltak og har fattet følgende

Vedtak:
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Det gis tillatelse til tilbygging av vedbod på 11,4 m2 i Skarnsundveien 32 med dispensasjon fra Plan- og 
bygningslovens § 1-8.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 19 og 93.

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet 
innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
09.11.2009 2009/1914-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Margrete Hembre Haugum
Nessetvegen 501
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Hestberga hyttefelt - søknad om fradeling - gnr 188 bnr 001

Det vises til søknad om fradeling journalført her 14.10.2009.

Det søkes om fradeling av tomt nr 6 i samsvar med godkjent og senere justert bebyggelsesplan. 
Det gis med hjemmel plan- og bygningsloven § 94 gis fritak for krav om nabovarsel.

Vedtak:

Delingstillatelse gis herved av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93, 
jfr. delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av tomta.

Saksbehandlingsgebyr for fradeling, kr 2.500, faktureres sammen med gebyr for oppmålingen.

Klageadgang:

I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
09.11.2009 2009/1915-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Margrete Hembre Haugum

7670  INDERØY

Delegert vedtak

Hestberga hyttefelt - søknad om fradeling - gnr 188 bnr 001

Det vises til søknad om fradeling journalført her 14.10.2009.

Det søkes om fradeling av tomt nr 9 i samsvar med godkjent og senere justert bebyggelsesplan. 
Det gis med hjemmel plan- og bygningsloven § 94 gis fritak for krav om nabovarsel.

Vedtak:

Delingstillatelse gis herved av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93, 
jfr. delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av tomta.

Saksbehandlingsgebyr for fradeling, kr 2.500, faktureres sammen med gebyr for oppmålingen.

Klageadgang:

I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
13.11.2009 2009/2080-2
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Kjetil Ingul
Bosnesveien 151
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Vi viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 
13.11.09, og plan for tiltak.   Det søkes om rydding og inngjerding av gammalt kulturbeite.

Inderøy kommune har behandlet søknaden i henhold til:
- ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” gitt av Landbruks-

 departementet 04.02.2004
- Kommentarer gitt av Statens landbruksforvaltning i rundskriv 7/2005
- Overordnede retningslinjer for prioritering av søknader i Inderøy kommune datert den 22.06.04

1. Bakgrunn

Kjetil Ingul, grunneier på Bosnes gnr. 129/1 søker om tilskudd til rydding av gammelt 
kulturbeite.
Arealet ligg i nord på eiendommen, og omkranser et dyrket areal på ca. 10 dekar. 
Omsøkt areal er på ca. 16 dekar og ber preg av å være gammel beitemark med mye innslag av 
lauvskog. Tanken er å rydde bort en del skog og sette opp elektrisk gjerde med tanke på beiting 
av storfe. Rydding av beite er en del av gårdens miljøplan trinn 2. 

2. Vurdering og begrunnelse
Det kan søkes tilskudd til gammel kulturmark. Med gammel kulturmark menes urterik slåtteeng, 
lynghei, gamle beitemarker, strandeng med videre. Tilskuddet skal bidra til å ta vare på gammel 
kulturmark, biologisk mangfold knyttet til kulturmarka og et åpent eller særpreget 
landskapsbilde. Arealene skal holdes i hevd og driftsformer videreføres. 

Det kan søkes om støtte til rydding, skjøtsel, vedlikehold, restaurering og begrensede 
investeringer som vil utgjøre en merkostnad eller merarbeid i forhold til det en kan regne som 
vanlig landbruksdrift. 

Arealet som Kjetil Ingul søker tilskudd til, ligg i et kulturlandskap mellom dyrka areal opp fra 
tunet på Bosnes vendt mot Børgin. Når arealet er ferdigrydda, vil det bli et fint innmarksbeite og 
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lett synlig i landskapsbilde ved Børgin. I tillegg vil det åpne for en gammel sti som går gjennom 
beite. En del av arealet består av mye trær, og det blir arbeidsomt å rydde selv om det bør stå att 
en del av den fine bjørkeskogen. Rydding og inngjerding av arealet er med tanke på å utvide 
beitegrunnlaget for storfe. Det er viktig at dyra kommer tidlig på beite for å unngå for mye 
etterarbeid med ryddesag, og at de rette grasvekstene får gode vekstmuligheter. 

3. Vedtak

Med bakgrunn i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og de kommunale 
retningslinjene, innvilges søknaden med et engangstilskudd på inntil kr 21.000.-

Tilskuddet er gitt til:
Tema Tiltak Godkjent 

kostnads-
overslag

Godkjent 
tilskudds-
grunnlag

Tilskudds
sats %

Tilskudd

Planl.- og tilrette-
leggingstiltak
Biologisk 
mangfold
Gammel 
kulturmark

Rydding og 
inngjerding av 
gammelt beite.

Kr.42.000.- Kr. 42.000 50% Kr21.000

Tilgjengelighet/
opplevelseskval.
Kulturminner /-
miljøer
Freda 
/verneverdige 
bygninger
Organisert 
beitebruk 
/investeringer  
Særskilte 
bygningsmessige 
tiltak 
Hydrotekniske 
tiltak
Miljøplantinger/
økologiske 
rensetiltak
Miljøretta 
omlegging

4. Vilkår og råd
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Kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak

Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å innhente samtykke etter de lover og regler som 
tiltaket faller inn under.  

Følgende vilkår må ligge til grunn for tildeling av midler til biologisk mangfold og gammel 
kulturmark: 

• Det må ikke brukes kunstgjødsel eller blautgjødsel på disse arealene.
• Rot/stubbeskudd og frøforynga tre og busker som ikke holdes nede av dyra skal 

ryddes manuelt og fjernes. 
• Hogst og tynning av kantvegetasjon og rensking av bekker og grøfter er i samsvar 

med Forskrift for AK-forskriften.
• Ta vare på gamle trær og einer. 
• Området skal i minimum 10 år etter engangstiltaket er gjennomført framtre som 

beitemark/slåttemark. 

5. Utbetaling

Fylkesmannen utbetaler tilskuddet etter skriftlig anmodning fra søker til kommunen.  
Engangstilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført. For engangstilskudd over kr 10.000 kan 
det foretas delutbetalinger etter hvert som tiltaket blir utført. Minst 25 % av tilskuddet holdes 
tilbake til arbeidet er fullført og regnskapssammendrag er levert og godkjent av kommunen..  

6. Kontroll

Kommunen, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan iverksette 
kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i 
denne forbindelse.

7. Tilbakebetaling

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.

8. Arbeidsfrist

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2012.

Med hilsen 

Kristin Volden
Tlf. 74 12 42 81
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Vedlegg:
 1. Søknadsskjema
2. Kostnadsoverslag (fylkesmannen)

Kopi til:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Statens Hus 7735 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.11.2009 2009/85-9
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Haugane/Thiis
Festningsgata 15
7014  TRONDHEIM

Delegert vedtak

Ferdigattest – 24/4– enebolig og basseng - Simastua, Rostavegen 160

Ferdigattesten gjelder oppføring av enebolig og basseng på overnevnte eiendom.

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for overnevnte tiltak. Det 
bekreftes at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitte tillatelser og i 
krav gitt eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr.1 utstedes med dette ferdigattest. 
Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt den 8.4.2008,endring av 
tillatelse gitt den 13.6.2008. Journalnr: 08/00283, samt ny endring av tillatelse vedrørende 
ansvarsforhold gitt 26.1.2009.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klagen sendes kommunen. 

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Faanes & Gjølga AS Vågaveien 600 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
23.11.2009 2009/868-8
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Stian Engum
Hellhaugan 165
7670 INDERØY

Midlertidig brukstillatelse for enebolig. Gnr.214/Bnr.2, Hellhaugan 165

Fra ansvarlig søker har det kommet anmodning om midlertidig brukstillatelse på ovennevnte tiltak.

Følgende arbeider gjenstår:

1. Oppføring og ferdigstillelse av pipe

Frist for ferdigstillelse:

Pkt. 1 – 1.3.2010.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 2 utstedes med dette midlertidig brukstillatelse for 
enebolig, med unntak av pipe. 
Midlertidig brukstillatelse gjelder til 1.3.2010. Etter dette mister den midlertidige brukstillatelsen sin 
gyldighet.

Vi gjør oppmerksom på at anmodning om ferdigattest må mottas i god tid før midlertidig brukstillatelse
utløper for å sikre fortsatt lovlig bruk av bygningen.

Tiltaket, unntatt pipe, finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 26.3.2009, samt 
presisering av ansvarsforhold datert 14.5.2009 og endring av tillatelse (flytting av ark) datert 27.8.2009. 

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi:
Alvsbyhus Norge AS,  Postboks 2008 Høyden   1520  MOSS
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
24.11.2009 2009/1432-6
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Lorns Olav Skjemstad
Konstknektvegen 21
7374  RØROS

Delegert vedtak

Henjafjæra (85/7) - Skjemstad - godkjent endring av naustplassering.

Det vises til søknad 3/8 – 09 vedrørende endret plassering av planlagte naust i Henjafjæra.

Søknaden er behandlet som en mindre vesentlig endring av Reguleringsplan for Skjemstadaunet 
boligfelt. Forslaget er i samsvar med krav i planloven sendt på høring til berørte myndigheter eier 
av tilgrensende eiendom.

Det har ikke kommet inn innspill med motforestillinger til endringen.

Vedtak:

Med hjemmel i planlovens § 12-14 endres reguleringsplanen som omsøkt. Endringen er vist 
på vedlagt kart. Inderøy kommune innarbeider endringen i reguleringsplanen for området. 

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Vedlegg
1 Utsnitt av reguleringsplan
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
25.11.2009 2009/1712-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Arve Østbø
Sandvollanveien 391
7670 INDERØY

Godkjent tiltak for flytting av redskapshus

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
123/001  

Adresse:
 Sandvollanveien 391  

Tiltakshaver:
Arve Østbø  

Tiltakets art:
Flytting av redskapshus  

Bruksareal i m2:
59 m2  

Det vises til melding om flytting av redskapshus registrert mottatt her 17.9.2009. Supplerende 
dokumentasjon mottatt 12.10.2009.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Meldingen er omgjort og 
behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93, jf. Mangelbrev datert 7.10.2009. Dette 
innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Saksopplysninger:

Tiltak: Flytting av redskapshus
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF – formål; dyrket jord
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• Tegninger og bilder

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling.

Tiltakshaver ønsker å flytte redskapshus fra område vest for Sandvollanveien til et område øst for denne, 
nærmere driftsbygning og parallelt med denne.
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Bygningen plasseres på dyrket mark og jorda der bygningen i dag står vil på ny bli dyrket opp. 
Tiltakshaver hevder at flyttingen vil gi en bedre utnyttelse av jorda da areal rundt bygningen vil være 
lettere å drive med ny plassering slik at kun 75 m2 jord vil gå med mot ca 230 m2 med dagens plassering.

Tiltaket er vurdert i henhold til Jordlova § 9 som sier at:
Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbrukproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje 
disponerast slik at ho ikkje vert egna til jordbruksproduksjon i framtida.

Det aktuelle arealet ligg nært eksisterende driftsbygning og tun. Tiltaket medfører ingen økt belastning 
på landbruksdriften da tidligere benyttet areal til bygningen vil bli dyrket opp. Det vil bli et større areal 
dyrket jord ved gjennomføring av tiltaket og omdisponert jord kan lett føres tilbake til 
landbruksproduksjon.

Etter en samlet vurdering godkjennes omdisponering av 75 m2 dyrka jord for flytting av redskapshus.

Kommunen fritar søkeren for å varsle naboer og gjenboere da deres interesser ikke berøres av arbeidet 
jf. Pbl § 94 nr 3.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

Det gis tillatelse til flytting av redskapshus samt omdisponering av 75 m2 dyrket jord

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93 og jordlova § 9.

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
28.10.2009 2009/1633-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Geir Iversen
Bjørkliveien 80
7670  INDERØY

Godkjent tiltak for tilbygg

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
172/091  

Adresse:
 Bjørklivegen 80

Tiltakshaver:
Geir Iversen  

Tiltakets art:
 Tilbygging av bod på garasje  

Bruksareal i m2:
 4

Det vises til melding om tilbygging av bod på eksisterende garasje registrert mottatt her 9.9.2009.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Meldingen er omgjort og 
behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93, jf. Mangelbrev datert 24.9.2009. Dette 
innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Supplerende dokumentasjon, erklæring fra nabo og tegninger av terreng er mottatt i ettertid.
Tiltakshaver var innom kommunen og viste hvordan tiltaket glir inn i terrenget rundt tilbygget på 
garasjen. Disse tegningene ble innlevert til registrering men er dessverre ikke ført inn på saken. 
Kommunen beklager at behandlingen av saken derfor har tatt noe tid. 

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg på garasje
Planstatus: Reguleringsplan for Hellemshaugen
Planformål: Bolig
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• Fasadetegninger
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling.

Tilbyggingen av garasjen ble i første omgang vurdert som lite hensiktsmessig av kommunen. Etter 
redegjørelse fra tiltakshaver ser vi imidlertid at løsningen kan være akseptabel da tiltaket glir inn i 
terrenget.

Nærmeste avstand til nabogrense er oppgitt til 0,5 meter. Det er vedlagt samtykkeerklæring fra nabo.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen.

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 93

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.12.2009 2009/1773-6
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Inderøy kommune
v/ Jorunn By
Postboks 37
7651 Verdal
 

Rammetillatelse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
205/001-1

Adresse:
Korsavegen  24  

Tiltakshaver:
Inderøy kommune

Ansvarlig søker:
Letnes Arkitekskontor   

Tiltakets art:
 Utbygging av Sandvollan skole  

Bruksareal i m2:
 625

Det vises til søknad om utbygging av Sandvollan skole registrert mottatt her 24.9.2009.
Siste dokument til saken er mottatt høringsuttalelse fra Fylkesmannen mottatt 29.10.2009.

Saksopplysninger:

Tiltak: Riving av eksisterende bygning, tilbygging og ombygging av eksisterende skolebygg

Planstatus: Området ligger innenfor kommuneplanens arealdel
Planformål: Området er regulert til offentlig bebyggelse.

Ansvarsoppgaver:
Letnes Arkitektkontor AS;  
SØK/PRO/KPR arkitektarbeider - tiltaksklasse 2
RG-prosjekt; 
PRO/KPR brannteknisk prosjektering og kontroll - tiltaksklasse 3
PRO/KPR bygningsteknisk samt brannteknisk - tiltaksklasse 2
PlanConsult AS; 
PRO/KPR ventilasjon og klimateknikk – tiltaksklasse 2
PRO/KPR rørinstallasjoner (sanitær, varme og sprinkler) -tiltaksklasse 3
Ryjord AS Nord;
PRO/KPR, brannalarmanlegg og ledelysanlegg - tiltaksklasse 2
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Kontrollerklæringer:
Vedlegges søknad om igangsetting

Høringsinstanser:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Tegningsliste:

• Situasjonsplan
• Plan- og fasadetegninger

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Eksisterende brakke i nord rives og det etableres et nytt tilbygg. Nybygget oppføres som en ny fløy med 
felles mellombygg med eksisterende skole. I samband med tiltaket vil Sandvollan skoles brannsikring 
opprustes og skolen som helhet prosjekteres med tanke brannsikring.
Nybygget får et samlet bruksareal på 625 m2 og et bebygd areal på 325 m2. Tilbygget med mellombygg 
oppføres i to etasjer med mønehøyde under høyde på eksisterende bygning. Tiltaket vurderes å ha en 
god tilpasning til eksisterende bygningsmiljø.

Det er søkt om dispensasjon fra formålsgrense i planen da deler av området tidligere var regulert til LNF-
formål, dette er senere omgjort. Dette området har også tidligere vært disponert til skoleformål (leik) og 
kommunen har inngått avtale med grunneier.
Behovet for dispensasjon faller derfor bort.

Høringer:
Tiltaket medfører bygging nærmere kjent, freda kulturminne enn 100 meter og det er søkt om 
dispensasjon fra planens formålsgrense.

• Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ingen merknader til tiltaket.
• Nord-Trøndelag fylkeskommune har ingen innvendinger til tiltaket men minner om følgende:
Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate 
i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter 
kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med 
planforslaget eller byggearbeidene.

Deler av tilbygget oppføres på eiendommen 205/1 f.nr. 1 og resten på eiendom 205/ f. nr. 2
Det er ikke vedlagt kvittering for nabovarsel til eier og nabo av eiendommene, Saltvik. Kommunen vet at 
planene er utarbeidet i samråd med eier men bygningsmyndighetene sender en kopi av vedtaket til eier 
og nabo for å sikre klageadgang til vedtaket.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler.
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Vi minner om at i tillegg til kontrollerklæringer må blant annet samtykke etter arbeidsmiljøloven og 
avfallsplan vedlegges søknad om igangsetting.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis rammetillatelse riving og utbygging av ny fløy på Sandvollan skole

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
Letnes Arkitektkontor AS - org. nr. 942321910 ;  
SØK/PRO/KPR arkitektarbeider - tiltaksklasse 2

- Foretaket har søkt og fått lokal godkjenning
RG-prosjekt - org. nr. 892997292 ; 
PRO/KPR brannteknisk prosjektering og kontroll - tiltaksklasse 3
PRO/KPR bygningsteknisk samt brannteknisk - tiltaksklasse 2

- Foretaket har sentral godkjenning
PlanConsult AS org. nr. 885229972; 
PRO/KPR ventilasjon og klimateknikk – tiltaksklasse 2
PRO/KPR rørinstallasjoner (sanitær, varme og sprinkler) -tiltaksklasse 3

- Foretaket har sentral godkjenning
Ryjord AS Nord org. nr. 885229972;
PRO/KPR, brannalarmanlegg og ledelysanlegg - tiltaksklasse 2

- Foretaket har sentral godkjenning

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 93 og 95a.

 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.
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For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.
Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi:
Letnes Arkitekskontor v/ Tor Arne Langdal Postboks 37  7651 Verdal
Arthur og Liv Else Saltvik Korsavegen 30, 7670 Inderøy
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.12.2009 2009/1808-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Larsen Roar
Furulivn. 25
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Tillatelse til bygging av garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
 172/066

Adresse:
Furulivegen 25  

Tiltakshaver:
 Roar Larsen  

Tiltakets art:
 Tilbygging av garasje

Bruksareal i m2:
 32

Det vises til melding om tilbygging av garasjeregistrert mottatt her 1.10.2009.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Meldingen er omgjort og 
behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93, jf. Mangelbrev datert 20.10.2009. Dette 
innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygging av garasje, 4 x 8 meter
Planstatus: Reguleringsplan for Hellemshaugan I og II
Planformål: Bolig
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• Tegninger

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling.
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Garasjen søkes oppført i nabogrense og det er vedlagt erklæring fra nabo med samtykke til dette. 
Garasjen får en bredde på 4 meter og en dybde på 8 meter, totalt 32 m2. Nærmeste avstand til vegkant 
er 5 meter.

Ei ledningsgrøft med ledninger for vann, spillvann og overvann vil bli liggende under det nye 
garasjebygget. 
Kommunen må ha en sikkerhet mot at ledninger skades av byggearbeidet. Kommunen må videre ha rett 
til å utføre vedlikehold og tilsyn på ledningsanlegget uten at dette medfører urimelige kostnader. Det må 
derfor sikres adkomst over nabotomta i nødvendig grad.
Tiltakshaver er gjort oppmerksom på dette.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Bygningsmyndigheten har ingen øvrige merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

I henhold til plan- og bygningslovens § 93, godkjennes søknad om oppføring av garasje under følgende 
vilkår:

• Erklæring om at eventuelle skader på ledningsnett dekkes av byggherre, sendes inn før tiltaket 
igangsettes. 

• Vedlagt formular, erklæring fra nabo Roar Sandvikness om kommunens rett til adkomst for 
vedlikehold og tilsyn av ledningsnettet sendes inn før tiltaket igangsettes

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Naboer/gjenboere har frist på 14 dager til å komme med merknader. Fristen regnes fra den dato 
nabovarsel er underskrevet eller rekommandert varsel er sendt. Når fristen er utløpt uten at det er 
innkommet merknader, kan arbeidet påbegynnes.

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.
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Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra 
mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det 
klages over. Klagen sendes kommunen. 

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi:
Roar Sandvikness, Furulivegen 23 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.12.2009 2009/1808-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Erklæring

Jeg, Roar Sandvikness, eier av eiendommen     gnr. 172  bnr. 067  i Inderøy kommune,  erklærer med dette at:

Kommunen har til enhver tid rett til å foreta inspeksjon og vedlikehold av ledningen med de folk og maskiner som 
kommunen anser nødvendig. Denne retten kan tinglyses. 
Kommunen skal erstatte eventuelle skader som måtte bli påført den til enhver tid tjenende eiendom som følge av 
kommunens anleggsarbeid eller arbeid med tilsyn og reparasjoner av ledningen.

I tilfelle partene (grunneieren og kommunen) ikke blir enige om erstatningsspørsmålet, avgjøres dette, og 
fastsettes eventuell erstatning ved skjønn. Skjønnet skal i alminnelighet være rettslig, men når partene er enige om 
det, kan skjønnet styres av lensmannen. Skjønnet forlanges av kommunen, som dekker utgiftene med det.

_________________

Sted / dato  

______________________

Underskrift 
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
09.12.2009 2009/2181-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Inderøy kommune

7670  INDERØY

Delegert vedtak

Nessjordet - Inderøy kommune, godkjent fradeling av boligtomt.

Vi viser til søknad, mottatt og journalført den 01.02.09.

Gjeldende regulering for eiendommen er Reguleringsplan for Straumen sentrum, vedtatt i 
kommunestyret 04.05.09. Fradeling skjer i samsvar med vedtatt plan og det gis på bakgrunn av 
dette fritak for krav om nabovarsel i henhold til plan- og bygningsloven § 94.

Det henviser til bestemmelsene som er gitt i planen for utnyttelse og bebyggelse av tomten. 

Vedtak:
Delingstillatelse utstedes herved av Inderøy kommune med hjemmel i Plan- og 
bygningslovens § 93 i medhold av delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23. 

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.12.2009 2009/2176-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Inderøy kommune

7670  INDERØY

Delegert vedtak

Nessjordet - Inderøy kommune, godkjent fradeling av boligtomt.

Vi viser til søknad, mottatt og journalført den 01.02.09.

Gjeldende regulering for eiendommen er Reguleringsplan for Straumen sentrum, vedtatt i 
kommunestyret 04.05.09. Fradeling skjer i samsvar med vedtatt plan og det gis på bakgrunn av 
dette fritak for krav om nabovarsel i henhold til plan- og bygningsloven § 94.

Det henviser til bestemmelsene som er gitt i planen for utnyttelse og bebyggelse av tomten. 

Vedtak:
Delingstillatelse utstedes herved av Inderøy kommune med hjemmel i Plan- og 
bygningslovens § 93 i medhold av delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.12.2009 2009/1987-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Bitten og Harald Austli
Feldmakerv.20
7650  VERDAL

Tillatelse til tiltak - tilbygg hytte

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
186/005  

Adresse:
 Nessetvegen 767  

Tiltakshaver:
Bitten og Harald Austli  

Tiltakets art:
 Tilbygging av hytte  

Bruksareal i m2:
 15  

Det vises til melding om tilbygg registrert mottatt her 30.10.2009.
Siste dokument til saken er supplerende dokumentasjon, tegninger og situasjonsplan mottatt 
26.11.2009.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Meldingen er omgjort og 
behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93, jf. Mangelbrev datert 11.11.2009. Dette 
innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg hytte 15,6 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel godkjent 14.05.07
Planformål: LNF-formål
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• Plan- og fasadetegninger

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling.
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Nærmeste avstand til nabogrense er oppgitt til 4,5 meter. Det kan av situasjonsplanen se ut til at tiltaket 
kommer noe nærmere nabogrense enn 4 meter. Dersom dette viser seg å være tilfelle må erklæring fra 
nabo med tillatelse til dette ettersendes, det er viktig at avstanden samtykket begrenser seg til er 
oppgitt.

Omsøkte tilbygg kommer i forlengelse av hytta mot nordøst, 3x5,2 meter og gir to ekstra soverom. Totalt 
bebygd areal som en følge av tiltaket er oppgitt til 55,6 m2.

Kommuneplanens arealdel bestemmelsenes pkt. 2-2 sier blant annet at:
Det er lov med vedlikehald og mindre vesentlege endringar/utviding av eksisterande bustadhus/fritidshus 
innafor LNF-området. (…).
Det kan byggjast hytter/uthus inntil eit samla T-BYA=80m2. I tillegg kan det byggjast uoverbygd anlegg 
og parkering inntil T-BYA=20m2. Hytter kan ha ei gesimshøgd inntil 3,5m og mønehøgd inntil 5,5 m

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

Tilbygging av hytte på eiendommen 186/005 godkjennes.    
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Dersom tiltaket viser seg å komme nærmere nabogrense enn 4 meter må erklæring fra nabo med 
tillatelse til dette ettersendes sammen med korrekt situasjonsplan, det er viktig at avstanden 
samtykket begrenser seg til er oppgitt.

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 93
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Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.12.2009 2009/2098-6
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Ingvild og Einar Farbu
Vågaveien 454 A
7670 INDERØY

Ferdigattest for ny bolig med garasje på eiendommen Gnr./Bnr. 081/0024

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. Det 
bekreftes at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i 
eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 2.5.07. Samt søknad om ansvar mottatt 18.11.2009 og 
7.12.2009, godkjent 11.12.2009.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Faanes & Gjølga AS 
Vågavegen 600
7670  INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
08.12.2009 2009/1949-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37 76700 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@Inderøy.kommune.no www.Inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Gunvor Holtan S/ Sven M. Brækkan
Enganvegen 1
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent tiltak for garasje med dispensasjon under vilkår

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
172/136

Adresse:
Enganvegen 1  

Tiltakshaver:
 Gunvor Holtan og Sven M. Brækkan  

Tiltakets art:
 Oppføring av garasje  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om oppføring av garasje registrert mottatt her 23.10.2009.
Siste dokument til saken er søknad om dispensasjon fra planens byggegrense mottatt 4.11.2009.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Meldingen er omgjort 
og behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93 da det kreves dispensasjon fra 
planen. Dette innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til 
anvendelse.

 
Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje
Planstatus: Reguleringsplan for Røra sentrum vest, endring vedtatt 27.06.90
Planformål:Bolig
Tegningsliste: Ny situasjonsplan og tegninger ettersendes

Saksvurdering:
Innsendte situasjonsplan og tegninger kan ikke brukes da plasseringen må endres for at tiltaket 
skal kunne godkjennes. Det forutsettes likevel at plasseringen blir i sørvestlig del av eiendommen 
og at garasjens utseende eller høyde ikke endres vesentlig selv om arealet må minskes noe.

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den likevel
som tilstrekkelig til å foreta behandlingen.
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Søknaden gjelder oppføring av garasje plassert parallelt med boligen, sør vest for denne. 
Garasjen er i sin helhet plassert utenfor planens byggegrense.

Området ligger mellom skole og idrettsanlegg med en del trafikk. Omsøkt plasseringen er 
problematisk med hensyn på trafikksikkerhet da den blir liggende i en snipp mellom Enganvegen 
i avkjørselen fra Inderøyvegen og stikkveg av Enganvegen. Sikten er dårlig og mange barn ferdes 
i området daglig.

Omsøkt plassering er svært problematisk og kommunen har derfor vurdert muligheten for en 
justert plassering av garasjen. Det har ikke vært mulig å finne en plassering som ikke betinger en 
dispensasjon fra planens byggegrense.

Dispensasjon
Det er søkt om dispensasjon fra planens byggegrense.
Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 19 - 2.

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 - 2 dersom ikke hensynet bak 
bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved 
dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

• Hensynet bak planens byggegrense er å hindre bygging som kan gi dårlig sikt og 
medføre være trafikkfare.

En inngående vurdering av trafikksikkerheten i krysset er derfor gjort. Vegvesenets egne 
standarder for frisikt er benyttet for å se om det er mulig å finne en plassering av garasjen der
hensynet bak bestemmelsen ivaretas.

• Fordelene ved en tillatelse til garasje er at eier får tilfredsstilt sine behov samtidig som 
det kan settes vilkår for tillatelsen slik at sikten i krysset bedres.

Inderøy kommune har på befaring i området registrert at det i dag er dårlig sikt på grunn av et 
gjerde som avgrenser eiendommen mot veien. Selv om gjerdet er relativt lavt, ligger 
eiendommen noe høyere enn vegen slik at gjerdet er til hinder for sikt i krysset. Spesielt er barn, 
som ferdes mye i området, vanskelig å få øye på. En fjerning av gjerdet i frisiktsområdet vil gi en 
mer oversiktlig trafikksituasjon.

Etter en samlet vurdering er bygningsmyndighetene kommet til at fordelene ved en riving av 
eksisterende gjerde er større enn ulempene av en garasje utenfor frisiktsonen.
Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Røra sentrum vest, byggegrense, innvilges.

Frisiktsone
Med vegvesenets egne standarder for frisikt beregnes sonen slik: 
Pkt 0: midten av vegbane i utkjørsel fra stikkveg (vegbane vest)
Pkt 1: 10 meter fra pkt.0, nordover, opp langs stikkveg.
Pkt 2: 30 meter fra pkt. 0, østover, langsmed nordre vegkant av Enganvegen

Frisiktsonen er området mellom Enganvegen og en rett linje mellom pkt. 1 og 2.
- Se for øvrig vedlagte skisse.
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Konsekvenser for tiltaket:
Når man trekker en rett linje i forlengelsen av boligens tak/gesims (fasade vest) så skal det ikke 
bebygges på en avstand på over 6,4 meter fra takets sørvestlige hjørne. Fra samme punkt på 
takets hjørne er det 5 meter til nabogrense i vest.

Samme område må også holdes fri for gjerder, busker eller annen beplantning som kan 
være til hinder for fri sikt:
Dette innebærer det må rives anslagsvis 5,2 meter av gjerde langs stikkvegen samt enden i sør og 
en lengde på omtrent 8,6 meter nordover fra hjørnet i sørøst. Til sammen må omtrent 22,8 meter 
av gjerdet fjernes.

Avstand mellom bolig og garasje må være 1 meter for frittliggende garasje, dette for å sikre 
muligheter til vedlikehold av fasadene.
Oppføring av garasjen i nabogrensen er akseptabelt. Eier er Inderøy kommune.
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at gjerde i vest og postkassestativ i sin helhet står på kommunal 
eiendom.

Dette tilsier at det skal være mulig å plassere en garasje på eksempelvis 4 x 6,4 meter uten å 
komme i konflikt med frisiktsområdet eller tilstøtende bygning.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av garasje i Enganvegen 1 og det innvilges dispensasjon fra
Reguleringsplan for Røra sentrum vest vedrørende planens byggegrense.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Eksisterende gjerde må rives i det område som er definert som frisiktsone og 

tiltakshaver må ettersende erklæring om at dette er utført før tiltaket kan 
igangsettes.

2. Situasjonsplan og tegninger som viser en plassering i sørvest innenfor 
begrensningene må ettersendes før tiltaket kan igangsettes.

3. Garasjen må ikke oppføres i frisiktsonen, dvs. at den må ikke komme lenger unna 
boligen enn 6,4 meter i sør.

4. Frisiktsonen må holdes fri for gjerder, busker eller annen beplantning som kan 
være til hinder for fri sikt.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens§§ 19-2 og 93.

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og 
bygningsloven og teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang 
innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.
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For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for 
vann og avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes 
innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen 
kom fram.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Vedlegg:
Skisse over frisiktssone
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
09.12.2009 2009/2179-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Inderøy kommune

7670  INDERØY

Delegert vedtak

Nessjordet - Inderøy kommune, godkjent fradeling av boligtomt.

Vi viser til søknad, mottatt og journalført den 01.02.09.

Gjeldende regulering for eiendommen er Reguleringsplan for Straumen sentrum, vedtatt i 
kommunestyret 04.05.09. Fradeling skjer i samsvar med vedtatt plan og det gis på bakgrunn av 
dette fritak for krav om nabovarsel i henhold til plan- og bygningsloven § 94.

Det henviser til bestemmelsene som er gitt i planen for utnyttelse og bebyggelse av tomten. 

Vedtak:
Delingstillatelse utstedes herved av Inderøy kommune med hjemmel i Plan- og 
bygningslovens § 93 i medhold av delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.12.2009 2009/2105-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Bjørn Olav Følstad
Gjellåsvegen 63
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Gjellåsvegen 63 - Godkjent fradeling av tomt til eksisterende kårbolig.

Det søkes om fradeling av inntil 2 daa tomt til eksisterende kårbolig på eiendommen Sveet i 
Gjellåsvegen på Røra. 

Vurdering i forhold til jordloven: 
En fradeling vurderes ikke å medføre drifts- eller miljømessige ulemper for eiendommen. Bruket 
har 30 daa dyrka areal og det er ikke behov for kårbolig for å sikre en kontinuerlig drift på 
bruket. Det forutsettes at det ikke tas med deler av dyrkajorda til den nye eiendommen.

Det kan ikke påregnes tillatelse til bygging av ny kårbolig på eiendommen.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven: 
Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområdet i kommunedelplan for Røra. Arealet er 
i bruk til boligformål og søknaden anses som fradeling til uendret bruk.

En fradeling endrer ikke bruk av tomta og naboer vurderes derfor ikke å bli berørt av tiltaket. Det 
gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 94 fritak for krav om nabovarsel. 

Vedtak:

1. Under forutsetning av at det ikke fradeles dyrka jord, gis det tillatelse til fradeling 
av tomt til eksisterende bolig i henhold til jordlovens § 12. 

2. Under samme forutsetninger som i pkt. 1, gis det tillatelse til fradeling i henhold til 
plan- og bygningsloven § 93.

Delingstillatelsen blir oversendt oppmålingsavdelingen som kaller inn til kart- og 
delingsforretning slik at tomten blir oppmålt og matrikulert.
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Faktura på gebyr for saksbehandling i henhold til plan- og bygningsloven og jordloven 
ettersendes.

Klageadgang:

I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.12.2009 2009/1955-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Coop Inntrøndelag BA
Postboks 144
7651  VERDAL

Delegert vedtak

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
22/9

Adresse:
 Utøyvegen 660 og 662  

Tiltakshaver:
 Coop Inntrøndelag BA

Tiltakets art:
 Utskifting av skilt og reklame  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om oppføring av skilt registrert mottatt her 26.10.2009.
Siste dokument til saken er uttalelse fra Statens vegvesen mottatt 9.12.2009.

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som 
tilstrekkelig til å foreta behandlingen.

Tiltaket medfører utskifting av skilt på Coop Utøy. Det etableres i tillegg reklame på 
inngangsfasaden.
Statens vegvesen har ingen innvendinger til tiltaket.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring/utskifting av skilt for Coop på Gnr. 022/ Bnr. 009

Tegninger i henhold til søknaden legges til grunn for tillatelsen.
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Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 107.

Øvrige opplysninger:

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for 
vann og avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes 
innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette 
brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.12.2009 2009/2195-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Marit Elise og Bjørn Weie
Liavegen 4
7670  INDERØY

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
181/059

Adresse:
 Liavegen 4  

Tiltakshaver:
Marit Elise og Bjørn Weie  

Tiltakets art:
 Tilbygging av bolig og oppføring av garasje  

Bruksareal i m2:
Tilbygg 26,8 Garasje 49,5  

Det vises til søknad om tilbygging av bolig, fasadeendring og oppføring av garasje registrert mottatt her
7.12.2009.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Meldingen er omgjort og 
behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93, da søknaden betinger dispensasjon samt 
inneholder flere tiltak. Dette innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til 
anvendelse.

 

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygging av bolig vest og sør samt oppføring av garasje
Planstatus: Kommunedelplan for Røra
Planformål: Bolig
Tegningsliste:

• Situasjonsplan
• Plan- og fasadetegninger

Saksvurdering:
Det er ikke vedlagt fasadetegninger som viser eksisterende situasjon.
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den likevel som 
tilstrekkelig til å foreta behandlingen.

Det søkes om tilbygging av bolig mot vest og forlenget tak over terrasse mot sør samt oppføring av 
garasje.

Tilbygg, dispensasjon:
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Tilbyggingen av bolig mot vest gjør at tiltaket får en avstand til vegmidte på 8 meter
Veglovens § 29 fastslår at byggegrensene skal gå i en avstand på 15 meter fra kommunal veg (vegmidte)
og det er derfor søkt om dispensasjon for avstand til veg.

Tiltaket krever dispensasjon fra veglovens § 30 som blant annet sier at:
Byggverk, her òg laus kiosk, opplag eller anna større innretning må ikkje utan særskilt løyve plasserast 
innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

1)Hensynet bak bestemmelsen er å unngå bygging som kan være til hinder for sikt langs vegen

2) Fordelene er i hovedsak personlige; tiltakshaver får en hensiktsmessig utvidelse av oppholdsareal 
(stue) i boligen.

Bygningsmyndighetene kan ikke se at tiltaket medfører ulemper for trafikksikkerheten eller andre 
allmenne interesser da eiendommen ligger i en boliggate uten vesentlig gjennomgangstrafikk.
Etter en samlet vurdering finner bygningsmyndighetene at det foreligger grunnlag for en dispensasjon
fra veglovens § 30. 

Garasje
Garasjen søkes oppført nedenfor boligen, mot øst. 
Nærmeste avstand til nabogrense er ikke oppgitt men av situasjonsplanen framgår det at denne er 1,5 
meter. Det er ikke vedlagt erklæring fra nabo med samtykke til dette. Nabo har gjennom nabovarsel
samtykket til tiltaket men for å unngå tvil, vil bygningsmyndighetene forutsette en skriftlig erklæring fra 
naboen med samtykke til plasseringen.

Planlagt garasje vil bli plassert over kommunal vannledning og overvannsledning. Kommunal 
spillvannsledning vil ligge like inntil planlagt nybygg. Alle disse ledningene ligger på stor dybde fordi det 
er skjedd oppfylling på tomta. Det er alltid en risiko for at ledninger kan bli skadet eller at det skjer 
gjentetting. Huseier må derfor akseptere vilkår om at ledninger kan repareres eller at det kan legges nye 
ledninger i ny trase på tomta. Kommunen må ha en sikkerhet mot at ledninger skades av byggearbeidet. 
Kommunen må videre ha rett til å utføre vedlikehold og tilsyn på ledningsanlegget uten at dette 
medfører urimelige kostnader. 
Dette forutsettes å inngå i gjeldende avtale.

Bygningsmyndighetene har ingen øvrige merknader til oppføring av garasje.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 93, godkjennes søknad om tilbygging av bolig med 
dispensasjon fra Veglovens § 30.

I henhold til plan- og bygningslovens § 93, godkjennes søknad om oppføring av garasje under følgende 
vilkår:

Side 193



, saksnr. 2009/2195-5

Side 3 av 3

• Eventuelle skader på ledningsnett som følge av tiltaket dekkes av byggherre.
• Erklæring fra nabo med samtykke til plassering nærmere nabogrense enn 4 meter sendes inn 

før tiltaket kan igangsettes. Det er viktig at avstanden samtykket begrenser seg til er oppgitt.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg Natur.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
05.01.2010 2009/1966-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Andreas Ulstad
Loavegen 49
7670  INDERØY

Godkjent tilbygg

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
071/001

Adresse:  
Loavegen 49 

 
Tiltakshaver:

Andreas Ulstad  

Tiltakets art:
 Tilbygg  

Bruksareal i m2:
 7,9  

Det vises til søknad om enkle tiltak for tilbygging av trønderlån registrert mottatt her 28.10.2009.
Da søknaden var mangelfullt dokumentert ble denne omgjort og behandles som søknad etter plan- og 
bygningslovens § 93.
Siste dokument til saken er supplerende informasjon mottatt 30.11.2009.

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg 1,5 m x 8,9 m samt fjerning av ett vindu
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF- område med spredt boligbebyggelse
Tegningsliste:

• Plan- og fasadetegninger

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Søknaden inneholder ikke søknader om ansvarsretter. Da tiltaket kunne vært behandlet som melding 
etter pbl § 86 a, fritas det for ansvar og kontroll i saken.
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Tiltaket gjelder tilbygging inn mot tunet. Tilbygget inneholder tak over inngangsparti samt utvidelse av 
kjøkken. Eksisterende tak over inngang rives.

Tak over inngang 1,5 m dybde x 3 m bredde: BRA (0,5 x 3) m2 = 1,5 m2

Tilbygg 1,5 m x 5,7 m: BRA (1,2 x 5,3) m2 = 6,36 m2

BRA totalt: 7,86 m2

Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens §§ 74 nr.2, og 92:

Plan- og bygningslovens § 74, Planløsning og utseende, sier blant annet at:

2. Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter 
kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt 
for naturgitte og bygde omgivelser. (...).

plan- og bygningslovens § 92 sier blant annet at:

(…). Kommunen skal se til at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til et 
byggverks ytre, så vidt mulig blir bevart.
Bygningen er ei klassisk trønderlån oppført mellom 1848 -1850. Den er langstrakt med parvise vinduer, 
få detaljer og knappe takutstikk. 
Tilbyggingen endrer bygningens eksteriørkarakter noe og ut i fra arkitektonisk og historisk verdi hadde 
det vært ønskelig å bevare denne i størst mulig grad. Tilbyggingen men medfører i forholdt til sitt 
beskjedne areal et relativt stort inngrep i bygningens yttervegg. Dette anses som uheldig og 
bygningsmyndighetene har oppfordret tiltakshaver til å revurdere behovet for utvidelse og den valgte 
løsningen, dette er ikke etterkommet.
Tilbygget er imidlertid lite og underordner seg bygningen for øvrig, vindusplasseringen følger av 
hovedbygget. Tiltaket anses ikke å medføre en vesentlig endring av bygningen. 

Etter en helhetsvurdering er vi kommet til at tiltaket ikke kommer i konflikt med plan- og bygningslovens 
§§ 74 nr.2, og 92.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til tilbygg på trønderlån på eiendommen 071/001

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
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Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
13.01.2010 2009/1920-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Ola Morten og Mary Wist
Nessetvn. 843
7670  INDERØY

Godkjent tiltak for tilbygg bolig og tilbygg garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
088/001

Adresse:
 Nessetvegen 843  

Tiltakshaver:
Ola Morten og Mary Wist  

Ansvarlig søker:
 Faanes &Gjølga AS

Tiltakets art:
 Tilbygg bolig og tilbygg garasje  

Bruksareal i m2:
54,8 og 17  

Det vises til søknad om enkle tiltak for tilbygg registrert mottatt her20.10.2009.
Siste dokument til saken er høringsuttalelse fra Nord–Trøndelag fylkeskommune datert 12.1.2010.  

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg bolig og garasje
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF-formål
Ansvarsoppgaver: Faanes & Gjølga AS
Kontrollerklæringer: Prosjektering
Høringsinstanser: Nord–Trøndelag fylkeskommune skriver 
Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Vi har derfor ingen innvendinger 
til planen.
Tegningsliste:

• Situasjonsplan
• Fasadetegninger
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Tilbygging av bolig mot nordvest gir et bebygd areal på 37,4 m2 og bruksareal på 54,8 m2.
Tilbygging av garasje på 19 m2.

Vedrørende bygging nærmere kjent freda kulturminne enn 100 meter:
Det er også fremlagt tegninger som viser tilbygging av sentralfyr, denne inngår ikke i byggesøknaden 
men ble sendt på høring sammen med de andre tiltakene for å spare høringsrunden dersom tilbyggingen 
skulle bli aktuell. 
Det er viktig at en framtidig søknad refererer til dette, enten ved at kopi av uttalelsen fra 
fylkeskommunen vedlegges eller at referansenummer til denne saken oppgis.

Bygningsmyndighetene har ingen merknader til tiltakene
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til tilbygging av garasje og bolig i Nessetvegen  843

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
Faanes & Gjølga AS, organisasjonsnummer 976650697; 
SØK/PRO/KPR/UTF/KUT tiltaksklasse 1

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.
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For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Vedlegg:
Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Kopi:
Faanes & Gjølga AS, Vågaveien 600    7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.1.2010 2010/2- 3
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Per Olav Slungård
Sandvollanvn. 460
7670 INDERØY  

Delegert vedtak

Godkjent tiltak for redskapsbu

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
 099/001

Adresse:
 Sandvollanvn. 460               

Tiltakshaver:
 Per Olav Slungård

Tiltakets art:
 Oppføring av redskapsbu                 

Bruksareal i m2:
 240         

Det vises til melding om oppføring av redskapsbu registrert mottatt her 31.12.2009.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 81.

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av uisolert redskapsbu  
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF-formål
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• Målsatte tegninger

Side 201



, saksnr. 2010/2-

Side 2 av 2

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Naboer/gjenboere har frist på 14 dager til å komme med merknader. Fristen regnes fra den dato 
nabovarsel er underskrevet eller rekommandert varsel er sendt. Når fristen er utløpt uten at det er 
innkommet merknader, kan arbeidet påbegynnes.

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.01.2010 2009/1956-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Inderøy ungdomskole v/ Ketil Skogaker
Vennaliv. 33
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent tiltak for lavvo og vedlager

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
 004/129

Adresse:
 Vennersborg                  

Tiltakshaver:
 Inderøy ungdomskole

Tiltakets art:
 Oppføring av lavvo og vedlager                                

Bruksareal i m2:
 

Det vises til melding om lavvo og vedlager registrert mottatt her.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86a

Saksopplysninger:

Tiltak: lavvo og vedlager
Planstatus: Reguleringplan for Vennesborg. 15.10.2007
Planformål: LNF-formål, friområde
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan 
• Målsatte tegninger
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som 
tilstrekkelig til å foreta behandling.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Naboer/gjenboere har frist på 14 dager til å komme med merknader. Fristen regnes fra den dato 
nabovarsel er underskrevet eller rekommandert varsel er sendt. Når fristen er utløpt uten at det er 
innkommet merknader, kan arbeidet påbegynnes.

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende 
betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på 
tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
08.01.2010 2008/1112-3
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Kåre Bjerkan
Sandvollanvegen 801
7670  INDERØY

Godkjent tiltak for redskapsbu- reviderte tegninger

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
207/010  

Adresse:
Sandvollanvegen 801, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Kåre Bjerkan  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m²  

Bruksareal i m2:
76  

Det vises til deres brev med revidert tegningsmateriale registrert mottatt her 12.10.2009.

Det ble etter søknad gitt tillatelse til tiltak for riving og oppføring av redskapsbu på eiendommen den 
26.11.2008. 
Planene er siden noe endret og det søkes derfor om ny, oppdatert tillatelse til tiltaket.
Siste dokument i saken er situasjonsplan mottatt 8.1.2010.

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling.

Endringene medfører noe større bebygd og målbart bruksareal.
Bebygd areal: BYA 62,8 m2

Bruksareal: BRA 76 m2

Ny redskapsbu er fortsatt betydelig mindre enn eksisterende og oppføres på samme sted med noe 
større avstand til veg. 

Med endringene framstår tiltaket som mer gjennomarbeidet. Ny versjon er bedre tilpasset terrenget 
samt at tidligere tak på gavl i øst er fjernet til fordel for en litt større bygning med et mer helhetlig 
uttrykk.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Det er tidligere gitt fritak fra å varsle naboer og gjenboere da deres interesser ikke berøres av tiltaket.
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Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:
Melding om endring av redskapsbu på Gnr.207/Bnr.010 godkjennes i henhold til plan- og 
bygningslovens § 81

Innsendte tegninger legges til grunn for godkjenningen. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
07.01.2010 2009/415-12
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Johan og Bjørg Melhus
Stokkanvegen 214
7670  INDERØY

Ferdigattest for enebolig. 049/006 - Stokkanvegen 212

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. Det 
bekreftes at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i 
eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Det ble stilt vilkår om ettersending av søknad om ansvar for de områder der Innherred boliger AS ikke 
innehar nødvendig kompetanse og godkjenning.
Asp Rørservice AS, organisasjonsnummer 9909645850 har søkt ansvar for PRO/KPR/UTF/KUT kl.2 for 
sanitæranlegg. Foretaket har sentral godkjenning for PRO/KPR kl.1 og UTF/KUT kl.2. Det er ikke søkt om 
lokal godkjenning utover den sentrale godkjenningen og vi forutsetter derfor at det er tilstrekkelig at 
tiltaket prosjekteres i kl.1. 

Ansvarsrett i henhold til foretakets sentrale godkjenning og i medhold av plan- og bygningslovens § 93 
b, er med dette tildelt og vilkår satt i tillatelsen er oppfylt. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest for enebolig på 
eiendommen 049/003. Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 
11.03.2009

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Innherred Boliger AS Vester Volhaugveien 265 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.01.2010 2009/1581-9
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Fylkets Hus
7735 STEINKJER

 

Ferdigattest for 004/114 - Fasadeendring bygg C- Inderøy videregående skole

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak den 
5.1.2010.
Tiltaket gjelder etterisolering, utskifting av vindu og skifte av kledning.

Det bekreftes at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitte tillatelse og krav 
gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og rammetillatelse gitt den 22.9.2009 og Igangsettingstillatelse av 8.10.2009

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
24.11.2009 2009/2123-3
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Hanna Lise Bakken
Salberg 21
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent utvidelse av veranda

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
 179/2

Adresse:
 Salberg 21  

Tiltakshaver:
 Hanna Lise Bakken  

Tiltakets art:
 Utvidelse av veranda i første etasje  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til melding om utvidelse av veranda registrert mottatt her 23.11.2009.

Saksopplysninger:

Tiltak: Utvidelse av veranda fra 14 til 35 m2

Planstatus: Kommunedelplan for Røra
Planformål: LNF- formål, bygningen er del av gårdstun
Tegningsliste: 

• Fasadetegninger
• Situasjonsplan

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling.
Eksisterende veranda er på 14 m2 og ny veranda kommer på totalt 45 m2.
Boligen er ei klassisk trønderlån, langstrakt og med knappe takutstikk. Bygningsmyndighetene ser det 
som viktig å forsøke å bevare trønderlånas særpreg og å unngå for mange endringer i slike bygningers 
ytre. Ny veranda blir relativt stor men i og med at den etableres i første etasje kan den ikke sies å 
skjemme den opprinnelige bygningskroppen i vesentlig grad.
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Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

Tiltak for utvidelse av veranda godkjennes.
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86a

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klagen sendes kommunen. 

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
05.01.2010 2009/1245-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Block Watne AS avd. Steinkjer
Sjøfartsgt. 12
7714  Steinkjer

Tillatelse til tiltak for ledninger

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
133/029

Adresse:
 

Tiltakshaver:
Block Watne AS 

Ansvarlig søker:
Block Watne AS avd. Steinkjer   

Tiltakets art:
 ledninger  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om ledninger registrert mottatt her 23.11.2009.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til legging av ledninger på eiendommen 133/029.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Graving foretas etter retningslinjer fra geoteknisk rapport og med løpende vurderinger

Tegninger i henhold til søknaden legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

Planstyring AS, organisasjonsnummer: 920612741:
PRO/KPR, VA-ledninger, tiltaksklasse 2

Odd Einar Kne AS organisasjonsnummer 974904535:
UTF/KUT, tiltaksklasse 2
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Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Det er vedlagt kontrollerklæring fra prosjekterende og det er inngått avtale med kommunen om 
ledningstrasé.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. De foretak som har fått ansvar har sentral godkjenning

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.

Når tiltaket er ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved 
kontrollerklæring bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende 
bestemmelser. Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
24.11.2009 2009/1778-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Stephen Frank Loxley
Trøavn. 6
7670  INDERØY

Godkjent tiltak for utvendig trapp

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
134/048  

Adresse:
Trøavn. 6  

Tiltakshaver:
Stephen Frank Loxley  

Tiltakets art:
 Etablering av utvendig trapp til veranda  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til melding om etablering av utvendig trapp registrert mottatt her 25.9.2009.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til vedlagte tegninger legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86a

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling.

Saksbehandlingen har tatt lang tid og Inderøy kommune beklager dette. Tiltakshaver ble orientert om 
dette da fristen utløp.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 
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For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.1.2010 2009/2161-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Eivind Stavrum
Utøyvegen 1011 B
7670 INDERØY
 

Godkjent tilbygg verksted

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
034/006  

Adresse:
 Utøyvegen 1011 B  

Tiltakshaver:
Eivind Stavrum  

Tiltakets art:
Tilbygg verksted  

Bruksareal i m2:
 60

Det vises til melding om tilbygg på verksted registrert mottatt her 30.11.2009.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Meldingen er omgjort og 
behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93, jf. Mangelbrev datert 16.12.2009. Dette 
innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg verksted
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF - formål, spredt bebyggelse.
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• Foto og tegninger

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling.

Tiltaket gjelder tilbygging av eksisterende verksted på tunet til landbrukseiendom.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 
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Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

Det gis tillatelse til tilbygging av verksted på eiendommen 034/006.  

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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